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เกาะนาม ิ| สวนอิมจินกกั | Pocheon herb island | สะพานน า้พบุนัโพ 
 สดุคุ้ม !!!! พกัโซล 3 คืน 

 
   

 

 

เกาหลี Special Shock Price 5 วัน 3 คืน 
เดนิทาง กรกฎาคม – สิงหาคม 2562  

 

 

 

 
ราคาเร่ิมต้นเพยีง 21,900.- 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)  (TG658 : 23.10-06.35 / TG656 
23.30-06.55) 

20.00 น. 
 

คณะมาพร้อมกันที่  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้ โดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู2 เคาน์เตอร์ C (เช็คอินกรุ๊ปของสายการบิน
ไทย) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท และหวัหน้าทวัร์ พร้อมอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางให้กบั
ทกุทา่น 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

23.10 น. น าทา่นสู ่สาธารณรัฐเกาหลใีต้ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG658 หรือเที่ยวบินที่ TG656 23.30-06.55 น. 

วันที่2 อินชอน -  สวนอิมจนิกัก - Pocheon herb island  - เกาะนาม ิ- โซล 
06.35 น. เดินทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติอนิชอน สาธารณรัฐเกาหล ีเวลาท้องถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง (เพื่อความ

สะดวกในการนดัหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของทา่นเป็นเวลาท้องถ่ิน) น าทา่นผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร 
เช้า น าท่านสู ่สวนอิมจินกัก หรือสวนที่ระลกึแห่งสงครามเกาหลี สวนที่สร้างขึน้เพื่อปลอบขวญัคนที่อพยพมาจากเกาหลีเหนือ

ในช่วงสงครามเกาหลี ที่น่ีมีขบวนรถไฟที่ช่ือว่า ม้าเหล็กอยากวิ่ง เป็นสญัลกัษณ์ของทางรถไฟที่เช่ือมเกาหลีเหนือและเกาหลี
ใต้ ซึง่ถกูตดัขาดจากกนั ตอนเกิดสงคราม นอกจากนีใ้นสวนยงัมีมางแบดนั แทน่บชูาที่สร้างส าหรับให้ผู้ลีภ้ยัมาค านบัในทิศที่
สุสานบรรพบุรุษตัง้อยู่  และสะพานอิสรภาพ ที่ เพิ่ง เปิดให้ในนักท่องเที่ยวเข้าชมใน 50 ปี สระสร้างให้มี รูปร่าง 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ)  (TG658 : 23.10-06.35 / TG656 23.30-06.55) 
วนัท่ี 2   อินชอน -  สวนอิมจินกกั - Pocheon herb island  - เกาะนามิ - โซล 
วนัท่ี 3   สวนสนกุเอเวอร์แลนด์ - ช้อปปิง้ถนนฮงแด – ชมน า้พเุต้นร าสะพานบนัโพ 
วนัท่ี 4.  วดัโซเกชา - พระราชวงัเคียงบ๊อคคงุ +สวมชดุฮนับก -ศนูย์โสม-ศนูย์สมนุไพรเกาหล ี- Cosmetic Shop- Duty Free  - ตลาดเมียงดง 
วนัท่ี 5.  โซลทาวเวอร์ - พิพิธภณัฑ์สาหร่าย+ท าคิมบบั - ศนูย์น า้มนัสนเข็มแดง – ซุปเปอร์มาร์เก็ต – อินชอน - กรุงเทพ (ท่าอากาศยานสวุรรณ

ภมูิ)  (TG655 : 21.25-01.20) 

http://bit.ly/2NMk5YE
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เป็นคาบสมทุรเกาหลแีละระฆงัสนัติภาพซึง่ทา่นสามารถหยอดเหรียญแอบสอ่งกล้องดเูกาหลีเหนือได้อีกด้วย จากนัน้น าท่าน
ชม Pocheon Herb Island  เกาะที่เต็มไปด้วยสมนุไพร และสวนพฤกษศาสตร์ แห่งเมืองโพชอน จงัหวดัคยองกีโด ตื่นตากบั
งานประดับไฟสวยๆ ที่บริเวณ Santa Village และ Flower Garden ณ สวนสมุนไพรในร่มที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารด้วยเมนู “ชาบูชาบู” 
 น าทา่นชม เกาะนามิ (NAMISEOM ISLAND) ชมทิวทศัน์ซึง่เคยใช้เป็นสถานท่ีถา่ยท าละครทีวี “WINTER LOVE SONG” 

อนัโดง่ดงัไปทัว่ทัง้เกาหลแีละเอเชีย เกาะนามินีม้ีรูปร่างคล้ายใบไม้ ที่ลอยอยูท่างตอนเหนือของแมน่ า้ฮนั ทา่นสามารถชม
บรรยากาศรอบเกาะ เดินผา่นกลางแมกไม้แหง่สวนสนท่ีสงูเสยีดฟา้ ผา่นดงต้นสน ดอกสน ต้นเกาลดั เลอืกนัง่ที่ม้านัง่ริมฝ่ัง
เพื่อชมบรรยากาศโรแมนตคิใต้เงาไม้ พร้อมมีเวลาให้ทา่นได้เก็บโลเคชัน่ประทบัใจ ให้ทา่นได้อิสระเลอืกชมฟาร์มเลีย้ง
นกกระจอกเทศซึง่ตัง้อยูบ่นเกาะ หรือ จะเลอืกขี่จกัรยานชมวิวเหมอืนฉากในละครตามอธัยาศยั  
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารด้วยเมนู “ทักคาลบี”้ 
ที่พัก พกัที่ GALAXY/DIAMOND RICH/INTER CITY HOTELระดบั 3 ดาว หรือเทยีบเทา่ 

 

วันที่ 3 
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ช้อปป้ิงถนนฮงแด – ชมน า้พุเต้นร าสะพานบัน
โพ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

น าทา่นเดินทางสู ่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ถกูขนานนามวา่ดสินีย์แลนด์เกาหลเีป็นสวนสนกุกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สดุของประเทศ 
โดยมีบริษัทซมัซุงเป็นเจ้าของ ตัง้อยูท่า่มกลางหบุเขา ให้ทา่นได้อิสระเที่ยวชมทอ่งไปกบัโลกของสตัว์ป่าซาฟารีชมไลเกอร์แฝด
คูแ่รกของโลกที่นี่ทา่นจะพบเจ้าป่าสงิโตและเสอืสามารถอยูด้่วยกนัได้อย่างเป็นสขุ ชมความนา่รักของหมีที่สามารถสื่อสารกบั
คนขบัรถได้เป็นอย่างดี หรือเข้าสูด่ินแดนแห่งเทพนิยาย สวนสี่ฤด ูซึ่งจะปลกูดอกไม้เปลี่ยนไปตามฤดกูาล อีกทัง้ยงัสามารถ
สนกุกบัเคร่ืองเลน่นานาชนิด อาทิเช่น สเปซทวัร์ รถไฟเหาะและหนอนสะบดั ชมสวนดอกไม้ซึ่งก าลงับานสะพร่ังอวดสีสนัเต็ม
สวน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทิวลิป, เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถนุายน เป็นดอก
กุหลาบ, เดือนสิงหาคม - เดือนกนัยายน เป็นสวนดอกลิลลี่, เดือนตลุาคม - เดือนพฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชม
กิจกรรมและการแสดงตา่งๆ ที่จดัตามตารางประจ าวนัด้วยบตัรเข้าชมแบบ ONE DAY TICKET เลน่ได้ทกุเคร่ืองเลน่ไม่จ ากดั
รอบ เลอืกชมและเลอืกซือ้ช้อบปิง้ในร้านค้าของที่ระลกึตา่งๆอยา่งมากมาย 
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 กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารด้วยเมนู “คาลบี”้ 
 ให้ท่านอิสระช้อปปิง้ย่านวัยรุ่นช่ือดัง ย่านถนนฮงแด เป็นย่านช้อปปิง้บริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลยัฮงอิก(Hongik 

University) จึงเป็นศนูย์รวมเด็กวยัรุ่นและเด็กมหาวิทยาลยั เป็นอีกเส้นหนึ่งที่มีบรรยากาศโรแมนติก อีกทัง้ยงัมีร้านกาแฟที่
เป็นเอกลกัษณ์ แกลเลอร่ี ร้านค้าจ าหนา่ยสนิค้าแฟชัน่ คลบั ตลาดศิลปะ และร้านอาหารที่นา่สนใจในหมูว่ยัรุ่นอาย ุ20-30 ปีที่
นิยมมาเดินเลน่ ราคาของสินค้าและร้านอาหารต่างๆก็ยงัไม่แพงอีกด้วย ซึ่งจะคึกคกัเป็นพิเศษตัง้แต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไป น า
ท่านชม น า้พุเต้นร าสะพานบันโพ หรือที่เรียกกันว่า สะพานสายรุ้งที่ลงกินเนสส์บุ๊คว่ายาวที่สุดในโลก โดยมีการติดตัง้
โปรแกรมให้บรรเลงน า้พุในเวลาต่างๆทัง้กลางวนัและกลางคืน ซึ่งในกลางวนัน า้พทุี่แสดงจะมีการตัง้ค่่าระดบัการแสดงกว่า 
100 รูปแบบให้ออกมาคล้ายกบัใบของต้นวิลโลว์ก าลงัพริว้ไหว และเมื่อพระอาทิตย์ตกดิน ไฟกว่า 200 ดวงก็จะสว่างสไหว
ควบคูก่บัน า้พทุี่ก าลงัเต้นระบ าไปตามจงัหวะประสานกบัดนตรีที่ไพเราะ 
การแสดงน า้พจุะมีขึน้ในช่วงเดือนเมษายน-ตลุาคม เป็นประจ าทกุวนั 4-6 ครัง้ ครัง้ละ 20 นาที 
เวลาเปิด-ปิด: เมษายน-มิถนุายน, กนัยายน-ตลุาคม (ระยะเวลา: 20 นาที)  
วนัธรรมดา: 12:00, 20:00, 20:30, 21:00  
วนัเสาร์-อาทิตย์: 12:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00  
กรกฎาคม-สงิหาคม (ระยะเวลา: 20 นาที) 
วนัธรรมดา: 12:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00  
วนัเสาร์-อาทิตย์: 12:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30  
* เวลาแสดงน า้พอุาจมีการเปลีย่นแปลง ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ และการจดังานกิจกรรม * 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารด้วยเมนู “ไก่ทอดเกาหลี” 
ที่พกั พกัที่ GALAXY/DIAMOND RICH/INTER CITY HOTELระดบั 3 ดาว หรือเทียบเทา่ 

วันที่ 4 
วัดโซเกชา - พระราชวังเคียงบ๊อคคุง +สวมชุดฮันบก – ศูนย์โสม - ศูนย์
สมุนไพรเกาหลี - Cosmetic - Duty Free  - ตลาดเมียงดง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 น าทา่นสู ่วัดโซเกชา วดัที่เป็นศนูย์กลางของพทุธศาสนานิกายเซนท่ีมีช่ือเสยีงในประเทศเกาหลี ถงึแม้จะเป็นวดัที่ตัง้อยู่

ทา่มกลางความวุน่วายของเมือง แตภ่ายในวดัมีความเงียบสงบและสวยงามไมต่า่งไปจากวดัอื่นๆ ของประเทศเกาหลใีต้ ซึง่
มกัจะตัง้อยูท่า่มกลางหบุเขา หรือริมชายทะเลจากนัน้น าทา่นชม พระราชวังเคียงบ๊อคคุง พระราชวงัเกา่แก่ที่สดุของ
ราชวงศ์โชซอน สร้างขึน้ในปี ค.ศ.1394 โดยใช้เป็นศนูย์กลางการปกครองในสมยัโบราณ โดยเป็นทัง้ที่ประทบัและฐานอ านาจ
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ของพระเจ้าแทโจและตอ่เนื่องมาถึงกษัตริย์ในราชวงศ์โชซอล พระที่นัง่คนึชองจอนถกูสร้างขึน้มาเพือ่เป็นท่ีวา่ราชการตอ่มา
คณะปกครองเกาหลขีองญ่ีปุ่ นได้สร้างอาคารรัฐสภาขนาดยกัษ์ขึน้คัน่ แสดงถงึความต้องการตดัความผกูพนัระหวา่งพระ
ราชวงศ์กบัราษฎร พิเศษ ให้ท่านถ่ายรูป สวมชุดประจ าชาติเกาหลี ชุดฮันบก ณ พระราชวงั 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารด้วยเมนู “ซัมเทกัง” 
 น าทา่นสู ่ศูนย์โสม ซึง่รัฐบาลรับรองคณุภาพวา่ผลติจากโสมที่มีอาย ุ6 ปี ซึง่ถือวา่เป็นโสมที่มีคณุภาพดทีี่สดุ ชมวงจรชีวิตของ

โสมพร้อมให้ท่านได้เลือกซือ้โสมที่มีคุณภาพดีที่ที่สดุและราคาถกูกว่าไทยถึง  2 เท่า เพื่อน าไปบ ารุงร่างกาย หรือฝากญาติ
ผู้ใหญ่ที่ทา่นรักและนบัถือ  จากนัน้น าทา่นชม ศูนย์ยาสมุนไพรเกาหลี ให้ท่านได้เลือกซือ้เลือกชม สมนุไพรฮอตเกนามขูอง
เกาหลี ที่น ามาแปรรูปเป็นรูปแบบต่างๆ ที่มีสรรพคุณรักษาโรค และบ ารุงร่างกาย จากนัน้น าท่านชม COSMETIC SHOP 
ศูนย์รวมเคร่ืองส าอางช่ือดังของเกาหลี  เช่น Rojukiss, Missha เป็นน าท่าน ช้อปปิง้สินค้าปลอดภาษีที่ ห้าง  
Duty Free จากนัน้ให้ท่าน ช้อปปิ ้งตามอัธยาศัย  ณ ตลาดเมียงดง  แหล่งรวมวัย รุ่นย่านสยามสแควร์  
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเป็นแหลง่รวมเคร่ืองส าอางค์ช่ือดงั อาทิ Etude, Skinfood, The Face Shop, Missha เป็นต้น 

ค ่า อิสระอาหารค ่า1 มือ้ (ให้ทุกท่านได้อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย) 
ที่พกั พกัที่ GALAXY/DIAMOND RICH/INTER CITY HOTELระดบั 3 ดาว หรือเทียบเทา่ 

วันที่ 5 
โซลทาวเวอร์ - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ท าคิมบับ - ศูนย์น า้มันสนเข็มแดง – 
ซุปเปอร์มาร์เก็ต – อินชอน - กรุงเทพ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)   
(TG655 : 21.25-01.20) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าทา่นสูช่ม โซลทาวเวอร์ 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สงูที่สดุในโลกมีความสงูถึง 480 เมตร เหนือระดบัน า้ทะเล ท่านสามารถ

ชมทศันียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอร์ได้รอบทิศ 360 องศาโดยสามารถมองได้ถึงเขาพกูกัซนั และถ้าหนัไปยงัทิศ
ตรงข้าม ก็จะเห็นไกลไปถึงแม่น า้ฮันกัง **ไม่ราคารวมค่าขึน้ลิฟท์ ** จากนัน้น าท่านสูพ่ิพิธภณัฑ์สาหร่าย พร้อมให้ท่านท า
คิมบบั 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารด้วยเมนู “จิมดัก” 
 น าท่านชม ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใช้ต้นสนเข็มแดงจากยอดเขาที่

ประเทศ เกาหลเีหนือมาผลติโดยใช้เทคโนโลยีพร้อมกบัการวิจยัที่ประเทศเกาหลีใต้ออกมาเป็นน า้มนัสนเข็มแดง ภมูิประเทศ
ของประเทศเกาหลีเป็นภเูขาประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ โดยกว่าจะมาเป็นน า้มนัสนเข็มแดงได้  1 แคปซูลต้องใช้ใบสนเข็มแดง
ประมาณ 2.7 กิโลกรัม มาสกดัเอาน า้มนัมาผลิตและวิจยัออกมาเป็นน า้มนัสนนีโ้ดยระหว่างทางน าท่านช้อปปิง้ที่ ซุปเปอร์
มาร์เก็ต ซึ่งมีสินค้าต่างๆ มากมายให้เลือกซือ้หาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคีย้ว ลกูอม 
ผลไม้ตามฤดกูาลและของที่ระลกึตา่งๆ 

21.25 น. น าทา่นลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 655 บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 
01.20 น. เดินทางถึง ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
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อัตราค่าบริการ : เกาหลี Special Shock Price 5 วัน 3 คืน โดยสายการบนิไทย                                  

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 
12 ปี 

 (เสริมเตียง)  
พักกบัผู้ใหญ่ 
 1 ท่าน ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 
12 ปี 

 (เสริมเตียง)  
พักกบัผู้ใหญ่ 
 2 ท่าน ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 
12 ปี 

 (ไม่เสริมเตียง)  
พักกบัผู้ใหญ่ 
 2 ท่าน ท่านละ 

 
ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

 
พักเดี่ยว 
ท่านละ 

วนัท่ี 12-16 ก.ค.62 21,900.- 21,900.- 20,900.- 19,900.- ติดต่อสอบถาม 6,900.- 

วนัท่ี 13-17 ก.ค.62 22,900.- 22,900.- 21,900.- 20,900.- ติดต่อสอบถาม 6,900.- 

วนัท่ี 26-30 ก.ค.62 22,900.- 22,900.- 21,900.- 20,900.- ติดต่อสอบถาม 6,900.- 

วนัท่ี 08-12 ส.ค.62 22,900.- 22,900.- 21,900.- 20,900.- ติดต่อสอบถาม 6,900.- 

ราคาเดก็ทารก (อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 10,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบนิ  
 

ไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ (รวมท่านละ 1,750 บาท/ท่าน/ทริป) 
หวัหน้าทวัร์จากเมืองไทย (ตามความพงึพอใจในการบริการ) 

 (เก็บทิปก่อนการเดนิทางท่ีสนามบนิดอนเมือง)**เดก็เก็บเทา่ผู้ใหญ่** 
 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถอืหนังสอืเดนิทางไทยเท่านัน้ 
กรณีถอืหนังสอืเดนิทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอกีคร้ัง 

พาสปอร์ตจะต้องมอีายุก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมอืงทัง้ที่กรุงเทพฯ และที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้  

ปฏิเสธมิให้เดนิทางออกหรือเข้าประเทศ ทางบริษัทฯ 
 ขอสงวนสทิธ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทิง้สิน้ 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมรั่บผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตสุดุวิสยั

ท่ีทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคมุได้ เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของ
เท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้า
เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมืองรวมทัง้ในกรณีท่ีท่านจะใช้หนังสือเดินทาง
ราชการ (เลม่สีน า้เงิน) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏิเสธการเดนิทางเข้าหรือออกนอก ประเทศ 

         ใดประเทศหนึง่                 
2.  บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ลว่งหน้า 
3.  บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราคา่บริการ โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
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4.  กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทาง
บริษัทฯ จะแจ้งให้ทา่นทราบลว่งหน้า 5-7 วนัก่อนการเดนิทาง 

5. เม่ือท่านท าการซือ้โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของ
หมายเหตทุกุข้อแล้ว 

**ส ำคญั!! บริษัท ท ำธุรกิจเพือ่กำรท่องเทีย่วเท่ำนัน้ ไม่สนบัสนนุให้ลูกค้ำเดินทำงเข้ำประเทศเกำหลี
โดยผิดกฎหมำยและในขั้นตอนกำรผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำเมือง ทัง้ไทยและเกำหลี ข้ึนอยู่กับกำร
พิจำรณำของเจ้ำหน้ำที่เท่ำนัน้ลูกค้ำทกุท่ำนต้องผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำเมืองด้วยตวัของท่ำนเอง ทำง
มคัคเุทศก์ไม่สำมำรถใหค้วำมช่วยเหลือใดๆไดท้ัง้ส้ิน** 
 

กรณีคณะออกเดนิทางได้           
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมมี่หวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไมถ่ึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 

1.  ค่าบัตรโดยสารชัน้ทัศนาจรไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) รวมภาษี สนามบินและภาษีน า้มันไว้
เรียบร้อยแล้ว 

2.  คา่ท่ีพกั 3 คืน ห้องละ 2 - 3 ทา่น 
3.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
4.  หวัหน้าทวัร์หรือมคัคเุทศก์ท้องถ่ินผู้ช านาญเส้นทางดแูลตลอดการเดินทาง 
5.  ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท  เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตาม

กรมธรรม์) 
6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
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 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  สมัภาระน า้หนกัไมเ่กินทา่นละ 20 กก. 
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ท าหนงัสือเดนิทางไทย 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิ ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศพัท์ 

เป็นต้น 
3. คา่น า้หนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบนิก าหนด 20 กิโลกรัม 
4. วีซา่เข้าประเทศเกาหลี ในกรณีท่ีผู้ เดนิทางถือหนงัสือเดนิทางตา่งด้าว หรือ ประเทศท่ีท่ีต้องท า

วีซา่เข้าประเสาธารณรัฐเกาหลีใต้ คา่ธรรมเนียมการย่ืนวีซา่ท่านละ 1,750 บาท ส าหรับผู้ ท่ีถือ
หนงัสือเดินทางตา่งด้าว จะต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านัน้ก่อน
การสง่เอกสารย่ืนวีซา่ 

5. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ (รวมทา่นละ 1,750 บาท/ทา่น/ทริป) 
 

เงื่อนไขการจอง 
1. ช าระเงินมดัจ าท่านละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชัว่โมงหลงัการจอง โดยโอนเข้าบญัชีและส่ง

หลกัฐานการ โอนเงินให้เจ้าหน้าท่ีท่ีดแูลเส้นทาง ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับ เงินมดัจ าแล้วเทา่นัน้ 
2.       สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดนิทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน  
3.       หากท่านท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ตา่งจงัหวดั) ให้ท่านติดตอ่ 

                    เจ้าหน้าท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัท 
                   ขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้ 

4.      หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอายุ, มีโรค 
         ประจ าตวัหรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน  
         ทา่นและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทาง 
         เป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด  
 

กำรช ำระค่ำทวัร์ส่วนที่เหลือทำงบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 15 วนัท่ำนควรจดัเตรียมค่ำ
ทวัร์ใหเ้รียบร้อยก่อนก ำหนดเนื่องจำกทำงบริษัทต้องส ำรองค่ำใช้จ่ำยในส่วนของค่ำทีพ่กัและตัว๋เคร่ืองบิน 
มิฉะนัน้จะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยอตัโนมติั 
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เงื่อนไขการยกเลิก 
1. ส าหรับผู้ โดยสารท่ีไม่ได้ถือหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ ย่ืนวีซ่าให้ เม่ือผลวีซ่า

ผา่นแล้วมีการยกเลิกการเดนิทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคา่มดัจ าทัง้หมด 
2.      ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 15-45 วนั เก็บเงินมดัจ าทัง้หมด 
3.      ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 7-14 วนัเก็บคา่ใช้จา่ย 80% ของราคาทวัร์ ตอ่ทา่น 
4.      ยกเลิกการเดนิทางน้อยกวา่ 1-7 วนั เก็บคา่ใช้จา่ยทัง้หมด 100% ของราคาทวัร์ 
5.      ยกเลิกการเดนิทางในวนัเดนิทาง,ถกูปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทัง้จากประเทศไทยและประเทศ 
         สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ไม่มีการคืนเงินทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ในกรณีเจ็บป่วย จนไม ่   
         สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะท าการ 
         เล่ือนการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะต้องเสียคา่ใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียก 
         คืนได้คือคา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ทา่นละ 10,000 บาทและคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ 
6.      ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดนิทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาล ท่ีต้องการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือคา่มดัจ า 

                  ท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้  
                  รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือคา่ 
                  ทวัร์ทัง้หมดไมว่า่ยกเลิกด้วยกรณีใดๆ 

7.      กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ   
         เข้าประเทศท่ีระบไุว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่ทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ  
         ทัง้สิน้ 

**ส ำคัญ!! บริษัทท ำธุรกิจเพื่อกำรท่องเที่ยวเท่ำนั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้ำเดินทำงเข้ำ
ประเทศเกำหลีใตโ้ดยผิดกฎหมำยและในขัน้ตอนกำรผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำเมือง ทัง้ไทยและ
เกำหลีใต้ ข้ึนอยู่กบักำรพิจำรณำของเจ้ำหน้ำที่เท่ำนัน้ ลูกค้ำทุกท่ำนต้องผ่ำนกำรตรวจคน
เข้ำเมืองดว้ยตวัของท่ำนเอง ทำงมคัคเุทศก์ไม่สำมำรถใหค้วำมช่วยเหลือใดๆไดท้ัง้ส้ิน** 

8.       เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง  หรือ
เดนิทางพร้อมคณะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทัง้สิน้  

9.        ส าหรับผู้ เดินทางท่ีอายไุม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกบับิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอม 
                   ให้บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรือมารดาแนบมาด้วย 
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หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุุดวิสยัจนไม่

อาจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาต ิ

เหตกุารณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุตัิเหต,ุ 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หากทา่นยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะ
ไมรั่บผิดชอบคา่บริการท่ีทา่นได้ช าระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดนิทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองท่ี
นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะ
ด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับ
คา่บริการนัน้ๆ 

8. มคัคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้า  

10. ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัท
ฯ ก่อนทุกครัง้ มิเช่นนัน้ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้  

11. บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆทัง้สิน้บริษัทฯ รับเฉพาะผู้ มีจุดประสงค์
การเดนิทางเพื่อทอ่งเท่ียวเกาหลีเทา่นัน้ 

12. เท่ียวบิน และรายการท่องเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้ง
ให้ทราบลว่งหน้า 

13. เม่ือทา่นตกลงช าระเงินคา่บริการไมว่า่ทัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือ
วา่ทา่นได้ยอมรับในเง่ือนไขและข้อตกลงตา่ง ๆ ท่ีได้ระบไุว้ทัง้หมดนีแ้ล้ว 
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14. โรงแรมท่ีพกัในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของท่ีพกัแตกตา่งกับ
ประเทศไทย โดยโรงแรมท่ีพกัทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการจดัหาโรงแรมโดยอ้างอิงตาม
การจดัระดบัดาวของประเทศเกาหลีตามท่ีระบุในรายการท่องเท่ียวเท่านัน้  โรงแรมท่ีประเทศ
เกาหลีโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin หรือDouble) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์
จะพักแบบ3ท่านขึน้อยู่กับข้อจ ากัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละ
โรงแรม ซึง่มีความแตกตา่งกนัอาจจะท าให้ทา่นไม่ได้ห้องพกัติดกนั และไม่สามารถเสริมเตียง
ได้ตามท่ีต้องการโรงแรมหลายแห่งจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากประเทศเกาหลีอยู่ใน
แถบท่ีมีอณุหภมูิต ่าเคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะให้บริการในชว่งฤดรู้อนเทา่นัน้ 

15. กระเป๋าสมัภาระต่างๆถือเป็นทรัพย์สินส่วนตวัของท่าน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความ
เสียหายสญูหายลา่ช้า หรืออบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้สิน้ 

16. เม่ือทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว หากทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจ าคืน ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทัง้สิน้และถ้าท่านต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์เพื่อท่องเที่ยวเอง โดยไม่
ลงร้านศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพร, ร้านน า้มันสน, ศูนย์เคร่ืองส าอาง และร้านพลอย 
อะเมทิส ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงิน 300 USD 
ต่อท่าน 

17. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิราคานีเ้ฉพาะนกัท่องเท่ียวชาวไทยและท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะแบบ 
Join Tour เท่านัน้ กรณีต้องการตดักรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบริษัทอีกครัง้ หากเป็น
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หรือ พระสงฆ์ เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 4,000 บาท 

18. ในระหว่างท่องเท่ียวจะมีช่างภาพมาถ่ายรูปและช่วยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการ
เดนิทาง และในวนัสดุท้ายของการเดินทางช่างภาพจะน าภาพถ่ายมาจ าหน่ายหากว่าท่านใด
สนใจสามารถซือ้ได้แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซือ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กับความพึงพอใจของท่าน 
ทางบริษัททวัร์ไม่มีการบงัคบัให้ซือ้แตอ่ย่างใดแตเ่ป็นการบอกกล่าวล่วงหน้าเพ่ือให้ผุ้ เดินทาง
ได้รับทราบ 

19. ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯก่อนทกุ
ครัง้มิเชน่นัน้ทางบริษัทฯจะ ไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยใดๆทัง้สิน้ 

 

การเดนิทางจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศเกาหลีและพธีิการเข้าเมือง 
เอกสารท่ีควรเตรียมก่อนการเดินทางเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาให้เฉพาะ
นกัทอ่งเท่ียวท่ีมาทอ่งเท่ียวโดยสจุริตเท่านัน้ท่ีผา่นเข้าเมืองได้ และพิจารณาจาก  

1. หลักฐานการท างานประจ าของนักท่องเท่ียว ซึ่งสมควรท่ีน าติดตัวไปแสดงด้วย เช่น บัตร
พนกังาน นามบตัร จดหมายการท างานภาษาองักฤษ (กรณีเดนิทางคนเดียว) จดหมายรับรอง
ออกโดยบริษัทผู้จดัคณะ 
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2.    หลกัฐานการเงิน ในระหว่างการท่องเท่ียวประเทศเกาหลีสมควรท่ีจะน าเงินสดติดตวัไปด้วย  
                   ประมาณ  300 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 300,000 วอน ส าหรับการเดินทาง 2   วนั (หากไม ่
                   มีบตัรเครดิตคาร์ด) หากมีบตัรเครดิตต่างประเทศ เช่น Visa Card, American Express,  
                   Dinners Club หรือ Master Card ต้องน าติดตวัไปด้วยหรือหลกัฐานการเงินอ่ืนใดท่ีจะแสดง 
                   ให้เจ้าหน้าท่ีทราบวา่ทา่นคือนกัทอ่งเท่ียว 

3.    ใบรับรองสถานศกึษาหากท่านยงัอยู่ในระหว่างการศกึษาหรือบตัรนกัศกึษาและควรเดินทาง  
                   กบัผู้ปกครอง เชน่ บดิา มารดา ปา้ น้า อา ท่ีมีนามสกลุเดียวกนั 

4.    หากเป็นพาสปอร์ตใหม ่ควรน าพาสปอร์ตเก่าเย็บเลม่คูก่บัพาสปอร์ตใหมห่รือน าติดตวัไปด้วย  
5.    การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนกัทอ่งเท่ียว ไมค่วรสวมใสร่องเท้าแตะ 

 


