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เกาหล ีSeoraksan in Winter  
สบาย...สบาย 5 วนั 3 คนื  
โดยสายการบนิโคเรยีนแอร ์(KE)  
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หมายเหต ุ: **ราคาน้ีไม่รวมค่าทปิไกด+์คนขบัท่านละ 35,000 วอน / ทรปิ เกบ็ทปิที่สนามบนิสุวรรณภมิู , หวัหนา้ทวัรไ์ทยแลว้ตาม   

               ดุลพนิิจ** 

 

 

 

วนั โปรแกรมการเดินทาง เช้า เทีย่ง ค ่า โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ - สนามบินอินชอน X X X - 

2 อินชอน - อิสระเล่นสกี - อุทยานโซรัคซาน - วดัชินฮนัซา X O O 
  Daemyung 

Resort,Kumho Seorak Resort 
หรือเทียบเท่า 

3 
เทศกาลตกปลาน ้าแขง็ - ไร่สตอเบอร่ี - สวนสนุกเอเวอร์แลนด ์

- โซล 
O O O 

 Galaxy Hotel ระดบั 3 
ดาว หรือเทียบเท่า, เมืองโซล 

4 โซลทาวเวอร์ - พระราชชางด๊อกคุง - ศูนยโ์สม - ศูนยส์มุนไพร
เกาหลี - Cosmetic Shop - Duty Free - ตลาดเมียงดง 

O O X 
 Galaxy Hotel ระดบั 3 
ดาว หรือเทียบเท่า, เมืองโซล 

5 น ้ามนัสนเขม็แดง - พลอยอะเมทิส - ยา่นมหาวทิยาลยัอิฮวา - 
ซุปเปอร์มาร์เก็ต - อินชอน - กรุงเทพฯ 

O O X - 

ไฮไลท.์.... ทวัรร์าคาสบายกระเป๋า 

1. สนุกกบัลานสกขีนาดใหญ่ 

2. ชมววิที่ อุทยานแห่งชาตโิซรคัซาน หรือเรียกว่าสวสิเซอรแ์ลนดข์องเกาหลี 

3. เทศกาลตกปลาน า้แข็ง สมัผสับรรยากาศการตกปลาเทราทภู์เขา 

4. ชิมสตรอเบอรร่ี์สดๆ ภายในไร่ 

5. ชมพระราชวงัชางด็อกกุง มรดกทางประวตัิศาสตรท์ี่มคุีณค่า 

6. ชอ้ปป้ิงย่านเมยีงดง 

7. คลอ้งกุญแจคู่รกัที่ โซลทาวเวอร ์

8. นอนสก ี1 คนื 
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วนัแรกของการเดินทาง       กรุงเทพฯ - สนามบินอนิชอน 
20.00 น. 
 
 
22.40 น. 

คณะมาพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 7 เคาน์เตอร์ N  
(เช็คอินกรุ๊ปของสายการบินโคเรียนแอร์) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัและหวัหนา้ทวัร์ พร้อมอ านวยความ  
สะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหก้บัทุกท่าน 
น าท่านเหิรฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลใีต้ โดยสายการบิน โคเรียนแอร์ เท่ียวบินท่ี KE652  
(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
***ขอสงวนสิทธ์ิในการล๊อคท่ีนัง่ ตอ้งท าการเช็คอินท่ีเคาน์เตอร์เท่านั้น*** 

วนัทีส่องของการเดินทาง     อนิชอน - อสิระเล่นสก ี- อุทยานโซรัคซาน -วดัชินฮันซา 
06.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอนิชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 2 

ชัว่โมง (เพื่อความสะดวกในการนดัหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ิน) น าท่านผา่นพิธีการ
ตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ 
น าท่าน อสิระเล่นสก ีใหท้่านไดอิ้สระเพลิดเพลินกบักิจกรรมต่าง ๆ บนลานสกี เพลิดเพลินกบัลานหิมะท่ี
กวา้งใหญ่ และเนินเล่นสกีระดบัต่าง ๆ กระเชา้ลิฟท ์เนินเขาเล่นสโนสเลด ทางรีสอร์ทยงัมีหลากหลาย
บริการอ่ืนๆ ส าหรับผูท่ี้ไม่ตอ้งการเล่นสกี เช่น  ร้านอาหาร คอฟฟ่ีชอ้ป ซุปเปอร์มาเก็ดไวบ้ริการ 
(ราคาทวัร์ไม่รวมค่าเขา้ลานสกี,ชุด,อุปกรณ์,รองเทา้,ค่าครูฝึก ค่าอุปกรณ์การเล่นสกีราคาประมาณ 50,000 
วอน ) 
***หมายเหตุ ลานสกีบางแห่งไม่สามารถเขา้ไปในลานสกีได ้เพราะเน่ืองจากจะเป็นการรบกวนผูเ้ล่นสกี 
หากตอ้งการเขา้ชมจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการเช่าอุปกรณ์ในการเล่นสกี *** 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  บริการท่านด้วย “บิบิมบัพ” 
บ่าย 
 
 
 

น าท่านสู่ อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน ระหวา่งทางท่านจะไดช้มววิ อนังดงามท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัหรือ อีก
ช่ือเรียกหน่ึงวา่สวสิเซอร์แลนดข์องเกาหลี ซ่ึงจะผา่นเส้นทางธรรมชาติท่ีสวยงาม ลดัเลาะผา่นไปตามหนา้
ผา หุบเขาและล าธาร น าท่านนัง่กระเชา้ไฟฟ้า Cable Car (ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก ในกรณีท่ีสภาพ
อากาศไม่เหมาะแก่การเขา้ชม ข้ึนอยูก่บัค  าสั่งของเจา้หนา้ท่ีอุทยาน) ข้ึนสู่จุดชมววิของอุทยานแห่งชาติ
โซรัคซาน ซ่ึงจะสามารถมองเห็นววิทิวทศัน์บนยอดเขาดุจดัง่ภาพวาดเกิน บรรยาย  จากนั้นน าทุกท่าน
นมสัการพระพุทธรูปสัมฤทธ์ิปางสมาธิขนาดใหญ่ ณ วดัชินฮันซา  เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตวัท่านเอง
และครอบครัว 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  บริการท่านด้วย “ชาบู ชาบู” 
ทีพ่กั Daemyung Resort , Kumho Seorak Resort หรือเทยีบเท่า 

ห้องพกัในค ่าคืนน้ี อาจจะบริการเป็นแบบ Ondol (อน คือ ความอบอุ่น ดล คือ ก้อนหิน) หรือ ห้องนอน
แบบนอนบนพื้นสไตล์เกาหลี อนดล จะท าให้พื้นห้องอุ่น ประดิษฐ์ข้ึนโดยชาวเกาหลีโบราณ ระบบดั้งเดิม
ท างาน ดว้ยหินขนาดใหญ่ใตพ้ื้นท่ีอยูอ่าศยั ควนัจากไฟจะอยูน่อกท่ีพกัและถูกขบัให้ เคล่ือนไปใตหิ้นออก
อีกช่องหน่ึง ระบบน้ียงัใชก้นัอยูแ่มแ้ต่ในบา้นสมยัใหม่หรือในอพาร์ทเมน้ทท่ี์ตม้น ้าดว้ย แก๊สหรือเตาไฟฟ้า
ซ่ึงจะไหลเวียนเป็นวงกลมผา่นท่อฝังไวใ้ตพ้ื้นซีเมนต์ ท่านจะไดรั้บความอุ่นจากพื้น นอนหลบัพกัผ่อนได้
อยา่งสบายตลอดคืน 
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วนัทีส่ามของการเดินทาง    เทศกาลตกปลาน า้แข็ง  - ไร่สตอเบอร่ี - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - โซล 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 
 
 
 
 

น าท่านสู่งาน เทศกาลตกปลาน า้แข็ง ใหท้่านไดล้องสัมผสับรรยากาศการตกปลาเทราทภู์เขา ซ่ึงจะเปล่ียน
สภาพเป็นน ้าแขง็ซ่ึงมีความหนาประมาณ 30-40 เซนติเมตร ปลาชนิดน้ีเป็นปลาสายพนัธ์เดียวกนักบั
ปลาแซลมอน ซ่ึงอาศยัอยูใ่นน ้าเยน็อุณหภูมิ ต ่ากวา่ 20 องศาเซลเซียส ซ่ึงเป็นปลาท่ีมีความสวยงามและมี
รสชาติหวานมนัอร่อย สามารถน ามาท าเป็นซูชิหรือซาซิมิมารับประทานได ้ อิสระเพลิดเพลินกบักิจกรรม 
ต่างๆ ในบริเวณ งานเทศกาล ซ่ึงจะหลายกิจกรรมใหท้่านไดท้ดลองสัมผสัประสบการณ์ใหม่ๆ อาทิเช่น 
สโนวสเลด, สเก็ตน ้าแขง็, รถไฟน ้าแขง็, รถATV เป็นตน้ (ราคาทวัร์รวมค่าอุปกรณ์ตกปลา) 
แต่ไม่รวมค่าเคร่ืองเล่นและค่ากิจกรรมต่างๆ  
หมายเหตุ ก าหนดการเทศกาลตกปลาน ้าแขง็ ยงัไม่ระบุวนัเปิดท่ีแน่ชดั แต่จะอยูใ่นช่วงประมาณวนัท่ี 10-31
มกราคมของทุกปี  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพภูมิอากาศในล่ะปี ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมตาม
ความเหมาะสม หากเกิดเหตุสุดวสิัยขดัขอ้งไม่สามารถไปเทศกาลตกปลาน ้าแขง็ได ้

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “บุลโกก”ิ 
บ่าย น าท่านสู่  ไร่สตรอเบอร์ร่ี  ขอเชิญท่านล้ิมรสสตรอเบอร์ร่ีเกาหลีสดๆ พร้อมชมบรรยากาศภายในไร่ ซ่ึงท่าน

จะไดพ้บกบัวถีิชีวติชาวไร่สตรอเบอร์ร่ีของเกาหลีวา่มีวธีิการปลูกอยา่งไรจึงไดผ้ลสตรอเบอร์ร่ีท่ีขนาดใหญ่
เป็นพิเศษ และหวานหอมชวนน่ารับประทานเป็นท่ีช่ืนชอบของชาวเกาหลีเอง และชาวต่างชาติ และยงัเป็น
ผลไมส่้งออกของประเทศอีกดว้ย ชมวธีิการปลูก การดูแลรักษา และท่านยงัสามารถเลือกซ้ือสตรอเบอร์ร่ีได้
จากภายในไร่ไดอี้กดว้ย น าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซ่ึงถูกขนานนามวา่ดิสนียแ์ลนดเ์กาหลี 
เป็นสวนสนุกกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ โดยมีบริษทัซมัซุงเป็นเจา้ของ ตั้งอยูท่่ามกลางหุบเขา ให้
ท่านไดอิ้สระเท่ียวชมท่องไปกบัโลกของสัตวป่์าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ท่ีน่ีท่านจะพบเจา้ป่า
สิงโต และเสือสามารถอยูด่ว้ยกนัไดอ้ยา่งเป็นสุข ชมความน่ารักของหมีท่ีสามารถส่ือสารกบัคนขบัรถได้
เป็นอยา่งดี หรือเขา้สู่ดินแดนแห่งเทพนิยาย สวนส่ีฤดู ซ่ึงจะปลูกดอกไมเ้ปล่ียนไปตามฤดูกาล อีกทั้งยงั
สามารถสนุกกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปซทวัร์ รถไฟเหาะและหนอนสะบดั ชมสวนดอกไมซ่ึ้ง
ก าลงับานสะพร่ังอวดสีสันเต็มสวน (ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทิว
ลิป, เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน เป็นดอกกุหลาบ, เดือนสิงหาคม - เดือนกนัยายน เป็นสวนดอกลิลล่ี, 
เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ท่ีจดัตามตาราง
ประจ าวนัดว้ยบตัรเขา้ชมแบบ ONE DAY TICKET เล่นไดทุ้กเคร่ืองเล่นไม่จ  ากดัรอบ เลือกชมและเลือก
ซ้ือชอ้บป้ิงในร้านคา้ของท่ีระลึกต่างๆอยา่งมากมาย  จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงโซล 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  บริการท่านด้วย “คาลบี”้ 
ทีพ่กั โรงแรม GALAXY HOTEL OR SMLระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเท่า 
วนัทีส่ี่ของการเดินทาง      โซลทาวเวอร์ - พระราชชางด๊อกคุง - ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรเกาหล ี- Cosmetic Shop -   
                                          Duty Free - ตลาดเมียงดง 
เช้า 
 
 
 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านชม โซลทาวเวอร์ 1 ใน 18 หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล 
ท่านสามารถชมทศันียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอร์ไดร้อบทิศ 360 องศาโดยสามารถมองไดถึ้ง
เขาพูกกัซนั และถา้หนัไปยงัทิศตรงขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถึงแม่น ้าฮนักงั ***ราคาไม่รวมค่าข้ึนลิฟท*์**  น า
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กลางวนั 
บ่าย 
 
 
 
 
 
 
ค ่า 

ท่านชม พระราชวังชางด๊อกกุง  เป็นพระราชวงัล าดบัท่ีสองท่ึถูกสร้างต่อจากพระราชวงัเคียงบกกุง ในปี 
ค.ศ. 1405 และมีความส าคญัในการเป็นท่ีพ  านกัของพระมหากษตัริยห์ลายพระองคใ์นสมยัราชวงศโ์ชซอน 
(Joseon)  และยงัเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวงัส าคญัท่ียงัคงรักษาไว ้
บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “ซัมเกทงั” 
น าท่านสู่ ศูนย์โสม ซ่ึงรัฐบาลรับรองคุณภาพวา่ผลิตจากโสมท่ีมีอาย ุ6 ปี ซ่ึงถือวา่เป็นโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด 
ชมวงจรชีวิตของโสมพร้อมใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีท่ีสุดและราคาถูกกวา่ไทยถึง 2 เท่า เพื่อ
น าไปบ ารุงร่างกาย หรือฝากญาติผูใ้หญ่ท่ีท่านรักและนบัถือ   จากนั้นน าท่านชม ศูนย์สมุนไพรเกาหล ีให้
ท่านไดเ้ลือกซ้ือเลือกชม สมุนไพรฮอตเกนามูของเกาหลี ท่ีน ามาแปรรูปเป็นรูปแบบต่างๆ ท่ีมีสรรพคุณ
รักษาโรค และบ ารุงร่างกาย  น าท่านชม Cosmetic Shop ศูนยร์วมเคร่ืองส าอางช่ือดงัของเกาหลี เช่น 
Rojukiss, Missha เป็น  น าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ีหา้ง Duty Free  จากนั้นใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิงท่ี 
ตลาดเมียงดง แหล่งรวมวยัรุ่นยา่นสยามสแควร์ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เป็นแหล่งรวมเคร่ืองส าอางคช่ื์อดงั อาทิ 
Etude, Skinfood, The Face Shop, Missha เป็นตน้  
อสิระอาหารค ่าเพ่ือให้ท่านได้ช้อปป้ิงได้อสิระตามอธัยาศัย 

ทีพ่กั โรงแรม GALAXY HOTEL OR SMLระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเท่า 
วนัทีห้่าของการเดินทาง   น า้มันสนเข็มแดง - พลอยอะเมทสิ - ย่านมหาวทิยาลยัอฮิวา - ซุปเปอร์มาร์เกต็ -  
                             อนิชอน - กรุงเทพฯ 
เช้า 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั 
บ่าย 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านชม น า้มันสนเข็มแดง เป็นการสกดัจากใบสนเขม็แดงบริสุทธ์ิ 100% ซ่ึงสรรพคุณของน ้ามนัสนเขม็
แดงนั้นมีประโยชน์อยา่งมากมาย ทั้งช่วยละลายคลอเรสเตอรอล และไขมนัท่ีอุดตนัในเส้นเลือด ลดระดบั
น ้าตาลในเลือด ช่วยขบัสารพิษออกจากร่างกายในรูปแบบของเสีย เช่น เหง่ือ ปัสสาวะ อุจจาระ ช่วยลา้ง
สารพิษหรือดีทอ็กซ์เลือดให้สะอาด เพิ่มการไหลเวยีนของเลือดไดส้ะดวกข้ึน ช่วยเพิ่มภูมิตา้นทานใหก้บั
ร่างกาย บ ารุงผวิพรรณใหส้ดใสจากภายใน และลดอตัราเส่ียงในการเกิดโรคมะเร็ง  จากนั้นน าท่านสู่ 
โรงงานพลอยอเมทสิ หรือ พลอยสีม่วง ท่ีมีช่ือเสียงของประเทศเกาหลี  ซ่ึงชาวโสมเช่ือวา่ถา้ไดมี้พลอยชนิด
น้ีติดตวัไว ้จะท าใหมี้โชคลาภและส่ิงดีๆเกิดข้ึนกบัชีวติ 
บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “จิมดัก” 
ใหท้่านอิสระเดินเล่นยา่นวยัรุ่นช่ือดงั สินคา้ราคายอ่มเยาว ์ย่านมหาวิทยาลยัอฮิวา ซ่ึงมหาวทิยาลยัสตรีแห่ง
แรกของเกาหลี  จากนั้นน าท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอนิชอน เพื่อน าท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ  
โดยระหวา่งทางน าท่านชอ้ปป้ิงท่ี ซุปเปอร์มาร์เกต็  ซ่ึงมีสินคา้ต่างๆ มากมายใหเ้ลือกซ้ือหาเป็นของฝาก 
เช่น กิมจิ บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเค้ียว ลูกอม ผลไมต้ามฤดูกาลและของท่ีระลึกต่างๆ 

17.40 น. 
 
21.10 น. 

น าท่านเหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน โคเรียนแอร์ เท่ียวบินท่ี KE651 (บริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ  
            
************************************************************************ 
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เกาหล ีSeoraksan in Winter สบาย...สบาย 5 วนั 3 คืน 
สายการบนิโคเรียนแอร์ (KE) 

 
ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญพ่กั
หอ้งละ 2 
ทา่น 

เด็กมเีตยีง
พกักบั
ผูใ้หญ ่1 
ทา่น 

เด็กมเีตยีง
พกักบั
ผูใ้หญ ่2 
ทา่น 

 

เด็กไมม่ี
เตยีงพกักบั
ผูใ้หญ ่2 
ทา่น 

 

พกั
เดีย่ว
เพิม่ 

10-14 ม.ค. 61 23,559.- 23,559.- 23,559.- 23,559.- 6,900.- 

17-21 ม.ค. 61 23,559.- 23,559.- 23,559.- 23,559.- 6,900.- 

24-28 ม.ค. 61 23,559.- 23,559.- 23,559.- 23,559.- 6,900.- 

31 ม.ค.-04 ก.พ. 61 23,559.- 23,559.- 23,559.- 23,559.- 6,900.- 

14-18 ก.พ. 61 25,559.- 25,559.- 25,559.- 25,559.- 6,900.- 

21-25 ก.พ. 61 23,559.- 23,559.- 23,559.- 23,559.- 6,900.- 

28 ก.พ.-04 ม.ีค. 61 25,559.- 25,559.- 25,559.- 25,559.- 6,900.- 

 
ราคาจอยแลนด ์ ไมร่วมราคาต ัว๋เครือ่งบนิ  9,900  บาท / ทา่น   

ราคาเด็ก INFANT 9,900 บาท ไมร่วมคอม 

 
หมายเหตุ : ส าหรับผู้เดินทางทีอ่ายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกบับิดา มารดา ต้องมีจดหมายยนิยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 
 

 

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอยีดทุกข้อ 
หมายเหตุ  1. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวสิัยท่ีทาง บริษทัฯ 

ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนดัหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจ
คนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง 
รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้
หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      
2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
4. กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษทัฯ  จะแจง้
ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 5-7 วนัก่อนการเดินทาง  
5. เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้
แลว้ 

ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ 
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัสภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวสัิยต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และ 

ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 
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***ราคาทวัร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ และมคัคุเทศก์ 
ท่านละ 35,000 วอน /ทริป/ต่อท่าน เกบ็ทปิทีส่นามบินสุวรรณภูมิ*** 

ทปิหัวหน้าทวัร์แล้วแต่ความประทบัใจ 
** โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

 

อตัราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าบตัรโดยสารชั้นทศันาจรไป – กลบั (ตัว๋กรุ๊ป) รวมภาษี สนามบินและภาษีน ้ามนัไวเ้รียบร้อยแลว้ 
2. ค่าท่ีพกั 3 คืน หอ้งละ 2 - 3 ท่าน 
3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
4. หวัหนา้ทวัร์หรือมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินผูช้  านาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง 
5. ประกนัอุบติัเหตุวงเงินท่านละ200,000 บาท  เสียชีวติ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
6. สัมภาระน ้าหนกัไม่เกินท่านละ 23 กก.  

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

4. ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 30 กิโลกรัม 
5. วซ่ีาเขา้ประเทศเกาหลี ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางถือหนงัสือเดินทางต่างดา้ว หรือ ประเทศท่ีท่ีตอ้งท าวซ่ีาเขา้ประเสาธารณรัฐ

เกาหลีใต ้ค่าธรรมเนียมการยื่นวซ่ีาท่านละ 1,400 บาท ส าหรับผูท่ี้ถือหนงัสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก 
หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยืน่วีซ่า 

6. ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถประมาณ 35,000 วอน ต่อท่านต่อทริป 

 

การส ารองทีน่ั่ง 
1. กรุณาส ารองท่ีนัง่+ช าระเงินมดัจ าท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจง้ช่ือ+สกุล เป็นภาษาองักฤษตามหนงัสือเดินทาง 
2. ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ ช าระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 30 วนั 
3.  เม่ือท่านตกลงช าระเงินค่าบริการไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับใน

เง่ือนไขและขอ้ตกลงต่าง ๆ ท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 
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เง่ือนไขการยกเลกิ 
1.  ส าหรับผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ืน่วซ่ีาให ้เม่ือผลวซ่ีาผา่นแลว้มีการยกเลิกการ

เดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทั้งหมด 
2.  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-45 วนั เกบ็เงินมัดจ าทั้งหมด 
3.  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนัเก็บค่าใชจ่้าย 80% ของราคาทวัร์ ต่อท่าน 
4.  ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1-7 วนั เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% ของราคาทวัร์ 
5. ยกเลกิการเดินทางในวนัเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต ้ไม่มี

การคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ินในกรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์าก
โรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัฯ จะท าการเล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ี
ไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ท่านละ 10,000 บาทและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 

6.  ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล ท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการ
ผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter 
Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดไม่ว่ายกเลกิด้วยกรณใีดๆ 

7. กรณีทีก่องตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณใีดๆ ทั้งส้ิน 

 **ส าคัญ!! บริษัทท าธุรกจิเพ่ือการท่องเที่ยวเท่าน้ัน ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศเกาหลใีต้โดยผดิกฎหมาย
และในข้ันตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและเกาหลใีต้ ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของเจ้าหน้าทีเ่ท่าน้ัน ลูกค้าทุก
ท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งส้ิน** 

8. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง   
 พร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

เง่ือนไขการเดินทาง 
1.  บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2.  บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญ
หาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

3.  หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผดิชอบคืน
ค่าบริการท่ีท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4.  บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5.  รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และ
โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6.  ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 

7.  กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสาย
การบินบริษทัฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืน
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ทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงินใหส้ าหรับค่าบริการนั้นๆ 
8.  มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 
9.  หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผดิพลาดจาก

ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอ
สงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

10. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ี 
 บริษทัระบุในรายการเดินทาง  บริษทัของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใด ๆทั้งส้ิน 
11.  บริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคก์ารเดินทางเพื่อท่องเท่ียวเกาหลีเท่านั้น 
12.  เท่ียวบิน และรายการท่องเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
13.  เม่ือท่านตกลงช าระเงินค่าบริการไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับใน

เง่ือนไขและขอ้ตกลงต่าง ๆ ท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 
14. โรงแรมท่ีพกัในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของท่ีพกัแตกต่างกบัประเทศไทย โดยโรงแรม

ท่ีพกัทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการจดัหาโรงแรมโดยอา้งอิงตามการจดัระดบัดาวของประเทศเกาหลีตามท่ีระบุใน
รายการท่องเท่ียวเท่านั้น โรงแรมท่ีประเทศเกาหลีโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin หรือDouble) ในกรณีท่ี
ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ3ท่านข้ึนอยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพกัและการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม 
ซ่ึงมีความแตกต่างกนัอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนั และไม่สามารถเสริมเตียงไดต้ามท่ีตอ้งการโรงแรมหลาย
แห่งจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากประเทศเกาหลีอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่าเคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

15. กระเป๋าสัมภาระต่างๆถือเป็นทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบต่อความเสียหายสูญหายล่าชา้ หรือ
อุบติัเหตุต่างๆ ใดๆทั้งส้ิน 

16. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ หากท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่
ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน และถ้าท่านต้องการแยกตัวออกจาก
กรุ๊ปทวัร์เพ่ือท่องเทีย่วเอง โดยไม่ลงร้านศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพร, ร้านน า้มันสน, ศูนย์เคร่ืองส าอาง และร้านพลอยอะ
เมทสิ ทางบริษัทจะเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงิน 300 USD ต่อท่าน 

17. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิราคาน้ีเฉพาะนกัท่องเท่ียวชาวไทยและท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่านั้น กรณี
ตอ้งการตดักรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบริษทัอีกคร้ัง หากเป็นนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ หรือ พระสงฆ ์เก็บค่าใชจ่้าย
เพิ่ม ท่านละ 4,000 บาท 

18. ในระหวา่งท่องเท่ียวจะมีช่างภาพมาถ่ายรูปและช่วยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และในวนัสุดทา้ยของ
การเดินทางช่างภาพจะน าภาพถ่ายมาจ าหน่ายหากวา่ท่านใดสนใจสามารถซ้ือไดแ้ต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจของท่าน ทางบริษทัทวัร์ไม่มีการบงัคบัใหซ้ื้อแต่อยา่งใดแต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้เพื่อใหผุ้ ้
เดินทางไดรั้บทราบ  

     19.  ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯก่อนทุกคร้ังมิเช่นน้ันทางบริษัทฯ
จะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งส้ิน 
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ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มีเกยีรติซ่ึงร่วมเดินทาง 
ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั อาหาร ยานพาหนะ 
และสถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทาง
บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ,  อนัเน่ืองจากอุบติัเหตุ
รวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถ่ิน,  
ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทูต รวมถึงผูมี้อ  านาจท าการ
แทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ  าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ 
หมายรวมถึงในระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มีความคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ 
ตามเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ ท่ีรับประกนัในกรณีท่ีผูร่้วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/
หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฏิบติัตาม
กฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผดิกฎหมาย บริษทัฯ 
จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง 
โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดงักล่าว บริษทั จะยึดถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความ
ปลอดภยัของท่านผูมี้เกียรติ ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคญั 
 

การเดินทางจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศเกาหลแีละพธีิการเข้าเมือง  
           เอกสารทีค่วรเตรียมก่อนการเดินทาง เจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลจีะพจิารณาให้เฉพาะนักท่องเทีย่ว

ทีม่าท่องเที่ยวโดยสุจริตเท่าน้ันทีผ่่านเข้าเมืองได้ และพจิารณาจาก  
1. หลกัฐานการท างานประจ าของนกัท่องเท่ียว ซ่ึงสมควรท่ีน าติดตวัไปแสดงดว้ย เช่น บตัรพนกังาน นามบตัร จดหมาย

การท างานภาษาองักฤษ (กรณีเดินทางคนเดียว) จดหมายรับรองออกโดยบริษทัผูจ้ดัคณะ  
2. หลกัฐานการเงิน ในระหวา่งการท่องเท่ียวประเทศเกาหลีสมควรท่ีจะน 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
การเงินอ่ืนใดท่ีจะแสดงให้เจา้หนา้ท่ีทราบวา่ท่านคือนกัท่องเท่ียว 

3. ใบรับรองสถานศึกษาหากท่านยงัอยูใ่นระหวา่งการศึกษาหรือบตัรนกัศึกษาและควรเดินทางกบัผูป้กครอง เช่น บิดา 
มารดา ป้า นา้ อา ท่ีมีนามสกุลเดียวกนั 

4.  หากเป็นพาสปอร์ตใหม่ ควรน าพาสปอร์ตเก่าเยบ็เล่มคู่กบัพาสปอร์ตใหม่หรือน าติดตวัไปดว้ย   
5.  การแต่งกายสุขภาพและแลดูเป็นนกัท่องเท่ียว ไม่ควรสวมใส่รองเทา้แตะ 


