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พกัสกีรีสอรท์ | เกาะนามิ | ฟารม์สตรอวเ์บอรร์ี | สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์ 
พระราชวงัเคียงบก | โซลทาวเวอร ์| พิพิธภณัฑภ์าพวาด3มิติ+พิพิธภณัฑน์ า้แข็ง 

ตลาดเมียงดง 
 

 

 

 

  

เดินทาง กุมภาพันธ ์–  มีนาคม 2563 

 

 

 

 

ราคาเร่ิมต้นเพียง 23,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ)  (TG658 : 23.10-06.35/TG656 : 23.30-06.55) 
วนัที่ 2   อินชอน (สนามบินอินชอน) – เกาะนามิ –ฟารม์สตรอวเ์บอรร์ ี– สกีรสีอรท์ 
วนัที่ 3   สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์– สวนพฤษาศาสตร ์Seoul Botanic Park –  ชอ้ปป้ิงทงแดมนุ  
วนัที่ 4.  พระราชวงัเคียงบก – หมู่บา้นบกุชอนฮนัอก – ศนูยโ์สม – ศนูยส์มนุไพรเกาหล ี– Cosmetic Shop – Duty Free – ตลาดเมียงดง  
วนัที่ 5. ศนูยน์  า้มนัสนเข็มแดง – พิพิธภัณฑส์าหร่าย+ ท าคิมบบั+ฮนับก – Trick Eyes Museum +Ice Museum – ชอ้ปป้ิงถนนฮงแด – ซุปเปอร์

มารเ์ก็ต – อินชอน (สนามบินอินชอน)   
วนัที่ 6. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) (TG655 : 21.25-01.20) 

เกาหล ีSnow Beautiful 6 วัน 3 คนื 
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วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  (TG658 : 23.10-06.35/TG656 : 23.30-
06.55) 

 
20.00 น. 

 
คณะมาพรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ประต ู2 เคานเ์ตอร ์C (เช็คอินกรุป๊ของสายการบินไทย) โดย
มีเจา้หนา้ที่ของบรษัิท และหวัหนา้ทวัร ์พรอ้มอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางใหก้บัทุกท่าน 

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

วันที ่2 
อินชอน (สนามบินอินชอน) – เกาะนามิ – ฟารม์สตรอวเ์บอรรี์ – สกีรี
สอรท์ 

 
06.35 น. 

 
เดินทางถึง สนามบินอินชอน สาธารณรฐัเกาหลี เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัด
หมาย กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ิน) น  าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

 น าท่านเดินทางสู่ เกาะนามิ (ใชเ้วลานั่งเรือประมาณ 10-15 นาที) ใหท้่านไดด่ื้มด ่ากับธรรมชาติ แมกไม ้ทิวสนบนเกาะนามิ 
ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สดุท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติก ใหท้่านไดย้อ้นรอยละครรกัแนว DRAMA ซีรียเ์กาหลทีี่โด่งดังไปทั่ว
เอเชีย  WINTER LOVE SONG  หรือ เพลงรกัในสายลมหนาว พรอ้มเก็บภาพความประทับใจ ถ่ายรูป กบัดาราแสดงน า BAE 
YONG JOON และ CHOI JI WOO รูปป้ันที่สรา้งขึน้เพื่อไว ้
 

 
 

กลางวัน 
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ทัคคาลบี ้(ไก่ผัดซอสสไตลเ์กาหลี) 

 น าท่านชมและเก็บสตรอวเ์บอรร์ี ที่ฟารม์สตรอวเ์บอรร์ี ท่านสามารถเก็บและชิมได ้สตรอวเ์บอรร์ ีเกาหลีจะมีลกูใหญ่และ
รสชาติหวาน ท่านสามารถ สั่งซือ้ฝากคนทางบา้นได ้  
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จากนั้นพาท่านเดินทางไปสัมผัสประสบการณ์หนาวสุดขั่ ว กับ ลานสกีขนาดใหญ่  อิสระให้ท่านล่นสกีอย่างเต็มที่  ซึ่ง
ปลอดภัยไม่มีอนัตราย การเตรียมตวัก่อนเล่นสกีควรเตรยีมถุงมือสกี ผา้พนัคอ แว่นกันแดด เสือ้แจ๊คเก็ตกนัน า้หรอืผา้รม่ และ
กางเกงรดัรูป พรอ้ม กบัรบัฟังขอ้แนะน า และฝึกวิธีการเลน่จากไกดท์อ้งถ่ินก่อนลงสนามจรงิ ทั้งนีเ้พื่อความปลอดภัยของท่าน
เองเป็นส  าคญั และท่านสามารถเล่นและสมัผัสกบัหิมะ ปุยขาวไดอ้ย่างสนุกสนาน   กิจกรรมภายในลานสกีขึน้อยู่ตามสภาพ
อากาศ หากสภาพอากาศไม่เอือ้อ  านวยขอเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
(*ราคาทัวรย์ังไม่รวมค่าอุปกรณก์ารเล่นสกี สกีลิฟท ์สโนวส์เลด สกีค่าเล่นรวมชุดประมาณ 50,000 วอน*) 
 

 
 

ค ่า 
 
รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนู บุลโกกิ (หมูผัดซอส) 

ท่ีพัก พักท่ี VIVALDI SKI RESORT หรือ PHOENIX PARK SKI RESORT หรือเทียบเท่า 
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วันที ่3 
สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์– สวนพฤษาศาสตร ์Seoul Botanic Park –  ช้อป
ป้ิงทงแดมุน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

น าท่านเดินทางสู ่สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ถกูขนานนามว่าดิสนียแ์ลนดเ์กาหลเีป็นสวนสนกุกลางแจง้ที่ใหญ่ที่สดุของประเทศ 
โดยมีบรษัิทซัมซุงเป็นเจา้ของ ตั้งอยู่ท่ามกลางหบุเขา ใหท้่านไดอ้ิสระเที่ยวชมท่องไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟารชีมไลเกอรแ์ฝด
คู่แรกของโลกที่นี่ท่านจะพบเจา้ป่าสงิโตและเสอืสามารถอยู่ด้วยกนัไดอ้ย่างเป็นสขุ ชมความน่ารกัของหมีที่สามารถสื่อสารกับ
คนขับรถไดเ้ป็นอย่างดี หรอืเขา้สู่ดินแดนแห่งเทพนิยาย สวนสี่ฤดู ซึ่งจะปลกูดอกไมเ้ปลี่ยนไปตามฤดูกาล อีกทัง้ยังสามารถ
สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปซทวัร ์รถไฟเหาะและหนอนสะบัด ชมสวนดอกไมซ้ึ่งก  าลงับานสะพรั่งอวดสีสนัเต็ม
สวน (ทั้งนีข้ึน้อยู่กับสภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทิวลปิ, เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน เป็นดอก
กหุลาบ, เดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน เป็นสวนดอกลิลลี่, เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชม
กิจกรรมและการแสดงต่างๆ ที่จัดตามตารางประจ าวนัดว้ยบตัรเขา้ชมแบบ ONE DAY TICKET เลน่ไดทุ้กเครื่องเล่นไม่จ  ากัด
รอบ เลอืกชมและเลอืกซือ้ชอ้บป้ิงในรา้นคา้ของที่ระลกึต่างๆอย่างมากมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู “คาลบี”้ (หมูย่างเกาหลี) 
 น าท่านสู่ สวนพฤกษาศาสตร ์Seoul Botanic Park เป็นสวนที่มีตน้ไมพ้ืน้เมืองของเกาหลีมากถึง 1,300 สายพันธ์ ภายใน

สวนจะแบ่งออกเป็นส่วนๆเช่น ส่วนจัดแสดงภายในอาคาร โรงเพาะช าต้นกลา้ สวนระบบนิเวศ ทางเดินเขาซินกัล(Singal 
Mountain) และสวนหย่อยธีมต่างๆ ส่วนจัดแสดงภายในอาคารจะประกอบดว้ย สวนสมุนไพร สวนพืชกลิ่นหอม เช่น ดอก
เก๊กฮวย และดอกคาโมมาย ในส่วนของสวนระบบนิเวศจะมีการวางต้นไม้ผสมกันหลายสายพันธ์ตามระบบนิเวศจริงๆใน
ธรรมชาติ ส่วนทางเดินเขาซิลกัลจะมีระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร โดยจะมีต้นโอ๊ทและดอก azaleas และ rhododendron 
บานอยู่ตลอดทางท าใหเ้ป็นหนึ่งเสน้ทางที่มีช่ือเสยีง  สวนพฤษศาสตรเ์กาหลียงัเป็นที่ขายเมล็ดพนัธ์ของดอกไมต่้างๆดว้ย ซึ่งจะ
มีแถมใหต้ั้งแต่ตอนที่ซือ้ตั๋วเขา้สวน และมีขายที่รา้นขายของที่ระลกึ นอกจากนีย้ังมีรา้นคาเฟ่และรา้นอาหารคอยใหบ้ริการดว้ย 
ช่วงเวลาที่ดีที่สดุในการมาเที่ยวคือเดือนมิถนุายนถงึเดือนสงิหาคม เพราะดอกไมก้  าลงับานสะพรั่ง 

 น าท่าน ช้อปป้ิง ตลาดทงแดมุน ตลาดทงแดมนุเป็นตลาดคา้ปลกีคา้ส่งเสือ้ผา้แฟชั่นในย่านทงแดมุนที่ใหญ่ที่สดุในเกาหลี 
มีชอ้ปป้ิงมอลลท์ั้งหมด 26 ตึก, รา้นคา้มากกว่า 30,000 รา้น และโรงงานกว่า 50,000 แห่ง เปิดตั้งแต่ประมาณ 10.30 ถงึตี 5 
ปิดทกุวันจันทรแ์ละวันหยุดนักขัตฤกษ์  เป็นแหล่งซือ้ของที่ขึน้ชื่ออย่างมากอีกแห่งของเกาหลีใตเ้ลยก็ว่าได้ จัดว่าเป็นตลาดที่
อยู่ในย่านที่พฒันาเต็มพิกดัแลว้อย่าง เขตทงแดมนุก ูละแวกนีม้ีแต่อาคารและตกึสงูๆดโูอ่อ่า หรูหรามากเลยทีเดียว 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบู (สุกีห้ม้อไฟ) 
ท่ีพัก พักท่ี INTERCITY HOTEL / HANGANG RAMADA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วันที ่4 
พระราชวังเคียงบก – หมู่บ้านบุกชอนฮันอก – ศูนยโ์สม – ศูนยส์มุนไพร
เกาหลี – Cosmetic Shop – Duty Free – ตลาดเมยีงดง 

 
เช้า 

 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 น าท่านชม พระราชวังเคียงบก พระราชวังเก่าแก่ที่สดุของราชวงศโ์ชซอน สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1394โดยใชเ้ป็นศูนยก์ลางการ
ปกครองในสมยัโบราณโดยเป็นทั้งที่ประทบัและฐานอ านาจของพระเจา้แทจอนและ ปกครองเกาหลขีองญ่ีปุ่ นไดส้รา้งอาคาร
รฐัสภาขนาดยกัษ์ขึน้คั่นเพื่อตอ้งการแสดงนยัเด่นชดัว่าตอ้งการตัดความผกูพนัระหว่างพระราชวงศก์ับราษฎรอาคารหลงันีไ้ด้
ถกูรือ้ถอนไปในโอกาสครบรอบ50ปีการปลดแอกจากญ่ีปุ่ นในเขตพระราชวงัยงัมีพระต าหนกัเคียวฮเวรู เป็นอาคารสองชัน้ตัว
พระต าหนกัถกูสรา้งใหย่ื้นออกไปกลางสระน า้ที่เต็มไปดว้ยฝงูหงสส์รา้งขึน้เพื่อใชเ้ป็นสถานที่ส  าหรบัจดังานเลีย้งพระราชทาน 

 จากนั้นน  าท่านสู่ หมู่บ้านบุกชอนฮันนก หรือบางคนเรียกว่า หมู่บ้านบุคชอนฮันอ๊ก เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเกาหลี 
ท่ามกลางตึกรามบา้นช่องที่ทนัสมัยของกรุงโซลนั้น หมู่บา้นแห่งนีก็้ยังคงรกัษาอาคารบา้นเรอืนในสมยัโบราณ มีกลิ่นอายของ
เกาหลใีนยคุเก่าแก่ เหมาะส  าหรบัคนที่ชอบสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวติัศาสตร ์หมู่บา้นบุกชอนฮนัอกถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
อีกแห่งหนึ่งที่เมื่อนักท่องเที่ยวไดไ้ปเยือนแลว้ จะไดพ้บกับบา้นของขนุนางระดับสงูของเกาหลีในสมัยก่อน ภายในหมู่บา้นมี
อาคารแบบดั้งเดิมของเกาหลีกว่า 100 หลงั (รูปแบบบา้นแบบดั้งเดิมของเกาหลีเรียกว่า ฮันอก(hanok)) ซึ่งเก่าแก่มาตั้งแต่
สมยัโชซอน สว่นชื่อ บคุชอน(Bukchon) แปลว่าหมู่บา้นทางตอนเหนือ ซึ่งตัง้ตามต าแหน่งที่อยู่ทางทิศเหนือของสถานที่ส  าคัญ 
2 แห่งของกรุงโซล คือ คลองชองกเยชอน (Cheonggyecheon Stream) กับ จงโร(Jongno) ในปัจจบุันนีบ้า้นฮันอกหลายหลงั
ในหมู่บา้นถกูดัดแปลงใหเ้ป็นศูนยว์ัฒนธรรม เกสตเ์ฮา้ส ์รา้นอาหาร และโรงน า้ชา เปิดใหบ้รกิารแก่นักท่องเที่ยวที่เขา้มาเพื่อ
สมัผัสและเรยีนรูว้ัฒนธรรมเกาหลีแบบดั้งเดิม และอีกหนึ่งสิ่งที่ส  าคัญก็คือหมู่บา้นนีเ้ป็นย่านที่มีคนเกาหลีอยู่อาศัยกนัจริงๆ
ภายในบา้น 
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 น าท่านเดินทางสู่ ศูนยโ์สม ซึ่งรฐับาลรบัรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6  ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชม
วงจรชีวิตของโสมพรอ้มใหท้่านไดเ้ลือกซือ้โสมที่มีคณุภาพดีที่ที่สดุและราคาถกูกว่าไทยถึง 2  เท่า เพื่อน  าไปบ ารุงรา่งกาย หรือ
ฝากญาติผูใ้หญ่ที่ท่านรกัและนับถือ  จากนัน้น  าท่านชม ศูนยย์าสมุนไพรเกาหลี ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้เลอืกชม สมุนไพรฮอตเก
นามขูองเกาหล ีที่น  ามาแปรรูปเป็นรูปแบบต่างๆ ที่มีสรรพคณุรกัษาโรค และบ ารุงรา่งกาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ซัมเทกัง (ไก่ตุ๋นโสม) 
 

 

 
  

จากนั้นน  าท่านชม COSMETIC SHOP ศูนย์รวมเครื่องส  าอางชื่อดังของเกาหลี เช่น Rojukiss, Missha น  าท่าน ช้อปป้ิง
สินค้าปลอดภาษีท่ีห้าง Duty Free จากนั้นอิสระ ชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย ณ ตลาดเมียงดง หรือ สยามสแควรเ์กาหลี ท่าน
สามารถเลือกสนิคา้เทรนดแ์ฟชั่นล่าสดุของเกาหลีไดท้ี่นี่โดยเฉพาะสินคา้วยัรุน่เช่น เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื่องประดับ ทั้ง
แบรนด์ เนม เช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินค้าจากแบรนด์เกาหลีโดยเฉพาะ  เครื่องส  าอางเช่นETUDE 
HOUSE, SKIN FOOD,THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีกทั้งยังมีรา้นกาแฟ รา้นอาหารต่างๆ ท่าน
สามารถลิม้ลองไอศกรีม 2,000วอน ที่สงูเกือบฟตุไดท้ี่นี ้และ KRISPY KREME โดนทั ที่สดุแสนอรอ่ย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟ่ตข์าปูยักษ ์
ท่ีพัก พักท่ี INTERCITY HOTEL / HANGANG RAMADA HOTEL  ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
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วันท่ี 5 
ศูนยน์ ้ามันสนเข็มแดง – พิพิธภัณฑส์าหร่าย+ ท าคิมบับ+ฮันบก – Trick Eyes 
Museum +Ice Museum – ช้อปป้ิงถนนฮงแด – ซุปเปอร์มาร์เก็ต – อินชอน 
(สนามบินอินชอน)   

 
เช้า 

 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากนั้นน  าท่านชม ศูนยน์ ้ามันสนเข็มแดง ซึ่งผลติจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใชต้น้สนเข็มแดงจากยอดเขาที่
ประเทศเกาหลีเหนือมาผลิตโดยใชเ้ทคโนโลยีพรอ้มกับการวิจัยที่ประเทศเกาหลใีตอ้อกมาเป็นน า้มันสนเข็มแดง ภูมิประเทศ
ของประเทศเกาหลีเป็นภูเขาประมาณ 70 เปอรเ์ซ็นต ์โดยกว่าจะมาเป็นน า้มันสนเข็มแดงได้ 1 แคปซูลตอ้งใชใ้บสนเข็มแดง
ประมาณ 2.7 กิโลกรมั มาสกดัเอาน า้มนัมาผลติและวิจัยออกมาเป็นน า้มนัสน 

 น าท่านสู่ พิพิธภัณฑส์าหร่าย ซึ่งท่านจะได้เรียนรูก้ารท าสาหร่ายของชาวเกาหลีประวัติความเป็นมาและความผูกผันที่ชาว
เกาหลทีี่มีต่อสาหร่าย พิเศษ....ใหท้่านไดถ่้ายรูปเป็นที่ระลกึในชดุฮนับก พรอ้มใหท้่านท าคิมบับหรอืขา้วห่อสาหรา่ยเกาหลีดว้ย
ตนเองอีกดว้ย 

 น าท่านสู่ Trick Eyes Museum เป็นอารต์แกลเลอรี่ภาพวาดที่ใชเ้ทคนิค “trompe l’oeil” ที่ปรบัใหง้านศิลปะ 2 มิติใหเ้กิดเป็น
ภาพลวงตาใหเ้ป็นแบบ 3 มิติ ซึ่งผูเ้ขา้ชมก็จะไดเ้พลิดเพลินไปกับการโพสท่าต่างๆใหเ้ขา้ไปเป็นส่วนหนึ่งของภาพศิลปะดา้น
นอกของหอ้งโถงนิทรรศการตกแต่งภายในดว้ยสไตลก์รซีคลา้ยซานโตรนิี่  รวมถงึน  า้พุ อปุกรณต์กแต่งอื่นๆ และรา้นคาเฟ่ที่เสริฟ์
กาแฟออแกนนิคแสนอร่อยและเครื่องด่ืมอื่นๆอีกด้วย จากนั้นน  าท่านชม Ice Museum ซึ่งเป็นเมืองน ้าแข็งเป็นศิลปะการ
แกะสลกัน า้แข็งแบบไม่ธรรมดา หากแต่เป็นการจ าลองเป็นเมืองน า้แข็ง และยังเอาใจเด็กๆดว้ยการสรา้งสไลเดอรน์  า้แข็งอีกทั้ง
ยงัมีกิจกรรมและโซนต่างๆใหน้ักท่องเที่ยวเขา้ชมไดโ้ดยไม่มีเบื่อ เช่น นั่งรถลากกวางรูดอรฟ์ ถ่ายรูปคู่กับคุณลงุซานตา้น า้แข็ง 
และโพสท่าถ่ายรูปกบับรรดานกแพนกวินน า้แข็งทั้งหลาย ส  ารวจถ า้น  า้แข็ง เอสกิโมและเย่ียมชมปราสาทน า้แข็ง มีจุดชมวิวบน
ก าแพงเมืองน า้แข็ง และโรงแรมที่สรา้งจ าลองขึน้จากการแกะสลักจากน า้แข็งทัง้หมด ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถต่ืนตาต่ืนใจและ
สมัผสักบัความหนาวอณุหภูมิติดลบมากกว่า 5 องศาไดท้กุวนั ไม่มีวนัหยดุ 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารด้วยเมนู จมิดัก(ไก่อบซีอ๊ิววุ้นเส้น) 
 น าท่าน ช้อปป้ิงถนนฮงแด เป็นย่านชอ้ปป้ิงบรเิวณดา้นหนา้ของมหาวิทยาลยัฮงอิก(Hongik University) จงึเป็นศนูยร์วมเด็ก

วยัรุน่และเด็กมหาวิทยาลยั เป็นอีกเสน้หนึ่งที่มีบรรยากาศโรแมนติก อีกทัง้ยงัมีรา้นกาแฟที่เป็นเอกลกัษณ ์แกลเลอรี่ รา้นคา้
จ าหน่ายสนิคา้แฟชั่น คลบั ตลาดศิลปะ และรา้นอาหารที่น่าสนใจในหมู่วยัรุน่อาย ุ20-30 ปีที่นิยมมาเดินเลน่ ราคาของสนิคา้
และรา้นอาหารต่างๆก็ยงัไม่แพงอีกดว้ย ซึ่งจะคกึคกัเป็นพิเศษตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นตน้ไป เพราะรา้นคา้แต่ละรา้นจะทยอยเปิด
ใหบ้รกิาร ของที่ขายกนัเยอะสว่นใหญ่ก็จะเป็นสนิคา้แฟชั่น เช่น เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของก๊ิฟชอ้ป เครื่องเขียน และที่เยอะ
ไม่แพก้นัก็คือขนมต่างๆ 
 

 น าท่านช้อปป้ิงที่  ซุปเปอร์มารเ์ก็ต  ซึ่งมีสินค้าต่างๆ มากมายให้เลือกซื ้อหาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่กึ่งส  าเร็จรูป 
สาหรา่ย ขนมขบเคีย้ว ลกูอม ผลไมต้ามฤดกูาลและของที่ระลกึต่างๆ 

 น าท่านเดินทางสู ่สนามบินอินชอน 
21.25 น. น าท่านกลบัสู ่กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG655 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบน

เคร่ือง) 

วันท่ี 6 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG655 : 21.25-01.20) 

01.20 น. เดินทางถงึ สนามบินสวุรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

 

 

อัตราค่าบริการ : เกาหลี Snow Beautiful 6 วัน 3 คนื โดยสายการบินไทย                                  

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
 (เสริมเตียง)  
พักกับผู้ใหญ่ 
 1 ท่าน ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
 (เสริมเตียง)  
พักกับผู้ใหญ่ 
 2 ท่าน ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
 (ไม่เสริมเตียง)  
พักกับผู้ใหญ่ 
 2 ท่าน ท่านละ 

 
ไม่รวมต๋ัว 
ท่านนะ 

 
พักเด่ียว 
ท่านละ 

วนัที่ 06-11 ก.พ. 63 24,900 24,900 23,900 22,900 ติดต่อสอบถาม 8,900.- 
วนัที่ 07-12 ก.พ. 63 24,900 24,900 23,900 22,900 ติดต่อสอบถาม 8,900.- 
วนัที่ 12-17 ก.พ. 63 24,900 24,900 23,900 22,900 ติดต่อสอบถาม 8,900.- 
วนัที่ 19-24 ก.พ. 63 23,900 23,900 22,900 21,900 ติดต่อสอบถาม 8,900.- 
วนัที่ 20-25 ก.พ. 63 23,900 23,900 22,900 21,900 ติดต่อสอบถาม 8,900.- 
วนัที่ 04-09 มี.ค. 63 23,900 23,900 22,900 21,900 ติดต่อสอบถาม 8,900.- 
วนัที่ 18-23 มี.ค. 63 23,900 23,900 22,900 21,900 ติดต่อสอบถาม 8,900.- 
วนัที่ 27 มี.ค.-01 เม.ย 63 23,900 23,900 22,900 21,900 ติดต่อสอบถาม 8,900.- 

ราคาเดก็ทารก (อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดนิทางกลับ) ท่านละ 10,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน  
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ไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิ่นและคนขบัรถรวม 1,750 บาท/ทา่น/ทริป 
หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยตามความพึงพอใจในการบริการ 

 (เก็บทิปก่อนการเดินทางท่ีสนามบินดอนเมือง) **เดก็เก็บเท่าผูใ้หญ่** 
 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่อืหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน 
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเชค็ราคาอีกครัง้ 

พาสปอรต์จะต้องมีอายกุ่อนการเดินทางไม่น้อยกวา่ 6 เดือน 
ในกรณีทีก่องตรวจคนเข้าเมืองท้ังทีก่รุงเทพฯ และทีป่ระเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้  

ปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ ทางบริษัทฯ 
 ขอสงวนสิทธไ์ม่คนืค่าใช้จ่ายไม่วา่กรณีใดๆ ทิง้สิน้ 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมร่บัผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตสุดุวิสยั

ท่ีทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคมุได ้เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรือยกเลิกของ
เท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้
เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมืองรวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใช้หนังสือเดินทาง
ราชการ (เลม่สีน า้เงิน) เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอก ประเทศ 

         ใดประเทศหนึ่ง 
2.  บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบ

ลว่งหนา้ 
3.  บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราคา่บริการ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
4.  กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทาง

บริษัทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้ 5-7 วนัก่อนการเดินทาง 
5. เมื่อท่านท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้ 
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไมม่ีหวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไมถ่ึงจ  านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไมอ่อกเดินทาง 
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อัตราค่าบริการน้ีรวม 
1.  ค่าบัตรโดยสารชั้นทัศนาจรไป – กลับ (ตั๋ วกรุ๊ป) รวมภาษี สนามบินและภาษีน ้ามันไว้

เรียบรอ้ยแลว้ 
2.  คา่ท่ีพกั 3 คืน หอ้งละ 2-3 ท่าน 
3.  คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
4.  หวัหนา้ทวัรห์รือมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินผูช้  านาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดินทาง 
5.  ประกันอุบัติ เหตุวงเงินท่านละ  200,000 บาท เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตาม

กรมธรรม)์ 
6.  คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส  าหรบัครอบคลุมเรื่องสขุภาพสามารถสอบถาม

ขอ้มลูเพ่ิมเติมกบัทางเจา้หนา้ท่ีบริษัทได ้** 
 - 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, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุัติเหต ุ3 ลา้น

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

บาท] 
7.  สมัภาระน า้หนกัไมเ่กินท่านละ 30 กก. 
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% 
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อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 
1. คา่ท าหนงัสือเดินทางไทย 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศพัท ์

เป็นตน้ 
3. คา่น า้หนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 30 กิโลกรมั 
4. วีซ่าเขา้ประเทศเกาหลี ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางถือหนงัสือเดินทางตา่งดา้ว หรือ ประเทศท่ีท่ีตอ้งท า

วีซ่าเขา้ประเสาธารณรฐัเกาหลีใต ้คา่ธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าท่านละ 1,750 บาท ส  าหรบัผูท่ี้ถือ
หนังสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเรื่องแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านั้นก่อน
การสง่เอกสารย่ืนวีซ่า 

5. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถรวม 1,750 บาท/ท่าน/ทริป 
 

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

หลกัฐานการ โอนเงินใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีดแูลเสน้ทาง ท่ีนั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บั เงินมดัจ  าแลว้เท่านัน้ 
2.       สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน  
3.       หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวดั) ใหท้่านติดต่อ 

                    เจา้หนา้ท่ี ก่อนออกบัตรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัท 
                   ขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 

4.      หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรค 
         ประจ าตวัหรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน  
         ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทาง 
         เป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด  
 

การช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลอืทางบริษัทฯจะเรยีกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ยกว่า 15 วนัท่านควรจัดเตรียมค่า
ทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ยก่อนก าหนดเนือ่งจากทางบรษิัทตอ้งส ารองค่าใชจ่้ายในส่วนของค่าทีพ่กัและตัว๋เครือ่งบนิ 
มฉิะนัน้จะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ
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เงื่อนไขการยกเลิก 
1. ส าหรบัผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย่ื้นวีซ่าให ้เมื่อผลวีซ่า

ผา่นแลว้มีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคา่มดัจ  าทัง้หมด 
2.      ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-45 วนั เก็บเงินมดัจ  าทัง้หมด 
3.      ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนัเก็บคา่ใชจ้่าย 80% ของราคาทวัร ์ตอ่ท่าน 
4.      ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1-7 วนั เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 100% ของราคาทวัร ์
5.      ยกเลิกการเดินทางในวนัเดินทาง,ถกูปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองทัง้จากประเทศไทยและประเทศ 
         สาธารณรฐัเกาหลีใต้ ไม่มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิน้ในกรณีเจ็บป่วย จนไม ่   
         สามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบริษัทฯ จะท าการ 
         เลื่อนการเดินทางของท่านไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้่านจะตอ้งเสียคา่ใชจ้่ายท่ีไมส่ามารถเรียก 
         คืนไดค้ือคา่ธรรมเนียมในการมดัจ  าตั๋วท่านละ 10,000 บาทและคา่ใชจ้่ายอื่นๆ 
6.      ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาล ท่ีตอ้งการนัตีมดัจ  ากบัสายการบินหรือคา่มดัจ  า 

                  ท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้  
                  รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่า 
                  ทวัรท์ัง้หมดไมว่า่ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

7.      กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ   
         เขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้นรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมค่ืนคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ  
         ทัง้สิน้ 

**ส าคัญ!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้า
ประเทศเกาหลใีตโ้ดยผดิกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและ
เกาหลใีต ้ขึน้อยู่กับการพิจารณาของเจา้หนา้ที่เท่านัน้ ลูกคา้ทกุท่านตอ้งผ่านการตรวจคน
เขา้เมอืงดว้ยตวัของท่านเอง ทางมคัคเุทศก์ไม่สามารถใหค้วามช่วยเหลอืใดๆไดท้ัง้สิน้** 

8.       เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือ
เดินทางพรอ้มคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บริการและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณี
ใดๆ ทัง้สิน้  

9.        ส  าหรบัผูเ้ดินทางท่ีอายไุมถ่ึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยินยอม 
                   ใหบ้ตุรเดินทางไปตา่งประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดว้ย 
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หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี์ ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่

อาจแกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

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

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะ
ไมร่บัผิดชอบคา่บริการท่ีท่านไดช้  าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถ่กูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองท่ี
นั่งบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพักในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจบุัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตั๋วเคร่ืองบินตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะ
ด  าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ื์นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส  าหรับ
คา่บริการนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก์ พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค  าสญัญาใดๆ ทั้งสิน้แทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ  านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมม่ีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหนา้  

10. ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเช่นนัน้ทางบริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้  

11. บริษัทของสงวนสิทธไ์ม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิน้บริษัทฯ รบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงค์
การเดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเกาหลีเท่านัน้ 

12. เท่ียวบิน และรายการท่องเท่ียวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้
ใหท้ราบลว่งหนา้ 



 
 
 
 
 
 
CODE: GOK08 

 

13. เมื่อท่านตกลงช าระเงินคา่บริการไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือ
วา่ท่านไดย้อมรบัในเง่ือนไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ท่ีไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

14. โรงแรมท่ีพกัในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของท่ีพกัแตกต่างกับ
ประเทศไทย โดยโรงแรมท่ีพักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการจัดหาโรงแรมโดยอา้งอิงตาม
การจดัระดบัดาวของประเทศเกาหลีตามท่ีระบใุนรายการท่องเท่ียวเท่านั้น โรงแรมท่ีประเทศ
เกาหลีโดยสว่นใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin หรือDouble) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์
จะพักแบบ3ท่านขึน้อยู่กับขอ้จ  ากัดของห้องพักและการวางรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละ
โรงแรม ซึ่งมีความแตกตา่งกนัอาจจะท าใหท้่านไมไ่ดห้อ้งพกัติดกนั และไม่สามารถเสริมเตียง
ไดต้ามท่ีตอ้งการโรงแรมหลายแห่งจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากประเทศเกาหลีอยู่ใน
แถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่าเครื่องปรบัอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน้ 

15. กระเป๋าสมัภาระต่างๆถือเป็นทรพัยส์ินส่วนตวัของท่าน ทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบต่อความ
เสียหายสญูหายลา่ชา้ หรืออบุตัิเหตตุา่งๆ ใดๆทัง้สิน้ 

16. เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ หากท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงินมัดจ าคืน ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทั้งสิน้และถ้าท่านต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวรเ์พือ่ท่องเที่ยวเอง โดยไม่
ลงร้านศูนยโ์สม, ศูนยส์มุนไพร, ร้านน ้ามันสน, ศูนยเ์คร่ืองส าอาง และร้านพลอย 
อะเมทิส ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงนิ 300 USD 
ต่อท่าน 

17. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิราคานีเ้ฉพาะนักท่องเท่ียวชาวไทยและท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะแบบ 
Join Tour เท่านั้น กรณีต้องการตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบริษัทอีกครัง้  หากเป็น
นักท่องเทีย่วชาวต่างชาติ หรือ พระสงฆ ์เก็บค่าใช้จ่ายเพิม่ ท่านละ 4,000 บาท 

18. ในระหว่างท่องเท่ียวจะมีช่างภาพมาถ่ายรูปและช่วยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการ
เดินทาง และในวนัสดุทา้ยของการเดินทางช่างภาพจะน าภาพถ่ายมาจ าหน่ายหากว่าท่านใด
สนใจสามารถซือ้ไดแ้ต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซือ้ทั้งนีข้ึน้อยู่กับความพึงพอใจของท่าน 
ทางบริษัททวัรไ์มม่ีการบงัคบัใหซื้อ้แตอ่ย่างใดแตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้เพ่ือใหผุ้เ้ดินทาง
ไดร้บัทราบ 

19. ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯก่อนทุก
ครัง้มิเช่นนัน้ทางบริษัทฯจะ ไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้่ายใดๆทัง้สิน้ 
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การเดินทางจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศเกาหลีและพิธีการเข้าเมือง 
เอกสารท่ีควรเตรียมก่อนการเดินทางเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาใหเ้ฉพาะ
นกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวโดยสจุริตเท่านัน้ท่ีผา่นเขา้เมืองได ้และพิจารณาจาก  

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

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

3.    ใบรบัรองสถานศึกษาหากท่านยงัอยู่ในระหวา่งการศกึษาหรือบตัรนักศึกษาและควรเดินทาง 
กบัผูป้กครอง เช่น บิดา มารดา ป้า นา้ อา ท่ีมีนามสกลุเดียวกนั 

4.    หากเป็นพาสปอรต์ใหม ่ควรน าพาสปอรต์เก่าเย็บเลม่คูก่บัพาสปอรต์ใหม่หรือน าติดตวัไปดว้ย  
5.    การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนกัท่องเท่ียว ไมค่วรสวมใสร่องเทา้แตะ 

 


