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เร ิม่ตน้เพยีง22,888.- 

รายการทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GO2-ICN TG001 

เกาหล ีBeautiful Valley in winter 

5 วนั 3 คนื โดยสายการบนิไทย (TG) 

ไฮไลทท์วัร ์ 

 สมัผัสความงดงามดั่งอยูส่วนบนสวรรค ์ เขาด็อกยูซาน ในชว่งฤดหูนาวจะปกคลมุดว้ยหมิะอันขาวโพน 

 หมูบ่า้นดัง้เดมิของเกาหลทีีม่ปีระวตัยิาวนาน หมูบ่า้นบกุชอนฮนัอก 

 ชมิสตอเบอรีห่วาน หอม สดๆจากไรส่ตอเบอรี ่

 สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์เป็นสวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศ 

 ชอ้ปป้ิงอยา่งจใุจกับตลาดชือ่ดัง ที ่ตลาดเมยีงดง  ถนนฮงแด 

 ใหท้า่นได ้สวมชุดฮนับกชุดประจ าชาตเิกาหล ีถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึเก๋ๆ  

 คลอ้งกญุแจคูรั่กสดุโรแมนตกิ ที ่โซลทาวเวอร ์
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 ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่ 07-11 กมุภาพนัธ ์2562 24,888.- 

วนัที ่ 12-16 กมุภาพนัธ ์2562 23,888.- 

วนัที ่ 14-18 กมุภาพนัธ ์2562 24,888.- 

วนัที ่ 15-19 กมุภาพนัธ ์2562 (วันหยดุวันมาฆบชูา) 25,888.-         

วนัที ่ 19-23 กมุภาพนัธ ์2562 23,888.- 

วนัที ่ 21-25 กมุภาพนัธ ์2562 23,888.- 

วนัที ่ 22-26 กมุภาพนัธ ์2562  23,888.- 

วนัที ่ 27 กมุภาพนัธ-์03 มนีาคม 2562 22,888.- 

 

      

 

 

 

 

หมายเหต ุ:รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถ  

(รวมทา่นละ 2,100 บาท/ทา่น/ทรปิ ) 
หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิสวุรรณภมู)ิ**เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ 

กลาง 
วนั 

เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ
    

 

2 เขาด็อกยซูาน (รวมคา่ขึน้กระเชา้) - อสิระเลน่สก ี - ซวูอน ✈ 🍽 🍽 
CENTRAL SUWON
หรอืเทยีบเทา่ 

3 ไรส่ตอเบอรี ่- สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด–์ ชอ้ปป้ิงถนนฮงแด 🍽 🍽 🍽 
INTER CITY HOTEL 
3*หรอืเทยีบเทา่ 
 

4 
พระราชวังเคยีงบ๊อคคุง –หมู่บา้นบุกชอนฮันอก - ศูนยโ์สม 
– ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – Cosmetic Shop - Duty Free -
ตลาดเมยีงดง 

🍽 🍽 X 

INTER CITY HOTEL 
3*หรอืเทยีบเทา่ 
 
 

5 

 
โซลทาวเวอร ์-พพิธิภัณฑส์าหร่าย+ท าคมิบับ+สวมชดุฮัน
บก- ศูนย์สมุนไพรน ้ ามันสนเข็มแดง  - พลอยอเมทิส - 
ซปุเปอรม์าเกต๊ – กรงุเทพฯ 
 

🍽 🍽 ✈ 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ–สนามบนิสวุรรณภมู ิ

20.00 น. คณะมาพรอ้มกันทีท่า่อากาศยานสวุรรณภูม ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู 2 เคาน์เตอร ์C (เช็คอนิกรุ๊ป

ของสายการบนิไทย)โดยมเีจา้หนา้ที่ของบรษัิท และหัวหนา้ทัวร ์พรอ้มอ านวยความสะดวกตรวจเช็ค

สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.10 น. น าท่านสู่ สาธารณรัฐเกาหลใีตโ้ดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG658 หรอืเทีย่วบนิที ่TG656 23.30-

06.55น. 

วนัที2่ เขาด็อกยซูาน (รวมคา่ขึน้กระเชา้)- - อสิระเลน่สก ี -ซูวอน 

06.35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน สาธารณรัฐเกาหลี เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 

ชัว่โมง (เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่) น าทา่นผา่นพธิกีาร

ตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้   

  น าทา่นขึน้กระเชา้ชมววิสู ่อทุยานแหง่ชาตด็ิอกยซูาน  Deogyusan Mountain National Park เขาด็

อกยซูานถกูตัง้ขึน้เป็นอทุยานตัง้แตปี่ 1975 โดยมอีาณาเขตคลอบคลมุถงึ 4 จังหวดัดว้ยกนั สนัเขามี

ความยาวตัง้แตย่อดเขา Hyangjeokbong ของภเูขา Bukdeogyusan ไปจนถงึเขา Namdeogyusan เป็น

ระยะทางประมาณ 17.5 กโิลเมตรและมคีวามสงู 1,200 เมตรภายในอทุยานแหง่ชาตด็ิอกยซูานมแีหลง่

ทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงหลายแหง่ดว้ยกนั ไมว่า่จะเป็น วัด Baekryeonsa , สกรีสีอรท์ และธรรมชาตทิี่

สวยงาม จงึท าใหอ้ทุยานแหง่นีม้คีนเดนิทางมาเทีย่วตลอดทัง้ปี ซึง่แตล่ะฤดกู็จะมคีวามสวยงามแตกตา่ง

กนัออกไป จดุไฮไลทท์ีห่า้มพลาดกค็อืศาลาบนยอดเขา ซึง่จะสวยงามมากในชว่งฤดหูนาวเพราะหมิะจะ

ปกคลมุไปจนทั่ว   

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ดว้ยอาหาร“ชาบ ูชาบ”ูอาหารพืน้เมอืงของคาบสมทุรเกาหล ี

ลักษณะคลา้ยสุกี้หมอ้ไฟของญี่ปุ่ น โดยน าเครื่องเคียงต่าง ๆ เช่นผักหลากชนิด เห็ดตามฤดู โอเดง้ 

เบคอนหมูทีจ่ัดเตรยีมไว ้มาจัดเรยีงใหส้วยงามในหมอ้ เวลาทาน เตมิน ้าซปุชาบูปรุงรสแลว้ตม้ใหเ้ดอืด 

แลว้จงึน าอุดง้สดลงตม้ สามารถรับประทานเป็นอุดง้รอ้นและทานพรอ้มขา้วสวยรอ้น น ้าจิม้ซอี ิว้เกาหล ี

และเครือ่งเคยีงนานาชนดิ 

บา่ย น าท่านอสิระเล่นสก ีใหท้่านไดอ้สิระเพลดิเพลนิกับกจิกรรมต่าง ๆ บนลานสก ีเพลดิเพลนิกับลานหมิะที่

กวา้งใหญ่ และเนนิเล่นสกรีะดับต่าง ๆ กระเชา้ลฟิท์ เนนิเขาเล่นสโนสเลด ทางรสีอรท์ยังมหีลากหลาย

บรกิารอืน่ๆ ส าหรับผูท้ีไ่มต่อ้งการเลน่สก ีเชน่  รา้นอาหาร คอฟฟ่ีชอ้ป ซปุเปอรม์าเก็ดไวบ้รกิาร( ราคาทัวร์

ไมร่วมคา่เขา้ลานสก,ีชดุ,อปุกรณ์,รองเทา้,คา่ครฝึูก คา่อปุกรณ์การเลน่สกรีาคาประมาณ 50,000 วอน ) 

***หมายเหต ุลานสกบีางแหง่ไมส่ามารถเขา้ไปในลานสกไีด ้เพราะเนือ่งจากจะเป็นการรบกวนผูเ้ลน่สก ี 

หากตอ้งการเขา้ชมจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการเชา่อปุกรณ์ในการเลน่สก ี*** 

ปรมิาณของหมิะ และการเปิดใหบ้รกิารของลานสก ีขึน้อยูก่ับความเอือ้อ านวยของสภาพอากาศในแต่ละปี 

หากมหีมิะไมเ่พยีงพอลานสกอีาจจะปิดใหบ้รกิาร ในกรณีทีล่านสกไีม่สามารถเปิดบรกิาร ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ดว้ยอาหาร“Bibimbab บบิบิฟั” เหมาะส าหรับผูท้ีรั่กสขุภาพ และ

 

Boeing 747-400 
ทีน่ ัง่แบบ 3-4-3 

หรอื 
Boeing777-300  
ทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 

 

เสรฟ์ิอาหารรอ้น 
ท ัง้ขาไป-ขากลบั 

น า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 30 กก. 
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ชอบทานผักนานาชนดิเป็นอย่างมาก เสริฟ์มาในหมอ้หนิสไตล์เกาหลรีอ้นๆ ที่เพิม่ความหอมใหข้า้วย า

เกาหล”ี 

 
 พกัที ่CENTRAL SUWON HOTEL 3* หรอืเทยีบเทา่  

วนัที3่ ไรส่ตอเบอรี ่–สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์–ชอ้ปป้ิงถนนฮงแด 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 เดนิทางเขา้สู ่ไรส่ตรอเบอรร์ี ่ใหท้า่นไดช้มิสตรอเบอรร์ีส่ดๆ หวานฉ ่าจากไร ่นอกจากนัน้ ทา่นยงัสามารถ

ซือ้กลับมาฝากคนทีท่า่นรักทีเ่มอืงไทยไดด้ว้ย โดยจะมกีารแพ็คใส ่กลอ่งสวยงาม และจัดสง่ใหท้า่นในวัน

สดุทา้ยกอ่นเดนิทางกลับ  น าท่านเดนิทางสู ่สวนสนุกเอเวอรแ์ลนดถ์ูกขนานนามว่าดสินียแ์ลนดเ์กาหลี

เป็นสวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศ โดยมบีรษัิทซมัซงุเป็นเจา้ของ ตัง้อยูท่า่มกลางหบุเขา ให ้

ทา่นไดอ้สิระเทีย่วชมทอ่งไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟารชีมไลเกอรแ์ฝดคูแ่รกของโลกทีน่ีท่า่นจะพบเจา้ป่า

สงิโตและเสอืสามารถอยู่ดว้ยกันไดอ้ย่างเป็นสุข ชมความน่ารักของหมทีีส่ามารถสือ่สารกับคนขับรถได ้

เป็นอยา่งด ีหรอืเขา้สูด่นิแดนแห่งเทพนยิาย สวนสีฤ่ดู ซ ึง่จะปลูกดอกไมเ้ปลีย่นไปตามฤดูกาล อกีทัง้ยัง

สามารถสนุกกับเครือ่งเล่นนานาชนดิ อาทเิชน่ สเปซทัวร ์รถไฟเหาะและหนอนสะบัด ชมสวนดอกไมซ้ ึง่

ก าลังบานสะพร่ังอวดสสีนัเต็มสวน (ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพอากาศ เดอืนมนีาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทวิ

ลปิ, เดอืนพฤษภาคม - เดอืนมถินุายน เป็นดอกกหุลาบ, เดอืนสงิหาคม - เดอืนกนัยายน เป็นสวนดอกลลิ

ลี,่ เดอืนตุลาคม - เดอืนพฤศจกิายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชมกจิกรรมและการแสดงต่างๆ ทีจ่ัดตาม

ตารางประจ าวันดว้ยบัตรเขา้ชมแบบ ONE DAY TICKET เล่นไดทุ้กเครือ่งเล่นไมจ่ ากัดรอบ เลอืกชมและ

เลอืกซือ้ชอ้บป้ิงในรา้นคา้ของทีร่ะลกึตา่งๆอยา่งมากมาย  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย ดว้ย “คาลบี”้ หมูย่างเกาหล ีเป็นอาหาร

พืน้เมอืงเกาหลทีีเ่ลือ่งชือ่และรูจั้กกันดทีั่วโลก มรีสชาตอิอกหวาน นุ่มและกลมกล่อม น าหมูสเต็กสว่นที่

ตดิกับกระดูก(เชือ่ว่าเป็นสว่นทีอ่ร่อยทีส่ดุ) ยา่งบนเตาถ่านแบบดัง้เดมิและตัดเป็นชิน้พอค า ห่อทานแบบ

เมีย่งค าไทย โดยใสน่ ้าจิม้เตา้เจยีวและเครือ่งเคยีงทีช่อบหรอืขา้วสวยรอ้นตามทีช่อบ บรกิารเครือ่งเคยีง

ตา่งๆ 

บา่ย ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงยา่นวัยรุน่ชือ่ดัง ยา่นถนนฮงแด เป็นยา่นชอ้ปป้ิงบรเิวณดา้นหนา้ของมหาวทิยาลัยฮ

งอกิ(Hongik University) จงึเป็นศนูยร์วมเด็กวัยรุน่และเด็กมหาวทิยาลัย เป็นอกีเสน้หนึง่ทีม่บีรรยากาศโร

แมนตกิ อกีทัง้ยังมรีา้นกาแฟทีเ่ป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี ่รา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้แฟชัน่ คลับ ตลาดศลิปะ 

และรา้นอาหารทีน่่าสนใจในหมูว่ัยรุน่อาย ุ20-30 ปีทีน่ยิมมาเดนิเลน่ ราคาของสนิคา้และรา้นอาหารตา่งๆก็

ยังไม่แพงอกีดว้ย ซึง่จะคกึคักเป็นพเิศษตัง้แต่ช่วงบ่ายเป็นตน้ไป เพราะรา้นคา้แต่ละรา้นจะทยอยเปิด

ใหบ้รกิาร ของที่ขายกันเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสนิคา้แฟชั่น เชน่ เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของกิ๊ฟชอ้ป 

เครือ่งเขยีน และทีเ่ยอะไมแ่พก้นัก็คอืขนมตา่งๆ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารบรกิารทา่นดว้ย“บฟุเฟ่ตบ์าบคีวิสไตลเ์กาหล”ี 

 
พกัที ่ INTER CITY HOTEL 3* เมอืงโซล หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที4่ พระราชวงัเคยีงบอ๊คคงุ – หมูบ่า้นบกุชอนฮนัอก- ศนูยโ์สม – ศนูยส์มุนไพรเกาหล ี–  Cosmetic 

Shop - Duty Free -ตลาดเมยีงดง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าทา่นชม พระราชวงัเคยีงบอ๊คคงุ พระราชวังเกา่แกท่ีส่ดุของราชวงศโ์ชซอน สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1394 

โดยใชเ้ป็นศูนยก์ลางการปกครองในสมัยโบราณ โดยเป็นทัง้ทีป่ระทับและฐานอ านาจของพระเจา้แทโจ

และต่อเนื่องมาถงึกษัตรยิใ์นราชวงศ์โชซอล  พระที่น่ังคนึชองจอนถูกสรา้งขึน้มาเพื่อเป็นที่ว่าราชการ

ต่อมาคณะปกครองเกาหลีของญี่ปุ่ นไดส้รา้งอาคารรัฐสภาขนาดยักษ์ขึน้คั่น แสดงถงึความตอ้งการตัด

ความผูกพันระหว่างพระราชวงศก์ับราษฎร อาคารหลังนี้ไดถู้กรือ้ถอนไปในโอกาสครบรอบ50ปีของการ

ปลดแอกจากญีปุ่่ น ภายในเขตพระราชวังยงัมพีระต าหนักเคยีวฮเวรลูักษณะเป็นอาคารสองชัน้ โดยตัวพระ

ต าหนักถกูสรา้งใหย้ืน่ออกไปกลางสระน ้า ทีเ่ต็มไปดว้ยฝูงหงส ์สรา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นสถานทีส่ าหรับจัดงาน

เลี้ยงพระราชทาน พระราชวังนี้ถือเป็นพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีประกอบดว้ยหมู่อาคารต่างๆ 

มากมายอาท ิพลับพลากลางน ้า, ทอ้งพระโรงทีใ่ชอ้อกว่าราชการ ฯลฯ   น าท่านสู ่หมูบ่า้นบุกชอนฮนั

อก หมู่บา้นโบราณเก่าแก่ซีง่เป็นอกีหนึ่งสัญลักษณ์ของเกาหลีน าท่านสู่ ศูนยโ์สม ซึง่รัฐบาลรับรอง

คุณภาพว่าผลติจากโสมทีม่อีายุ 6 ปี ซึง่ถอืว่าเป็นโสมทีม่คีุณภาพดทีีส่ดุ ชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มให ้
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ทา่นไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีณุภาพดทีีท่ีส่ดุและราคาถกูกวา่ไทยถงึ 2 เทา่ เพือ่น าไปบ ารุงร่างกาย หรอืฝาก

ญาตผิูใ้หญ่ทีท่่านรักและนับถอืจากนัน้น าท่านชม ศนูยย์าสมุนไพรเกาหล ีใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เลอืกชม 

สมนุไพรฮอตเกนามขูองเกาหล ีทีน่ ามาแปรรปูเป็นรปูแบบตา่งๆ ทีม่สีรรพคณุรักษาโรค และบ ารงุรา่งกาย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบรกิารท่านดว้ย“ซมัเกทงั”เป็นอาหารวังในสมัยก่อน

ปัจจุบันเป็นอาหารเลือ่งชือ่ของเมอืงหลวงเชือ่กันว่าบ ารุงและเสรมิสขุภาพเสริฟ์ท่านละ 1 ตัวในหมอ้ดนิ

รอ้นภายในตัวไก่จะมขีา้วเหนียวรากโสมพุทราแดงเกาลัดเสริฟ์พรอ้มเครือ่งเคียงเสน้ขนมจนีเหลา้โสม

พรกิไทยด าและเกลอื 

บา่ย น าทา่นชม COSMETIC SHOPศนูยร์วมเครือ่งส าอางชือ่ดังของเกาหล ีเชน่ Rojukiss, Misshaเป็นตน้ 

น าทา่น ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีทีห่า้ง Duty Freeจากนัน้ใหท้า่น ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย ณ ตลาดเมยีง

ดง แหลง่รวมวัยรุน่ยา่นสยามสแควร ์โดยเฉพาะอยา่งยิง่เป็นแหลง่รวมเครือ่งส าอางคช์ือ่ดัง อาท ิEtude, 

Skinfood, The Face Shop, Misshaเป็นตน้     

ค า่ อสิระอาหารค า่ (ใหท้กุทา่นไดอ้สิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั) 

 
พกัที ่ INTER CITY HOTEL 3* เมอืงโซล หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที5่ โซลทาวเวอร ์ - พพิธิภณัฑส์าหรา่ย+ท าคมิบบั+สวมชุดฮนับก - ศนูยส์มนุไพรสนเข็มแดง  - 

พลอยอเมทสิ - ซุปเปอรม์าเกต๊ - กรงุเทพฯ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าท่านสู่ชม โซลทาวเวอร  ์1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือ

ระดับน ้าทะเล ท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอรไ์ดร้อบทศิ 360 องศาโดย

สามารถมองไดถ้งึเขาพูกกัซนั และถา้หันไปยังทศิตรงขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถงึแมน่ ้าฮันกัง **ไมร่าคารวม

คา่ขึน้ลฟิท ์**น าทา่นสู ่พพิธิภณัฑส์าหรา่ยพรอ้มใหท้า่นท าคมิบบั และสวมชดุประจ าชาตเิกาหล ีชดุฮนั

บกน าทา่นชม ศนูยส์มนุไพรสนเข็มแดง ซึง่ผลติจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลซี ึง่จะใชต้น้สนเข็ม

แดงจากยอดเขาทีป่ระเทศ เกาหลเีหนือมาผลติโดยใชเ้ทคโนโลยพีรอ้มกับการวจัิยทีป่ระเทศเกาหลใีต ้

ออกมาเป็นน ้ามนัสนเข็มแดง ภมูปิระเทศของประเทศเกาหลเีป็นภเูขาประมาณ 70 เปอรเ์ซน็ต ์โดยกวา่จะ

มาเป็นน ้ามันสนเข็มแดงได ้1 แคปซลูตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กโิลกรัม มาสกัดเอาน ้ามันมา

ผลติและวจิัยออกมาเป็นน ้ามนัสนนี้ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ย“จมิดกั”ไก่อบซอีิว๋ด าวุน้เสน้เมนู

พืน้เมอืงดัง้เดมิของเมอืงอันดงปัจจุบันไดรั้บความนยิมอย่างแพร่หลายและรสชาตขิองจมิดักก็เป็นที่ถูก

ปากถกูลิน้คนไทยเป็นอยา่งยิง่ 

บา่ย จากนัน้น าทา่นสู ่โรงงาพลอยอเมทสิ หรอื พลอยสมีว่ง ทีม่ชี ือ่เสยีงของประเทศเกาหล ี ซึง่ชาวโสมเชือ่

วา่ถา้ไดม้พีลอยชนดินีต้ดิตัวไวจ้ะท าใหม้โีชคลาภและสิง่ดีๆ เกดิขึน้กบัชวีติ น าทา่นสู ่ ทา่อากาศยาน

นานาชาตอินิชอน เพือ่น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่ กรงุเทพฯ โดยระหวา่งทางน าทา่นชอ้ปป้ิงที ่ ซุปเปอรม์าร์

เก็ต  ซึง่มสีนิคา้ตา่งๆ มากมายใหเ้ลอืกซือ้หาเป็นของฝาก เชน่ กมิจ ิบะหมีก่ ึง่ส าเร็จรปู สาหรา่ย ขนมขบ

เคีย้ว ลกูอม ผลไมต้ามฤดกูาลและของทีร่ะลกึต่างๆ 

21.25 น. 
น าท่านลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เที่ยวบนิที่ TG 655 บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบน

เครือ่ง 

01.20 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมูกิรงุเทพฯโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

 

************************************************** 

 

 

 

 



   

  GO2ICN-TG008     หนา้ 6 จาก 10 
 

โปรแกรม :เกาหล ี Beautiful Valley in winter  5วนั 3 คนื โดยสายการบนิไทย (TG) 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 
พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 
พักกับผูใ้หญ่ 

 1 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กไมม่เีตยีง 
พักกับผูใ้หญ่ 

2 ทา่น 

ทา่นละ 

ราคา 

ไมร่วมตัว๋ 
ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 

ทา่นละ 

07-11 กมุภาพันธ ์2562 24,888.- 24,888.- 23,888.- 22,888.- ตดิตอ่สอบถาม 7,900.- 

12-16 กมุภาพันธ ์2562 23,888.- 23,888.- 22,888.- 21,888.- ตดิตอ่สอบถาม 7,900.- 

14-18 กมุภาพันธ ์2562 24,888.- 24,888.- 23,888.- 23,888.- ตดิตอ่สอบถาม 7,900.- 

15-19 กมุภาพันธ ์2562  

(วันหยดุมาฆะบชูา) 
25,888.- 25,888.- 24,888.- 23,888.- ตดิตอ่สอบถาม 7,900.- 

19-23 กมุภาพันธ ์2562 23,888.- 23,888.- 22,888.- 21,888.- ตดิตอ่สอบถาม 7,900.- 

21-25 กมุภาพันธ ์2562 23,888.- 23,888.- 22,888.- 21,888.- ตดิตอ่สอบถาม 7,900.- 

22-26 กมุภาพันธ ์2562 23,888.- 23,888.- 22,888.- 21,888.- ตดิตอ่สอบถาม 7,900.- 

27 กมุภาพันธ ์– 03 มนีาคม 2562 22,888.- 22,888.- 21,888.- 20,888.- ตดิตอ่สอบถาม 7,900.- 

*** ราคาเด็กทารก(อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั) ทา่นละ 10,900.-  *** 

***ราคานีร้วมรายการทวัร ์และ ต ัว๋เครือ่งบนิ*** 
 

***ราคานีเ้ฉพาะกรุป๊หนา้รา้นเทา่น ัน้ กรุป๊เหมาโปรดสอบถามอกีคร ัง้*** 

**ราคานีส้ าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้!! ** 

**ส าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยไมต่อ้งท าวซีา่เขา้ประเทศเกาหลี

ใต ้หากลกูคา้ชาวตา่งชาตโิปรดตดิตอ่สอบถามอกีคร ัง้** 
หมายเหต ุ:รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ (รวมทา่นละ 2,100 บาท/ทา่น/ทรปิ) 

หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

 (เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิสวุรรณภมู)ิ**เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 

** โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ 

 

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายกุอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รงุเทพฯ และทีป่ระเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้

ประเทศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทิง้ส ิน้ 

 

หมายเหต ุ**   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสายการบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการเพือ่ความเหมาะสมไมว่า่จะเกดิจาก

ความขดัขอ้งของ ยานพาหนะหรอืมเีหตุหนึง่เหตุใดจนท าใหไ้ม่สามารถด าเนนิการตามหมายก าหนดการได้

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วบางรายการหรอื

ทดแทนรายการท่องเทีย่วบางรายการ และจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสารจ านวน 15 ท่านขึน้ไปจงึออกเดนิทาง ใน
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กรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย    อตัราคา่บรกิารนี ้ส าหรบัเดนิทางต ัง้แต ่30 ทา่นขึน้

ไป ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 30 ทา่น 

 

เง ือ่นไขการใชบ้รกิาร 

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกดิจากเหตุสุดวสิัยที่ทาง บรษัิทฯ ไม ่

    สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลกิของเที่ยวบนิ รวมถงึกรณีที่กองตรวจคนเขา้ 

    เมืองไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืงรวมทัง้ในกรณีที่ 

    ท่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทาง หากท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใด 

    ประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีที่คณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่าน 

    ทราบลว่งหนา้ 5-7 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 
 

**ส าคญั!! บรษิทั ท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศเกาหล ี

โดยผดิกฎหมายและในข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและเกาหล ีข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของ

เจา้หนา้ทีเ่ทา่น ัน้ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง  

ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่บตัรโดยสารชัน้ทศันาจรไป – กลับ (ตัว๋กรุ๊ป) รวมภาษี สนามบนิและภาษีน ้ามนัไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

2. คา่ทีพ่ัก 3 คนื หอ้งละ 2 - 3 ทา่น 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 

4. หัวหนา้ทัวรห์รอืมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ผูช้ านาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง 

5. ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท  เสยีชวีติ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

6. สมัภาระน ้าหนักไมเ่กนิทา่นละ 30 กก.  

7. ราคารวมภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบั

ทางบรษัิทได ้** 

 -เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 -เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย 

2.  คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้ 

3. คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 30 กโิลกรัม 

4. วซีา่เขา้ประเทศเกาหล ีในกรณีทีผู่เ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว หรอื ประเทศทีท่ีต่อ้งท าวซีา่เขา้ประเสาธารณ

รัฐเกาหลใีต ้คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่ทา่นละ 1,750 บาท ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ 

เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสารยืน่วซีา่ 
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5 คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ (รวมทา่นละ 2,100 บาท/ทา่น/ทรปิ) 
 

เง ือ่นไขการจอง  

1. ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 10,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชแีละสง่หลักฐานการ โอนเงนิใหเ้จา้หนา้ทีท่ีด่แูลเสน้ทาง ทีน่ั่ง

จะยนืยนัเมือ่ไดรั้บ เงนิมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 

2.       สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน  

3.       หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที่ ก่อน  

 ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ  

 คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

4.     หากในคณะของท่ านมีผู ต้ อ้ งการดูแลพิเศษ  น่ั งรถเข็น  (Wheelchair), เด็ก , ผู สู้ งอายุ , มีโรคประจ าตั ว  

         หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งให ้

         การดูแลสมาชิกภายในครอบค รัวของท่ านเอง เนื่ องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หั วหนา้ทั วร์มีความ 

         จ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด  

 

การช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษิทัฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนัทา่นควรจดัเตรยีมคา่ทวัรใ์ห้

เรยีบรอ้ยกอ่นก าหนดเนือ่งจากทางบรษิทัตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพ่กัและต ัว๋เครือ่งบนิ 

มฉิะน ัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

1.  ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิ

การเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัง้หมด 

2.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-45 วัน เก็บเงนิมดัจ าท ัง้หมด 

3.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วันเก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทัวร ์ตอ่ทา่น 

4.  ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทัวร ์

5. ยกเลกิการเดนิทางในวันเดนิทาง,ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลใีต ้

ไมม่กีารคนืเงนิทัง้หมดไมว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้ในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์าก

โรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลื่อนการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสีย

คา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนยีมในการมดัจ าตั๋วทา่นละ 10,000 บาทและคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 

6.  ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาล ทีต่อ้งการันตมีัดจ ากบัสายการบนิหรอืค่ามัดจ าทีพ่ักโดยตรงหรอืโดย

การผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเที่ยวบนิพเิศษเช่น Extra Flight และ 

Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

7. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

**ส าคญั!! บรษิทัท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศเกาหลใีตโ้ดย

ผดิกฎหมายและในข ัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและเกาหลใีต ้ข ึน้อยูก่บัการพจิารณา

ของเจา้หนา้ทีเ่ทา่น ัน้ ลูกคา้ทุกทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์ม่

สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

8. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

9. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 
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เง ือ่นไขการเดนิทาง 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุ

ของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, 

ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากท่านยกเลกิก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิน้สุดลง ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบคืน

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองที่น่ังบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสูงขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ี่จะปรับราคาตั๋ว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจาก

สายการบนิบรษัิทฯขนส่ง หรอื หน่วยงานที่ใหบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสุดความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่

ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดยขอ

สงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีบ่รษัิท

ระบใุนรายการเดนิทาง  

11. บรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆทัง้ส ิน้บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่ว

เกาหลเีทา่นัน้ 

12. เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิค่าบรกิารไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับใน

เงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

14. โรงแรมทีพ่ักในประเทศเกาหลมีมีาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของทีพ่ักแตกตา่งกบัประเทศไทย โดยโรงแรม

ทีพั่กทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลตีามทีร่ะบใุน

รายการท่องเทีย่วเท่านัน้ โรงแรมทีป่ระเทศเกาหลโีดยสว่นใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพักคู ่(Twin หรอืDouble) ในกรณีที่

ทา่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ3ท่านขึน้อยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพักและการวางรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม 

ซึง่มคีวามแตกตา่งกนัอาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกัน และไมส่ามารถเสรมิเตยีงไดต้ามทีต่อ้งการโรงแรมหลาย

แห่งจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากประเทศเกาหลีอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่าเครือ่งปรับอากาศที่มจีะใหบ้รกิาร

ในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

15. กระเป๋าสัมภาระต่างๆถือเป็นทรัพยส์นิส่วนตัวของท่าน ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายสูญหายล่าชา้ 

หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้สิน้ 

16. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอื

วา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้และถา้ทา่นตอ้งการแยกตวัออก

จากกรุ๊ปทวัรเ์พือ่ทอ่งเทีย่วเอง โดยไม่ลงรา้นศูนยโ์สม, ศูนยส์มุนไพร, รา้นน า้มนัสน, ศูนยเ์ครือ่งส าอาง 

และรา้นพลอยอะเมทสิ ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากท่านเป็นจ านวนเงนิ 300 USD ตอ่

ทา่น 

17. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิร์าคานีเ้ฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยและท่องเทีย่วเป็นหมูค่ณะแบบ Join Tour เท่านัน้ กรณี

ตอ้งการตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบรษัิทอีกครัง้ หากเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หรือ พระสงฆ์ เก็บ

คา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทา่นละ 4,000 บาท 

18. ในระหวา่งทอ่งเทีย่วจะมชีา่งภาพมาถา่ยรปูและชว่ยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และในวันสดุทา้ยของ

การเดนิทางชา่งภาพจะน าภาพถ่ายมาจ าหน่ายหากว่าท่านใดสนใจสามารถซือ้ไดแ้ต่ถา้ท่านใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซือ้
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ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพงึพอใจของทา่น ทางบรษัิททัวรไ์มม่กีารบังคับใหซ้ือ้แตอ่ยา่งใดแต่เป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้

เพือ่ใหผุ้เ้ดนิทางไดรั้บทราบ 

19. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯกอ่นทกุคร ัง้ม ิ

 เชน่น ัน้ทางบรษิทัฯจะ ไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท ัง้ส ิน้ 

 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางที่มีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสัมมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์งูสดุในการ

เดนิทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอบุัตเิหตุหรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  

อันเนื่องจากอุบัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงคราม

การเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สาย

การเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกับ

สถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็น

สทิธพิเิศษทางการทตู) ซึง่อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื 

ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุัตเิหตุ ตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีทีผู่ร้ว่ม

เดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื 

เขา้ประเทศ เนือ่งมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิต่อ

เฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คืนค่าใชจ้่ายใดๆ 

รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้ง

แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดิังกล่าว บรษัิท จะยดึถือและค านึงถงึผลประโยชน์ตลอดจนความ

ปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็นส าคัญ 
 

การเดนิทางจากประเทศไทยเขา้สูป่ระเทศเกาหลแีละพธิกีารเขา้เมอืง 

เอกสารทีค่วรเตรยีมกอ่นการเดนิทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลจีะพจิารณาใหเ้ฉพาะ

นกัทอ่งเทีย่วทีม่าทอ่งเทีย่วโดยสจุรติเทา่น ัน้ทีผ่า่นเขา้เมอืงได ้และพจิารณาจาก  

1. หลักฐานการท างานประจ าของนักทอ่งเทีย่ว ซึง่สมควรทีน่ าตดิตวัไปแสดงดว้ย เชน่ บตัรพนักงาน นามบตัร จดหมาย

การท างานภาษาองักฤษ (กรณีเดนิทางคนเดยีว) จดหมายรับรองออกโดยบรษัิทผูจ้ัดคณะ 

2. หลักฐานการเงนิ ในระหว่างการท่องเทีย่วประเทศเกาหลสีมควรทีจ่ะน าเงนิสดตดิตัวไปดว้ยประมาณ  300เหรยีญ

สหรัฐ หรือประมาณ 300,000 วอน ส าหรับการเดนิทาง 2   วัน (หากไม่มีบัตรเครดิตคาร์ด) หากมีบัตรเครดิต

ต่างประเทศ เช่น Visa Card, American Express, Dinners Club หรือ Master Card ตอ้งน าติดตัวไปดว้ยหรือ

หลักฐานการเงนิอืน่ใดทีจ่ะแสดงใหเ้จา้หนา้ทีท่ราบวา่ทา่นคอืนักทอ่งเทีย่ว 

3. ใบรับรองสถานศกึษาหากท่านยังอยูใ่นระหว่างการศกึษาหรอืบัตรนักศกึษาและควรเดนิทางกับผูป้กครอง เชน่ บดิา 

มารดา ป้า นา้ อา ทีม่นีามสกลุเดยีวกนั 

4. หากเป็นพาสปอรต์ใหม ่ควรน าพาสปอรต์เกา่เย็บเลม่คูก่บัพาสปอรต์ใหมห่รอืน าตดิตัวไปดว้ย   

5. การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนักทอ่งเทีย่ว ไมค่วรสวมใสร่องเทา้แตะ 

******HAVE A NICE TRIP****** 


