
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมู่บา้นเทพนิยาย ชมความงามบนเกาะนามิ วดัวาวูจองซา 

ไร่สตรอเบอรร่ี์ เลน่สกีท่ีลานสกีขนาดใหญ่  

สนุกสนานกบัเคร่ืองเลน่ ณ เอเวอรแ์ลนด ์

พระราชวงัเคียงบกคงุ หมู่บา้นบุกชนฮนันก  โซลทาวนเ์วอร ์

ชอ้ปป้ิงจใุจ เมียงดง ดงแดมุน ถนนฮงอิก DUTY FREE 

โดยสายการบินไทย แอรเ์อเชีย เอ็กซ ์เคร่ืองลาํใหญ่ 

เท่ียวจดัเต็ม6วนั3คืน อาหารทุกม้ือ ไม่มีวนัอิสระ  คุม้กว่าน้ีไม่มีอีกแลว้ !! 

วนัแรก        กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 



23.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบินนานาชาตดิอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประต ู4 เคานเ์ตอร ์4 สายการบิน THAI 

AIR ASIA Xเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอาํนวยความสะดวกในการขึ้ นเคร่ือง  

 **หมายเหต ุสายการบินไทย แอร ์เอเชีย เอ็กซ ์จะจดัทีน่ัง่แบบสุ่ม(อตัโนมตั)ิ หากลูกคา้ตอ้งการ

เลือกทีน่ัง่ตอ้งชาํระเงินเพิม่ ตามทีน่ัง่ทีลู่กคา้ตอ้งการ นํ้าหนักกระเป๋า 20 กก/ทา่น เทา่นั้น หาก

ตอ้งการนํ้าหนักเพิม่ลูกคา้ตอ้งชาํระเงินเพิม่ตามสายการบินเรยีกเก็บ และ เคานเ์ตอรเ์ช็คอินจะปิด

บรกิารก่อนเวลาเครือ่งออกอยา่งนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตขูึ้ นเครือ่งก่อนเวลา

เครือ่งออก 40 นาท ี

 

วนัท่ีสองเกาหลีใต ้–หมู่บา้นเทพนิยาย – ไชน่า ทาวน ์– เกาะนามิ– วดัวาวูจองซา  

02.35 น. บินลดัฟ้าสู่ สาธารณรฐัเกาหลีใต ้โดยเท่ียวบินท่ี XJ700 

10.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรฐัเกาหลีใต ้ (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) 

หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้เดินทางสู่ หมู่บา้นเทพนิยาย หรอื DONGHWA 

MAEULไดถู้กเนรมิตรและตกแต่งใหห้มู่บา้นท่ีแสนธรรมดาใหก้ลายเป็นหมู่บา้นแห่งเทพนิยายมาวาดภาพ

ตกแต่งรอบๆหมู่บา้นแห่งน้ีเช่น ปีเตอรแ์พน สโนวไ์วทก์บัคนแคระทั้ง 7 อะลาดินกบัตะเกียงวิเศษหนูน้อย

หมวกแดง ฯลฯ ใหท่้านไดถ่้ายภาพไดเ้กือบทุกมุมจากน้ันนําท่านเดินทางสู่ ไชน่าทาวน์  เป็นชุมชนของชาว

จีนท่ีถือกาํเนิดจากการเปิดท่าเรืออินชอนในปีค.ศ. 1883 ในอดีตนับเป็นพื้ นท่ีสาํคญัในการขนส่งและ

คา้ขายสินคา้จากประเทศจีนแต่กล่ินไอและการดาํรงไวซ่ึ้งวฒันธรรมของคนรุ่นก่อนยงัคงมีใหเ้ห็น 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนัณ ภตัตาคาร เมนูทคัคาลบี“หรอืไก่บารบ์ีคิวผดัซอสเกาหลี 

 จากน้ันนําท่านเดินทางไปยงั เกาะนามิ(NAMI ISLAND)แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงของเกาหลีใต ้บนเกาะ   

จะมีบรรยากาศร่มร่ืนเต็มไปดว้ยตน้สน ตน้เกาลดั ตน้แปะกว๊ย ตน้ซากุระ 

ตน้เมเป้ิล และตน้ไมด้อกไมอ้ื่นๆ ท่ีพลดักนัออกดอกเปล่ียนสีใหช้มกนัทุก

ฤดูกาล ในการขา้มไปเกาะนามิตอ้งนัง่เรือเฟอร่ีขา้มไป เรือจะมีใหบ้ริการ

วนัละสามรอบ จุดไฮไลทบ์นเกาะจุดแรกคือ  “Winter Sonata’s First 

Kiss” ใกลก้นัน้ันจะมีโซนอาหารทั้งรา้นอาหารแบบนัง่ทาน รา้นของป้ิง

ย่าง และซาลาเปาน่ึงเตาถ่านแบบโบราณ ถดัจากโซนอาหารก็จะถึงจุด

ไฮไลทข์องเกาะนามิอีกรายการท่องเท่ียวน้ี อาจมีการเปล่ียนแปลง หรือ

สลบัสบัเปล่ียนกนัไดพ้ิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยู่ในดุลยพินิจของ

หวัหน้าทวัรแ์ละผูป้ระสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยึดถือประโยชน์

ของท่านเป็นสาํคญั และขึ้ นอยู่กบัสภาพการณปั์จจุบนัแห่งนัน่คือ “ Ginkgo 

Tree Lane” เมื่อเขา้ช่วงฤดูหนาว และหิมะตกเมื่อไหร่ อุโมงคต์น้แปะกว๊ย

จะถูกยอ้มไปดว้ยหิมะขาวเรียงแถวทอดตวัยาวกว่า 80 เมตร เป็ นจุดท่ี

นักท่องเท่ียวนิยมมาถ่ายรูปมากท่ีสุด 

จากน้ันนําท่านเดินทาง มาไหวพ้ระ ณ วดัวาวูจองซา  วดัน้ีสรา้งขึ้ นในปี 

1970 เพื่อแสดงการตอบแทนความเมตตากรุณาของพระพุทธเจา้ในการ

รวมประเทศในรูปสลกัท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุด คือพระเศียรของพระพุทธเจา้มี



ความสงู 8 เมตรและไดร้บัการบนัทึกลงกินเนสบุค๊ใหเ้ป็นรูปสลกัท่ีทาํจากไมท่ี้มีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก 

คํา่ บรกิารอาหารเยน็ณ ภตัตาคารเมนู ชาบู ชาบู สุก้ีหมอ้ไฟสไตลเ์กาหลีอาหารพื้ นเมืองของเกาหลี 

ลกัษณะคลา้ยสุก้ีหมอ้ไฟ 

 สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั ณ CENTRAL PLAZA HOTEL / PACIFIC HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัท่ีสาม      ไร่สตอเบอรรี่ -เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ -สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์–โซล  

                  ศูนยเ์ครื่องสาํอางค ์– ชอ้ปป้ิงดงแดมุน  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากน้ันนําท่านเดินทางเขา้สู่  ไรส่ตรอเบอรร์ี่  เปิดประสบการณก์าร

ท่องเท่ียวเชิงเกษตร  สมัผสัวิถีชีวิตชาวไร่ของคนเกาหลี ใหท่้านได้ เก็บ

ผลไมส้ดๆ จากไร่ ในช่วงของฤดูกาลเก็บเกี่ยว  และชิมสตรอเบอรร่ี์สดๆ  

หวานฉํา่จากไร่ นอกจากน้ันท่านยงัสามารถซ้ือกลบัฝากคนทางบา้น ไดอ้ีก

ดว้ย สตรอเบอรร่ี์สดใหม่จะถูกแพ็คใส่กล่องสวยงาม  และนําส่งใหท่้านวนั

สุดทา้ยท่ีสนามบิน    จากน้ันนําท่านไปสมัผสัประสบการณห์น้าหนาวสุด

สนุกบน ลานสกีขนาดใหญ่ พรอ้มเสิรฟ์ความฟินขั้นสุดใหทุ้กท่านดว้ยการพาไปเล่นสกี มีเวลาใหท่้านได้

สนุกกบัการลองเล่นสกี การเตรียมตวัก่อนเล่น

สกีควรเตรียมถุงมือสกี ผา้พนัคอแว่นกนัแดด 

เส้ือแจค๊เก็ตกนัน้ําหรือผา้ร่ม และกางเกง

รดัรูป พรอ้มกบัรบัฟังขอ้แนะนํา และฝึก

วิธีการเล่นจากไกดท์อ้งถ่ินก่อนลงสนามจริง 

ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภยัของท่านเองเป็น

สาํคญั**ราคาทวัรย์งัไม่รวมค่าอุปกรณก์าร

เล่นสกี** 

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด(์EVERLAND THEME PARK)สวนสนุกกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุด

ของประเทศ  หรือ ดิสนียแ์ลนด์แห่งเกาหลีใตต้ั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา และไฮไลค์ท่ีพลาดไม่ได้ของสวนสนุก

แห่งน้ี รถไฟเหาะรางไม ้(T-EXPRESS)นอกจากน้ี ยงัมีสวนดอกไมท่ี้กาํลงัออกดอกบานสะพรัง่อวดสีสนั ณ  

สวนดอกไมส่ี้ฤดู (Four Season Garden) 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนัณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “คาลบี้ ”หมูยา่งเกาหลีเป็นอาหารพื้ นเมือง

  เกาหลีทีเ่ลื่องชื่อและรูจ้กักนัดีทัว่โลก   

จากน้ันนําท่านเดินทางเขา้สู่กรุงโซล นําท่านแวะชอ้ปท่ีรา้นเคร่ืองสาํอางคย์อดนิยม จากน้ันนําท่านชอ้ปป้ิง

สินคา้เคร่ืองสาํอางท่ี  COSMETIC GALLERYเป็นศนูยร์วมของเคร่ืองสาํอางของเกาหลี อาทิเช่น 

ROJUKISS, LOTREE, ETUDE และอีกมากมายหลากหลายแบรนดเ์นมท่ีนําเขา้มาจากทัว่โลก เพื่อเลือกซ้ือ

กลบัไปเป็นของฝากอิสระกบัการชอ้ปป้ิง ยา่นดงแดมุน ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือของฝาก เส้ือผา้ รองเทา้ เคร่ือง

หนัง ชุดสุภาพสตรี ชุดเด็กน่ารกัๆ เคร่ืองกีฬา เป็นตน้ ท่านสามารถต่อรองราคาในการซ้ือไดต้ามสมควร

เลยทีเดียว 

คํา่  บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “บุลโกกิ”เน้ือหมูสดหมกัผดัซอ๊สและเครือ่งเทศ 



  สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั ณ GALAXY HOTEL / CO-OP CITY HOTELหรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสี่        ศูนยโ์สม – บลูเฮา้ส ์– พระราชวงัเคียงบกคุง –หมู่บา้นบุกชนฮนันก - โซล ทาวนเ์วอร ์  

                ตลาดเมียงดง –ดิวตี้ ฟรี 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านสู่ศนูยโ์สมซ่ึงรฐับาลรบัรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมท่ีมีอายุ 6 ปีซ่ึงถือว่าเป็นโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด 

นําท่านผ่านชม บลูเฮา้ส์สถานท่ีพกัประธานาธิปดีเกาหลีใต ้ถ่ายรูปกบันกฟินิกส ์ชม พระราชวงัเคียงบ็อ

คคุงพระราชวงัท่ีใหญ่ท่ีสุดของเกาหลีซ่ึงสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ. 1394 สมยัราชวงศโ์ซซอน เป็นศนูยบ์ญัชาการที่

ประทบัของกษัตริยส์มยั 600 ปีก่อน นําท่านถ่ายภาพคู่กบัพลบัพลากลางน้ํา “เคียงเฮวรู” ท่ีซ่ึงเคยเป็นทอ้ง

พระโรงออกงานสโมสรสนันิบาตสาํหรบัตอ้นรบัแขกบา้นแขกเมือง 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนัณ ภตัตาคารบรกิารทา่นดว้ย “ซมัเกทงั”เป็นอาหารวงัในสมยัก่อนปัจจบุนั

เป็นอาหารเลื่องชื่อของเมืองหลวง 

นําท่านสู่หมู่บา้นบุกชนฮนันก หมู่บา้นโบราณเกาหลีท่ีเดิมเป็นท่ีอยู่ของเหล่าขุนนางสมยัก่อน เป็นแหล่ง

เรียนรูเ้ผยแพร่วฒันธรรมเกาหลีใหก้บันักท่องเท่ียวเป็นอย่างดีนําท่านสมัผสักบัจุดชมวิวของกรุงโซลท่ียอด

เขาเขานัมซนัภเูขาแห่งเดียวท่ีตั้งอยู่ใจกลางเมืองโซล สงู 274 เมตร 

จากน้ันนําท่านชมโซลทาวเวอร ์(N SEOUL TOWER)มีความสงูจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตรและ

มีความสงู 479 เมตรจากพื้ นดินแบบพาโนราม่านับเป็นอีกสถานท่ีสุดแสนโรแมนติกแห่งหน่ึงท่ีคู่รกัทุกคู่ไม่

ควรพลาด  สถานท่ีคลอ้งกุญแจชื่อดงั Love Key Ceremony ท่ีมีความเชื่อว่าคู่รกัท่ีมาคลอ้งกุญแจท่ีน่ีจะมี

ความรกัท่ียืนยาวไปตลอดกาล**ราคาทวัรน้ี์ไม่รวมกุญแจและค่าขึ้นลิฟท*์* 

จากน้ันใหท่้านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ณ ตลาดเมียงดงแหล่งรวมวยัรุ่นย่านสยามสแควรโ์ดยเฉพาะอย่างยิ่ง

เป็นแหล่งรวมเคร่ืองสาํอางคช์ื่อดงั อาทิ Etude, Skinfood, The Face Shop, Misshaเป็นตน้และนําท่านช้

อปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ี หา้ง Duty Freeแหล่งรวมสินคา้แบรนดเ์นมมากมายไม่ว่าจะเป็น น้ําหอมเส้ือผา้

เคร่ืองสาํอางกระเป๋านาฬิกาเคร่ืองประดบัหลากหลายแบรนดด์งัและสินคา้แบรนดอ่ื์นๆอีกมากมาย อาทิ

เช่น PRADA,DIOR, LOUIS VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, 

MIU MIUเป็นตน้ 

คํา่  บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “บุฟเฟ่ตบ์าบีคิว” 

สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั ณ GALAXY HOTEL / CO-OP CITY HOTELหรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 



วนัท่ีหา้         ศูนยส์มุนไพร – ศูนยน์ํ้ามนัสนแดง - พพิธิภณัฑส์าหรา่ย+ทาํคิมบบั+สวมชุดฮนับก –  

ถนนฮงอิก – พพิธิภณัฑภ์าพสามมิต ิ– พพิธิภณัฑน์ํ้าแข็ง - ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต – สนามบินอินชอน  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พาท่านชมศนูยส์มุนไพร (HOKGENAMU) ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภเูขาท่ีปราศจากมลภาวะ

ช่วยดูแลตบัใหส้ะอาดแข็งแรงป้องกนัโรคตบัแข็ง จากน้ัน นําท่านเรียนรูก้ารทาํ

ผลิตภณัฑท่ี์สกดัจาก นํ้ามนัสนเข็มแดง  (RED PINE) มีสรรพคุณช่วยบาํรุง

ร่างกายลดไขมนัช่วยควบคุมอาหารและรกัษาสมดุลในร่างกาย 

จากน้ัน 

นําท่านสู่พพิธิภณัฑส์าหรา่ย ซ่ึงท่านจะไดเ้รียนรูก้ารทาํสาหร่ายของชาวเกาหลี

ประวติัความเป็นมาและความผูกผนัท่ีชาวเกาหลีท่ีมีต่อสาหร่ายพิเศษมีบริการ

ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกใน ชุดฮนับก พรอ้มใหท่้านทาํคิมบบัหรือขา้วห่อสาหร่าย

เกาหลีดว้ยตนเองอีกดว้ยจากน้ันนําท่านอิสระ ชอ้ปป้ิงถนนฮงอิก หรือบริเวณ

หน้ามหาวิทยาลยัฮงอิกน้ีเป็นแหล่งชอ๊ปป้ิงสาํหรบัวยัรุ่นท่ีไม่ควรพลาด 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนัณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย “จิมดกั ”ไก่อบซีอ๋ิวดาํวุน้เสน้เมนูพื้ นเมือง

ดั้งเดิมของเมืองอนัดงปัจจบุนัไดร้บัความนิยมอยา่งแพรห่ลายและรสชาตขิองจมิดกัก็เป็นทีถู่กปาก

ถูกลิ้ นคนไทยเป็นอยา่งยิง่ 

นําท่านชม “พพิธิภณัฑภ์าพ 3 มิติ”ใหท่้านไดต่ื้นตาตื่นใจกบัศิลปะแนวใหม่ เป็นภาพวาดในลกัษณะ 3 

มิติเหมือนภาพวาดมีชีวิตและหลุดออกมาจากแผ่นเฟรมและชม“ICE MUSEUM พพิธิภณัฑน์ํ้าแข็ง" ปะติมา

กรรมน้ําแข็ง ตั้งอยู่ในกรุงโซลเป็นสถานท่ีจดัโชวน้ํ์าแข็งแกะสลกั จากน้ันท่านชอ้ปป้ิงท่ี ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ซ่ึง

มีสินคา้ต่างๆมากมายใหเ้ลือกซ้ือหาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่กึ่งสาํเร็จรูป สาหร่ายขนมขบเค้ียว ลูกอม 

ผลไมต้ามฤดูกาลและของที่ระลึกต่างๆ 

คํา่ บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมนูบิบิมบบั ขา้วยาํผสมผกัสูตรเกาหลีเป็นขา้ว

สูตรดั้งเดิมของเกาหลี ซ่ึงนาํเอาขา้วสวยผกัตา่ง ๆ เช่น ถัว่งอก ผกักาด เห็ดหอม สาหรา่ย และซอสสี

แดงมาผดัรวมกนัซึ่งก็จะไดร้สชาตแบบเกาหลีจรงิ ๆ ทาน พรอ้มกบันํ้าซุป กิมจ ิ 

  สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน เพื่อเดินทางกลบั  

วนัท่ีหก        สนามบินอินชอน –  กรุงเทพฯ    

 

01.05 น. เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทย แอรเ์อเชีย เอ็กซ ์เท่ียวบินท่ีXJ703 

04.40น. ถึงประเทศไทยสนามบินนานาชาตดิอนเมืองพรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

**ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรห์รอือาหารบางม้ือไดต้ามความเหมาะ ณ สถานการณปั์จจบุนั โดย

คาํนึงถึงลูกคา้เป็นสาํคญั 

 

 

 

 

**ขอ้ส าคญั!! บริษทัของเรา ท าธุรกิจเพ่ือการท่องเท่ียวเท่านั้นไม่สนบัสนุนให้ลูกคา้เดินทางเขา้ประเทศเกาหลีโดยผดิกฎหมายและใน
ขั้นตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมืองทั้งไทยและเกาหลีข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของเจา้หนา้ท่ีเท่านั้นลูกคา้ทุกท่านตอ้งผา่นการตรวจคน
เขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเองทางมคัคุเทศกไ์ม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆไดท้ั้งส้ิน** 



 

 

กาํหนดการเดินทาง 

ธนัวาคม 61 – กุมภาพนัธ ์62 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 

2-3 ท่าน 

ราคา 

จอยแลนด ์

(ไม่รวมตัว๋) 

ราคา 

เด็กอายุไม่เกิน 

2 ขวบ 

พกั 

เด่ียว 

เพิ่ม 

04 – 09 ธนัวาคม 2561 19,999 7,900 6,000 5,000 

06 – 11ธนัวาคม 2561 19,999 7,900 6,000 5,000 

11 – 16ธนัวาคม 2561 18,999 7,900 6,000 5,000 

13– 18 ธนัวาคม 2561 18,999 7,900 6,000 5,000 

18– 23 ธนัวาคม 2561 18,999 7,900 6,000 5,000 

05 – 10กุมภาพนัธ ์2562 17,999 7,900 6,000 5,000 

07 – 12กุมภาพนัธ ์2562 17,999 7,900 6,000 5,000 

12 – 17กุมภาพนัธ ์2562 17,999 7,900 6,000 5,000 

14 – 19กุมภาพนัธ ์2562 18,999 7,900 6,000 5,000 

20 – 25กุมภาพนัธ ์2562 16,999 7,900 6,000 5,000 

21 – 26กุมภาพนัธ ์2562 16,999 7,900 6,000 5,000 

 

อตัราค่าบริการรวม 

1. ค่าบตัรโดยสารชั้นประหยดัไป – กลบั (ตัว๋กรุป๊) รวมภาษี สนามบินและภาษีน้ํามนัไวเ้รียบรอ้ยแลว้ (ตัว๋กรุป๊ไมส่ามารถเล่ือนวนัเดินทาง 

    ได ้ตอ้งไป-กลบัพรอ้มกรุป๊ ท่ีนัง่เป็นไปตามท่ีสายการบินกาํหนด ไมส่ามารถระบุท่ีนัง่ได)้ 

2. ค่าท่ีพกั 3 คืน หอ้งละ 2 - 3 ท่าน 

3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ  

4. หวัหนา้ทวัรห์รือมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินผูช้าํนาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดินทาง  

5. ประกนัอุบติัเหตุค่ารกัษาพยาบาลต่ออุบติัเหตุแต่ละครั้งวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือชดเชยกรณีสญูเสียอวยัวะหรือทุพพลภาพ   

    ส้ินเชิง หรือเสียชีวิตวงเงิน1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

6. สมัภาระน้ําหนักโหลดใตท้อ้งเคร่ืองไป-กลบัไมเ่กินท่านละ 20กก.และสมัภาระถือข้ึนเครื่องไมเ่กินท่านละ 7 กก. 

7. ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ บาท/ทริป/ต่อท่าน 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าทาํหนงัสือเดินทาง , ค่าโทรศพัท ์, ค่าโทรศพัทท์างไกล , ค่าอินเตอรเ์น็ต , ค่า

ซกัรีด , มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองดื่มท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

2.ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ่น 1,500 บาท (ชาํระพรอ้มค่าทวัร)์ 

3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

4. ค่าวีซ่าสาํหรบัพาสปอรต์ต่างดา้ว  

 

อตัราค่าบริการ 



เง่ือนไขการสาํรองท่ีนัง่และการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรุณาสาํรองท่ีนัง่และชาํระเงินมดัจาํท่านละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ช่ือ- สกุล เป็นภาษาองักฤษตามหนังสือเดินทาง 

2. ค่าทวัรส์ว่นท่ีเหลือ ชาํระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 30วนั 

3. หากจองภายใน 30 วนั ก่อนเดินทาง ตอ้งชาํระเต็มจาํนวน 

3. เมื่อท่านตกลงชาํระเงินค่าบริการไมว่า่ทั้งหมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัในเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่าง 

ๆท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1.  สาํหรบัผูโ้ดยสารท่ีไมไ่ดถื้อหนังสือเดินทางไทยและทางบริษัทฯเป็นผูย้ื่นวีซ่าใหเ้มื่อผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ

 ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจาํทั้งหมด 

2.  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั เก็บเงินมดัจาํทั้งหมด 

3.  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนัเก็บค่าใชจ้่าย 80% ของราคาทวัร ์ต่อท่าน 

4.  ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1-7 วนั เก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด 100% ของราคาทวัร ์

5.  ยกเลิกการเดินทางในวนัเดินทาง ,ถกูปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใตไ้มมี่การคืนเงิน

 ทั้งหมดไมว่า่กรณีใดๆทั้งส้ินในกรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบริษัทฯ

 จะทาํการเล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายท่ีไมส่ามารถเรียกคืนไดคื้อค่าธรรมเนียมใน

 การมดัจาํตัว๋ท่านละ 10,000 บาทและค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ 

6. ยกเวน้กรุป๊ท่ีเดินทางชว่งวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํกบัสายการบินหรือค่ามดัจาํท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทน

 ในประเทศหรือต่างประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินไดร้วมถึงเท่ียวบินพิเศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight จะไมมี่การคืนเงินมดั

 จาํหรือค่าทวัรท์ั้งหมดไมว่า่ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

7.  กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้นรายการเดินทาง 

 บริษัท ฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นค่าทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

8. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไมถึ่ง 15 คน  

เง่ือนไขและขอ้กาํหนดอื่นๆ 

1.  ทวัรน้ี์สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน และ หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไมน่อ้ยกวา่  6 เดือนหนังสือ

เดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือนบริษัทฯไมร่บัผิดชอบหากอายุเหลือไมถึ่งและไมส่ามารถเดินทางได ้) 

2.  ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้ว่มเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรือทั้งหมด หรือถกูปฏิเสธ

 การเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคื่นเงินค่าบริการไมว่า่บางสว่นหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3.  ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวรว่มเดินทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บั

 นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีไมมี่วีซ่า  และอยา่งนอ้ย 10 วนัก่อนการ

 เดินทางสาํหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะชาํระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวรว่มเดินทาง

 นอ้ยกวา่ท่ีทางบริษัทกาํหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4.  กรณีท่ีท่านตอ้งออกตัว๋ภายในเชน่  (ตัว๋เครื่องบิน ,ตัว๋รถทวัร์ ,ตัว๋รถไฟ ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อนทาํการออกตัว๋

 เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์บินหรือเวลาบินโดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆ

 ในกรณีถา้ท่านออกตัว๋ภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บินมีการปรบัเปล่ียนเวลาบินเพราะถือวา่ท่านยอมรบัในเง่ือนไข

 ดงักล่าว  

5.   ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํนําหนา้ช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง

 และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เครื่องบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส้ง่หนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการ

 ชาํระเงินมดัจาํ 

6.   กรณีใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ําเงิน)เดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวกบัคณะทวัรห์ากท่านถกูปฏิเสธในการเขา้ -ออกประเทศใดๆ

 ก็ตามทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน  

7.   ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ภมิูอากาศ 

 และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะคาํนึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวสว่นใหญ่เป็นสาํคญั 



8.  ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของ

 ทางบริษัท เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของ

 สมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

9.  อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน

 การปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เครื่องบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง 

 ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

10. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมมี่อาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้

 อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่าน้ัน  

 

ขอ้ความสาํคญั โปรดอ่านอย่างรอบคอบ 

หากลกูคา้เดินทางไปประเทศเกาหลีใต ้แลว้ไมส่ามารถผ่าน เขา้-ออก นอกประเทศได ้ทาํใหล้กูคา้ตอ้งถกูสง่ตวักลบัเขา้

ประเทศไทย จึงมีค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนในการเปล่ียนตัว๋ขากลบั และรวมถึงค่าบริการอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนดว้ย ฉะน้ัน ลกูคา้จะตอ้งเป็น

ผูร้บัผิดชอบในค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนท่ีทางประเทศน้ันๆเรียกเก็บ ทางผูจ้ดัทวัรแ์ละทางสายการบินจะไมร่บัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนทุก

กรณี หรือตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเท่ียวบินถดัไปท่ีมีท่ีนัง่วา่ง หรือตามวนัเดินทางของตัว๋เครื่องบิน ทั้งน้ี ข้ึนอยูท่างเจา้หนา้ท่ีตรวจ

คนเขา้เมืองของประเทศเกาหลีใตแ้ละสายการบินเป็นผูพิ้จารณา ทางผูจ้ดัทวัรไ์มส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

** ตรวจคนเขา้เมืองประเทศเกาหลีใตจ้ะมีการสุ่มตรวจ และอาจมีการเรียกไปสัมภาษณ์ ในก รณีท่ีทางตรวจคนเขา้ เมืองเรียก
สัมภาษณ์นั้น ข้ึนอยูก่บัทางตรวจคนเขา้เมือง เป็นผูพิ้จารณา และอยูใ่นดุลพินิจของทางเจา้หนา้ท่ี  ตม.  ทางบริษทัทวัร์ ไม่สามารถเขา้ไป
แทรกแซงในส่วนน้ีได ้** 

***ทวัร์คร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถา้ลูกคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร์ ทางบริษทัจะคิดค่า
ด าเนินการในการแยกท่องเท่ียวเอง 300 USDต่อท่าน *** 
 


