
 
 

 
 
 
 
 
 

Happy Memory Winter 

 

 
    
  
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ รายการ 
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เที่ยง เย็น 

1 กรุงเทพฯ – ทา่อากาศยานนานาชาติสวุรรณภมิู     

2 
อินชอน (เกาหลีใต้) – ซองโด วอเตอร์แท็กซี่ – พิพิธภณัฑ์จาจงัเม่ียน  –  
ไชน่า ทาวน์ 

 √ √ 
ที่พกั   Stella Marina Hotel  เทียบเทา่
ระดบั 4 ดาว 

3 เลน่สกี – สตรอว์เบอร์ร่ีฟาร์ม – สวนสนกุเอเวอร์แลนด์  √ √ √ 
ที่พกัGolden Seoul Hotel  เทียบเทา่ระดบั 
4 ดาว 

4 
ศนูย์สมนุไพร –ศนูย์เวชส าอาง – โซลทาว์เวอร์(รวมลิฟท์) - พระราชวงัถ็
อกซ ู - ดิวตีฟ้รี – ช้อปปิง้เมียงดง √ √ √ 

ที่พกัGolden Seoul Hotel  เทียบเทา่ระดบั 
4 ดาว 

5 
ศนูย์น า้มนัสนเข็มแดง  - พิพิธภณัฑ์สาหร่าย+ฮนับก – ซปุเปอร์มาเก็ต – 
กรุงเทพฯ 

√ √   

สัมผัสบรรยากาศแห่งความทรงจ าอันแสนสุข 

√ ครบ 20 ทา่น ออกเดินทางแน่นอน        √ guide license  
√ สายการบินประจ าชาติ บริการ Full Service       √ รวมทิปไกด์ และคนขบัรถ ไมข่ายภาพระหวา่งทริป 
√ รถโค้ชใหม ่สะอาด คนขบัมีมาตรฐาน       
 

 

ธรรมชาติ     ● ● ○ ○ ○  
วัฒนธรรม    ● ● ○ ○ ○  
ช้อปป้ิง        ● ● ● ○ ○  

สวนสนุก      ● ● ○ ○ ○  

ภาพรวมโปรแกรม 

 

เร่ิมต้น28,900.- /ท่าน  

Todai ขาปูยักษ์ 

เหมาะส าหรับผู้ที่ไปเกาหลีครัง้แรก 

เด็ก             ● ● ● ○ ○  
ผู้ สูงอายุ       ● ● ● ○ ○  
ใช้รถเข็น      ● ● ● ○ ○  

รถเข็นเด็ก    ● ● ● ○ ○  

5 D 
3 N 

เมนูแนะน า 



 
 

 

 

   

 

 (หมายเหต ุ: เวลาในการนดัหมาย ขึน้อยูก่บัเทีย่วบินที่ได้ในวนัเดนิทาง) คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารขาออก 

ระหวา่งประเทศ ชัน้ 4 พบกบัเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้บริการและอ าานวยความสะดวกแดท่า่น อยูบ่ริเวณแถว ___ สายการบิน 

___ ประตทูางเข้าที_่__ 

 ออกเดินทางสูเ่กาหลใีต้ด้วยเทีย่วบินที่___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

 เดินทางถงึสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลใีต้ (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ้น 2 ช่ัวโมง เพ่ือให้ตรงกับ เวลาท้องถิน่ของ

ประเทศเกาหลี) หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนัน้น าทา่นเดินทางเพื่อเข้าสมัผสัความทนัสมยั ของเมืองใหม ่ซองโด 

 น าทา่น นัง่เรือวอเตอร์ แทก็ซี่  เมืองซองโด ชมวิวทวิทศัน์รอบบริเวณเซ็ลทรัลปาร์ค ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของยา่นเขตธุรกิจเมืองซองโด

ใหม ่มีพืน้ท่ีกวา่ 400,000ตารางเมตร บริเวณโดยรอบยงัมีสิง่อ านวยความสะดวกไว้ให้ทกุทา่นส าหรับพกัผอ่นหยอ่นใจ จากนัน้น าทา่น

สู ่พิพิธภณัฑ์จาจงัเมี่ยน เป็นพิพิธภณัฑ์เปิดใหมเ่มื่อปี 2002 ที่จดัแสดงเก่ียวกบัหนึง่ในอาหารประจ าชาติของเกาหลี จาจงัเมีย่น

(Jajangmyeon)เป็นบะหมี่สดี า ผดักบัซอยชนุเจียง  ซอสท่ีท าจากถัว่ด าหมกั การจดัแสดง ประวตัคิวามเป็นมา, ความก้าวหน้าของ

เมน ูและวฒันธรรมที่เกิดขึน้พร้อมกบัเมนจูาจงัเมี่ยนนี ้มกีารน าเอาอาคารอิฐสไตล์ลอฟท์มารีโนเวทภายในใหมใ่ห้คนเข้าชม มีมมุ

สวยๆให้ได้ถ่ายรูปเก็บความประทบัใจ ใกล้ๆกบั พิพิธภณัท์บะหมีจ่าจงัเมี่ยนจะมีร้านขายจาจงัเหมีย่นแบบโบราณที่ช่ือวา่ 

Gonghawchun คอยให้บริการอยูด้่วย สมควรแก่เวลาน าทา่นรับประทานอาหารกลางวนั เป็นบะหมี่ช่ือดงัที่ยงัคงความเป็นต้นต ารับ 

รสชาติที่ไมค่วรพลาดที่ทาง Happy Korea จดัมาให้ 

วันแรก          กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ 

วันที่ 2          อนิชอน (เกาหลีใต้) – ซองโด วอเตอร์แทก็ซี่ – พพิธิภัณฑ์จาจังเม่ียน – ไชน่า ทาวน์ 

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนู จาจังเมี่ยน(บะหมี่ด า) พร้อมทงัซยูกุ  จาจงัเมยีนนีเ้ป็นบะหมี่แห้งคลกุด้วยซอสด า

หวานท าจากเต้าเจีย้วด ามีลกัษณะข้น เรียกได้วา่เป็นหนึง่ในอาหารประจ าชาติของเกาหลใีต้  

 

 

 

 

 

 

 จากนัน้น าทา่นชม ไชน่าทาวน์ มีเพียงแหง่เดียวของเกาหล ีมีอายกุวา่ 100 ปี ท่ียงัคงรักษาขนบธรรมเนียมและวิถีชีวิตของชาวจีนไว้

เป็นอยา่งดี ไมไ่กลกนันกั เป็นท่ีตัง้ของสวนซายหุรือสวนอิสระภาพ ถือเป็นสวนสไตล์ยโุรปแหง่แรกของเกาหล ีซึง่มีการเปลีย่นแปลงช่ือ

มาหลายครัง้ เมือง จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่หมู่บ้านเทพนิยาย หรือดงฮวามาอึล (ภาษาเกาหล ีแปลวา่ หมูบ้่านเทพนิยาย)  

 ถกูตกแตง่ ประดบัประดา และวาดสสีนัให้หมูบ้่านแสนจะธรรมดากลายเป็นหมูบ้่านแหง่เทพนิยาย มีนิยายโดง่ดงัหลายเร่ือง อาทิเชน่ 

สโนว์ไวท์กบัคนแคระทัง้ 7 หนนู้อยหมวกแดง ปีเตอร์แพน อะลาดนิกบัตะเกียงวิเศษ ฯลฯ รวมอยูใ่นหมูบ้่านแหง่นี ้ท าให้เป็นเหมือน

สตดูิโอถ่ายรูปขนาดใหญ่ ท่ีไมว่า่จะเดินไปทางไหน ก็ถ่ายรูปได้เกส๋ดุๆ จากนัน้เดินทางไปยงั ไชน่าทาวน์ มีเพยีงแหง่เดียวของเกาหล ี

มีอายกุวา่ 100 ปี ท่ียงัคงรักษาขนบธรรมเนียม และวิถีชีวิตของชาวจีนไว้เป็นอยา่งดี ไมไ่กลกนันกั เป็นท่ีตัง้ของสวนซาย ุหรือสวน

อิสระภาพ ถือเป็นสวนสไตล์ยโุรปแหง่แรกของเกาหล ีซึง่มีการเปลีย่นแปลงช่ือมาหลายครัง้กวา่จะถึงทกุวนันี ้ 

 

 

 

 

 

 รับประทานอาหารค ่า เมนู แฮมลุทงั ประกอบด้วย อาหาร ทะเลสด เช่น หอย ป ูกุ้ ง และ ผกัสดตา่งๆ ต้มบนหม้อไฟร้อนๆ 

รับประทานกบั กิมจิ และ เคร่ืองเคียง พร้อมข้าวสวย 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

   

 น าท่านเข้าสู่ที่พัก Stella Marina Hotel หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

 

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นไปยงั สกีรีสอร์ท ให้ทา่นได้เพลดิเพิลนไปกบัการเลน่สกี  

 

 

 

 

 

 จากนัน้น าทา่นไปยงั ไร่สตอร์เบอร่ี ให้ทา่นได้ชิม และเลอืกซือ้กลบัมารับประทานหรือฝากคนท่ีทา่นรัก 

 

 

 

 

 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนูคาลบี อาหารเกาหลแีบบปิง้ยา่งที่มีช่ือเสยีงของเกาหล ีเป็นการน าเนือ้หมมูาหมกั

กบัเคร่ืองปรุงจนเนือ้นุม่ แล้วจงึน าไปยา่งบนแผน่โลหะท่ีถกูเผาจนร้อน ทานกบัเคร่ืองเคยีงจ าพวกผกั ซุปสาหร่าย เสร์ิฟพร้อมข้าวสวย  

 

 

 

 

 

 จากนัน้น าทา่นสู ่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนกุกลางแจ้งทีใ่หญ่ที่สดุของประเทศเกาหลี ซึง่ได้ถกูขนานนามวา่“ดิสนีย์แลนด์

เกาหล”ี ตัง้อยูท่า่มกลางหบุเขา ทา่นจะได้สมัผสักบัความตื่นเต้นไปกบัเคร่ืองเลน่มากมายหลากหลายชนิด โดยทา่นสามารถเลน่

เคร่ืองเลน่ได้ทกุชนิดไมจ่ ากดัจ านวนครัง้ กบับตัร DAY PASS อาทิเช่นรถไฟความเร็วสู้  T-Express, รถไฟเหาะ, ทอ่งไปกบัโลกของ 

สตัว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคูแ่รกของโลก, ชมสวนดอกไม้ ซึง่ก าลงับานสะพร่ังอวดสสีนัเต็มสวน (ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ เดือน

เมษายน เป็นสวนดอกทวิลปิ, เดอืนพฤษภาคม - เดือนมิถนุายน เป็นดอกกหุลาบ, เดือนสงิหาคม - เดือนกนัยายน เป็นสวนดอกลลิลี,่ 

เดือนตลุาคม - เดือนพฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) 

 

 

 

 

 

วันที่ 3          สกีรีสอร์ท  - ไร่สตรอเบอร่ี - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 



 
 

 

 

   

 รับประทานอาหารค ่า เมนู ชาบู ชาบู หม้อไฟเกาหลี เสร์ิฟพร้อมเคร่ืองเคยีงหลากชนิดแบบฉบบัเกาหลี พร้อมน า้จิม้ โดยน าเนือ้

หมมูาแลใ่ห้บาง แล้วน าไปใสใ่นหม้อไฟพร้อมเห็ดตา่งๆ และผกันานาชนดิ พร้อมทัง้ใสวุ่้นเส้นเกาหลลีงไป หรือใครจะทานโดยการน า

เนือ้หมไูปแกวง่ในน า้ซุปร้อนๆ ให้สกุพอเหมาะ ก็อร่อยไปอีกแบบ 

 

 

 

 

 

 น าท่านเข้าสู่ที่พัก Golden Seoul Hotel เทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

 

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นรับฟังความรู้ที่ ศูนย์สมุนไพร ซึง่ได้รับการรับรองคณุภาพจากรัฐบาล เข้าชมศนูย์โสมเกาหลี ซึง่ถือวา่เป็นโสมที่มคีณุภาพดี

ที่สดุ พร้อมให้ทา่นได้เลอืกซือ้โสมที่มีคณุภาพ หรือศนูย์ฮ็อกเก็ตนาม ูต้นไม้ชนดินีเ้จริญเติบโตในป่าลกึบนภเูขาที่ปราศจากมลภาวะ 

ช่วยดแูลตบัให้สะอาดแขง็แรง ปอ้งกนัโรคตบัแขง็ ให้ทา่นได้เลอืกซือ้ตามอธัยาศยั จากนัน้ได้เวลาน าทา่นสู ่ศูนย์เวชส าอาง แบรนด์ดงั

ของเกาหลมีากมาย ที่ไมม่ีขายตามท้องตลาดทัว่ไป น าทา่นสู ่โซลทาวเวอร์ (Seoul Tower) ซึง่ถือวา่เป็นสญัลกัษณ์ของกรุงโซลเลยก็

วา่ได้ และเป็นสถานท่ียอดนยิมทีห่นุม่สาวเกาหลไีมพ่ลาดที่จะมาเที่ยวกนั บนหอคอยมีภตัตาคารซึง่หมนุได้ด้วยตวัเอง  น าทา่นขึน้สู่

จดุชมววิ ให้ทา่นได้ตื่นตาตื่นใจกบัทศันียภาพอนัสวยงามรอบ ๆ กรุงโซล จากนัน้ให้ทกุทา่นได้คล้องกญุแจคูรั่กบริเวณด้านลา่งของฐาน

โซลทาวเวอร์ อิสระถ่ายรูปเก็บไว้เป็นท่ีระลกึได้ตามอธัยาศยั 

 

 

 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร ไก่ตุ๋นโสม ของขึน้ช่ือตัง้แตย่คุสมยัราชวงศ์โชซอนมี ต้นต ารับมาจากในวงั เป็น

เมนอูาหารเกาหลทีี่นิยมทานเพื่อบ ารุงก าลงัและเสริมสขุภาพ ภายในไก่จะยดัไส้สมนุไพรตา่งๆ เช่น ข้าวเหนียว รากโสม พริกไทย

แดง เกาลดั พทุราจีน เป็นต้น กินพร้อมกบัเคร่ืองเคียง 

 
 
 
 

 
 หลงัอาหารกลางวนั น าทา่นเข้าสมัผสัวฒันธรรมเกาหลชีมสถาปัตยกรรมความงามของ พระราชวังถอ็กซู  ซึง่เป็นพระราชวงัสดุท้าย

ของราชวงศ์โชซอน มีสิง่ก่อสร้างที่นา่ชมเป็นอยา่งมาก เช่น ประตหูลกัแทฮนัมนุ (Daehangmun Gate) พระที่นัง่ชงุวาจอน และท้อง

พระโรง และซกโชจอน (Soekjojeon) อนัเป็นสิง่ก่อสร้างแบบตะวนัตกแหง่เดียวในบรรดาพระราชวงัตา่งๆ ในเกาหลี ซกโชจอนแหง่นี ้

เป็นท่ีตัง้ของพิพิธภณัฑ์พระราชวงั ซึง่เป็นท่ีเก็บสิง่ของทีใ่ช้ในพระราชวงัในสมยัราชวงศ์โชซอน นอกจากนี ้ยงัมีพิพิธภณัฑ์ศิลปะต็อกซู

กงุ ซึง่แสดงผลงานทางศิลปะสมยัใหมม่ากมาย และพาทา่นชมพธีิการเปลี่ยนเวรยามทหารหลวง ซึง่ทกุทา่นสามารถชมการปฎิบตัิ

วันท่ี 4          ศูนย์สมุนไพร –ศูนย์เวชส าอาง – โซลทาว์เวอร์(รวมลิฟท์) - พระราชวังถอ็กซู  - ดิวตีฟ้รี – ช้อปป้ิงเมียงดง 



 
 

 

 

   

หน้าที่ของทหารยามที่สง่างาม ที่หน้าพระราชวงัแหง่นี ้ 

 

 

 

 

 

 รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  Todai Restaurant ซีฟูต้ บฟุเฟ่ต์ ขาปยูกัษ์ ให้ทา่นได้อิม่อร่อยกบัเมนบูฟุเฟ่ต์ขาปยูกัษ์ และ

เมนนูานาชาติไมอ่ัน้ เช่น ชชิู ซาชิมิ พิซซา่ พาสต้า อาหารทะเลสดๆ อีกมากมายให้ทา่นได้เลอืกอยา่งจใุจ พร้อมตบท้ายด้วยเมนขูอง

หวานสดุฟิน จากนัน้ให้อิสระทา่นได้เลอืกซือ้สนิค้าที่ ตลาดเมียงดง หรือที่รู้จกักนัดีในนาม สยามสแควร์เกาหล ีเป็นแหลง่แฟชัน่การ

แตง่กายที่ทนัสมยัของเหลา่วยัรุ่นเกาหล ีรวบรวมเอาเสือ้ผ้า แฟชัน่เคร่ืองแตง่กาย รองเท้า เคร่ืองประดบัสวยงามตา่งๆ เคร่ืองส าอาง

ยี่ห้อดงัมากมาย เช่น Adidas, Nike, Zara, H&M, Etude, Nature Republic, Espoir, Skinfood อื่นๆ อีกมากมาย ที่เป็นท่ีนิยมในหมู่

วยัรุ่นของบ้านเราด้วย 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านเข้าสู่ที่พัก Golden Seoul Hotel เทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

 

 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้พาทกุทา่นเดินทางสู ่ศูนย์น า้มันสนเข็มแดง ปัจจบุนัชาวเกาหลรุ่ีนใหมน่ยิมมารับประทานเพื่อล้างสารพิษในร่างกาย ล้าง

ไขมนัในเส้นเลอืดทัว่ทัง้ร่างกาย ปอ้งกนัไขมนัอดุตนัในเส้นเลอืด,โรคหวัใจ, โรคภมูิแพ้ ขบัสารตกค้างจากอาหาร แอลกอฮอล์ กาแฟ 

บหุร่ีอธัยาศยั จากนัน้น าทา่นช้อปปิง้สนิค้าปลอดภาษีที่ ดวิตีฟ้รี ที่น่ีมีสนิค้าชัน้น าให้ทา่นเลอืกซือ้มากมายกวา่ 500 ชนิดทัง้น า้หอม 

เสือ้ผ้า เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกาเคร่ืองประดบั ฯลฯ  

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนู จิมดัก ไก่อบซีอิ๊ววุ้นเส้น เป็นเมนอูาหารเกาหลพีืน้เมืองดัง้เดิม เป็นไก่ผดัรวมกบั 

วุ้นเส้น มนัฝร่ัง แครอท พริก และซอสด า เนือ้ไก่ที่นิ่ม รสชาติคล้ายกบัไก่พะโล้สตูรเกาหล ีทานกบัข้าว หอมอร่อย รสเผ็ดถึงเคร่ือง 

วันที่ 5          ศูนย์น า้มันสนเข็มแดง  - พิพิธภณัฑ์สาหร่าย+ชุดฮันบก – ซุปเปอร์มาเกต็ – กรุงเทพฯ 



 
 

 

 

   

 น าทา่นเดินทางสู ่พิพิธภณัฑ์สาหร่าย (KIM MUSEUM) ซึง่ทา่นจะได้เรียนรู้การท าสาหร่ายของชาวเกาหลปีระวตัิความเป็นมาและ

ความผกูผนัท่ีชาวเกาหลทีี่มตีอ่สาหร่าย อีกทัง้ยงัให้ทา่นได้ลองฝึกท าข้าวหอ่สาหร่ายเป็นอาหารยอดนิยมอีกชนิดของคนเกาหลี พิเศษ

....จากนีท้ี่น่ียงัมีบริการถา่ยรูปเป็นท่ีระลกึในชดุฮนับก ซึง่เป็นชดุประจ าชาติของเกาหลอีีกด้วย ให้ทา่นได้ทดลองสวมชดุฮนับก ชดุ

ประจ าชาตเิกาหล ีเพื่อเก็บภาพแหง่ความประทบัใจได้เวลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางสูส่นามบินอนิชอน เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบั

กรุงเทพฯ ระหวา่งทาง    แวะ  ช้อปปิง้ขนมพืน้เมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทัง้ กิมจิ ไก่ตุน๋โสมที่บรรจอุยูใ่นถงุสญูญากาศ ตะเกียบ ถ้วย

ใสข้่าว และของฝากของที่ระลกึ มากมาย ได้เวลาน าทา่นออกเดินทางสูส่นามบิน 

 ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบิน_____ 

 ถึงสนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 

 

**ราคาเด็ก เดก็ต้องพกักบัผู้ใหญ่2 ทา่น 

 

 

อัตราค่าบริการรวม 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจร ไป-กลบั เส้นทาง  

กรุงเทพ - อินชอน - กรุงเทพ ตามที่ระบใุนรายการ 

 คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ กรุงเทพ-อินชอน 

 คา่ประกนัอบุตัิเหตรุะหวา่งการเดินทาง 

วงเงินสงูสดุไมเ่กิน 1,000,000 บาท 

 สมัภาระน า้หนกั OZ/KE น า้หนกัรวมไมเ่กิน 23 กิโลกรัม 

และ TG ไมเ่กิน 30 กิโลกรัม ตอ่ใบ/ทา่น 

 คา่ทิป 20,000 วอน ส าาหรับ มคัคเุทศก์ และคนขบั 

ค่าใช้จ่ายในต่างประเทศ ประกอบด้วย 

 คา่ที่พกัในโรงแรมที่ได้เลือกสรรแล้ว ตลอดการเดินทาง 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามที่ระบใุนรายการ 

 คา่รถโค้ชปรับอากาศตลอดการเดนิทาง 

 คา่เข้าชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 

 หวัหน้าทวัร์ที่มีประสบการณ์ คอยดแูลอ าานวยความสะดวกตลอด 

การเดินทาง 

อัตราค่าบริการไม่รวม 

 คา่ธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง 

 คา่ใช้จา่ยสว่นตวั เชน่ อาหาร และเคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษ / คา่ซกัรีด / คา่

โทรศพัท์ ฯลฯ 

 คา่น า้หนกักระเป๋าเกิน 

 คา่ทิป และคา่บริการในการเคลื่อนย้ายสมัภาระ และกระเป๋าเดินทาง 

ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% ในกรณีที่ทา่นต้องการ

ใบก าากบัภาษี 

 คา่วีซา่ส าาหรับพาสปอร์ตตา่งด้าว (กรุณาเตรียมเอกสาร คือ พาสปอร์ต, 

ใบประจ าาตวัคนตา่งด้าว, ใบส าาคญัถ่ินที่อยู,่ ส าาเนาทะเบียนบ้าน, 

สมดุบญัชีเงินฝาก, รูปถ่ายสีหรือขาวด าา2 นิว้ ทา่นละ 2 รูป) 

  

ระเบียบการส าารองที่น่ัง 

ส าารองทีน่ั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน พร้อมเอกสารดังน้ี 

ก าหนดวันเดินทาง 
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขัน้ต ่า 20  ท่าน** 

ราคาผู้ใหญ่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว(เพิ่ม) 

14 – 18 พ.ย. 61 28,900 27,900 26,900 3,700 

21 – 25 พ.ย. 61 28,900 27,900 26,900 3,700 

28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 61 28,900 27,900 26,900 3,700 

06 – 10 ธ.ค. 61 30,900 29,900 28,900 4,000 

12 - 16 ธ.ค. 61 29,900 28,900 27,900 4,000 

09 - 13 ม.ค.62 28,900 27,900 26,900 3,700 

20-24 ก.พ.62 28,900 27,900 26,900 3,700 

รายละเอียดราคา 

เงื่อนไขการจอง 



 
 

 

 

   

1. ส าาเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง 

2. ยื่นหลกัฐานประกอบการยื่นขอวีซา่ (ในกรณีที่ถือหนงัสือเดินทางประเทศ

อ่ืน นอกเหนือจากไทย) 

3. เงินมดัจ าทา่นละ 10,000.- บาท เงินสว่นที่เหลือ บริษัทฯ ขอรับช าระก่อน

การเดินทางอยา่งน้อย 15 - 20 วนั 

4. การยกเลิก 

กรณีที่ทา่นไมส่ามารถเดินทางไปพร้อมคณะได้ด้วยประการใดก็ตาม ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคา่ใช้จา่ยสว่นที่ทา่นช าาระไว้ตาม

ระยะเวลา และจ าานวนดงันี ้

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกรณีเลื่อนวนัเดินทาง ต้องแจ้งลว่งหน้าก่อน

การเดินทาง 30 วนั 

 ยกเลิกการจองภายใน 30 วนั ก่อนการเดินทาง 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ าาทัง้หมด 

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ

ในการคืนเงินคา่ทวัร์ 50% ของราคาทวัร์ 

 ยกเลิกการเดินทางน้อยกวา่ 7 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัท 

 ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินคา่ทวัร์ทัง้หมด 

5. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตจุากร่างกายที่ไม่

สามารถเดินทางในชว่งเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อน

การเดินทางจะต้องแสดง ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล ให้กบั

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ทัง้นีบ้ริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาในการคืนเงินเป็น

กรณีไป แตท่ัง้นีท้า่นจะต้องเสียคา่ใช้จา่ยที่ไมส่ามารถเรียกคืนได้ เชน่ 

คา่ธรรมเนียมการวางมดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ถ้ามี 

6. คณะที่เดินทางชว่งวนัหยดุตอ่เน่ือง หรือชว่งเทศกาล บริษัทฯ ได้มีการกา

รันตีมดัจ า หรือซือ้ขาย แบบมีเง่ือนไขกบัสายการบิน รวมถึงเที่ยวบิน

พิเศษ เชน่ chatter flight (เหมาล า), extra flight (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่ม

เข้ามาชว่งวนัหยดุ หรือ เทศกาล ดงักลา่ว) บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมค่ืน

เงินคา่มดัจ า หรือคา่ทวัร์ทัง้หมด 

7. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า - ออก นอกประเทศ ซึง่

อยูน่อกเหนือความรับผดชอบของบริษัท  บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ไมค่ืนคา่

ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารใช้ประกอบในการเดินทาง 



 
 

 

 

   

 หนงัสือเดินทางที่เหลืออายกุารใช้งานมากกวา่ 6 เดือน (กรณีท าหนงัสือ

เดินทางเลม่ใหม ่กรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเลม่เก่าไปด้วย ณ วนั

เดินทาง) 

ส าหรับท่านที่ไม่เคยไปเกาหลี เอกสารเพิ่มเติมดังนี ้

1. หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ (ระบตุ าแหน่ง, เงินเดือน, วนั

เร่ิมต้นการท างาน) 

2. กรณีที่ทา่นเป็นเจ้าของกิจการ กรุณาจดัเตรียมส าเนาหนงัสือจดทะเบียน

ที่มีชื่อของทา่นพร้อมเซ็นรับรองส าเนาให้ถกูต้อง 

3. ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) 

4. ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากย้อนหลงั 6 เดือน จนถึงเดือนปัจจบุนั 

5. กรณีเป็นนกัเรียน นกัศกึษา กรุณาเตรียมหนงัสือรับรองจากทางสถาบนั

เป็นเป็นภาษาองักฤษ 

ในกรณีที่เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ไม่ได้เดินทางกับบิดาหรือมารดา  

ต้องจดัเตรียมเอกสารเพ่ิมเติมดงันี ้

1. หนงัสือรับรองการท างานของบิดา หรือมารดา ทา่นใดทา่นหนึ่ง 

2. ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากของบิดา หรือมารดาย้อนหลงั 6 เดือน จนถึง

ปัจจบุนั 

3. ส าเนาสตูิบตัร 

*การเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติมน้ี เพ่ือประโยชน์ในการเดินทางเข้า

ประเทศเกาหลีของท่าน ที่ทางบริษัทจะได้แจ้งให้หัวหน้าทัวร์ทราบ

เพ่ือให้ค าแนะน าท่านในการเข้าเมืองเกาหลีใต้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 
 จ านวนผู้ เดินทางขัน้ต า่ 20 ทา่น ขึน้ไป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลง สายการบิน, เที่ยวบิน, ราคา, 

รายการทวัร์ และร้านอาหาร ตามความเหมาะสม (ขนาดกรุ๊ป, เวลา, สภาพ

อากาศ ฯลฯ) ทัง้นีท้างบริษัทค านึงถึงความสะดวกสบายในการเดินทาง และ

ผลประโยชน์ทีล่กูค้าจะได้รับเป็นหลกั 

 หนงัสือเดินทาง ต้องมีอายเุหลือใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน และบริษัทฯ รับ

เฉพาะผู้ มีจดุประสงค์เดินทางเพื่อทอ่งเที่ยวเทา่นัน้ 

 กรณีที่ทา่นถกูปฏิเสธการเข้าประเทศเกาหลีใต้ บริษัทจะไมรั่บผิดชอบ

คา่ใช้จา่ยใดๆ ทัง้สิน้ รวมถึงคา่ทวัร์ทัง้หมด 

 ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสาย

การบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรือ กรณีที่ทา่นถกู

ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรม

แรงงานทัง้จากไทย และตา่งประเทศ ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของ

ทางบริษัทฯ 

 ทางบริษัทฯ จะไมข่อรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ และไมส่ามารถเรียกคืนเงินได้ 

หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯ ไมค่รบ อาทิ ไมเ่ที่ยวบางรายการ, ไมท่าน

อาหารบางมือ้ เป็นต้น 

 ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการ

โจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุตัิเหตทุี่เกิดจากความประมาทของตวันกัทอ่งเที่ยว

เอง 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดินทางพร้อมคณะ ไมส่ามารถ

น ามาเลื่อนวนั หรือคืนเงินได้ 

 เม่ือทา่นตกลงช าระเงินไมว่า่ทัง้หมด หรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ ทาง

บริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงตา่งๆ ที่ได้ระบไุว้แล้ว

ทัง้หมด 

 ภาพที่ใช้ในโปรแกรมเพ่ือการโฆษณาเทา่นัน้ 


