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เกาหล ีSoraksan & Ski Resort Super Chill 

โดยสาย การบนิไทย 

5 วนั 3 คนื 

 ไฮไลทท์วัร ์เกาหล ีSoraksan & Ski Resort Super Chill 

- สดุคุม้...พกัสกรีสีอรท์ 1 คนื 

- เมนพูเิศษ.... เต็มอิม่แบบไมอ่ ัน้กบั “บฟุเฟตข์าปยูกัษ”์   

- สมัผสัความหนาว ที ่อทุยานแหง่ชาตโิซรคัซาน หรอืเรยีกวา่    

   สวสิเซอรแ์ลนดข์องเกาหล ี

- ชอ้ปป้ิงยา่นดงัตลาดเมยีงดง และถนนฮงแด แหลง่รวมวยัรุน่ 

- ถา่ยรปูสดุชลิ...ตุก๊ตาหมสีดุนา่รกัพพิธิภณัฑเ์ทดดีแ้บร ์

- ชอ้ปป้ิงสบายๆไรก้งัวลั น า้หนกักระเป๋า 30 กโิล/ทา่น ไมจ่ ากดัจ านวนชิน้ 
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เครือ่งโบอิง้ 747-400 
ทีน่ ัง่แบบ 3-4-3 

หรอื 
เครือ่งโบอิง้ 777-300 

ทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 

เสรฟ์ิอาหารรอ้น 
ท ัง้ขาไป-ขากลบั 

น า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 30 กก. 

 

 

 

 
 

Day 1    สนามบนิสวุรรณภมู ิ- อนิชอน 

20.00 น. พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู2 เคานเ์ตอร ์C สาย การบนิไทย เจา้หนา้ที่

จากบรษัิทคอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร และสมัภาระ 

 23.10 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้โดยสาย การบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG658  

 

Day 2 

 อนิชอน - อทุยานแหง่ชาตโิซรคัซาน - วดัชนิฮนัซา - สนกุกบัลานสก ี

 06.35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน สาธารณรัฐเกาหล ีเวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง (เพือ่ 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ - สนามบนิอนิชอน    - 

2 
อนิชอน - อทุยานแหง่ชาตโิซรัคซาน -  
วัดชนิฮนัซา - สนุกกบัลานสก ี    Bears Town Ski Resort 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 
ฟารม์สตอเบอรี ่-  
โรงเรยีนสอนท ากมิจ+ิสวมชดุอนับก -  
สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์- กรงุโซล 

   Galaxy Hotel 3* 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 

พระราชวังเคยีงบอ๊คคงุ - ศนูยโ์สม -  
ศนูยส์มนุไพรบ ารงุตับเกาหล ี( RAISON TREE ) - 
COSMETIC SHOP - DUTY FREE -  
ชอ้ปป้ิงเมยีงดง 

   
Galaxy Hotel 3* 
หรอืเทยีบเทา่ 

5 
น ้ามนัสนเข็มแดง - โซลทาวเวอร ์-  
Teddy Bear Museum - ชอ้ปป้ิงยา่นฮงแด - 
ซปุเปอรม์ารเ์กต็ - อนิชอน - กรงุเทพฯ 

     - 
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ความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่) น าทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากรแลว้  น าทา่นสู ่อุทยานแหง่ชาตโิซรคัซาน ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มววิ อัน

งดงามทีม่เีอกลักษณ์เฉพาะตัวหรอื อกีชือ่เรยีกหนึง่วา่สวสิเซอรแ์ลนดข์องเกาหล ีซึง่

จะผ่านเสน้ทางธรรมชาตทิีส่วยงาม ลัดเลาะผ่านไปตามหนา้ผา หุบเขาและล าธาร น า

ท่าน น ัง่กระเช้าไฟฟ้า Cable Car (ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ ในกรณีที่สภาพ

อากาศไม่เหมาะแก่การเขา้ชม ขึน้อยู่กับค าสั่งของเจา้หนา้ทีอุ่ทยาน) ขึน้สู่จุดชมววิ

ของอทุยานแห่งชาตโิซรัคซาน ซึง่จะสามารถมองเห็นววิทวิทัศนบ์นยอดเขาดจุดัง่ภาพวาดเกนิ บรรยาย  จากนัน้น า

ทุกท่านนมัสการพระพุทธรูปสัมฤทธิป์างสมาธขินาดใหญ่ ณ วดัชนิฮนัซา  เพื่อความเป็นสริมิงคลแก่ตัวท่านเอง

และครอบครัว 

 เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมน ู“ทกัคาลบี”้ 

    บา่ย จากนัน้ใหท้า่นไดส้นุกกับการ เลน่สกบีนลานสกขีนาดใหญ่ (Night Ski) ประกอบไป

ดว้ยเนนิสกถีงึ 2 เนนิดว้ยกนั (***ราคาทัวรย์ังไม่รวมคา่เขา้ คา่อปุกรณ์การเลน่สก,ี สกี

ลฟิท,์ สโนวส์เลด สกคีา่เล่นรวมชดุประมาณ 50,000 วอน***) มเีวลาใหท้่านไดส้นุก

กับการเล่นสกอีย่างเต็มที ่ซึง่ปลอดภัยไม่มอีันตราย ในการเตรียมตัวก่อนเล่นสกคีวร

เตรยีมถุงมอืสกผีา้พันคอ แวน่กันแดด เสือ้แจ๊คเก็ตกันน ้า หรอืผา้ร่ม และกางเกงรัดรูป 

ควรขอค าแนะน าและฝึกวธิกีารเล่นจากไกดท์อ้งถิน่ก่อนลงสนามจรงิ เพื่อความปลอดภัยของท่านเองเป็นส าคัญ 

*** หมายเหตุ ... ปรมิาณของหมิะและการเปิดใหบ้รกิารของลานสกขีนึอยู่กบัความเอือ้อ านวยของ

สภาพอากาศ หากไมม่หีมิะเพยีงพอลานสกอีาจจะปิดใหบ้รกิาร ในกรณีทีล่านสกไีมส่ามารถเปิดใหบ้รกิาร

ได้ทางบริษทั ขอสงวนสทิธ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ปรบัเปลี่ยนเป็น ONE MOUNT (SNOW 

PARK*) ราคาทวัรน์ีไ้ม่รวมคา่เขา้ SNOW PARK 15,000 วอน หรอืหากทา่นใดไม่สนใจ สามารถเดนิช้

อปป้ิงตามอธยัาศยั มที ัง้ H&M ADIDAS และมอีกีหลากหลายแบรนดช ัน้น า 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมน ู“ชาบ ูชาบ”ู 

  น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก Bears Town Ski Resort หรอืเทยีบเทา่ 

 

Day 3 

 ฟารม์สตอเบอรี ่- โรงเรยีนสอนท ากมิจ+ิสวมชุดอนับก - สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์- กรงุโซล 

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่ไรส่ตรอเบอรร์ ี ่ใหท้า่นไดช้มิสตรอเบอรร์ีส่ดๆ หวานฉ ่าจากไร่ 

นอกจากนัน้ ทา่นยังสามารถซื ้อกลบัมาฝากคนทีท่า่นรักทีเ่มอืงไทยไดด้ว้ย โดยจะมี

การแพ็คใส ่กลอ่งสวยงาม และจัดสง่ใหท้า่นในวนัสดุทา้ย  น าทา่นสู ่โรงเรยีนกมิจ ิ

เรยีนรูว้ธิกีารท ากมิจ ิกมิจเิป็นผักดองทีส่ามารถเก็บไวไ้ดน้านและเป็นอาหารทีข่ ึน้โตะ๊

ชาวเกาหลทีกุมือ้ปัจจบุนันี้กมิจเิป็นทีน่ยิมแพร่หลายทีไ่ม่วา่มือ้ไหนก็จะตอ้งมกีมิจเิป็น

สว่นประกอบอยูใ่นอาหารมือ้นัน้ๆดว้ยทกุครัง้ไป และกมิจนิียั้งมมีากกวา่ 100 ชนดิใหเ้ลอืกรับประทานใหท้า่นฝึก

ลองท าและไดช้มิกมิจฝีิมอืของตวัทา่นเองโดยมวีทิยากรสอนวธิกีารท าและขัน้ตอนการเตรยีมวตัถดุบิใหท้า่นทกุ
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ขัน้ตอนและสามารถน ากลับมาเป็นของฝากได ้พเิศษ...ใหท้า่นไดท้ดลองสวมชดุฮนับก ชดุประจ าชาตเิกาหล ีเพือ่

เก็บภาพแหง่ความประทับใจ    

 เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมน ู“คาลบี”้ 

    บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ซึง่ถูกขนานนามวา่ดสินียแ์ลนดเ์กาหล ีเป็น

สวนสนุกกลางแจง้ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจา้ของ ตัง้อยู่

ท่ามกลางหุบเขา ใหท้่านไดอ้สิระเทีย่วชมท่องไปกับโลกของสัตวป่์าซาฟารี ชมไล

เกอร์แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่ท่านจะพบเจา้ป่าสงิโต และเสอืสามารถอยู่ดว้ยกันได ้

อย่างเป็นสขุ ชมความน่ารักของหมทีีส่ามารถสือ่สารกับคนขับรถไดเ้ป็นอย่างด ีหรือ

เขา้สูด่นิแดนแห่งเทพนยิาย สวนสีฤ่ดู ซึง่จะปลกูดอกไมเ้ปลีย่นไปตามฤดกูาล อกีทัง้ยังสามารถสนุกกับเครือ่งเล่น

นานาชนิด อาทเิชน่ สเปซทัวร์ รถไฟเหาะและหนอนสะบัด ชมสวนดอกไมซ้ึง่ก าลังบานสะพร่ังอวดสสีันเต็มสวน 

(ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพอากาศ เดอืนมนีาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทวิลปิ, เดอืนพฤษภาคม - เดอืนมถิุนายน เป็น

ดอกกุหลาบ, เดอืนสงิหาคม - เดอืนกันยายน เป็นสวนดอกลลิลี,่ เดอืนตุลาคม - เดอืนพฤศจกิายน เป็นสวนดอก

เบญจมาศ) ชมกจิกรรมและการแสดงต่างๆ ทีจ่ัดตามตารางประจ าวันดว้ยบัตรเขา้ชมแบบ ONE DAY TICKET เล่น

ไดทุ้กเครื่องเล่นไม่จ ากัดรอบ เลือกชมและเลือกซื้อชอ้บป้ิงในรา้นคา้ของที่ระลกึต่างๆอย่างมากมาย  น าท่าน

เดนิทางกลบัสู ่กรุงโซล เมอืงหลวงของประเทศเกาหลใีต ้

เย็น อสิระ 1 มือ้ ใหท้กุทา่นไดอ้สิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

  น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก Galaxy Hotel หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 3 ดาว 

 

Day 4 

 พระราชวงัเคยีงบอ๊คคงุ - ศนูยโ์สม - ศนูยส์มนุไพรบ ารงุตบัเกาหล ี( RAISON TREE ) -  

COSMETIC SHOP - DUTY FREE - ชอ้ปป้ิงเมยีงดง  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าชม พระราชวงัเคยีงบ็อค พระราชวงัเกา่แกท่ีส่ดุของราชวงศโ์ชซอน สรา้งขึน้ในปี 

ค.ศ.1394 โดยใชเ้ป็นศูนยก์ลางการปกครองในสมัยโบราณโดยเป็นทัง้ทปีระทับและ

ฐานอ านาจของพระเจา้แทโจและตอ่เนื่องมาถงึกษัตรยิใ์นราชวงศโ์ชซอล พระทีน่ั่งคึ

นชองจอนถูกสรา้งขึน้มาเพื่อเป็นทีว่่าราชการต่อมาคณะปกครองเกาหลขีองญี่ปุ่ นได ้

สรา้งอาคารรัฐสภาขนาดยักษ์ขึน้คั่นเพื่อตอ้งการแสดงนัยเด่นชัดวา่ตอ้งการตัดความ

ผกูพันระหวา่งพระราชวงศก์บัราษฎร อาคารหลังนีไ้ดถ้กูรือ้ถอนไปในโอกาสครบรอบ 50 ปีการปลดแอกจากญีปุ่่ นใน

เขตพระราชวัง ยังมพีระต าหนักเคยีวฮเวรูลักษณะเป็นอาคารสองชัน้ตัวพระต าหนักถูกสรา้งใหย้ืน่ออกไปกลางสระ

น ้าทีเ่ต็มไปดว้ยฝงูหงสส์รา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นสถานทีส่ าหรับจัดงานเลีย้งพระราชทานพระราชวงัทีใ่หญท่ีส่ดุของเกาหล ี

ประกอบดว้ยหมู่อาคารตา่งๆ อาท ิพลับพลากลางน ้า, ทอ้งพระโรงทีใ่ชอ้อกวา่ราชการฯลฯ  จากนัน้น าท่านสู ่ศูนย์

โสม ซึง่รัฐบาลรับรองคณุภาพวา่ผลติจากโสมทีม่อีายุ 6 ปี ซึง่ถอืวา่เป็น โสมทีม่คีุณภาพดทีีส่ดุ ชมวงจรชวีติของ

โสมพรอ้มใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีณุภาพดทีีท่ีส่ดุและราคาถูกกวา่ไทยถงึ 2 เท่า เพื่อน าไปบ ารุงร่างกาย หรอื

ฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่า่นรักและนับถอื น าท่านชม ศนูยย์าสมุนไพรเกาหล ีใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เลอืกชม สมุนไพรฮอต

เกนามูของเกาหล ีทีน่ ามาแปรรูปเป็นรูปแบบต่างๆ ทีม่ีสรรพคุณรักษาโรค และบ ารุงร่างกาย  จากนัน้พาท่านชม 
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สมุนไพรบ ารุงตบัเกาหล ี( RAISON TREE ) สมุนไพรบ ารุงตับเกาหล ีเป็นสมุนไพรทีม่คีณุคา่สงูและหายาก ซึง่

ผ่านการวจิัยมาเป็นเวลายาวนานกว่า 20 ปี สมุนไพรบ ารุงตับเกาหลีสกัดมาจากเมล็ดตน้ฮ็อตเกและผสมส่วน

แกนกลางของโสมบรสิทุธิ ์เมล็ดพันธุต์น้ฮ็อตเกเจรญิเตบิโตในป่าลกึบนยอดเขาซึง่ปราศจาก มลภาวะใดๆ เมล็ดตน้

ฮ็อตเก ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไมส้ทีอง มรีสชาตเิปรี้ยว ซึง่บ ารุงตับ มา้ม และปอด สามารถรักษาอาการเมา 

รอ้นในกระหายน ้ า อาการอาเจียน และทอ้งผูกทาง การแพทย์แผนปัจจุบัน ยืนยันว่า เมล็ดตน้ฮ็อตเก มีสาร

โพแทสเซยีมไนเนรตซึง่สามารถลดระดับแอลกอฮอลลใ์นเสน้เลอืด ซึง่ลดความเสีย่งทีแ่อลกอฮอลลจ์ะท าลายตับ 

และ ไต ได ้และชว่ยต่อตา้นอนุมูลอสิระอกีทัง้ยังขับไขมันสว่นเกนิและ เอทานอลทีเ่ป็นผลเสยีกับตับ ฉะนัน้เมล็ด

ตน้ฮ็อตเกจงึมสีรรพคณุทีว่เิศษกบัชวีติของเราทกุคน 

 เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมน ู“ซมัเกทงั” 

    บา่ย จากนัน้น าท่านสู ่Cosmetic Shop ศูนยร์วมเครื่องส าอางคช์ือ่ดังของเกาหล ีมากมายหลายแบรนดด์ัง อาท ิเชน่ 

W.S.Nature, Rojukiss, Missha เป็นตน้  จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที่

หา้ง Duty Free  จากนัน้ใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย ณ ตลาดเมยีงดง แหล่งรวม

วัยรุ่นย่านสยามสแควร์โดยเฉพาะอย่างยิง่ เป็นแหล่งรวมเครื่องส าอางคช์ือ่ดัง อาท ิ

Etude, Skinfood, The FaceShop, Missha เป็นตน้ 

    เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมน ู“บฟุเฟตข์าปยูกัษ”์ 

  น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก Galaxy Hotel หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 3 ดาว 

 

Day 5 

 น า้มนัสนเข็มแดง - โซลทาวเวอร ์- Teddy Bear Museum - ชอ้ปป้ิงยา่นฮงแด - ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต - 

อนิชอน - กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นชม ศูนยส์มุนไพรสนเข็มแดง ซึง่ผลติจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลซีึง่จะใชต้น้สนเข็มแดงจากยอด

เขาทีป่ระเทศ เกาหลเีหนือมาผลติโดยใชเ้ทคโนโลยพีรอ้มกับการวจัิยทีป่ระเทศเกาหลใีตอ้อกมาเป็นน ้ามันสนเข็ม

แดง ภูมปิระเทศของประเทศเกาหลเีป็นภูเขาประมาณ 70 เปอร์เซ็นต ์โดยกว่าจะมาเป็นน ้ามันสนเข็มแดงได ้1 

แคปซูลตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กโิลกรัม มาสกัดเอาน ้ ามันมาผลิตและวจิัยออกมาเป็นน ้ามันสนนี ้ 

จากนัน้น าทา่นชม โซลทาวเวอร ์1 ใน 18 หอคอยเมอืงทีส่งูทีส่ดุในโลกมคีวามสงูถงึ 

480 เมตรเหนอืระดับน ้าทะเล น าทา่นสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซล

ทาวเวอรไ์ดร้อบทศิ 360 องศาโดยสามารถมองไดถ้งึเขาพูกักซัน และถา้หันไปยังทศิ

ตรงขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถงึแมน่ ้าฮนักงั *** ราคาไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท ์***    

 เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมน ู“จมิดกั” 

    บา่ย น าทา่นสู ่Teddy Bear Museum ใหท้า่นไดถ้่ายรูปและชมความน่ารักของตุ๊กตาหมตีัวนอ้ยๆกับพพิธิภัณฑห์มเีท็ดดี้

แบร ์ จากนัน้พาท่านชอ้ปป้ิง ยา่นฮงแด  น าท่านสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน 

เพื่อน าท่านเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ  โดยระหว่างทางน าท่านชอ้ปป้ิงที ่ซุปเปอรม์าร์

เก็ต ซึง่มสีนิคา้ต่างๆ มากมายใหเ้ลอืกซือ้หาเป็นของฝาก เชน่ กมิจ ิบะหมีก่ ึง่ส าเร็จรูป 

สาหร่าย ขนมขบเคีย้ว ลกูอม ผลไมต้ามฤดกูาลและของทีร่ะลกึตา่งๆ 
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 21.20 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสาย การบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG657 

   (บรกิารอาหาร และ น ้าดืม่บนเครือ่ง) 

 01.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

 

เกาหล ีSoraksan & Ski Resort Super Chill โดยสายการบนิไทย 5 วนั 3 คนื 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีงพกั

กบัผูใ้หญ ่1 

ทา่น 

เด็กไมม่เีตยีงพกั

กบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

22-26 กมุภาพันธ ์2561 26,999 25,999 24,999 6,900 

28 กมุภาพันธ-์04 มนีาคม 2561 27,999 26,999 25,999 6,900 

01-05 มนีาคม 2561 26,999 25,999 24,999 6,900 

 

*** ราคาจอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ 10,900 บาท / ทา่น *** 
*** ราคาเด็กทารก [อายไุมเ่กนิ 2 ขวบ] 9,900 บาท / ทา่น *** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถ 

ทา่นละ 35,000 วอน / ทรปิ / ทา่น *** (เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิสวุรรณภมู)ิ 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

การเดนิทางจากประเทศไทยเขา้สูป่ระเทศเกาหลแีละพธิกีารเขา้เมอืง 

เอกสารทีค่วรเตรยีมกอ่นการเดนิทาง เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลจีะพจิารณาใหเ้ฉพาะนักทอ่งเทีย่วทีม่าทอ่งเทีย่ว

โดยสจุรติเทา่นัน้ทีผ่า่นเขา้เมอืงได ้และพจิารณาจาก  

1. หลกัฐานการท างานประจ าของนักทอ่งเทีย่ว ซึง่สมควรทีน่ าตดิตวัไปแสดงดว้ย เชน่ บตัรพนักงาน นามบตัร จดหมายการ

ท างานภาษาองักฤษ (กรณีเดนิทางคนเดยีว) จดหมายรับรองออกโดยบรษัิทผูจ้ัดคณะ  

2. หลกัฐานการเงนิ ในระหวา่งการทอ่งเทีย่วประเทศเกาหลสีมควรทีจ่ะน าเงนิสดตดิตัวไปดว้ยประมาณ  300 เหรยีญสหรัฐ หรอื

ประมาณ 300,000 วอน ส าหรับการเดนิทาง 2   วนั (หากไม่มบีตัรเครดติคารด์) หากมบีตัรเครดติตา่งประเทศ เชน่ Visa 

Card, American Express, Dinners Club หรอื Master Card ตอ้งน าตดิตัวไปดว้ยหรอืหลักฐานการเงนิอืน่ใดทีจ่ะแสดงให ้

เจา้หนา้ทีท่ราบวา่ทา่นคอืนักทอ่งเทีย่ว 

3. ใบรับรองสถานศกึษาหากทา่นยังอยูใ่นระหวา่งการศกึษาหรอืบตัรนักศกึษาและควรเดนิทางกบัผูป้กครอง เชน่ บดิา มารดา 

ป้า นา้ อา ทีม่นีามสกลุเดยีวกนั 

4. หากเป็นพาสปอรต์ใหม ่ควรน าพาสปอรต์เกา่เย็บเลม่คูก่ับพาสปอรต์ใหมห่รอืน าตดิตัวไปดว้ย   

5. การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนักทอ่งเทีย่ว ไมค่วรสวมใสร่องเทา้แตะ 
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อตัราบรกิารนีร้วม 

1. คา่บตัรโดยสารชัน้ทศันาจรไป – กลบั (ตั๋วกรุ๊ป) รวมภาษี สนามบนิและภาษีน ้ามันไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

2. คา่ทีพั่ก 3 คนื หอ้งละ 2 - 3 ทา่น 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 

4. หัวหนา้ทัวรห์รอืมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ผูช้ านาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง 

5. ประกนัอบุัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท  เสยีชวีติ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

6. สมัภาระน ้าหนักไมเ่กนิทา่นละ 30 กก. 

 

อตัราบรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้ 

3. คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 30 กโิลกรัม 

4. วซีา่เขา้ประเทศเกาหล ีในกรณีทีผู่เ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว หรอื ประเทศทีท่ีต่อ้งท าวซีา่เขา้ประเสาธารณรัฐ

เกาหลใีต ้คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่ทา่นละ 1,400 บาท ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก 

หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

5. คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถประมาณ 35,000 วอน ตอ่ทา่นตอ่ทรปิ 

6. ราคารวมภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

การส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรุณาส ารองทีน่ั่ง+ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่+สกลุ เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื ช าระทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 30 วนั 

3. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไข

และขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
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เง ือ่นไขการยกเลกิ 

1. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-45 วนัเก็บเงนิมัดจ าทัง้หมด 

3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วนัเก็บคา่ใชจ้่าย 80% ของราคาทัวร ์ตอ่ทา่น 

4. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทัวร ์

5. ยกเลกิการเดนิทางในวนัเดนิทาง,ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลใีต ้ไมม่กีาร

คนืเงนิทัง้หมดไม่วา่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาล

รับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีก

คนืไดค้อืคา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าตั๋วทา่นละ 10,000 บาทและคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 

6. ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพั่กโดยตรงหรอืโดยการผา่น

ตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight จะ

ไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

7. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

**ส าคัญ!! บรษัิท ท าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศเกาหลใีตโ้ดยผดิกฎหมาย

และในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและเกาหลใีต ้ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุ

ทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมัคคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

8. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่น

สละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุม

ของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสญูหาย, ความ

ลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถือวา่ท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบคนืค่าบรกิารที่

ทา่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรือเอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมทีพั่ก

ในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครื่องบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋วเครือ่งบนิ

ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 



GT-ICN TG05  

 

GT-ICN TG04  

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการ

บนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนินโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะ

ไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาดจากทาง

สายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แต่ทัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์าร

จัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีบ่รษัิทระบุใน

รายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไม่วา่กรณีใด ๆทัง้ส ิน้ 

11. บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเกาหลเีทา่นัน้ 

12. เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิค่าบรกิารไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับในเงือ่นไข

และขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

14. โรงแรมทีพั่กในประเทศเกาหลมีมีาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของทีพั่กแตกต่างกับประเทศไทย โดยโรงแรมทีพั่ก

ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลีตามที่ระบุในรายการ

ท่องเทีย่วเท่านั้น โรงแรมทีป่ระเทศเกาหลโีดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin หรือDouble) ในกรณีทีท่่านมีความ

ประสงคจ์ะพักแบบ3ทา่นขึน้อยู่กบัขอ้จ ากัดของหอ้งพักและการวางรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มคีวามแตกตา่ง

กันอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้ อ้งพักติดกัน และไม่สามารถเสริมเตียงไดต้ามที่ตอ้งการโรงแรมหลายแห่งจะไม่มี

เครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากประเทศเกาหลอียูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

15. กระเป๋าสัมภาระต่างๆถือเป็นทรัพย์สนิส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสยีหายสูญหายล่าชา้ หรือ

อบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้ส ิน้ 

16. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ หากท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ท่าน

สละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้และถา้ทา่นตอ้งการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวรเ์พื่อ

ทอ่งเทีย่วเอง โดยไม่ลงรา้นศนูยโ์สม, ศนูยส์มุนไพร, รา้นน ้ามันสน, ศนูยเ์ครือ่งส าอาง และรา้นพลอยอะเมทสิ ทางบรษัิทจะ

เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 USD ตอ่ทา่น 

17. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิร์าคานี้เฉพาะนักทอ่งเทีย่วชาวไทยและทอ่งเทีย่วเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เทา่นัน้ กรณีตอ้งการ

ตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบรษัิทอกีครัง้หากเป็นนักท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิหรือ พระสงฆ ์เก็บค่าใชจ้่ายเพิ่ม ท่านละ 

4,000 บาท 

18. ในระหว่างท่องเทีย่วจะมชีา่งภาพมาถ่ายรูปและชว่ยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และในวันสดุทา้ยของการ

เดนิทางชา่งภาพจะน าภาพถา่ยมาจ าหน่ายหากวา่ทา่นใดสนใจสามารถซือ้ไดแ้ตถ่า้ทา่นใดไมส่นใจก็ไม่ตอ้งซือ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับ

ความพงึพอใจของท่าน ทางบรษัิททัวรไ์ม่มกีารบังคับใหซ้ือ้แต่อย่างใดแต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้เพื่อใหผุ้เ้ดนิทางได ้

รับทราบ 

19. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯกอ่นทุกครัง้มเิชน่นัน้ทางบรษัิทฯจะไม่

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้ส ิน้ 


