
 

 

 

 



 

วันที่ รายละเอียดท่องเที่ยว 

1  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

2  อินชอน - เกาะนามิ - สนุกสนานกับการเล่นสกี 

3  ไร่สตรอเบอรี่- สวนสนุก EVERLAND- LINE FRIEND - ตลาดทงแดมุน 

4  
ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์สมุนไพร-พระราชวังชางด็อกกุง - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก –ศูนย์เครื่องส าอาง 

– Duty Free – ตลาดเมียงดง 

5  N-Seoul Tower – น  ามันสนเข็มแดง – SUPERMARKET –สนามบินอินชอน – กรุงเทพ (ดอนเมือง) 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไม่เสริมเตียง) ทารก พักเดีย่ว 

28 Dec 2018 - 01 Jan 2019 28,900 28,900 28,900 10,000 7,000 

รายละเอียดทัวร์ 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

20.30 น.  คณะพร้อมกันที่จุดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั น 4 สายการบินไทย 

(TG) โดยมีหัวหน้าทัวร์และเจ้าหน้าที่ของบริษัท รอต้อนรับและอ านวยความสะดวกก่อนขึ นเครื่อง (น  าหนัก

กระเป๋า 30 กก./ท่าน ทั งขาไปและขากลับหากต้องการซื อน  าหนักเพ่ิม ต้องเสียค่าใช้จ่าย)  

22.30 น.  บินลัดฟ้าสู่สาธารณรัฐเกาหลีใต้  

**หมายเหตุ**    เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และ ผู้โดยสาร

พร้อม ณ ประตขูึ นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที 



 

 

 

วันที่ 2 อินชอน - เกาะนามิ - สนุกสนานกับการเล่นสกี 

05.55 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 

ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิน่เพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพิธีการ

ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ขอต้อนรับทุกท่านสู่ สาธารณะรัฐเกาหลีใต้ รถโค้ชพาท่านข้ามทะเล

ตะวันตกด้วยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพ่ือความหวังในการรวมชาติที่ยาวกว่า4.42กม.และมียอด

โดมสูง 107 เมตร 

จากนั น  น าท่านเดินทางไปยัง เกาะนามิ ตั งอยู่ที่เมืองชุนชอน ห่างจากกรุงโซลไปทางตะวันออก ประมาณ 63 

กิโลเมตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเกาหลีใต้ เกาะนามิมีรูปร่างเหมือนใบไม้ลอยน  า เป็นเกาะกลาง

แม่น  าฮัน ซึ่งเกิดจากการสร้างเขื่อนชองพยอง โด่งดังจากซีรีย์ Winter Love Song ซึ่งใช้เกาะนามิเป็น

สถานที่ถ่ายท า บนเกาะจะมีบรรยากาศร่มรื่น เต็มไปด้วย ต้นสน ต้นเกาลัด ต้นแปะก๊วย ต้นซากุระ ต้นเม

เปิ้ล และต้นไม้ดอกไม้อืน่ๆ ที่พลัดกันออกดอกเปลีย่นสีให้ชมกันทุกฤดูกาล ทั งเกาะไม่มีเสาไฟหรือสายไฟให้

เห็นเลยซักต้นเพราะมันถูกฝั่งลงใต้ดินทั งหมดเพ่ือให้ไม่บดบังทัศนียภาพ ซึ่งยังคงตั งอยู่ ณ เกาะแห่งนี  

อิสระให้ทุกท่านโพส ท่าสวยๆถ่ายรูปกับจุดไฮไลท์ของเกาะแห่งนี ได้อีกด้วย 

 

กลางวัน  บริการอาหารเมนู ทัคคาลบี  ไก่ผัดซอสเกาหลี  

จากนั น  ให้ท่านได้สนุกกับการ เล่นสกี บนลานสกีขนาดใหญ่ ยางจิไพน์ สกีรีสอร์ท  / คังชน สกีรีสอร์ท ประกอบ



ไปด้วยเนินสกีถึง 2 เนินด้วยกันแบ่งเป็นเนินสกีส าหรับผู้ฝึกหัดเล่น 1 เนิน,  และเนินส าหรับผู้ที่เล่น

ช านาญแล้ว1 เนิน (ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี, สกีลิฟท์, สโนว์สเลด สกีค่าเล่นรวมชุด

ประมาณ 50,000 วอน กอนโดล่าประมาณ 15,000 วอนส าหรับท่านที่เล่นเก่งแล้วสามารถไถลจากบน

ยอดเขาลงมาได้ครับ **กอนโดล่า หรือ เคเบิล ขึ นอยู่กับสถานที่ว่ามีให้บริการหรือไม่**) มีเวลาให้ท่านได้

สนุกกับการเล่นสกีอย่างเต็มที่ ซึ่งปลอดภัยไม่มีอันตราย เตรียมตัวก่อนเล่นสกีควรเตรียมถุงมือสกี

ผ้าพันคอแว่นกันแดดเสื อแจ๊คเก็ตกันน  า หรือผ้าร่มและกางเกงรัดรูปขอค าแนะน าและฝึกวิธีการเล่นจาก

ไกด์ท้องถิน่ก่อนลงสนามจริงเพ่ือความปลอดภัยของท่านเองเป็นส าคัญ 

เย็น  บริการอาหาร เมนูชาบูชาบู สุกี หม้อไฟสไตล์เกาหลี 

พักที่  ★★★ โรงแรมมาตรฐานซูวอน ระดับ 3 ดาว ★★★ 

 

 

 

 

 

วันที่ 3 ไร่สตรอเบอรี่- สวนสนุก EVERLAND- LINE FRIEND - ตลาดทงแดมุน 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางเข้าสู่ ไร่สตรอเบอร์รี่ ลูกสตรอเบอร์รี่ลูกโตๆ ให้ท่านได้ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆหวานฉ่ าจากไร่ 

นอกจากนั น ท่านยังสามารถซื อกลับมาฝากคนที่ท่านรักที่เมืองไทยได้ด้วย โดยจะมีการแพ็คใส่กล่อง

สวยงามและส่งให้ท่านวันสุดท้าย 

กลางวัน  บริการอาหารเมนู หมูย่างเกาหลี (PORK CALBI) 

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่สวนสนุก EVERLAND ซึ่งถูกขนานนามว่า ดิสนีย์แลนด์เกาหลีเป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่



ใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจ้าของ ตั งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะได้น่ังกระเช้าลิฟท์ และ

ท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร ์ ที่นี่ท่านจะพบเจ้าป่าสิงโต และเสือดินแดนแห่งเทพนิยาย 

และสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสวร์ หนอนสะบัด รถไฟเหาะรางไม้ ซึ่งเป็นไฮไลค์ของสวน

สนุกแห่งนี  และชมสวนดอกไม้ซึ่งก าลังบานสะพรั่งอวดสีสันเต็มสวน (ทั งนี ขึ นอยู่กับสภาพอากาศ) ด้วย

บัตรเข้าชมแบบไม่จ ากัดจ านวนรอบและในสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ท่านจะได้พบกับ LINE FRIEND STORE 

ซึ่งภายในจะเป็นสินค้าที่ออกแบบตามตัวสติ๊กเกอร์ใน แอพพลิเคชั่นไลน์ ไม่ว่าจะเป็น ตุ๊กตา ซองใส่

พาสปอร์ต ร่ม  สมุดโน้ต แก้วน  า สร้อยคอ และอ่ืนๆอีกมากมาย ให้ท่านได้เลือกซื อสินค้า และบริเวณหน้า

ร้านก็ตกแต่งสวยงาม มีหมี BROWN และกระต่าย CONY อยู่บริเวณหน้าตึกให้ได้ถ่ายรูปเล่นอีกด้วย     

จากนั น  น าท่านเดินทางสู่ ตลาดทงแดมุน เขตธุรกิจส าคัญที่เติบโตขึ นจากพลังห้างสรรพสินค้าชั นน าต่างๆ 

แหล่งเสื อผ้าแฟชั่นชื่อดังของเกาหลี ทั งขายส่งและขายปลีก คล้ายกันกับ Platinum Fashion Malls บ้าน

เรา อิสระให้ทุกท่านช้อปป้ิงอย่างเพลิดเพลิน 

เย็น  บริการอาหารเย็น บุฟเฟ่ต์ขาปู เบียร์ ไวน์ ไม่อั น ให้ท่านได้ อิม่หน าส าราญกับมื ออาหารพิเศษสุด 

พักที่  ★★★ โรงแรมมาตรฐานโซล ระดับ 3 ดาว ★★★ 

วันที่ 4 
ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์สมุนไพร-พระราชวังชางด็อกกุง - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก –ศูนย์

เครื่องส าอาง – Duty Free – ตลาดเมียงดง 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านรู้จักและเข้าใจ สมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพรโสมถูกน ามาใช้เพ่ือสุขภาพเป็นเวลา

นานากว่า 2,000ปีในต ารายาแผนโบราณจีนระบุว่าโสมเป็นสมุนไพรที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบ



ย่อยอาหารและปอดช่วยท าให้จิตใจสงบและเพ่ิมพละก าลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย์ช่วยบ ารุง

หัวใจป้องกันโรคหัวใจขาดเลือดเสริมประสิทธิภาพทางเพศลดและป้องกันมะเร็งและเร็วๆนี โสมเกาหลีอาจจะ

ได้จดทะเบียนมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกทุกวันนี ผลิตภัณฑ์โสมเป็นสิง่ที่ขาดไม่ได้ส าหรับผู้ที่ค านึงถึง

สุขภาพในปัจจุบัน น าท่านเดินทางไปดูแลสุขภาพกันที่ ศูนย์สมุนไพร เป็นสมุนไพร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่

นิยมน ามารับประทานเพ่ือช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกท าลายจากการดืม่

แอลกอฮอล์ 

จากนั น  น าท่านชมความสวยงามและทรงคุณค่าของ พระราชวังชางด๊อกกุง (Changdeokgung) จนได้รับการขึ น

ทะเบียนให้เป็นหนึง่ในมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโก เป็นพระราชวังหลวง สร้างในปี 

ค.ศ.1405  ใช้เป็นที่ประทับของกษัตริย์ในราชวงศ์โชชอนหลายองค์ จนถึงพระเจ้าชุนจง 

(Seonjeong)  พระราชวังชางด๊อก มีอุทยานที่ได้ชื่อว่าสวยและร่มรื่นที่สุด ตั งอยู่ด้านหลังของพระราชวัง 

นัน่คือ อุทยานพีวอน (Bewon) หรือฮูวอน (Huwon)  หรือสวนลับ สวนต้องห้ามภายในอุทยานนอกจาก

หมู่แมกไม้แล้วยังมีศาลา สะพานเล็กๆ และสระน  า  โดยเฉพาะสระพันโดจี ที่มีศาลาหลังคารูปพัดตั งอยู่ริม

สระ เป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าอินโจกษัตริย์องค์ที่ 16 ของราชวงศ์โชชอนย่ิงนัก 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวันด้วยเมนูไก่ตุ๋นโสม (SAMGYETANG) 

น าท่านสู่ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย (SEAWEED MUSEUM) ซึ่งท่านจะได้เรียนรู้การท าสาหร่ายของชาวเกาหลี 

ประวัติความเป็นมาและความผูกผันที่ชาวเกาหลีที่มีต่อสาหร่าย ได้นอกจากนี ที่น่ียังมีบริการถ่ายรูปเป็นที่

ระลึกและเก็บภาพแห่งความประทับใจใน ชุดฮันบก ซึ่งเป็นชุดประจ าชาติของเกาหลีอีกด้วย 

เดินทางสู่ ศูนย์เครื่องส าอางค์ ให้ท่านชมและเลือกซื อเครื่องส าอางและเวชส าอางแบรนด์ชั นน าของเกาหลี 



ที่COSMETIC ย่ีห้อคุณภาพที่ผู้หญิงชาวเกาหลีทั งสาวทั งไม่สาวแล้วให้ความส าคัญกับเรื่องผิวหน้า

ค่อนข้างมากโดยเฉพาะในกลุ่มบ ารุงผิวพื นฐาน Skin Care และเครื่องส าอางผสมสมุนไพร จากนั นให้

ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ณ ห้างปลอดภาษีที่ DUTY FREE ให้ท่านได้เลือกซื อสินค้าแบรนด์เนม

น าเข้าจากต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิดรวมทั งสินค้าแบรนด์เกาหลียอดนิยม 

จากนั น  น าท่านช้อปปิ้งตลาดดังที่สุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบ

ว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไรก้าวล  าน าสมัยเพียงใดท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี พบกับสินค้าวัยรุ่น

อาทิเสื อผ้าบุรุษ-สตรีเครื่องส าอางดังๆอาทิ ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, 

ROJUKISS, LANEIGE หรืออีกมายให้ท่านได้เลือกซื อซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทย 2-3 เท่า 

เย็น  บริการอาหารเย็นด้วย เมนู BBQ BUFFET 

พักที่  ★★★ โรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาว ★★★ 

วันที่ 5 N-Seoul Tower – น  ามันสนเข็มแดง – SUPERMARKET –สนามบินอินชอน –กรุงเทพ (ดอนเมือง) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านขึ น หอคอยโซลทาวเวอร์ ณ เขานัมซาน ภูเขาเพียงลูกเดียวใจ

กลางเมืองหลวงกรุงโซล1 ใน17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก ใจกลาง

เมืองหลวงชมทัศนียภาพกรุงโซลและชานเมืองแบบรอบทิศ360 องศาและ

ท่านสามารถคล้องกุญแจคู่รักตามความเชื่อได้ (อิสระไม่รวมลิฟท์) 

จากนั นน าท่านเดินทางไปดูแลสุขภาพต่อกับ น  ามันสนเข็มแดง 

ผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากน  ามันสนที่มีสรรคุณช่วยบ ารุงร่างกายลดไขมัน

ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย 

กลางวัน   บริการอาหารกลางวันด้วย เมนูไก่พะโล้วุ้นเส้น (Jimdak) 

บ่าย  น าท่านเพลิดเพลินกับการแวะซื อของฝากที่ SUPERMARKET สาหร่าย ขนมต่าง ๆ  ช็อกโกแล็ตหินซีเรียล

ช็อกโก  ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้า

โสม เครื่องส าอางโสม เป็นต้น  และยังมีหมอนสุขภาพ  กิมจิ  เปเปโร (ป๊อกกี เกาหลี) ชินราเมง (มาม่า



เกาหลี)นมกล้วย 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน 

20.10 น.  น าท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย (TG) เที่ยวบินที่ TG…… 

23.50 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

หมายเหตุ 

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการสลับสับเปล่ียนหรือเปล่ียนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั งนี โดยค านึงถึงความ

ปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ และหากลูกค้าท่านใดจะต้องมีการจองตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ รถโดยสาร

ภายในประเทศ หรือรถไฟกรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัททราบก่อนจองทุกครั ง ไม่เช่นนั นบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบ

ทุกกรณีหากมีการเปล่ียนแปลงใดๆ 

***หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน*** 

 ค่าบริการข้างต้นรับเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั น และยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิน่ท่านละ  1,500 

บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน  ที่สนามบินสุวรรณภูมิก่อนออกเดินทาง*ในส่วนหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของ

ท่าน 

1.รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้จัดได้ช าระให้กับ

สายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตาม

รายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ(ประเทศไทยและประเทศ

เกาหลีใต้) ทางผู้จัดขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน***และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ 

ราคานี เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั น ถ้าหากเป็นชาวต่างชาติ จะต้องเพ่ิมจากราคาค่าทัวร์ปกติอีก 100 USD** **กรณี

ตัดกรุ๊ปเหมาที่เป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา  ธุรกิจขายตรงเครื่องส าอางค์  หมอ  พยาบาล  หรือชาวต่างชาติ จะต้อง

สอบถามราคาใหม่ทุกครั ง** 

2.หากมีเพ่ือนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่างๆ 

ตลอดจนข้อแนะน ากรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหากท่านมีความจ าเป็นต้องรับฝากของจากผู้อืน่เพ่ือที่จะน าไปยัง



ประเทศ นั นๆ  หรือน ากลับประเทศไทย ควรตรวจสิง่ของนั นว่าต้องไม่เป็นส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบาง

ประเภท อาจมีโทษถึงขั นประหารชีวิตเจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือส่ิงของใดใด 

3.โรงแรมที่พักที่ประเทศเกาหลีใต้อาจะมีการสลับปรับเปล่ียนขึ นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านึงถึงผลประโยชน์

ลูกค้าเป็นหลัก 

4.ประเทศเกาหลีใต้จะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวันสุดท้ายช่างภาพจะน า

ภาพถ่ายมาจ าหน่ายกับลูกทัวร์ หากว่าท่านใดสนใจสามารถซื อได้ แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื อ เพราะทางบริษัททัวร์ไม่มี

การบังคับลูกทัวร์ซื อแต่อย่างใด แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า 

5.ทัวร์ครั งนี มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั น ถ้าลุกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่ลงร้านช้

อปปิ้ง เช่น น  ามันสน / ร้านโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดค่าด าเนินการในการแยกท่องเที่ยว

เอง 300 USD ต่อท่าน 

6.หากลูกค้าท าจองเกิน 20 ท่าน ท่านที่ 21 เป็นต้นไปช าระเพ่ิม 1,000 บาท หากพบว่าคณะเดียวกันจองเกิน 20 ท่าน แม้ว่า

ท่านจะจองทัวร์มาคนละบริษัทก็ตาม ขอสงวนสิทธ์ิให้ช าระเพ่ิมตามเง่ือนไขของบริษัท 

ราคาทัวร์รวม 

· ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามเส้นทางที่ระบุในรายการชั นทัศนาจรไป-กลับพร้อมคณะ 

· ค่าอาหารทุกมื อตามที่ระบุในรายการ 

· ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามรายการ 

· ค่าที่พักตามระบุในรายการพักห้องละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่า 

· ค่ารถรับ-ส่งและน าเที่ยวตามรายการ 

· ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 

· ค่าน  าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 30 กก. 

· ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ช านาญเส้นทางน าท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ 

· ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

 

 



ราคาทัวร์ไม่รวม 

· ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดืม่

ที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ(หากท่านต้องการสั่งเพ่ิมกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพ่ิมเองต่างหาก) 

· ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิน่ ท่านละ  1,500 บาท ตลอดการเดินทาง 

(ในส่วนของหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน) ช าระที่สนามบินในวันเดินทาง 

· ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย3% 

· ค่าน  าหนักกระเป๋าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 30 กก.) 

· ค่าวีซ่าเข้าประเทศเกาหลี ในกรณีที่มีประกาศใช้วีซ่า 

· ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าวกรุณาเตรียมเอกสารคือ 

1) พาสปอร์ต 

2) ใบประจ าตัวคนต่างด้าว 

3) ใบส าคัญถิ่นที่อยู่ 

4) ส าเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 

5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 

6) รูปถ่ายสี2 นิ ว 2 รูปแล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ด าเนินการยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก 

ส าหรับหนังสือเดินทางต่างด้าวเจ้าของหนังสือเดินทางต้องท าเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะย่ืนวีซ่า 

 

 

 

 

 

 



เง่ือนไขการจอง 

· การช าระเงินหากช าระมัดจ าครั งแรก 10,000 บาท 

· ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือต้องช าระก่อนเดินทางอย่างน้อย 35 วัน 

 

การยกเลิก 

· ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่ามัดจ าทุกกรณี        

· กรณีที่ท่านมีการเปลีย่นแปลงใดๆต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯทราบล่วงหน้า 30 วันและถ้ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นอาทิค่าเปล่ียนชื่อ

ทางบริษัทฯจะเก็บค่าใช้จ่ายเพ่ิมตามจ านวนเงินที่เกิดขึ นจริง 

· ระหว่างการเดินทางถ้าท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องเงิน หรือ

บริการบางส่วนที่ขาดไปได้ 

· ในกรณีผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาในการตรวจเข้า-ออกเมืองทั งประเทศไทยและเกาหลีอันเนื่องมาจากการกระท า

ที่ส่อไป ในทางผิดกฎหมายการหลบหนีเข้าออกเมืองเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฎิเสธในกรณีอืน่ๆทางบริษัทจะ

ไม่รับผิดชอบ และไม่คืนค่าใช้จ่ายต่างๆไม่ว่าจะทั งหมดหรือบางส่วน 

· ถ้าสถานที่ท่องเที่ยวปิดไม่สามารถเข้าชมได้ทางบริษัทฯจะจัดสถานท่องเที่ยวอื่นทดแทนให้ตามความเหมาะสม โดยไม่มี

ค่าชดเชยใดๆจากทางบริษัทฯ 



· บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายการท่องเที่ยวอันเนือ่งจากเหตุสุดวิสัยเพ่ือความเหมาะสมของหมู่คณะทั งนี จะถือ 

เอาผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

· หนังสือเดินทางของท่านต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

· ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ 

บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั งสิ น 

ความรับผิดชอบ 

ทางบริษัทฯในฐานะตัวแทนของสายการบินและยานพาหนะอืน่ๆพร้อมทั งโรงแรมและส านักงานจัดน าเที่ยวเพ่ือให้บริการ

แก่  นักทัศนาจรจะไม่รับผิดชอบใดๆต่อการได้รับบาดเจ็บสูญหายเสียหายหรือค่าใช้จ่ายต่างๆซึ่งอาจเกิดขึ นจากความล่าช้า

การยกเลิกเที่ยวบินอุบัติเหตุภัยทางธรรมชาติการนัดหยุดงานปัญหาทางการเมือง 

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือท่องเที่ยวหรือส ารวจเส้นทางเท่านั นหากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจ

คนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและเกาหลีใต้ปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ ของ

ทางบริษัททางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆทั งสิ นแก่ท่าน  * 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศเกาหลีให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสั นในประเทศเกาหลีไม่เกิน 90 วัน ไม่ว่าจะ

ด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องย่ืนเอกสารในขั นตอนการตรวจเข้าเมือง เพ่ือยืนยันการมี

คุณสมบัติการเข้าประเทศเกาหลี* ดังต่อไปนี  

-        พาสปอร์ตจะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันไปถึง 

-        ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหลีทางทัวร์จัดเตรียมให้ 

-        สิง่ที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ นในระหว่างที่พ านักในประเทศเกาหลีได้ (เช่น เงินสด บัตร

เครดิต เป็นต้น) 

-        ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พ านักในประเทศเกาหลี (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอืน่ๆ)ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 

-        ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศเกาหลีทางทัวร์จัดเตรียมให้ 



 

หมายเหตุ 

จ านวนผู้เดินทางขั นต่ าผู้ใหญ่ 25 ท่านขึ นไป 

·     เที่ยวบินราคาและรายการท่องเที่ยวสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง

เป็นส าคัญ 

·     หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือนและบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเที่ยว

เท่านั น 

·     ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั งสิ นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ

ก่อจลาจลหรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั งจาก

ไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

·     ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั งสิ นหากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบอาทิไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร

บางมื อเพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 

·     ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั งสิ นหากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ

ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 

·     ตั๋วเครื่องบินเปน็ตั๋วราคาพิเศษกรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลือ่นวันหรือคืนเงินได้เมื่อท่านตกลง

ช าระเงินไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้แล้ว

ทั งหมด 

 

 

 



****ประกาศจากสายการบิน TG**** 

ในกรณีที่ลูกค้าเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน TG แล้วไม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีใต้ ท าให้

ลูกค้าต้องถูกส่งตัวกลับเข้าประเทศไทย จึงมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นในการเปลีย่นตั๋วขากลับรวมถึงค่าบริการอื่นๆที่เกิดขึ นด้วย

ฉะนั นลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นที่ประเทศเกาหลีเรียกเก็บ ทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นทุกกรณี ลูกค้าอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับที่ประเทศเกาหลีเรียกเก็บหรือลูกค้าต้องรอกลับประเทศไทย

ในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่น่ังว่างหรือตามวันเดินทางของตั๋วเครื่องบิน ทั งนี แล้วแต่ ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศ

เกาหลี  สายการบินและทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 

 หมายเหตุ : เรียนให้ทราบว่า หลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้แล้วนั นทางทัวร์จะออกเดินทางท่องเที่ยวหลังเวลา

ประมาณ 1 ชั่วโมง ***ทางทัวร์ไม่มีนโยบายให้คณะรอ ส่วนท่านใดที่ติดด่านตรวจคนเข้าเมือง หากท่านสามารถผ่านเข้าเมือง

ได้จะต้องเดินทางไปพบกับคณะทัวร์ด้วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทัวร์ได้ เพ่ือความเป็นระเบียบและ

คณะได้ท่องเที่ยวอย่างเต็มเวลา ขออภัยในความไม่สะดวก*** 


