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☛  ตามรอยซีร่ีย์ Winter Love Song เกาะนามิ   ☛ สนุกสนานกบัการเล่นสก ีณ สกรีีสอร์ท  
☛ ชิมสตรอเบอร่ี สด ๆจากไร่    ☛  สวนสนุก EVERLAND   

☛  พระราชวงัชางด็อกกุง  ☛  N-Seoul Tower ☛ STAR PARK 

☛  ช้องป้ิง 2 ตลาดดัง ตลาดทงแดมุนและตลาดเมียงดง 

☛  บินหรู FULL SERVICE โดยสายการบิน KOREAN AIR น า้หนักกระเป๋า 23 KG  

☛  เที่ยวเต็มไม่มีอสิระ 

☛  เมนูสุดพเิศษ บุฟเฟต์ขาปู เบียร์ ไวน์ ไม่อั้น และ BBQ BUFFET 

 

19.00 น. 📢 คณะพร้อมกนัท่ีจุดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ชั้น 4 สายการบินKOREAN 
AIR โดยมีหัวหน้าทวัร์และเจา้หน้าท่ีของบริษทั รอตอ้นรับและอ านวยความสะดวกก่อนข้ึนเคร่ือง (น ้าหนัก
กระเป๋า 23 กก. / ท่าน ทั้งขาไปและขากลบั หากต้องการซ้ือน า้หนักเพิม่ มีค่าใช้จ่าย)  

 

 

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

 

 

 

วนัแรก         กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
 

http://bit.ly/2NMk5YE
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21.45 น. ✈บินลดัฟ้า สู่ สาธารณรัฐเกาหลใีต้ โดยสายการบิน KOREAN AIR เทีย่วบินที ่KE658 
**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอนิจะปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 60 นาที 

     และ ผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออก 30 นาที 
 

 
  

05.00 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต ้(เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง 
กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ินเพื่อสะดวกในการนดัหมาย) หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง
และศุลกากรแล้ว ขอตอ้นรับทุกท่านสู่ สาธารณะรัฐเกาหลีใต ้รถโคช้พาท่านขา้มทะเลตะวนัตกด้วยสะพาน
แขวนยองจองหรือสะพานเพื่อความหวงัในการรวมชาติท่ียาวกวา่ 4.42 กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร 

จากน้ัน น าท่านเดินทางไปยงั เกาะนามิ ตั้งอยู่ท่ีเมืองชุนชอน ห่างจากกรุงโซลไปทางตะวนัออก ประมาณ 63 กิโลเมตร 
เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของเกาหลีใต ้เกาะนามิมีรูปร่างเหมือนใบไมล้อยน ้ า เป็นเกาะกลางแม่น ้ าฮนั ซ่ึง
เกิดจากการสร้างเข่ือนชองพยอง โด่งดงัจากซีรีย ์Winter Love Song ซ่ึงใช้เกาะนามิเป็นสถานท่ีถ่ายท า บนเกาะ
จะมีบรรยากาศร่มร่ืน เต็มไปดว้ย ตน้สน ตน้เกาลดั ตน้แปะก๊วย ตน้ซากุระ ตน้เมเป้ิล และตน้ไมด้อกไมอ่ื้นๆ ท่ี
พลดักนัออกดอกเปล่ียนสีใหช้มกนัทุกฤดูกาล ทั้งเกาะไม่มีเสาไฟหรือสายไฟใหเ้ห็นเลยซกัตน้เพราะมนัถูกฝ่ังลง
ใตดิ้นทั้งหมดเพื่อให้ไม่บดบงัทศันียภาพ ซ่ึงยงัคงตั้งอยู ่ณ เกาะแห่งน้ี อิสระให้ทุกท่านโพส ท่าสวยๆถ่ายรูปกบั
จุดไฮไลทข์องเกาะแห่งน้ีไดอี้กดว้ย 

กลางวนั 🍴 บริการอาหารเมนู ทคัคาลบี ้ไก่ผดัซอสเกาหลี  

จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ลานสกี ให้ท่านไดส้นุกกบัการเล่นสก ีบนลานสกีขนาดใหญ่ ยางจิไพน์ สกีรีสอร์ท  / คงัชน สกี
รีสอร์ท ประกอบไปดว้ยเนินสกีถึง 2 เนินดว้ยกนัแบ่งเป็นเนินสกีส าหรับผูฝึ้กหดัเล่น 1 เนิน,  และเนินส าหรับผูท่ี้
เล่นช านาญแล้ว1 เนิน (ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี, สกีลิฟท์, สโนว์สเลด สกีค่าเล่นรวมชุด
ประมาณ 50,000 วอน และไม่รวมกอนโดล่าประมาณ 15,000 วอนส าหรับท่านที่เล่นเก่งแล้วสามารถไถลจากบน
ยอดเขาลงมาได้ครับ **กอนโดล่า หรือ เคเบิล ขึน้อยู่กับสถานที่ว่ามีให้บริการหรือไม่**) มีเวลาให้ท่านไดส้นุก
กบัการเล่นสกีอยา่งเต็มท่ี ซ่ึงปลอดภยัไม่มีอนัตราย เตรียมตวัก่อนเล่นสกีควรเตรียมถุงมือสกีผา้พนัคอแวน่กนั
แดดเส้ือแจ๊คเก็ตกนัน ้า หรือผา้ร่มและกางเกงรัดรูปขอค าแนะน าและฝึกวธีิการเล่นจากไกด์ทอ้งถ่ินก่อนลงสนาม
จริงเพื่อความปลอดภยัของท่านเองเป็นส าคญั 

วนัทีส่อง       สนามบินอนิชอน - เกาะนามิ -สนุกสนานกบัการเล่นสกี 
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เยน็  🍴 บริการอาหาร เมนูชาบูชาบู สุกีห้ม้อไฟสไตล์เกาหลี 
พกัที ่  ★★★ โรงแรมมาตรฐาน ระดับ 3 ดาว ★★★ 

 
เช้า  🍴 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางเขา้สู่ ไร่สตรอเบอร์ร่ี ลูกสตรอเบอร์ร่ีลูกโตๆ ให้ท่านไดชิ้มสตรอเบอร์ร่ีสดๆหวานฉ ่ าจากไร่ 
นอกจากน้ีท่านยงัสามารถซ้ือกลบัมาฝากคนท่ีท่านรักท่ีเมืองไทยไดด้ว้ย โดยจะมีการแพค็ใส่กล่องสวยงามและ
ส่งใหท้่านวนัสุดทา้ย  
 

กลางวนั 🍴 บริการอาหารเมนู หมูย่างเกาหล ี(PORK CALBI)  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่สวนสนุก EVERLAND ซ่ึงถูกขนานนามวา่ ดิสนียแ์ลนด์เกาหลีเป็นสวนสนุกกลางแจง้ท่ีใหญ่

ท่ีสุดของประเทศ โดยมีบริษทัซัมซุงเป็นเจา้ของ ตั้งอยูท่่ามกลางหุบเขา ท่านจะไดน้ัง่กระเชา้ลิฟท ์และท่องไป
กบัโลกของสัตวป่์าซาฟารี ชมไลเกอร์  ท่ีน่ีท่านจะพบเจา้ป่าสิงโต และเสือดินแดนแห่งเทพนิยาย และสนุกกบั
เคร่ืองเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสวร์ หนอนสะบดั รถไฟเหาะรางไม ้ซ่ึงเป็นไฮไลคข์องสวนสนุกแห่งน้ี และ
ชมสวนดอกไมซ่ึ้งก าลงับานสะพร่ังอวดสีสันเต็มสวน (ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ) ดว้ยบตัรเขา้ชมแบบไม่จ  ากดั
จ านวนรอบและในสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ท่านจะไดพ้บกบั LINE FRIEND STORE ซ่ึงภายในจะเป็นสินคา้ท่ี
ออกแบบตามตวัสต๊ิกเกอร์ใน แอพพลิเคชัน่ไลน์ ไม่ว่าจะเป็น ตุ๊กตา ซองใส่พาสปอร์ต ร่ม  สมุดโน้ต แกว้น ้ า 
สร้อยคอ และอ่ืนๆอีกมากมาย ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ และบริเวณหน้าร้านก็ตกแต่งสวยงาม มีหมี BROWN 
และกระต่าย CONY อยูบ่ริเวณหนา้ตึกใหไ้ดถ่้ายรูปเล่นอีกดว้ย 

วนัทีส่าม ไร่สตรอเบอร่ี- สวนสนุก EVERLAND- LINE FRIEND – ศูนย์เคร่ืองส าอาง - ตลาดทงแดมุน 



CELEB COUNTDOWN IN KOREA 5 วนั 3 คืน BY KE  NEW YEAR หน้า 5 

 
จากน้ัน น าเดินทางสู่ ศูนย์เคร่ืองส าอางค์ ให้ท่านชมและเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางและเวชส าอางแบรนด์ชั้นน าของเกาหลี ท่ี

COSMETIC ยี่ห้อคุณภาพท่ีผูห้ญิงชาวเกาหลีทั้งสาวทั้งไม่สาวแลว้ให้ความส าคญักบัเร่ืองผิวหน้าค่อนขา้งมาก
โดยเฉพาะในกลุ่มบ ารุงผวิพื้นฐาน Skin Care และเคร่ืองส าอางผสมสมุนไพร  

จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ ตลาดทงแดมุน เขตธุรกิจส าคญัท่ีเติบโตข้ึนจากพลงัห้างสรรพสินคา้ชั้นน าต่างๆ แหล่งเส้ือผา้
แฟชัน่ช่ือดงัของเกาหลี ทั้งขายส่งและขายปลีก คลา้ยกนักบั Platinum Fashion Malls บา้นเรา อิสระให้ทุกท่านช้
อปป้ิงอยา่งเพลิดเพลิน 

เยน็  🍴 บริการอาหารเยน็ ให้ท่านได้อิม่หน าส าราญกบัมื้ออาหารสุดพเิศษ บุฟเฟ่ต์ขาปู เบียร์ ไวน์ ไม่อั้น  

พกัที ่  ★★★ โรงแรมมาตรฐาน ระดับ 3 ดาว ★★★ 

 

เช้า  🍴 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านรู้จกัและเขา้ใจ สมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแห่งมวลสมุนไพรโสมถูกน ามาใช้เพื่อสุขภาพเป็นเวลา
นานากวา่ 2,000ปีในต ารายาแผนโบราณจีนระบุว่าโสมเป็นสมุนไพรท่ีช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบยอ่ย
อาหารและปอดช่วยท าให้จิตใจสงบและเพิ่มพละก าลงัโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทยช่์วยบ ารุงหัวใจ
ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลือดเสริมประสิทธิภาพทางเพศลดและป้องกนัมะเร็งและเร็วๆน้ีโสมเกาหลีอาจจะไดจ้ด
ทะเบียนมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโกทุกวนัน้ีผลิตภณัฑโ์สมเป็นส่ิงท่ีขาดไม่ไดส้ าหรับผูท่ี้ค  านึงถึงสุขภาพใน

 วนัทีส่ี่  ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์สมุนไพร-พระราชวงัชางด็อกกุง - พพิธิภัณฑ์สาหร่าย+ ใส่ชุดฮันบก – Duty Free –  
  ตลาดเมียงดง 
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ปัจจุบนั จากนั้นน าท่านเดินทางไปดูแลสุขภาพกนัท่ี ศูนย์สมุนไพร เป็นสมุนไพร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามา
รับประทานเพื่อช่วยดูแลตบัใหส้ะอาดแขง็แรง ป้องกนัโรคตบัแขง็ไม่ถูกท าลายจากการด่ืมแอลกอฮอล ์

จากนั้น น าท่านชมความสวยงามและทรงคุณค่าของ พระราชวังชางด๊อกกุง (Changdeokgung) จนไดรั้บการข้ึนทะเบียน
ให้เป็นหน่ึงในมรดกโลกทางดา้นวฒันธรรมขององคก์ารยูเนสโก เป็นพระราชวงัหลวง สร้างในปี ค.ศ.1405  ใช้
เป็นท่ีประทบัของกษตัริยใ์นราชวงศโ์ชชอนหลายองค ์จนถึงพระเจา้ชุนจง (Seonjeong)  พระราชวงัชางด๊อก มี
อุทยานท่ีไดช่ื้อว่าสวยและร่มร่ืนท่ีสุด ตั้งอยูด่า้นหลงัของพระราชวงั นัน่คือ อุทยานพีวอน (Bewon) หรือฮูวอน 
(Huwon)  หรือสวนลบั สวนตอ้งหา้มภายในอุทยานนอกจากหมู่แมกไมแ้ลว้ยงัมีศาลา สะพานเล็กๆ และสระน ้ า  
โดยเฉพาะสระพนัโดจี ท่ีมีศาลาหลงัคารูปพดัตั้งอยูริ่มสระ เป็นท่ีโปรดปรานของพระเจา้อินโจกษตัริยอ์งคท่ี์ 16 
ของราชวงศโ์ชชอนยิง่นกั 

กลางวนั  🍴 บริการอาหารกลางวนัด้วยเมนูไก่ตุ๋นโสม (SAMGYETANG) 

น าท่านสู่ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย  (SEAWEED MUSEUM) ซ่ึงท่านจะได้เรียนรู้การท าสาหร่ายของชาวเกาหลี 
ประวติัความเป็นมาและความผูกผนัท่ีชาวเกาหลีท่ีมีต่อสาหร่าย ไดน้อกจากน้ีท่ีน่ียงัมีบริการถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก
และเก็บภาพแห่งความประทบัใจใน ชุดฮันบก ซ่ึงเป็นชุดประจ าชาติของเกาหลีอีกดว้ย 

จากน้ัน ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการช้อปป้ิง ณ ห้างปลอดภาษีท่ี DUTY FREE ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้แบรนด์เนม
น าเขา้จากต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิดรวมทั้งสินคา้แบรนดเ์กาหลียอดนิยม 

จากน้ัน น าท่านชอ้ปป้ิงตลาดดงัท่ีสุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี หากท่านตอ้งการทราบวา่แฟชัน่
ของเกาหลีเป็นอยา่งไรกา้วล ้าน าสมยัเพียงใดท่านจะตอ้งมาท่ีเมียงดงแห่งน้ีพบกบัสินคา้วยัรุ่นอาทิเส้ือผา้บุรุษ-
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สตรี เค ร่ืองส าอางดังๆอาทิ  ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, 
LANEIGE หรืออีกมายใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือซ่ึงราคาถูกกวา่ท่ีเมืองไทย 2-3 เท่า 

 

 
เยน็ 🍴 บริการอาหารเยน็ด้วย เมนู BBQ BUFFET 
พกัที ่  ★★★ โรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาว ★★★ 

 
เช้า 🍴 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่ หอคอยโซลทาวเวอร์ ณ เขานมัซาน ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงกรุงโซล1 ใน17 หอคอยเมือง
ท่ีสูงท่ีสุดในโลก ใจกลางเมืองหลวงชมทศันียภาพกรุงโซลและชานเมืองแบบรอบทิศ360 องศาและท่านสามารถ
คลอ้งกุญแจคู่รักตามความเช่ือได ้(ราคาทวัร์ไม่รวมค่ากุญแจและค่าข้ึนลิฟท)์  

 

วนัที่ห้า  N-Seoul Tower – น า้มันสนเข็มแดง – STAR PARK - SUPERMARKET –สนามบินอนิชอน – กรุงเทพ 

(สุวรรณภูมิ) 
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จากน้ัน น าท่านเดินทางไปดูแลสุขภาพต่อกบั น ้ามันสนเข็มแดง ผลิตภณัฑ์ท่ีสกดัจากน ้ ามนัสนท่ีมีสรรคุณช่วยบ ารุง
ร่างกายลดไขมนัช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย 

กลางวนั 🍴 บริการอาหารกลางวนัด้วย เมนูไก่พะโล้วุ้นเส้น (Jimdak)  

 จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ STAR PARK ส าหรับท่านท่ีช่ืนชอบ นกัแสดง นกัร้อง ไอดอล เกาหลี ตอ้งหา้มพลาดดว้ย
ประการทั้งปวง STAR PARK อยูบ่ริเวณดา้นนอก MBC WORLD สวนสนุกแบบฮนักุกท่ีแรกของเกาหลีใต ้
ด าเนินการโดยสถานีโทรทศัน์รายใหญ่ของเกาหลีใต ้ใหท้่านไดส้ัมผสับรรยายการโดยรอบ STAR PRAK บน
พื้นทางเดินของท่ีน่ีไดร้วมรอยประทบัฝ่ามือ พร้อมลายเซ็น ดารา นกัร้อง ไอดอล ดงัไว ้เช่น ลี จุนกิ ,ซอ อินกุก
,ยนุ อึนฮเย,ปาร์ค ชินฮเย เป็นตน้ นอกจากจะมาประทบัรอยฝ่ามือแลว้ ยงัสามารถถ่ายรูปคู่ดารานกัแสดงท่ีท่าน
ช่ืนชอบกบัรูปขนาดเท่าตวัจริงไดอี้กดว้ย  

 

จากน้ัน น าท่านเพลิดเพลินกบัการแวะซ้ือของฝากท่ี SUPERMARKET สาหร่าย 
ขนมต่างๆ  ช็อกโกแล็ตหินซีเรียลช็อกโก  ผลิตภณัฑข์องใบและรากฝอย
ของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครีมลา้งหนา้โสม 
เคร่ืองส าอางโสม เป็นตน้  และยงัมีหมอนสุขภาพ  กิมจิ  เปเปโร (ป๊อกก้ี
เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี)นมกลว้ย  

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินอนิชอน 
21.10 น. น าท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน KOREAN AIR เทีย่วบินที ่KE659 
00.20 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
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     อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ธันวาคม 2562 หยุดปีใหม่ 

ผู้ใหญ่ ห้องละ 2-3 ท่าน พกัเดีย่วเพิม่ 

27 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 62 
28 ธ.ค. 62 - 01 ม.ค. 63 27,900 7,000 

 
*ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยเท่าน้ัน กรณต่ีางชาติช าระเพิม่ 3,000 บาท  

ค่าทวัร์ไม่รวมค่าทปิคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ  1,500 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน 
ช าระทีส่นามบินก่อนออกเดินทาง* 

ในส่วนหัวหน้าทวัร์ แล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน **ไม่ได้บังคับ** 
ตามมาตรฐานการให้ทปิ วันละ 50 บาท / ท่าน / วนั 

 
หมายเหตุ 

รับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียว ค่าทวัร์ท่ีจ่ายให้กบัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระ
ให้กบัสายการบินและสถานท่ีต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้
บริการตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใดหรือไดรั้บการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ(ประเทศไทย
และประเทศเกาหลีใต)้ ถือเป็นเหตุผลท่ีอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษทัทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืน
เงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินใหแ้ก่ท่าน *** ราคานีเ้ฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่าน้ัน ถ้าหากเป็นชาวต่างชาติ 
จะต้องเพิ่มจากราคาค่าทัวร์ปกติอีก 100 USD** **กรณีตัดกรุ๊ปเหมาที่เป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา  ธุรกิจขายตรง
เคร่ืองส าอางค์  หมอ  พยาบาล  หรือชาวต่างชาติ จะต้องสอบถามราคาใหม่ทุกคร้ัง** 

1. หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเท่ียวระหว่างท่องเท่ียวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่างๆ 
ตลอดจนขอ้แนะน ากรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบหากท่านมีความจ าเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ่ื้นเพื่อท่ีจะน าไปยงั

โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารสลบัสับเปลีย่นหรือเปลีย่นแปลงได้โดยมต้ิองแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ทั้งนีโ้ดยค านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดนิทางเป็นส าคญั 

และหากลูกค้าท่านใดจะต้องมกีารจองตัว๋เคร่ืองบนิภายในประเทศ รถโดยสารภายในประเทศ หรือรถไฟกรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าทีข่องบริษัททราบ
ก่อนจองทุกคร้ัง ไม่เช่นนั้นบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการรับผดิชอบทุกกรณีหากมกีารเปลีย่นแปลงใดๆ 

***หนังสือเดนิทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน*** 
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ประเทศนั้นๆ  หรือน ากลบัประเทศไทย ควรตรวจส่ิงของนั้นว่าตอ้งไม่เป็นส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงของผิดกฎหมายบาง
ประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวติเจา้หนา้ท่ีจะไม่รับฝากกระเป๋าหรือส่ิงของใดใด 

2. โรงแรมท่ีพกัท่ีประเทศเกาหลีใตอ้าจะมีการสลบัปรับเปล่ียนข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์
ลูกคา้เป็นหลกั 

3. ประเทศเกาหลีใตจ้ะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวนัสุดทา้ยช่างภาพจะ
น าภาพถ่ายมาจ าหน่ายกบัลูกทวัร์ หากวา่ท่านใดสนใจสามารถซ้ือได ้แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือ เพราะทางบริษทั
ทวัร์ไม่มีการบงัคบัลูกทวัร์ซ้ือแต่อยา่งใด แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 

4. ทวัร์คร้ังนีม้ีวตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเทีย่วเป็นหมู่คณะเท่าน้ัน ถ้าลูกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทวัร์  
โดยไม่ลงร้านช้อปป้ิง เช่น น ้ามันสน / ร้านโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดค่าด าเนินการในการ
แยกท่องเทีย่วเอง 300 USD ต่อท่าน 
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อตัราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินตามเส้นทางท่ีระบุในรายการชั้นทศันาจรไป-กลบัพร้อมคณะ    
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละ 1 ช้ินไม่เกิน 23 กก. 
 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน หรือ  3 ท่าน  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    
 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

   ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
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อตัราค่าบริการนี ้ไม่ รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอาทิค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศพัท์ส่วนตวั, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหารและ

เคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(หากท่านตอ้งการสั่งเพิ่มกรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพิ่มเองต่างหาก) 
 ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท /ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน ช าระที่สนามบินในวันเดินทาง ใน

ส่วนหัวหน้าทวัร์ แล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน  
**ไม่ได้บังคับ** ตามมาตรฐานการให้ทปิ วนัละ 50 บาท / ท่าน / วนั 

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด (1 ช้ิน ไม่เกิน 23 กก.) 
ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศเกาหลี ในกรณีท่ีมีประกาศใชว้ซ่ีา 
ค่าวซ่ีาส าหรับพาสปอร์ตต่างดา้วกรุณาเตรียมเอกสารคือ 

1) พาสปอร์ต 
2) ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 
3) ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่
4) ส าเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี)  
5) สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี)  
6) รูปถ่ายสี2 น้ิว 2 รูปแลว้ทางบริษทัฯจะเป็นผูด้  าเนินการยืน่วซ่ีาใหท้่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก 

ส าหรับหนงัสือเดินทางต่างดา้วเจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วซ่ีา 
เง่ือนไขการให้บริการ 

1. ในการจองกรุณา ช าระค่าทัวร์มัดจ าทัวร์ท่านละ 10,000 บาท พร้อมหนา้พาสปอร์ต ภายใน 1 วนั หลงัจากท าการจอง 
และช าระค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วนั 

2. หากลูกคา้ท าจองเกิน 20 ท่าน ท่านท่ี 21 เป็นตน้ไปช าระเพิ่ม 1,000 บาท หากพบว่าคณะเดียวกนัจองเกิน 20 ท่าน 
แมว้า่ท่านจะจองทวัร์มาคนละบริษทัก็ตาม ขอสงวนสิทธ์ิใหช้ าระเพิ่มตามเง่ือนไขของบริษทั 

3. เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณใีดๆ ทั้งส้ิน  

4. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง  อันเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายการหลบหนีเข้าออกเมืองเอกสารเดินทางไม่
ถูกต้องหรือการถูกปฎิเสธในกรณีอ่ืน ๆ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือ
บางส่วน 

การยกเลกิ 
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เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100%  ซ่ึงเม่ือจองและจ่ายมัดจ าแล้ว 
ถ้าผู้จองยกเลกิจะไม่มีการคืนเงินค่ามัดจ าหรือค่าทวัร์ใดๆ ทั้งส้ิน  เว้นแต่ 

1.  ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเคร่ืองบิน บริษัทฯ จะไม่หัก
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน ถ้ายงัไม่มีการย่ืนวซ่ีา หรือมีการเสียค่าใช้จ่ายอ่ืนใด โดยต้องแจ้งทางบริษัททราบล่วงหน้า 15 วัน
ก่อนวนัเดินทาง (ไม่นับรวมเสาร์ อาทติย์ และวนัหยุดราชการ) 

2. กรณีต้องท าวีซ่า ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเคร่ืองบิน แต่มีการ
ย่ืนวซ่ีาไปแล้วหรือมีค่าใช้จ่ายอ่ืนใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่าน้ัน โดยต้องแจ้ง
ทางบริษัททราบล่วงหน้า 15 วนัก่อนวนัเดินทาง (ไม่นับรวมเสาร์ อาทติย์ และวนัหยุดราชการ) 

3.  ผู้จองยกเลิกการเดินทาง ตั๋วเคร่ืองบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้อง
รับผิดชอบช าระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนช่ือตั๋ว 3,000 บาท / ตั๋ว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน ้ามันเช้ือเพลิง และบริษัท
ฯ จะหักค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น โดยต้องแจ้งทางบริษัททราบ
ล่วงหน้า 7 วนัก่อนวนัเดินทาง (ไม่นับรวมเสาร์ อาทติย์ และวนัหยุดราชการ) 
 

หมายเหตุ 
1.  ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 30 ท่าน โดยจะแจ้ง

ให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสิทธ์ิทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. ถ้าสถานที่ท่องเทีย่วปิดไม่สามารถเข้าชมได้ทางบริษัทฯจะจัดสถานท่องเทีย่วอ่ืนทดแทนให้ตามความเหมาะสมโดย

ไม่มีค่าชดเชยใดๆจากทางบริษัทฯ 
4. รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พกั สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง

เป็นส าคัญ 
5. บริษัทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวตัิและอ่ืนๆทีอ่ยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูก
ท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

6. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณคีวามล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อจลาจล หรือกรณีทีท่่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงาน
ทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯ 

7. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ี่ระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผดิพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิทธ์ิการจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
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8.  ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรับสูงขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตั๋ว
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดังกล่าว 

9. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือ
ท่องเทีย่วเท่าน้ัน 

10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ , ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว 

11. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเทีย่วเอง 

12. เน่ืองจากตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เม่ือออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดกต็าม ตั๋วเคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได้  

13. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทาง
บริษัทฯจะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

14. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้น แต่มีเอกสารลง
นามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน 

15. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทีไ่ด้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 
 

 

จากมาตรการยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศเกาหลใีห้กบัคนไทย ผู้ทีป่ระสงค์จะพ านักระยะส้ันในประเทศเกาหลไีม่เกิน 90 วนั ไม่ว่าจะ
ด้วยวตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเทีย่ว เยีย่มญาติ หรือธุรกจิ จะต้องย่ืนเอกสารในข้ันตอนการตรวจเข้าเมือง เพ่ือยืนยนัการมี
คุณสมบัติการเข้าประเทศเกาหล*ี ดังต่อไปนี้ 
- พาสปอร์ตจะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน 
- ตั๋วเคร่ืองบินขาออกจากประเทศเกาหลีทางทวัร์จัดเตรียมให้ 
- ส่ิงทียื่นยนัว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใช้จ่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศเกาหลไีด้ (เช่น เงินสด บัตร

เครดิต เป็นต้น) 
- ช่ือ ทีอ่ยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศเกาหล ี(เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอ่ืนๆ)ทางทวัร์จัดเตรียมให้ 
- ก าหนดการเดินทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศเกาหลีทางทวัร์จัดเตรียมให้ 
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****ประกาศจากสายการบิน KOREAN AIR**** 
ในกรณทีี่ลูกค้าเดินทางไปประเทศเกาหลใีต้ โดยสายการบิน KOREAN AIR แล้วไม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลี
ใต้ ท าให้ลูกค้าต้องถูกส่งตัวกลบัเข้าประเทศไทย จึงมีค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้ในการเปลีย่นตั๋วขากลบัรวมถึงค่าบริการอ่ืนๆที่เกดิขึน้ด้วย
ฉะน้ันลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่ประเทศเกาหลีเรียกเก็บ ทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี ลูกค้าอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับที่ประเทศเกาหลีเรียกเก็บหรือลูกค้าต้องรอกลับประเทศไทยใน
เที่ยวบินถัดไปที่มีที่น่ังว่างหรือตามวันเดินทางของตั๋วเคร่ืองบิน ทั้งนี้แล้วแต่ ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลี   
สายการบินและทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 
 

หมายเหตุ : เรียนให้ทราบว่า หลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้แล้วน้ันทางทัวร์จะออกเดินทางท่องเที่ยวหลังเวลา
ประมาณ 1 ช่ัวโมง ***ทางทัวร์ไม่มีนโยบายให้คณะรอ ส่วนท่านใดที่ติดด่านตรวจคนเข้าเมือง หากท่านสามารถผ่านเข้าเมืองได้
จะต้องเดินทางไปพบกับคณะทัวร์ด้วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทัวร์ได้ เพ่ือความเป็นระเบียบและคณะได้
ท่องเทีย่วอย่างเต็มเวลา ขออภัยในความไม่สะดวก*** 
 

หมายเหตุ 
จ านวนผูเ้ดินทางขั้นต ่าผูใ้หญ่ 30 ท่านข้ึนไป 
 เท่ียวบินราคาและรายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือนและบริษทัฯรับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่านั้น 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจลหรือกรณีท่ี

ท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองหรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ินหากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบอาทิไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือเพราะ
ค่าใชจ่้ายทุกอยา่งทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ินหากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือเกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของตวั
นกัท่องเท่ียวเอง 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษกรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินไดเ้ม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมด
หรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 


