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เกาหล ีIce Fishing & Enjoy Ski สบาย...สบาย   
โดยสาย การบนิไทย 
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เครือ่งโบอิง้ 777-300 
ทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 

เสรฟ์ิอาหารรอ้น 
ท ัง้ขาไป-ขากลบั 

น า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 30 กก. 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ - สนามบนิอนิชอน    - 

2 
อนิชอน - เทศกาลตกปลาน ้าแข็ง - อสิระเลน่สก ี-  
ซวูอน    Ritz Hotel Suwon 3* 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 

ไรส่ตรอเบอรร์ี ่- กรงุโซล - สวนสนุกล๊อตเตเ้วลิล ์
-   
บฟุเฟตอ์นิเตอรร์ะดับ Hi class - ชอ้ปป้ิงถนนฮ
งอกิ 

     Galaxy Hotel 3* 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 

พระราชวังเคยีงบ็อคคงุ - ศนูยโ์สม -   
ศนูยส์มนุไพรเกาหล ี- Cosmetic Shop -  
Duty Free - พพิธิภณัฑส์าหรา่ย+สวมชดุฮนับก+
ท าคมิบบั - ตลาดเมยีงดง 

   
  Galaxy Hotel 3* 
หรอืเทยีบเทา่ 

5 
โซลทาวเวอร ์(รวมคา่ขึน้ลฟิท)์ - น ้ามนัสนเข็ม
แดง - พลอยอะเมทสิ - Teddy Bear Museum -   
ซปุเปอรม์ารเ์กต็ - อนิชอน - กรงุเทพฯ 

     - 

ไฮไลทท์วัร ์เกาหล ีIce Fishing & Enjoy Ski สบาย...บาย 

- บนิหร ูและสบายกบัสายการบนิไทย 

- เทศกาลตกปลาน า้แข็ง สมัผสับรรยากาศการตกปลาเทราทภ์เูขา 

- เพลดิเพลนิกบักจิกรรมตา่งๆ บนลานสกขีนาดใหญ ่

- ล ิม้รสสตรอเบอรร์ ีเ่กาหลสีดๆจากไร ่

- สนกุสนานกบัสวนสนุกล็อตเตเ้วลิด ์สวนสนกุในรม่ 

- ชอ้ปป้ิงยา่นเมยีงดง ยา่นฮงแด 

- เมนพูเิศษ !!! บฟุเฟตอ์นิเตอร@์Chavit Cuisine รมิแมน่ า้ฮนั 
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Day 1    สนามบนิสวุรรณภมู ิ

20.00 น. พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู2 เคานเ์ตอร ์C สาย การบนิไทย เจา้หนา้ทีจ่าก

บรษัิทคอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร และสมัภาระ 

 23.10 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG658  

 

Day 2 

 อนิชอน - เทศกาลตกปลาน า้แข็ง - อสิระเลน่สก ี- ซูวอน 

 06.35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน สาธารณรัฐเกาหล ีเวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง (เพือ่ 

ความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่) น าทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากรแลว้ 

น าทา่นสูง่าน เทศกาลตกปลาน า้แข็ง ใหท้า่นไดล้องสมัผัสบรรยากาศการตกปลาเท

ราทภ์ูเขา ซึง่จะเปลีย่นสภาพเป็นน ้าแข็งซึง่มีความหนาประมาณ 30-40 เซนตเิมตร 

ปลาชนิดนี้เป็นปลาสายพันธเ์ดยีวกันกับปลาแซลมอน ซึง่อาศัยอยู่ในน ้าเย็นอณุหภูม ิ

ต า่กวา่ 20 องศาเซลเซยีส ซึง่เป็นปลาทีม่คีวามสวยงามและมรีสชาตหิวานมันอร่อย สามารถน ามาท าเป็นซูชหิรือ

ซาซมิมิารับประทานได ้ อสิระเพลดิเพลนิกับกจิกรรม ตา่งๆ ในบรเิวณ งานเทศกาล ซึง่จะหลายกจิกรรมใหท้า่นได ้

ทดลองสมัผัสประสบการณ์ใหม่ๆ อาทเิชน่ สโนวสเลด, สเก็ตน ้าแข็ง, รถไฟน ้าแข็ง, รถ ATV เป็นตน้ (ราคาทวัรร์วม

คา่อปุกรณ์ตกปลา) (แตไ่มร่วมคา่เครือ่งเลน่และคา่กจิกรรมตา่งๆ) 

หมายเหต ุก าหนดการเทศกาลตกปลาน า้แข็ง ยงัไมร่ะบุวนัเปิดทีแ่นช่ดั แตจ่ะอยูใ่นชว่งประมาณวนัที ่10-

31 มกราคมของทุกปี  ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพภูมอิากาศในละ่ปี ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโปรแกรม

ตามความเหมาะสม หากเกดิเหตสุดุวสิยัขดัขอ้งไมส่ามารถไปเทศกาลตกปลาน า้แข็งได ้

 เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมน ู“ทคัคาลบี”้ 
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    บา่ย น าท่าน อสิระเล่นสกี ใหท้่านไดอ้ิสระเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่าง ๆ บนลานสกี 

เพลดิเพลนิกับลานหมิะทีก่วา้งใหญ่ และเนนิเลน่สกรีะดับตา่ง ๆ กระเชา้ลฟิท ์เนนิเขา

เล่นสโนสเลด ทางรีสอร์ทยังมีหลากหลายบริการอืน่ๆ ส าหรับผูท้ีไ่ม่ตอ้งการเล่นสก ี

เชน่  รา้นอาหาร คอฟฟ่ีชอ้ป ซปุเปอรม์าเก็ดไวบ้รกิาร 

                       (ราคาทวัรไ์มร่วมคา่เขา้ลานสก,ีชดุ,อปุกรณ์,รองเทา้,คา่ครูฝึก คา่อปุกรณ์การเลน่สกรีาคาประมาณ 50,000 วอน)  

 หมายเหต ุลานสกบีางแหง่ไมส่ามารถเขา้ไปในลานสกไีด ้เพราะเนือ่งจากจะเป็นการรบกวนผูเ้ลน่สก ีหาก

ตอ้งการเขา้ชมจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการเชา่อุปกรณ์ในการเลน่สก ี

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมน ู“ชาบ ูชาบ”ู 

  น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก Ritz Hotel Suwon หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 3 ดาว 

 

Day 3 

 ไรส่ตรอเบอรร์ ี ่- กรงุโซล - สวนสนกุลอ๊ตเตเ้วลิล ์- บฟุเฟตอ์นิเตอรร์ะดบั Hi class -  

ชอ้ปป้ิงถนนฮงอกิ 

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นสู ่ไรส่ตรอเบอรร์ ี ่ขอเชญิทา่นลิม้รสสตรอเบอรร์ีเ่กาหลสีดๆ พรอ้มชม

บรรยากาศภายในไร่ ซึง่ทา่นจะไดพ้บกบัวถิชีวีติชาวไร่สตรอเบอรร์ีข่องเกาหลวีา่มี

วธิกีารปลกูอยา่งไรจงึไดผ้ลสตรอเบอรร์ีท่ ีข่นาดใหญเ่ป็นพเิศษ และหวานหอมชวนน่า

รับประทานเป็นทีช่ ืน่ชอบของชาวเกาหลเีอง และชาวตา่งชาต ิและยังเป็นผลไมส้ง่ออก

ของประเทศอกีดว้ย ชมวธิกีารปลกู การดแูลรักษา และทา่นยังสามารถเลอืกซือ้สตรอ

เบอรร์ีไ่ดจ้ากภายในไร่ไดอ้กีดว้ย 

 เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมน ู“คาลบี”้ 

    บา่ย น าท่านเดนิทางกลับสู ่กรุงโซล เมอืงหลวงของประเทศเกาหลใต ้ จากนัน้น าท่านสู ่

สวนสนุกล็อตเตเ้วลิด ์เป็นสวนสนุกในร่มทีใ่หญ่ทีส่ดุของเกาหล ีตัง้อยู่ในเขตซัมซลิ 

(jamsil) ตอนใตข้องกรุงโซล มีแหล่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวทั ้งในประเทศและ

ต่างประเทศมากมาย ไม่ว่าจะเป็น โรงแรมหรู ช็อปป้ิงมอลลข์นาดใหญ่มสีนิคา้หลาย

หลายชนิดใหเ้ลอืกสรรค ์คาสโิน โรงภาพยนตร์  Wedding Hall และทีส่ าคัญคอืสวนสนุกในร่ม (Lotte World – 

Adventure) และสวนสนุกกลางแจง้ทีต่ัง้อยู่ในทะเลสาบ (Magic Island) โดยสวนสนุกในร่มจะมีลานไอซ์สเก็ต 

เครื่องเล่นมากมาย เช่น“The Adventure of Sinbad” “The Conquistador” “Flume Ride” และการแสดงโชว์

ขบวนพาเหรด “World Carnival” และ Laser Show ตรงกลางสวนสนุกมลีานสเกตน ้าแข็งขนาดใหญ่ ส าหรับสวน
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สนุกกลางแจง้ก็มเีครื่องเล่นน่าตืน่เตน้ใหค้นรักความทา้ทายไปลองเล่นกัน ทีพ่ลาดไม่ไดเ้ด็ดขาดคอืรถไฟเหาะ , 

ลอ่งแกง่, Free Floor (Gyro Drop) แถมยังมปีราสาทสวยๆ เป็นจดุถา่ยรูปมากมายหมาะส าหรับคนรักการถา่ยรูปไป

เก็บภาพสวยๆกนั และภายในล็อตเตเ้วลิดย์ังม ีLotte World Folk Museum เป็นการจัดแสดงถงึวถิชีวีติความเป็นอยู่

ของคนเกาหลใีนสมัยอดตีอกีดว้ย 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมน ู“บฟุเฟตอ์นิเตอร”์ @ Chavit 

Cuisine 

จากนัน้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิง ถนนฮงอกิ ยา่นมหาวทิยาลยัวัยรุ่นชือ่ดงั 

  น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก Galaxy Hotel หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 3 ดาว 

 

Day 4 

 พระราชวงัเคยีงบ็อคคงุ - ศนูยโ์สม - ศนูยส์มนุไพรเกาหล ี- Cosmetic Shop - Duty Free - 

พพิธิภณัฑส์าหรา่ย+สวมชุดฮนับก+ท าคมิบบั - ตลาดเมยีงดง 

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นสู ่พระราชวงัเคยีงบ๊อคคุง พระราชวังเกา่แก่ทีส่ดุของราชวงศโ์ชซอน สรา้ง

ขึน้ในปี ค.ศ.1394 โดยใชเ้ป็นศูนย์กลางการปกครองในสมัยโบราณ โดยเป็นทัง้ที่

ประทับและฐานอ านาจของพระเจา้แทโจและต่อเนื่องมาถงึกษัตรยิใ์นราชวงศโ์ชซอล  

พระทีน่ั่งคนึชองจอนถูกสรา้งขึน้มาเพือ่เป็นทีว่า่ราชการตอ่มาคณะปกครองเกาหลขีอง

ญี่ปุ่ นไดส้รา้งอาคารรัฐสภาขนาดยักษ์ขึน้คั่น แสดงถงึความตอ้งการตัดความผูกพัน

ระหว่างพระราชวงศก์ับราษฎร อาคารหลังนี้ไดถู้กรื้อถอนไปในโอกาสครบรอบ50ปีของการปลดแอกจากญี่ปุ่ น 

ภายในเขตพระราชวงัยังมพีระต าหนักเคยีวฮเวรูลักษณะเป็นอาคารสองชัน้ โดยตวัพระต าหนักถูกสรา้งใหย้ืน่ออกไป

กลางสระน ้า ทีเ่ต็มไปดว้ยฝูงหงส ์สรา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นสถานทีส่ าหรับจัดงานเลีย้งพระราชทาน พระราชวังนี้ถอืเป็น

พระราชวังทีใ่หญ่ทีส่ดุของเกาหลปีระกอบดว้ยหมู่อาคารต่างๆ มากมายอาท ิพลับพลากลางน ้า, ทอ้งพระโรงทีใ่ช ้

ออกวา่ราชการ ฯลฯ 

 เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมน ู“ซมัเกทงั” 

    บา่ย น าทา่นสู ่ศูนยโ์สม ซึง่รัฐบาลรับรองคณุภาพวา่ผลติจากโสมทีม่อีายุ 6 ปี ซึง่ถอืวา่เป็นโสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุ ชม 

วงจรชวีติของโสม พรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีณุภาพดทีีท่ีส่ดุและราคาถูกกวา่ไทยถงึ 2 เทา่ เพือ่น าไปบ ารุง

ร่างกาย หรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่า่นรักและนับถอื  ชม ศนูยส์มุนไพรเกาหล ีใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เลอืกชม สมนุไพร

ฮอตเกนามูของเกาหล ีทีน่ ามาแปรรูปเป็นรูปแบบตา่งๆ ทีม่สีรรพคณุรักษาโรค และบ ารุงร่างกาย  จากนัน้น าทา่นสู ่

Cosmetic Shop ศูนย์ ร วม เค รื่ อ งส าอางค์ชื่อดั งของ เกาหลี  ม ากมายหลายแบรนด์ดั ง  อาทิ เ ช่น 
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W.S.Nature,Rojukiss, Missha เป็นตน้  จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีทีห่า้ง Duty Free  น าท่านสู่ 

พพิธิภณัฑส์าหรา่ย ซึง่ทา่นจะไดเ้รยีนรูก้ารท าสาหร่ายของชาวเกาหลปีระวัตคิวามเป็นมาและความผูกผันทีช่าว

เกาหลทีีม่ตีอ่สาหร่าย พเิศษ....ใหท้า่นไดน้อกจากนี้ทีน่ี่ยังมบีรกิารถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึในชดุฮันบกพรอ้มใหท้่านท า 

คมิบับหรือขา้วห่อสาหร่ายเกาหลีดว้ยตนเองอกีดว้ย  จากนั้นใหท้่านชอ้ปป้ิงตาม

อธัยาศยั ณ ตลาดเมยีงดง แหลง่รวมวยัรุ่นยา่นสยามสแควรโ์ดยเฉพาะอย่างยิง่ เป็น

แหล่งรวมเครื่องส าอางค์ชื่อดัง อาทิ Etude, Skinfood, The FaceShop, Missha 

เป็นตน้ 

    เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมน ู“จมิดกั” 

  น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก Galaxy Hotel หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 3 ดาว 

 

Day 5 

 โซลทาวเวอร ์(รวมคา่ข ึน้ลฟิท)์ - น า้มนัสนเข็มแดง - พลอยอะเมทสิ - Teddy Bear Museum - 

ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต - อนิชอน - กรงุเทพฯ 

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นขึน้ลฟิท ์ โซลทาวเวอร ์1 ใน 18 หอคอยเมอืงทีส่งูทีส่ดุในโลกมคีวามสูงถงึ 

480 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล น าท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอด

โซลทาวเวอรไ์ดร้อบทศิ 360 องศาโดยสามารถมองไดถ้งึเขาพูกักซัน และถา้หันไปยัง

ทศิตรงขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถงึแม่น ้าฮันกัง  จากนัน้น าทา่นสู ่น า้มนัสนเข็มแดง เป็น

การสกัดจากใบสนเข็มแดงบริสุทธิ ์100% ซึง่สรรพคุณของน ้ามันสนเข็มแดงนั้นมี

ประโยชน์อย่างมากมาย ทัง้ชว่ยละลายคลอเรสเตอรอล และไขมันทีอุ่ดตันในเสน้เลอืด ลดระดับน ้าตาลในเลอืด 

ชว่ยขับสารพษิออกจากร่างกายในรูปแบบของเสยี เชน่ เหงือ่ ปัสสาวะ อจุจาระ ชว่ยลา้งสารพษิหรอืดท็ีอกซเ์ลอืด

ใหส้ะอาด เพิม่การไหลเวยีนของเลอืดไดส้ะดวกขึน้ ชว่ยเพิม่ภมูติา้นทานใหก้ับร่างกาย บ ารุงผวิพรรณใหส้ดใสจาก

ภายใน และลดอัตราเสีย่งในการเกดิโรคมะเร็ง  จากนัน้น าท่านสู ่โรงงานพลอยอเมทสิ หรือ พลอยสมี่วง ทีม่ี

ช ือ่เสยีงของประเทศเกาหล ี ซึง่ชาวโสมเชือ่วา่ถา้ไดม้พีลอยชนดินี้ตดิตัวไว ้จะท าใหม้โีชคลาภและสิง่ดีๆ เกดิขึน้กับ

ชวีติ 

 เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมน ู“บฟุเฟ่ตบ์าบคีวิสไตล ์   

                       เกาหล”ี 

    บา่ย น าท่านสู ่Teddy Bear Museum ใหท้่านไดถ้่ายรูปและชมความน่ารักของตุ๊กตาหมีตัวนอ้ยๆกับพพิิธภัณฑห์มี

เท็ดดีแ้บร ์ จากนัน้น าทา่นสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน เพือ่น าทา่นเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ  โดยระหว่าง
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ทางน าทา่นชอ้ปป้ิงที ่ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ซึง่มสีนิคา้ตา่งๆ มากมายใหเ้ลอืกซือ้หาเป็นของฝาก เชน่ กมิจ ิบะหมีก่ ึง่

ส าเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคีย้ว ลกูอม ผลไมต้ามฤดกูาลและของทีร่ะลกึตา่งๆ 

 21.20 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสาย การบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG657 

   (บรกิารอาหาร และ น ้าดืม่บนเครือ่ง) 

 01.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

 

 

 

เกาหล ีIce Fishing & Enjoy Ski สบาย...สบาย โดยสายการบนิไทย 5 วนั 3 คนื 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีงพกั

กบัผูใ้หญ ่1 

ทา่น 

เด็กไมม่เีตยีงพกั

กบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

17-21 มกราคม 2561 24,559 23,559 22,559 5,900 

25-29 มกราคม 2561 24,559 23,559 22,559 5,900 

 

*** 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 
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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 

 

อตัราบรกิารนีร้วม 

1. คา่บตัรโดยสารชัน้ทศันาจรไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) รวมภาษี สนามบนิและภาษีน ้ามันไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

2. คา่ทีพั่ก 3 คนื หอ้งละ 2 - 3 ทา่น 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 

4. หัวหนา้ทัวรห์รอืมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ผูช้ านาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง 

5. ประกนัอบุัตเิหตวุงเงนิทา่นละ200,000 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 15วนั 
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3. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไข

และขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 

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 ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุม

ของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสญูหาย, ความ

ลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 
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3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบคนืค่าบรกิารที่

ทา่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมทีพั่ก

ในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋วเครือ่งบนิ

ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการ

บนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไม่

คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทาง

สายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์าร

จัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีบ่รษัิทระบใุน

รายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไม่วา่กรณีใด ๆทัง้ส ิน้ 

11. บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเกาหลเีทา่นัน้ 

12. เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิค่าบรกิารไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับในเงื่อนไข

และขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

14. โรงแรมทีพั่กในประเทศเกาหลมีมีาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของทีพั่กแตกต่างกับประเทศไทย โดยโรงแรมทีพั่ก

ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลตีามทีร่ะบุในรายการ

ท่องเทีย่วเท่านัน้ โรงแรมทีป่ระเทศเกาหลโีดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin หรือDouble) ในกรณีทีท่่านมีความ

ประสงคจ์ะพักแบบ3ทา่นขึน้อยู่กับขอ้จ ากัดของหอ้งพักและการวางรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มคีวามแตกต่าง

กันอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพักติดกัน และไม่สามารถเสริมเตียงไดต้ามที่ตอ้งการโรงแรมหลายแห่งจะไม่มี

เครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากประเทศเกาหลอียูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 
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15. กระเป๋าสัมภาระต่างๆถือเป็นทรัพย์สนิส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายสูญหายล่าชา้ หรือ

อบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้ส ิน้ 

16. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ท่าน

สละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้และถา้ทา่นตอ้งการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวรเ์พือ่

ทอ่งเทีย่วเอง โดยไมล่งรา้นศนูยโ์สม, ศนูยส์มนุไพร, รา้นน ้ามันสน, ศนูยเ์ครือ่งส าอาง และรา้นพลอยอะเมทสิ ทางบรษัิทจะ

เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 USD ตอ่ทา่น 

17. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิร์าคานี้เฉพาะนักทอ่งเทีย่วชาวไทยและทอ่งเทีย่วเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เทา่นัน้ กรณีตอ้งการ

ตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบริษัทอกีครัง้หากเป็นนักท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิหรือ พระสงฆ ์เก็บค่าใชจ้่ายเพิม่ ท่านละ 

4,000 บาท 

18. ในระหว่างท่องเทีย่วจะมชีา่งภาพมาถ่ายรูปและชว่ยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และในวันสดุทา้ยของการ

เดนิทางชา่งภาพจะน าภาพถ่ายมาจ าหน่ายหากวา่ทา่นใดสนใจสามารถซือ้ไดแ้ตถ่า้ทา่นใดไม่สนใจก็ไมต่อ้งซือ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับ

ความพงึพอใจของท่าน ทางบรษัิททัวร์ไม่มกีารบังคับใหซ้ือ้แต่อย่างใดแต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้เพื่อใหผุ้เ้ดนิทางได ้

รับทราบ 

19. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯก่อนทกุครัง้มเิชน่นัน้ทางบรษัิทฯจะไม่

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้ส ิน้ 


