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พกัสกีรสีอรท์ 2 คืน | โรงแรมระดบั 4 ดาว | Snow Festival | เกาะนาม ิ|  

ฟารม์สตรอวเ์บอรร์ี | สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์| พระราชวงัเคียงบก | โซลทาวเวอร ์|
ตลาดเมียงดง 

 

 

 

เกาหล ีFunny Party Ski & Snow Festival 6 วัน 3 คืน 

เดนิทาง 06 – 11 ธันวาคม 2562 

 

 

 

 ราคาเพยีง 29,900.- 
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วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมู)ิ  (TG658 : 23.10-06.35/TG656 : 23.30-
06.55) 

20.00 น. คณะมาพรอ้มกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู2 เคานเ์ตอร ์C (เช็คอินกรุ๊ปของสายการบินไทย) 
โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษัท และหวัหนา้ทวัร ์พรอ้มอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางใหก้บัทกุ
ทา่น 

23.10 น. น าทา่นสู ่สาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG658 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

วันที ่2 
อินชอน (สนามบินอินชอน) – สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์– ฟารม์สตรอว์
เบอรร่ี์ – เกาะนาม ิ– สกีรีสอรท์ 

06.35 น. เดินทางถึง สนามบินอินชอน สาธารณรฐัเกาหลี เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนดั
หมาย กรุณาปรบันาฬิกาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถ่ิน) น าทา่นผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั 

น าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด  ์ถูกขนานนามว่าดิสนียแ์ลนดเ์กาหลีเป็นสวนสนุกกลางแจง้ที่ใหญ่ที่สุดของ
ประเทศ โดยมีบริษัทซมัซุงเป็นเจา้ของ ตัง้อยู่ท่ามกลางหบุเขา ใหท้่านไดอ้ิสระเที่ยวชมท่องไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟารี
ชมไลเกอรแ์ฝดคูแ่รกของโลก ที่นี่ท่านจะพบเจา้ป่าสิงโตและเสือสามารถอยูด่ว้ยกนัไดอ้ย่างเป็นสขุ ชมความนา่รกัของหมีที่
สามารถสือ่สารกบัคนขบัรถไดเ้ป็นอยา่งดี หรอืเขา้สูด่ินแดนแหง่เทพนิยาย สวนสีฤ่ด ูซึง่จะปลกูดอกไมเ้ปลีย่นไปตามฤดกูาล
ชมสวนดอกไมซ้ึง่ก าลงับานสะพรั่งอวดสีสนัเต็มสวน (ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทิว
ลปิ, เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถนุายน เป็นดอกกหุลาบ, เดือนสงิหาคม - เดือนกนัยายน เป็นสวนดอกลลิลี,่ เดือนตลุาคม - 
เดือนพฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) อีกทัง้ยงัสามารถสนกุกบัเครื่องเลน่นานาชนิด อาทิเช่น สเปซทวัร ์รถไฟเหาะ
และหนอนสะบดั ชมกิจกรรมและการแสดงตา่งๆ ที่จดัตามตารางประจ าวนัดว้ยบตัรเขา้ชมแบบ ONE DAY TICKET เลน่ได้
ทกุเครือ่งเลน่ไมจ่ ากดัรอบ เลอืกชมและเลอืกซือ้ชอ้บป้ิงในรา้นคา้ของที่ระลกึตา่งๆอยา่งมากมาย 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู คาลบี ้(หมูย่างเกาหลี = เนื้อหมูชิน้โตหมักน ้าซอสสูตรเฉพาะจน
เข้าเนื้อหนานุ่ม) 
จากนัน้น าท่านชมและเก็บสตรอวเ์บอรร์ี ที่ฟารม์สตรอวเ์บอรรี์ ท่านสามารถเก็บและชิมได ้สตรอวเ์บอรร์ีเกาหลีจะมีลกู
ใหญ่และรสชาติหวาน ทา่นสามารถสั่งซือ้ฝากคนทางบา้นได ้ 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ)  (TG658: 23.10-06.35/TG656 : 23.30-06.55) 
วนัท่ี 2   อินชอน (สนามบินอินชอน) – สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์– ฟารม์สตรอวเ์บอรร์ ี– เกาะนามิ – สกีรสีอรท์ 
วนัท่ี 3   เทศกาลหิมะ ( 2019  Asian Snow  Week Festival ) – สกีรสีอรท์ 
วนัท่ี 4  พระราชวงัเคียงบก – ศนูยโ์สม – Cosmetic Shop – Duty Free – ตลาดเมียงดง 
วนัท่ี 5 ศนูยส์มนุไพรเกาหลี – ศนูยน์ า้มนัสนเข็มแดง – พิพิธภณัฑส์าหรา่ย+สวมชุดฮนับก+ท าคิมบบั – ฮุนไดเอาทเ์ลท – ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต –   

อินชอน (สนามบินอินชอน) 
วนัท่ี 6 กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (TG655 : 21.20-01.10) 
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ตอ่จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่เกาะนาม ิใหท้า่นไดด้ื่มด ่ากบัธรรมชาติ แมกไม ้ทิวสนบนเกาะนามิ ซึง่ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สดุ
ท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติก ใหท้่านไดย้อ้นรอยละครรกัแนว DRAMA ซีรียเ์กาหลีที่โด่งดงัไปทั่วเอเชีย  WINTER LOVE 
SONG  หรือ เพลงรกัในสายลมหนาว พรอ้มเก็บภาพความประทบัใจ ถ่ายรูปกบัรูปป้ันดาราแสดงน า BAE YONG JOON 
และ CHOI JI WOO จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ี่พกั สกีรีสอรท์ เพื่อเตรียมความพรอ้มสนกุกบัเทศกาลหิมะแบบเต็มวนัในเชา้วนั
ถดัไป 

 
ค ่า 
 

ที่พกั 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนู ทัคคาลบี ้(ไก่ผัดซอสสไตลเ์กาหลี = ไก่ของอ าเภอชุนซอน เป็นไก่
คุณภาพดี มีความเหนียวนุ่มลงตัว) 
พักที่ YONGPYEONG SKI RESORT หรือเทียบเท่า 

วันที ่3 เทศกาลหมิะ ( 2019 Asian Snow Week Festival ) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 
 
 
 

เดินทางไปสมัผสัประสบการณห์นาวสดุขั้ว น าท่านเพลิดเพลินไปกบัเทศกาลหิมะแบบเต็มวัน  อิสระใหท้่านเลน่สกีอยา่ง
เต็มที่ ( *อิสระเลน่สกีไมร่วมในราคาทวัร ์)  ซึง่ปลอดภยัไมม่ีอนัตราย การเตรยีมตวัก่อนเลน่สกีควรเตรยีมถงุมือสกี ผา้พนัคอ 
แว่นกนัแดด เสือ้แจ๊คเก็ตกนัน า้หรือผา้รม่ และกางเกงรดัรูป พรอ้มกบัรบัฟังขอ้แนะน า และฝึกวิธีการเลน่จากครูฝึกสอนสกี
ผูเ้ช่ียวชาญ ก่อนลงสนามจริง ทัง้นีเ้พื่อความปลอดภยัของท่านเองเป็นส าคญั และท่านสามารถเล่นและสมัผัสกับหิมะ 
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ปุยขาวไดอ้ย่างสนุกสนาน พรอ้มมีกิจกรรมใหท้่านไดร้่วมสนุกต่างๆมากมาย เช่น Cable Car ขึน้สู่ยอดเขาดรากอ้นพีค, 
Snow Sledding ( รวมในราคาทวัร ์) นอกจากนีย้งัมีการแขง่ขนัเลือ่นหิมะ ใหท้า่นไดร้ว่มสนกุและรบัของรางวลัมากมาย 

กลางวนั  ให้ท่านอิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่าพร้อมปารต์ี้สุดเอ็กซค์ลูซีฟ พร้อมชมโชวต์ระการตาของประเทศเกาหลีและนักร้องชั้นน า

จากประเทศไทย 

ที่พกั พักที่ YONGPYEONG SKI RESORT หรือเทียบเท่า 

วันที ่4 
พระราชวังเคียงบก – ศูนยโ์สม – Cosmetic Shop – Duty Free – ตลาด
เมยีงดง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 น าทา่นชม พระราชวังเคียงบก พระราชวงัเก่าแก่ที่สดุของราชวงศโ์ชซอน สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1394 โดยใชเ้ป็นศนูยก์ลางการ
ปกครองในสมยัโชซอนโดยเป็นทัง้ที่ประทบัและฐานอ านาจของพระเจา้แทจอนและ ปกครองเกาหลขีองญ่ีปุ่ นไดส้รา้งอาคาร
รฐัสภาขนาดยกัษ์ขึน้คั่นเพื่อตอ้งการแสดงนยัเดน่ชดัวา่ตอ้งการตดัความผกูพนัระหวา่งพระราชวงศก์บัราษฎรอาคารหลงันี ้
ไดถ้กูรือ้ถอนไปในโอกาสครบรอบ 50 ปี การปลดแอกจากญ่ีปุ่ นในเขตพระราชวงัยงัมีพระต าหนกัเคียงฮเวรู เป็นอาคารสอง
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ชัน้ตวัพระต าหนกัถูกสรา้งใหย้ื่นออกไปกลางสระน า้ที่เต็มไปดว้ยฝูงหงสส์รา้งขึน้เพื่อใชเ้ป็นสถานที่ส  าหรบัจัดงานเลีย้ง
รบัรองอาคนัตกุะจากตา่งประเทศอยา่งเป็นทางการ 

 
 น าท่านเดินทางสู ่ศูนยโ์สม ซึ่งรฐับาลรบัรองคณุภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6  ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคณุภาพดีที่สดุ ชม

วงจรชีวิตของโสมพรอ้มใหท้่านไดเ้ลือกซือ้โสมที่มีคณุภาพดีที่ที่สดุและราคาถกูกว่าไทยถึง  2  เท่า เพื่อน าไปบ ารุงรา่งกาย 
หรือฝากญาติผูใ้หญ่ที่ท่านรกัและนบัถือ  จากนัน้น าท่านชม COSMETIC SHOP ศนูยร์วมเครื่องส าอางช่ือดงัของเกาหลี 
เช่น Rojukiss, Missha 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนู ซัมเทกัง (ไก่ตุ๋นโสม) 

 
 น าท่าน ช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษีที่ห้าง Duty Free จากนัน้อิสระ ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ณ ตลาดเมียงดง หรือ สยามส

แควรเ์กาหล ีทา่นสามารถเลอืกสนิคา้เทรนดแ์ฟชั่นลา่สดุของเกาหลไีดท้ี่น่ีโดยเฉพาะสนิคา้วยัรุน่เช่น เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า 
เครื่องประดบั ทัง้แบรนด ์เนม เช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินคา้จากแบรนดเ์กาหลีโดยเฉพาะ เครื่องส าอาง
เช่น ETUDE HOUSE, SKIN FOOD,THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีกทัง้ยงัมีรา้นกาแฟ รา้นอาหาร
ตา่งๆ ทา่นสามารถลิม้ลองไอศกรมี 2,000วอน ที่สงูเกือบฟตุไดท้ี่นี ้และ KRISPY KREME โดนทั ที่สดุแสนอรอ่ย 

ค ่า รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนู ไก่ทอดเกาหลี 
ที่พกั พักที่ MARIGOLD HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
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วันที ่5 

ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – ศูนย์น ้ามันสนเข็มแดง – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+สวม
ชุดฮันบก+ท าคมิบับ – ฮุนไดเอาทเ์ลท – ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต – อนิชอน (สนามบนิ
อนิชอน) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นชม ศูนยย์าสมุนไพรเกาหลี ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เลอืกชม สมนุไพรฮอตเกนามขูองเกาหลี ที่น  ามาแปรรูปเป็นรูปแบบ
ตา่งๆ ที่มีสรรพคณุรกัษาโรค และบ ารุงรา่งกาย 

 จากนัน้น าทา่นชม ศูนยน์ ้ามันสนเข็มแดง ซึง่ผลติจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลซีึง่จะใชต้น้สนเข็มแดงจากยอดเขาที่
ประเทศเกาหลเีหนือมาผลติโดยใชเ้ทคโนโลยีพรอ้มกบัการวิจยัที่ประเทศเกาหลใีตอ้อกมาเป็นน า้มนัสนเข็มแดง ภมูิประเทศ
ของประเทศเกาหลเีป็นภเูขาประมาณ 70 เปอรเ์ซ็นต ์โดยกวา่จะมาเป็นน า้มนัสนเข็มแดงได ้1 แคปซูลตอ้งใชใ้บสนเข็มแดง
ประมาณ 2.7 กิโลกรมั มาสกดัเอาน า้มนัมาผลติและวิจยัออกมาเป็นน า้มนัสน 
น าทา่นสู ่พิพิธภณัฑส์าหร่าย ซึง่ทา่นจะไดเ้รยีนรูก้ารท าสาหรา่ยของชาวเกาหลปีระวตัิความเป็นมาและความผกูผนัที่ชาว
เกาหลีที่มีต่อสาหรา่ย พิเศษ....ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกในชุดฮันบก พรอ้มใหท้่านท าคิมบบัหรือขา้วห่อสาหรา่ย
เกาหลดีว้ยตนเองอีกดว้ย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนู จิมดัก (ไก่อบซีอิ๊ววุ้นเส้น) 
 น าท่านเดินทางสู ่ ฮุนไดเอาทเ์ลท  แหลง่ชอ้ปป้ิงสินคา้ที่รวบรวมแบรนดด์งั ที่เต็มไปดว้ยรา้นแฟชั่นกวา่ 200 รา้น ใหท้่าน

ไดช้อ้ปป้ิงอยา่งจใุจ 
 น าท่านชอ้ปป้ิงที่ ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ซึ่งมีสินคา้ต่างๆ มากมายใหเ้ลือกซือ้หาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่กึ่งส  าเร็จรูป 

สาหรา่ย ขนมขบเคีย้ว ลกูอม ผลไมต้ามฤดกูาลและของที่ระลกึตา่งๆ 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนู บิบิมบัพ (ข้าวย าเกาหลี) 
 น าทา่นเดินทางสู ่สนามบินอินชอน 

21.20 น. น าทา่นกลบัสู ่กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภมิู โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG655 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบน
เคร่ือง) 

วันที ่6 กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมูิ) (TG655 : 21.25-01.20) 
01.10 น. เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

 

 

 

 

 



 

  7 เกาหล ีFunny Party Ski&Snow Festival 6 วนั 3 คืน โดยสายการบินไทย                                   [GQ2ICN-

TG005] 

 

อัตราค่าบริการ : เกาหลี Funny Party Ski & Snow Festival 6 วัน 3 คืน 
โดยสายการบนิไทย (TG)                                  

ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
 (เสริมเตยีง)  
พักกับผู้ใหญ่ 
 1 ท่าน ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
 (เสริมเตยีง)  
พักกับผู้ใหญ่ 
 2 ท่าน ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
 (ไม่เสริมเตยีง)  
พักกับผู้ใหญ่ 
 2 ท่าน ท่านละ 

 
ไม่รวมต๋ัว 
ท่านนะ 

 
พักเดีย่ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 06-11 ธ.ค. 62 29,900.- 29,900.- 28,900.- 27,900.- ติดต่อสอบถาม 8,900.- 

ราคาเดก็ทารก (อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 10,900.- ราคานี้รวมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบนิ  
 

ไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิน่และคนขับรถรวม 1,750 บาท/ทา่น/ทริป 
หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยตามความพึงพอใจในการบริการ 

 (เก็บทิปก่อนการเดนิทางท่ีสนามบนิดอนเมือง) **เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ่** 
 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่อืหนังสือเดนิทางไทยเท่าน้ัน 
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครัง้ 

พาสปอรต์จะต้องมีอายุก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 6 เดอืน 
ในกรณีทีก่องตรวจคนเข้าเมืองท้ังทีก่รุงเทพฯ และที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้  

ปฏิเสธมิให้เดนิทางออกหรือเข้าประเทศ ทางบริษัทฯ 
 ขอสงวนสิทธไ์ม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทิง้สิน้ 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 

1.  บรษิัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมร่บัผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตสุดุวิสยั

ท่ีทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคมุได ้เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของ
เท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนญุาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้
เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมืองรวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใช้หนังสือเดินทาง
ราชการ (เลม่สีน า้เงิน) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏิเสธการเดนิทางเขา้หรือออกนอก ประเทศ 

         ใดประเทศหนึ่ง 
2.  บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ 
3.  บรษิัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
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4.  กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทาง
บรษิัทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 5-7 วนัก่อนการเดนิทาง 

5. เม่ือท่านท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขของ
หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได้ 
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมมี่หวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไมถ่ึงจ  านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่บตัรโดยสารชัน้ทศันาจรไป – กลบั (ตั๋วกรุ๊ป) รวมภาษี สนามบนิและภาษีน า้มนัไวเ้รียบรอ้ย

แลว้ 
2.  คา่ท่ีพกั 3 คืน หอ้งละ 2-3 ทา่น 
3.  คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
4.  หวัหนา้ทวัรห์รือมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินผูช้  านาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดินทาง 
5.  ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ  200,000 บาท เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เ ง่ือนไขตาม

กรมธรรม)์ 
6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถาม

ขอ้มลูเพิ่มเตมิกบัทางเจา้หนา้ท่ีบรษิัทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบตัิเหต ุ3 ลา้น

บาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้น

บาท] 
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7.  สมัภาระน า้หนกัไมเ่กินทา่นละ 30 กก. 
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ท าหนงัสือเดนิทางไทย 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์

เป็นตน้ 
3. คา่น า้หนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบนิก าหนด 30 กิโลกรมั 
4. วีซา่เขา้ประเทศเกาหลี ในกรณีท่ีผูเ้ดนิทางถือหนงัสือเดนิทางตา่งดา้ว หรือ ประเทศท่ีท่ีตอ้งท า

วีซ่าเขา้ประเสาธารณรฐัเกาหลีใต ้คา่ธรรมเนียมการย่ืนวีซา่ท่านละ 1,750บาท ส าหรบัผูท่ี้ถือ
หนงัสือเดินทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรื่องแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้ก่อน
การสง่เอกสารย่ืนวีซา่ 

5. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถรวม 1,750 บาท/ทา่น/ทรปิ 
 

เงือ่นไขการจอง 
1. ช าระเงินมดัจ าท่านละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บญัชีและส่ง

หลกัฐานการ โอนเงินใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีดแูลเสน้ทาง ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บั เงินมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 
2.       สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน  
3.       หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อ 

                    เจา้หนา้ท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัท 
                   ขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้ 

4.      หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรค 
         ประจ าตวัหรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน  
         ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทาง 
         เป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด  
 

การช าระค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ยกว่า 15 วนัท่านควรจัดเตรียมค่า
ทวัร์ใหเ้รียบรอ้ยก่อนก าหนดเนือ่งจากทางบริษัทตอ้งส ารองคา่ใชจ่้ายในสว่นของคา่ทีพ่กัและตั๋วเครื่องบนิ 
มิฉะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ
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เงือ่นไขการยกเลิก 
1. ส าหรบัผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย่ื้นวีซ่าให้ เม่ือผลวีซ่า

ผา่นแลว้มีการยกเลิกการเดนิทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคา่มดัจ าทัง้หมด 
2.      ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 15-45 วนั เก็บเงินมดัจ าทัง้หมด 
3.      ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 7-14 วนัเก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทวัร ์ตอ่ทา่น 
4.      ยกเลิกการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทวัร ์
5.      ยกเลิกการเดินทางในวนัเดนิทาง,ถกูปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองทัง้จากประเทศไทยและประเทศ 
         สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ไม่มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิน้ในกรณีเจ็บป่วย จนไม่    
         สามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบริษัทฯ จะท าการ 
         เล่ือนการเดนิทางของท่านไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยท่ีไมส่ามารถเรียก 
         คืนไดคื้อคา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋วทา่นละ 10,000 บาทและคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ 
6.      ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาล ท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบินหรือคา่มดัจ า 

                  ท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้   
                  รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่า 
                  ทวัรท์ัง้หมดไมว่า่ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

7.      กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ   
         เขา้ประเทศท่ีระบไุวใ้นรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่ทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ  
         ทัง้สิน้ 

**ส าคัญ!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้
ประเทศเกาหลีใตโ้ดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ไทยและ
เกาหลีใต ้ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ท่านัน้ ลูกคา้ทกุท่านตอ้งผ่านการตรวจคน
เขา้เมืองดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคเุทศก์ไม่สามารถใหค้วามช่วยเหลอืใดๆไดท้ัง้สิน้** 

8.       เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือ
เดนิทางพรอ้มคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บรกิารและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณี
ใดๆ ทัง้สิน้  

9.        ส  าหรบัผูเ้ดินทางท่ีอายไุม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยินยอม 
                   ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรือมารดาแนบมาดว้ย 
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หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เม่ือเกิดเหตสุุดวิสยัจนไม่

อาจแกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตกุารณไ์ม่สงบทางการเมือง, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุตัิเหต,ุ 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะ
ไมร่บัผิดชอบคา่บรกิารท่ีทา่นไดช้  าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองท่ี
นั่งบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตั๋วเคร่ืองบนิตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะ
ด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ื์นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส  าหรับ
คา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทน
บรษิัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหนา้  

10. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเชน่นัน้ทางบริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้  

11. บริษัทของสงวนสิทธไ์ม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆทัง้สิน้บริษัทฯ รบัเฉพาะผูมี้จุดประสงค์
การเดนิทางเพื่อทอ่งเท่ียวเกาหลีเทา่นัน้ 
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12. เท่ียวบิน และรายการท่องเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้
ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13. เม่ือทา่นตกลงช าระเงินคา่บริการไม่วา่ทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ ทางบรษิัทฯ จะถือ
วา่ทา่นไดย้อมรบัในเง่ือนไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ท่ีไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

14. โรงแรมท่ีพกัในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของท่ีพกัแตกต่างกับ
ประเทศไทย โดยโรงแรมท่ีพกัทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการจัดหาโรงแรมโดยอา้งอิงตาม
การจดัระดบัดาวของประเทศเกาหลีตามท่ีระบใุนรายการท่องเท่ียวเท่านัน้  โรงแรมท่ีประเทศ
เกาหลีโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin หรือDouble) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์
จะพักแบบ3ท่านขึน้อยู่กับขอ้จ ากัดของหอ้งพักและการวางรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละ
โรงแรม ซึ่งมีความแตกตา่งกนัอาจจะท าใหท้่านไมไ่ดห้อ้งพกัติดกนั และไมส่ามารถเสรมิเตียง
ไดต้ามท่ีตอ้งการโรงแรมหลายแห่งจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากประเทศเกาหลีอยู่ใน
แถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่าเครื่องปรบัอากาศท่ีมีจะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

15. กระเป๋าสมัภาระต่างๆถือเป็นทรพัยส์ินส่วนตวัของท่าน ทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบต่อความ
เสียหายสญูหายลา่ชา้ หรืออบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้สิน้ 

16. เม่ือทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดนิทางพรอ้มคณะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บรกิาร และเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณี
ใดๆ ทัง้สิน้และถ้าท่านต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวรเ์พื่อท่องเที่ยวเอง โดยไม่ลง
ร้านศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพร, ร้านน ้ามันสน, ศูนย์เคร่ืองส าอาง และร้านพลอย 
อะเมทิส ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงิน 300 USD 
ต่อท่าน 

17. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิราคานีเ้ฉพาะนักท่องเท่ียวชาวไทยและท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะแบบ 
Join Tour เท่านั้น กรณีตอ้งการตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบริษัทอีกครั้ง  หากเป็น
นักท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิหรือ พระสงฆ ์เก็บค่าใช้จ่ายเพิม่ ท่านละ 4,000 บาท 

18. ในระหว่างท่องเท่ียวจะมีช่างภาพมาถ่ายรูปและช่วยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการ
เดินทาง และในวนัสดุทา้ยของการเดินทางช่างภาพจะน าภาพถ่ายมาจ าหน่ายหากว่าท่านใด
สนใจสามารถซือ้ไดแ้ต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซือ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กับความพึงพอใจของท่าน 
ทางบริษัททวัรไ์ม่มีการบงัคบัใหซื้อ้แตอ่ย่างใดแตเ่ป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้เพ่ือใหผุ้เ้ดินทาง
ไดร้บัทราบ 

19. ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯก่อนทกุ
ครัง้มิเชน่นัน้ทางบรษิัทฯจะ ไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 
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การเดนิทางจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศเกาหลีและพธีิการเข้าเมือง 
เอกสารท่ีควรเตรียมก่อนการเดินทางเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาใหเ้ฉพาะ
นกัทอ่งเท่ียวท่ีมาทอ่งเท่ียวโดยสจุรติเท่านัน้ท่ีผา่นเขา้เมืองได ้และพิจารณาจาก  

1. หลักฐานการท างานประจ าของนักท่องเท่ียว ซึ่งสมควรท่ีน าติดตัวไปแสดงดว้ย เช่น บัตร
พนกังาน นามบตัร จดหมายการท างานภาษาองักฤษ (กรณีเดนิทางคนเดียว) จดหมายรบัรอง
ออกโดยบรษิัทผูจ้ดัคณะ 

2.    หลกัฐานการเงิน ในระหว่างการท่องเท่ียวประเทศเกาหลีสมควรท่ีจะน าเงินสดติดตวัไปดว้ย  
                   ประมาณ  300 เหรียญสหรฐั หรือประมาณ 300,000 วอน ส าหรบัการเดินทาง 2 วนั (หากไม ่
                   มีบัตรเครดิตคาร์ด) หากมีบัตรเครดิตต่างประเทศ เช่น Visa Card, American Express,  
                   Dinners Club หรือ Master Card ตอ้งน าติดตวัไปดว้ยหรือหลกัฐานการเงินอ่ืนใดท่ีจะแสดง 
                   ใหเ้จา้หนา้ท่ีทราบวา่ทา่นคือนกัทอ่งเท่ียว 

3.    ใบรบัรองสถานศกึษาหากท่านยงัอยู่ในระหว่างการศกึษาหรือบตัรนกัศกึษาและควรเดินทาง  
                   กบัผูป้กครอง เชน่ บดิา มารดา ปา้ นา้ อา ท่ีมีนามสกลุเดียวกนั 

4.    หากเป็นพาสปอรต์ใหม ่ควรน าพาสปอรต์เก่าเย็บเลม่คูก่บัพาสปอรต์ใหมห่รือน าติดตวัไปดว้ย  
5.    การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนกัทอ่งเท่ียว ไมค่วรสวมใสร่องเทา้แตะ 

 


