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KOREA GRAND WINTER 
โรงแรม/ที่พัก สกีรีสอร์ท 1 คืน และ โซล 2 คืน  สายการบิน  ASIANA AIRLINE/KOREAN AIR/ TG 

 

 
เลน่สกีสดุมนัส์ พร้อมพกัที่ SKI RESORT I สนกุกบัเคร่ืองเลน่มากมายที่ EVERLAND 
I ชมโชว์สุดอลังการ FANTA STICK SHOW  I  ชม STRAWBERRY FARM ชิมสต
รอว์เบอร์รีสดๆ จากไร่ลกูใหญ่แบบเต็มค า I  ช้อปของฝากสดุนา่รักที่  LINE FRIENDS 
STORE  I  เดินเลน่ท่ีอาคาร DDP ทงแดมนุดีไซน์พลาซา่  I   
พิเศษ! บุฟเฟ่ต์ขาปูยกัษ์ KING CRAB BUFFET เติมไม่อัน้! 

 
#ตารางสรุปโปรแกรมท่องเท่ียวเกาหลี 5 วนั 3 คืน 
วนั โปรแกรมการเดินทาง โรงแรม/ท่ีพกั 
1 ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ  I  ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน - 

2 
ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน  I หมูบ้่านฝร่ังเศส PETITE FRANCE  I  เกาะนาม ิ I  อิสระเลน่สกี 
(ไมร่วมคา่เข้าลานสกี คา่อปุกรณ์และชดุส าหรับเลน่สกี) หรือ ONEMOUNT SNOW PRAK (ไมร่วม
บตัรเข้า) **กรณีที่สกีกลางแจ้งปิดจะเข้า ONEMOUNT SNOW PRAK แทน** 

SKI RESORT 
OAK VALLEYหรือ
เทียบเทา่ โรงแรม
มาตรฐาน 

3 
กิมจิ+ฮนับก  I  สตรอเบอร์ร่ีฟาร์ม  I   
สวนสนกุ EVERLAND (รวมบตัรเข้า และเคร่ืองเลน่ไมจ่ ากดั)  I  FANTA STICK SHOW 

BENIKEA SEOUL 
HOTEL หรือ
เทียบเทา่ โรงแรม
มาตรฐาน 

4 
พระราชวงัเคียงบ็อก  I  ฮงอิกวอคกิง้สตรีท  I  TRICK EYE MUSEUM  I  ศนูย์รวมของวยัรุ่นเกาหล ี
เมียงดง  I  LINE FRIENDS STORE  I  ศนูย์การค้าแฟชัน่แหง่เกาหล ีทงแดมนุ  I  DDP 

BENIKEA SEOUL 
HOTEL หรือ
เทียบเทา่ โรงแรม
มาตรฐาน 

5 
N SEOUL TOWER (ไมร่วมลฟิท์)  I  ศนูย์โสม  I  ศนูย์เวชส าอาง  I  ศนูย์สมนุไพร  I  DUTY FREE  
I  ศนูย์พลอยอเมทิส  I  ศนูย์น า้มนัสนเข็มแดง  I  SUPERMARKET 

- 
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KOREA GRAND WINTER 
#โปรแกรมท่องเท่ียวเกาหลี 5 วนั 3 คืน 

 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  Iท่าอากาศยานนานาชาตอิินชอน 

 
คณะเดินทางพร้อมกนัท่ีจดุหมาย สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารระหวา่งประเทศ ชัน้  4   ณ เคาน์เตอร์
สายการบิน ASIAINA AIRLINE/KOREAN AIR/THAI AIRWAY โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ 
และอ านวยความสะดวกในเร่ืองของเอกสารตลอดจนสมัภาระของทา่น(**โปรดแสดงใบนดัหมายและพาสปอร์ต
ให้แก่เจ้าหน้าที่ในวนัเดินทาง) หลงัจากเช็คอิน และโหลดสมัภาระเรียบร้อยแล้ว น าทา่นออกเดินทางสูป่ระเทศ
เกาหลใีต้ 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 
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 ออกเดินทางจาก ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ สู ่ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน 

สายการบนิ รหสัเท่ียวบนิ เวลาเดนิทางจากประเทศไทย เวลาเดนิทางถึงประเทศเกาหลีใต้ 

 

OZ742 23.55 น. 07.30 น. 

 

OZ744 01.50 น. 07.30 น. 

 KE658 23.20 น. 06.50 น. 

 

ข้อแนะน า เพื่อความสะดวกในการเข้ารับการตรวจค้นก่อนขึน้เคร่ืองบิน ของเหลว เจล และสเปรย์ทกุชนิด ต้องบรรจใุน
ภาชนะที่มีขนาดความจไุมเ่กิน 100 มิลลลิติร ส าหรับภาชนะที่เกิน 100 มิลลลิติร แม้จะบรรจขุองเหลว เจล และสเปรย์ เพียง
เลก็น้อยก็ไมส่ามารถน าตดิตวัขึน้เคร่ืองบินได้ ภาชนะทัง้หมดต้องใสร่วมกนัไว้ในถงุพลาสตกิใส ซึง่เปิด - ปิด ผนกึได้ และมีความ
จรุวมกนัไมเ่กิน1 ลติร (1,000 มิลลลิติร) ของเหลวที่ได้รับการยกเว้น ได้แก่ นม และอาหารส าหรับเด็กทารกในปริมาณที่เหมาะสม 
รวมถงึยาทีม่ีเอกสารก ากบัชดัเจน  ของเหลว เจล และสเปรย์ ทีซ่ือ้จากร้านค้าปลอดอากร (DUTY FREE SHOPS) ที่ทา่อากาศ
ยานต้องบรรจใุนถงุพลาสตกิใสปิดผนกึปากถงุไมม่ีร่องรอย การเปิดปากถงุ และมีหลกัฐานแสดงวา่ได้ซือ้ ณ วนัท่ีเดินทาง เพื่อ
น าไปแสดงตอ่เจ้าหน้าที่ ณ จดุตรวจค้น อยา่งไรก็ตามแตล่ะประเทศจะมีกฎ การน าของเหลว ขึน้เคร่ืองแตกตา่งกนั การน า
ผลติภณัฑ์ของสดที่ท าจากสตัว์ไมว่า่เนือ้หม ู เนือ้ววั ผกั ผลไม้สด ไมอ่นญุาตให้น าเข้าประเทศเพื่อปอ้งกนัโรคตา่งๆเพราะหาก
ศลุกากรตรวจพบจะต้องเสยีคา่ปรับ 
 

ท่าอากาศยานนานาชาตอิินชอน  I หมู่บ้านฝร่ังเศส PETITE FRANCE  I  เกาะ
นามิ  I  อิสระเล่นสกี (ไม่รวมค่าเข้าลานสกี ค่าอุปกรณ์และชุดส าหรับเล่นสกี) 
หรือ ONEMOUNT SNOW PRAK (ไม่รวมบัตรเข้า) **กรณีที่สกีกลางแจ้งปิดจะ
เข้า ONEMOUNT SNOW PRAK แทน** 
 
#หมู่บ้านฝร่ังเศส PETITE FRANCE 

เช้า เดินทางถงึทา่อากาศยานนานาชาติอินชอนประเทศเกาหลใีต้(กรุณาปรับเวลาของ
ทา่นให้เร็วขึน้ 2 ชัว่โมงเพื่อให้ตรงกบัเวลาท้องถ่ินของประเทศเกาหล)ี หลงัจากผา่น
พิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศลุกากรแล้ว น าทา่นเดินทางสูห่มูบ้่านฝร่ังเศส PETITE 
FRANCEตัง้อยูห่า่งจากรุงโซลไปทางตะวนัออกเฉียงเหนือ ที่เมืองชนุชอน จงัหวดัคงั
วนัโด ที่น่ีถกูสร้างขึน้เพื่อระลกึถงึ อองตวนเดอ แซงเตกซูเปรี ผู้ เขยีนเร่ือง เจ้าชายน้อย  (The Little Prince)จดุที่
นา่สนใจของสถานท่ีแหง่นีค้ือ Le Saint-Exupery Memorial Hall ซึง่ภายในได้รวบรวมเอาประวตัิ และผลงาน
ของนกัเขียนหนงัสอื “เจ้าชายน้อย”เอาไว้ นอกจากนีท้ี่น่ียงัเป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนต์ซี่ร่ีย์ดงัตา่งๆอกีด้วย 
ภายในอาคารบ้านเรือนเป็นสถาปัตยกรรมแบบพืน้เมืองฝร่ังเศส เน้นสสีนัสดใสและสร้างเรียงรายลดหลัน่กนั
อยา่งสวยงามบ้านหลายๆหลงัถกูแบง่ออกเป็นร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านน า้หอมขนาดเลก็ตา่งๆ มีสวน
ดอกไม้นานาชนิดที่ออกดอกตามฤดกูาลตา่งๆ และถกูล้อมไว้ด้วยภเูขาโฮมีซนัและทะเลสาบซอนเพียงโฮท าให้
ช่วยเพิ่มบรรยากาศ และความโรแมนติกเข้าไปอีก เหมาะแก่การพกัผอ่นส าหรับคูรั่ก ครอบครัว อิสระให้ทา่นได้
เดินชมและถ่ายรูปเก็บภาพประทบัใจ 
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#ดกัคาลบี ้(DAKGALBI) 

   เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วยเมน ูดกัคาลบี ้(DAKGALBI) ไก่ผดัเผ็ดบาร์บีคิวเกาหล ี
อาหารยอดนิยม อีกชนิดหนึง่ ของคนเกาหล ี โดยวิธีการน าเนือ้ไก่ที่หัน่เป็นชิน้ๆ และผกัตา่งๆ มาผดัรวมกนักบั
ซอสบาร์บีคิวในกระทะเหลก็แบนขนาดใหญ่ 

 
#เกาะนาม ิ

บา่ย น าทา่นเดินทางสู ่ทา่เรือเฟอร์ร่ี เพื่อข้ามฟากไปยงั เกาะนาม ิตัง้อยูก่ลางทะเลสาบซองเพยีง ช่ือ “นาม”ิ ตัง้ขึน้เพื่อ
เป็นเกียรติแก่นายพลนามิ เกาะนามินัน้เรียกตวัเองวา่ NAMINARA REPUBLIC และเรียกตัว๋เรือข้ามฟากและตัว๋
เข้าชมเกาะวา่วีซา่ ท าให้รู้สกึเสมือนข้ามมาเที่ยวรัฐๆ หนึง่ที่เป็นเอกเทศออกมาจาก
เกาหล ีบนเกาะจะมีบรรยากาศร่มร่ืน เต็มไปด้วย ต้นสน ต้นเกาลดั ต้นแปะก๊วยต้น
ซากรุะต้นเมเปิล้ และต้นไม้ดอกไม้อื่นๆท่ีพลดักนัออกดอกเปลีย่นสใีห้ชมกนัทกุ

ฤดกูาล เป็นสถานท่ีโรแมนตกิ ส าหรับคูรั่กหนุม่สาว และที่พกัผอ่นหยอ่นใจของ
ครอบครัวที่น่ีเคยเป็นหนึง่ในสถานท่ีถ่ายท าละครเกาหล ี WINTER LOVE SONG 
หรือเพลงรักในสายลมหนาว และภาพยนต์ไทยเร่ือง กวนมนึโฮ ใครที่อยากแชะรูปคู่
กบัเบยองจนุ และทิวสนที่เรียงตวัสวยงามทอดยาวไปจนสดุลกูหลูกูตา ต้องไมพ่ลาด
ที่จะมาเยือนที่น่ีสกัครัง้ อิสระให้ทา่นถ่ายรูปได้ตามอธัยาศยั ได้เวลาสมควรนัง่เรือกลบัมายงัฝ่ัง.. 

 

 
#ลานสกีรีสอร์ท 
จากนัน้พาทา่นเดินทางสู ่ ลานสกีรีสอร์ท ระหวา่งทางทา่นจะได้ช่ืนชมบรรยากาศสองข้างทางในชว่งฤดหูนาวอนั
แสนงดงามของประเทศเกาหลทีี่สวยที่สดุ ถึงสกีรีสอร์ทอิสระให้ทกุทา่นได้สมัผสัหิมะและสถานท่ีทีง่ดงาม พร้อม
ถ่ายรูปเป็น ที่ระลกึและเลน่สกีซึง่ลานสกีแหง่นีม้คีวามท้าทายให้ทา่นได้สมัผสัด้วยเนินหิมะที่มคีวามสงูไมต่ า่
กวา่ 1 กิโลเมตรขึน้ไป และเป็นท่ีกลา่วขวญัถงึวา่เป็นสวรรค์ของนกัสกีมือใหม ่ แตก็่มีทางวิ่งส าหรับมืออาชีพ

เช่นกนั มเีนินรูปตวัเอสเป็นตวัเช่ือมระหวา่งยอดเนินและพืน้ด้านลา่งมาท้าทายความสามารถของทา่นตาม
อธัยาศยัพร้อมเพลดิเพลนิกบับรรยากาศของสายลมเย็นในฤดหูนาวและท ากิจกรรมสนกุๆ บนลานหิมะกว้าง  
(** ไมร่วมคา่เข้าลานสกี คา่เชา่ชดุ+อปุกรณ์สกีและครูฝึก **) 
**การเตรียมตวัก่อนเลน่สกี ควรเตรียม ถงุมือสกี ผ้าพนัคอ แวน่กนัแดด เสือ้แจ๊คเก๊ตกนัน า้หรือผ้าร่ม และ
กางเกงรัดรูป เป็นต้น ขอค าแนะน าและฝึกวิธีการเลน่จากไกด์ท้องถ่ินก่อนลงสนามจริง เพื่อความปลอดภยัของ
ทา่นเอง** 
**ในกรณีที่ลานสกีกลางแจ้งปิด เราจะพาทา่นสูล่านสกีในท่ีร่ม ONEMOUNT SNOWPARK แหลง่ทอ่งเทีย่วใหม่
ลา่สดุใกล้กรุงโซล มีสิง่อ านวยความสะดวกมากมาย เช่น FITNESS &GOLF, CLUB, WATER PARK, 
SHOPPING MALL หากทา่นใดที่ไมส่นใจเลน่ SNOW PARK สามารถเดินช้อปปิง้ตามอธัยาศยั มีทัง้ 
H&M,ADIDAS และมีแบรนด์ชัน้น าอีกมากมาย นอกจากนีย้งัสามารถเลน่เคร่ืองเลน่หลากหลายชนิดทัง้ บนัจี ้
จมัพ์, ไม้ลากเลือ่น, ม้าหมนุ ,สไลเดอร์(ไมร่วมบตัรเข้า) 
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#BBQ 

  เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร  บริการทา่นด้วย เมน ู BBQ KOREA อาหารปิง้ยา่งสไตล์เกาหล ี
รับประทานพร้อมเคร่ืองเคยีงของเกาหล ีผกัสด กิมจิ ซุป  

 
หลงัจากนัน้น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั SKI RESORT: OAK VALLEY 

หรือเทียบเทา่ โรงแรมมาตรฐานเกาหลใีต้ 

 
กมิจ+ิฮันบก  I  สตรอเบอร์ร่ีฟาร์ม  I  สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้า และ
เคร่ืองเล่นไม่จ ากัด)  I  FANTA STICK SHOW 
 

    เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 
 

#สตรอว์เบอร์รีฟาร์ม 
 เช้านีน้ าทา่นเข้าสู ่ สตรอว์เบอร์รีฟาร์มให้ทา่นได้ชิมสตรอว์เบอร์รีสดๆ และได้รู้วา่ชาวเกาหลมีวีิธีการปลกูสตรอว์
เบอร์รีอยา่งไรจึงได้ผลผลติดีและรสชาติหวานหอมชวนนา่รับประทาน..อิสระให้ทกุทา่นอดุหนนุซือ้ไปฝากคนทาง
บ้าน (**หมายเหต ุ: การเก็บขึน้อยูก่บัจ านวนตามทีช่าวเกษตรก าหนด และขึน้อยูก่บัผลติผลในแตล่ะสปัดาห์) 

 
#กิมจ ิ

 เดินทางสู ่ กิมจิแลนด์ ร่วมเรียนรู้วฒันธรรมกบัการเรียนท า “กิมจิ” อาหารประจ าชาติของเกาหล ี ให้ทา่นได้
สนกุสนานในการลองท าและชิมกิมจิฝีมือของตวัทา่นเอง 

 
#ชุดฮนับก 
จากนัน้เชิญทา่นร่วมเป็นสว่นหนึง่ของชาวเกาหลโีดยการแตง่กายชดุประจ าชาติตา่งๆ ชดุฮนับก พร้อมถ่ายรูป
เป็นท่ีระลกึ เพื่อไปอวดคนทางบ้าน  
 
#ชาบูชาบู (SHABU SHABU) 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วย ชาบชูาบ ู(SHABU SHABU) สกีุส้ไตล์เกาหล ีประกอบไป
ด้วยผกัสดหลากหลายชนิด ต้มในน า้ซุปปรุงรสกลมกลอ่ม ทานพร้อมเคร่ืองเคยีงและข้าวสวย เกาหลทีี่รสชาติถกู
ปากคนไทย 

 
#สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 
จากนัน้ให้เวลาทกุทา่นเตม็อิ่มกบัสวนสนกุที่ดีที่สดุของเกาหล ีสวนสนกุเอเวอร์แลนด์ ด้วยบตัร SPECIAL PASS 
TICKET ที่สามารถเลน่เคร่ืองเลน่ตา่งๆ ได้ทกุชนดิและไมจ่ ากดัรอบ สวนสนกุที่นี่ถกูขนานนามวา่ “ดิสนีย์แลนด์
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เกาหล”ี มีช่ือเสยีงมากที่สดุของประเทศ ให้ทา่นสนกุกบัเคร่ืองเลน่หลากหลายชนดิ อาทิเช่น ทเีอก็ซ์เพรส รถไฟ
เหาะ หนอนสะบดั ชาร์ป โรงหนงัสามมติิ บ้านผีสงิหมนุ ทา่นไหนท่ีไมช่อบการเลน่เคร่ืองเลน่ สามารถเข้าซาฟารี 
ชมไลเกอร์แฝดคูแ่รกของโลกได้ทีน่ี่และชมความนา่รักของหมีที่สามารถสือ่สารกบัคนได้เดินชมและถ่ายรูปกบั
สวนดอกไม้ซึง่ผลดัเปลีย่นหมนุเวยีนตามฤดกูาล (มีนาคม-เมษายน : สวนทิวลปิ / พฤษภาคม-มิถนุายน : สวน
ดอกกหุลาบ / กรกฎาคม : สวนดอกทานตะวนัหรือดอกกหุลาบ/ สงิหาคม-กนัยายน : สวนดอกลลิลี/่ ตลุาคม-
พฤศจิกายน : สวนดอกเบญจมาศ)  

 
#FANTA STICK SHOW 
หลงัจากนัน้น าทา่นชมโชว์ FANTA STICK SHOW เป็นการแสดงละครเพลง THE MUSICAL บอกเลา่เร่ืองราว
ความรักอนัอมตะระหวา่งชายหนุม่ที่เช่ียวชาญการตีกลองกบัวิญญาณของแฟนสาวทีเ่ช่ียวชาญดนตรีเคร่ืองสาย 
อาทิเช่น ฟลตู ไวโอลนิ ซอ และกายากึม ที่ผกูพนัและตามหากนัตัง้แตอ่ดีตภพจนถงึปัจจบุนั สือ่สารผา่นดนตรี
โบราณและศิลปะร่วมสมยั อยา่งบีบอย และแจ๊สแดนซ์ โดยแฝงมกุตลก ดงึให้ผู้ชมได้เข้ามีสว่นร่วมในโชว์ได้
อยา่งนา่รักตลอดการแสดง 

 
#คาลบี ้(KALBI) 

เย็น รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วย เมน ู คาลบี ้ (KALBI) อาหารเกาหลแีบบปิง้ยา่งที่มี
ช่ือเสยีงของเกาหลเีป็นการน าเนือ้สตัว์มาหมกักบัเคร่ืองปรุงจนเนือ้นุม่ แล้วน าไปยา่งบนแผน่โลหะท่ีถกูเผาจน
ร้อน พอใกล้สกุแล้วต้องใช้กรรไกรตดัเป็นชิน้พอดีค า ทานกบัเคร่ืองเคยีง 

 
หลงัจากนัน้น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL 

หรือเทียบเทา่ โรงแรมมาตรฐานเกาหลใีต้ 

 
พระราชวังเคียงบอ็ก  I  ฮงอิกวอคกิง้สตรีท  I  TRICK EYE MUSEUM  I  ศูนย์
รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง  I  LINE FRIENDS STORE  I  ศูนย์การค้าแฟช่ัน
แห่งเกาหลี ทงแดมุน  I  DDP 
 

      เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 
#พระราชวังเคียงบ๊อก 
เช้านีน้ าทา่นเข้าสู ่ พระราชวงัเคยีงบ๊อก พระราชวงัโบราณใหญ่ที่สดุในประวตัศิาสตร์เกาหลมีีอายกุวา่ 600 ปี 
พระราชวงัแหง่นีม้ีหมูพ่ระที่นัง่มากกวา่ 200 หลงั และได้ถกูท าลายไปในสมยัที่ญ่ีปุ่ นเข้ามายดึครอง และทัง้ยงั
เคยเป็นศนูย์บญัชาการทางการทหาร และเป็นท่ีประทบัของกษัตริย์ สร้างขึน้ในสมยัราชวงศ์โชซอนซึง่เป็น
ราชวงศ์สดุท้ายภายใต้การปกครองของระบอบกษัตริย์เกาหล ี ปัจจบุนัได้รับการบรูณะให้ใกล้เคยีงกบัพระราชวงั
เดิมมากที่สดุ  
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#ฮงอกิ 
น าทา่นสู ่ฮงอกิวอคกิง้สตรีท เป็นถนนยา่นมหาวิทยาลยั ฮงอิก ซึง่มีช่ือเสยีงด้านศิลปะ ที่น่ีจะมีบรรดานกัศกึษา
น าของประดษิฐ์จากแฮนด์เมดมาวางจ าหนา่ยและมีร้านค้าขายสนิค้าวยัรุ่นตา่งๆ อิสระให้ทา่นได้เดินเลน่และชม
งานศิลปะตลอดทาง 
 
#TRICK ART MUSEUM 
ตอ่ด้วยชม TRICK ART MUSEUM พิพิธภณัฑ์ศิลปะแรกในประเทศเกาหลทีี่จดัแสดงศลิปะภาพลวงตา 
นิทรรศการบนผนงัแบบสามมิติ  
 
#จิมดกั (JIMDAK) 

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วย เมนู จิมดกั(JIMDAK) เป็นเมนไูก่ประกอบด้วยวุ้นเส้น 
เกาหล ีคลกุด้วยน า้ซุป รสชาติกลมกลอ่ม เสร์ิฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ พร้อมเคร่ืองเคียงเกาหลี 

 
#เมียงดง 
พาทา่นเพลดิเพลนิกบัการช้อปปิง้ที่ ศนูย์รวมของวยัรุ่นเกาหล ี เมียงดง ได้ช่ือวา่เป็นแหลง่รวมแฟชัน่แบรนด์
เกาหลชีัน้น า ซึง่ในแตล่ะวนัจะมวียัรุ่นเกาหลมีาเดินช้อปปิง้กนัอยา่งล้นหลาม ทา่นสามารถหาซือ้สนิค้าได้อยา่ง
หลากหลายทัง้เสือ้ผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, เคร่ืองส าอางซึง่เป็นท่ีรู้จกัอยา่งดขีองคนไทย อาทิ LANEIGE, ETUDE, 
IOPE, CHARMZONE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP เป็นต้น ยงัมี เสือ้ผ้า เคร่ืองประดบั, ซีดีเพลง, วีซีด-ีดีวี
ดีหนงัและซีรีย์ยอดฮิต ตลอดจนของที่ระลกึที่มีรูปดาราคนโปรดของทา่นอยูใ่นสนิค้าหลากหลายชนิดให้ได้เลอืก
ซือ้กนั  

 
#LINE FRIENDS STORE 
นอกจากนีท้า่นสามารถพบกบัร้าน LINE FRIENDS STORE ที่เต็มไปด้วยสนิค้า LINE OFFICIAL ที่จ าหนา่ย
สนิค้าของที่ระลกึเก่ียวกบัตวัการ์ตนู LINE ไมว่า่จะเป็น หมีบราวน์แซลลี ่ เจมส์ หรือโคนี่ ซึง่แตล่ะตวัจะมีสนิค้าที่
ระลกึให้เลอืกซือ้เยอะแยะไปหมด เช่น สมดุโน้ต ตุ๊กตา เคสโทรศพัท์ เสือ้ผ้า กระเป๋า เคร่ืองเขียน ฯลฯ ซึง่ภายใน
ร้านยงัมีมมุนา่รักๆ ให้ถา่ยรูปกนัอยา่งจใุจอีกด้วย แตท่ีเ่ป็นไฮไลท์เดน่ของร้านเลย คือ เจ้าหมีบราวน์ตวัยกัษ์ใหญ่
ที่ตัง้อยูห่น้าร้าน ที่ใครไปใครมาก็ต้องถา่ยภาพเป็นท่ีระลกึแม้แตค่นเกาหลเีอง 

 
#ทงแดมุน 
จากนัน้น าทา่นช็อปปิง้ตอ่ที่ ศนูย์การค้าแฟชัน่แหง่เกาหล ี ทงแดมนุ ให้ทา่นได้เลอืกซือ้ เสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กาย 
เคร่ืองหนงัรองเท้า นอกจากนีย้งัมีร้านเคร่ืองส าอางตา่งๆ เรียงรายตามตกึริมสองข้างถนนให้ทา่นได้เลอืกชม 

นอกจากนีย้งัมีเวทีการแสดงร้องเต้นเปิดหมวกให้ผู้ที่อยากแสดงความสามารถ มาแสดงให้ชมกนัอกีด้วย และฝ่ัง
ตรงข้ามของ ทงแดมนุ ทา่นสามารถเดินข้ามไปชม ตกึ DDP หรือ DONGDAEMUN DESIGN PLAZA เป็น
สถานท่ีส าหรับจดัแสดงงานศิลปะ อีเวนท์ การประชมุ รวมไปถงึนิทรรศการตา่งๆนอกจากนีท้า่นยงัสามารถชม
บรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN 
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#บุฟเฟ่ต์นานาชาติขาปูยกัษ์! 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารด้วย บฟุเฟ่ต์นานาชาติขาปยูกัษ์! 

 
หลงัจากนัน้น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL 

หรือเทียบเทา่ โรงแรมมาตรฐานเกาหลใีต้ 

 
N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์)  I  ศูนย์โสม  I  ศูนย์เวชส าอาง  I   
ศูนย์สมุนไพร  I  DUTY FREE  I  ศูนย์พลอยอเมทสิ  I  ศูนย์น า้มันสนเข็มแดง  
I  SUPERMARKET 
 

     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 
#N SEOUL TOWER 

เช้านีน้ าทา่นสู ่ หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWER ซึง่อยูบ่นเขานมัซาน ซึง่เป็น 1 
ใน 18 หอคอยที่สงูที่สดุในโลก ฐานของหอคอยมีสิง่ที่นา่สนใจตา่งๆ เช่น ศาลาแปด
เหลีย่มปาลกัก๊จอง, สวนพฤกษชาต,ิ อาคารอนสุรณ์ผู้ รักชาติอนั ชงุ กนุ อิสระให้ทกุ
ทา่นได้เดินเลน่และถ่ายรูปคูห่อคอยตามอธัยาศยัหรือคล้องกญุแจคูรั่ก (ไมร่วมคา่
ขึน้ลฟิท์) 
 
#ศูนย์โสม 
พาทา่นรู้จกั และเข้าใจสมนุไพรโสมเกาหล ีหรือราชาแหง่มวลสมนุไพร ที่ ศนูย์โสม เพราะเกาหลใีต้เป็นประเทศที่
มีการผลติโสมเกาหลทีี่มีคณุภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลก มีสรรพคณุทางการแพทย์ ช่วยบ ารุงหวัใจ ปอ้งกนั
โรคหวัใจขาดเลอืด และเสริมประสทิธิภาพทางเพศ ลดและปอ้งกนัมะเร็ง ทา่นไหนที่ต้องท างานดกึ นอนดกึ หรือ
พกัผอ่นไมเ่พียงพอ สามารถทานเพื่อลดความออ่นล้า ท าให้รู้สกึกระปรีก้ระเปร่า ร่างกายรู้สกึสดช่ืน.. อิสระให้
ทา่นได้ซือ้กลบัไปบ ารุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ทา่นรักและนบัถือ 
 
#ศูนย์เวชส าอาง 
พาทกุทา่นสู ่ ศนูย์เวชส าอาง ให้ทา่นได้เลอืกซือ้เคร่ืองส าอางคณุภาพดีในราคายอ่มเยา อาทเิช่นครีมน า้แตก, 
ครีมโบท็อกซ์, ครีมหอยทาก ฯลฯ 

 
#ศูนย์สมุนไพร 
จากนัน้น าทา่นไป ศนูย์สมนุไพรใหมล่า่สดุของเกาหล ี โดยมกีารจดลขิสทิธ์ิเรียบร้อยแล้ว เป็นสมนุไพรเมลด็ฮ็อก
เกต ทางการแพทย์เรียกวา่ ผลไม้ทอง มีรสเปรีย้ว ดีส าหรับบคุคลที่นิยมดื่มชา กาแฟ น า้อดัลม ฯลฯ เมลด็ฮ็อก
เกต จะชว่ยในการล้างสารพิษทีต่กค้างหรือไขมนัท่ีสะสมอยูภ่ายในผนงัของตบัหรือไต ชว่ยให้ตบัหรือไตของทา่น
แข็งแรงขึน้ ซึง่ยงัสง่ผลดีตอ่สขุภาพร่างกายของทา่นเอง  
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#ซัมเกทัง หรือไก่ตุ๋นโสม 

 เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วย ซมัเกทงั หรือเมน ู ไก่ตุน๋โสม อาหารวงัในสมยัก่อน 
ปัจจบุนัเป็นอาหารเลือ่งช่ือมากของเมืองหลวง ภายในตวัไก่จะมีข้าวเหนียว รากโสม พทุราแดง และเคลด็ลบัใน
การตุน๋เสร์ิฟพร้อมเคร่ืองเคยีงทีเ่รียกวา่ กกัตกีุ เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยด า และเกลอื 

 
#ดวิตีฟ้รี (DUTY FREE) 

บา่ย หลงัจากนัน้น าทา่นช้อปปิง้สนิค้าปลอดภาษีที่ ดวิตีฟ้รี (DUTY FREE) ที่น่ีมีสนิค้าชัน้
น าให้ทา่นได้เลอืกซือ้มากมายกวา่ 500 ชนิด ทัง้ น า้หอม เสือ้ผ้า เคร่ืองส าอาง 
กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดบั ฯลฯ 

 
#ศูนย์พลอยอเมทิส 
จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่ศนูย์พลอยอเมทิสหรือพลอยสมีว่งที่มีช่ือเสยีงของประเทศเกาหลซีึง่ 
ชาวเกาหลเีช่ือวา่ถ้าได้มีพลอยชนิดนีต้ิดตวัไว้จะท าให้มีโชคลาภและสิง่ดีๆ เกิดขึน้ในชีวิต 

 
#ดวิตีฟ้รี (DUTY FREE) 

บา่ย หลงัจากนัน้น าทา่นช้อปปิง้สนิค้าปลอดภาษีที่ ดวิตีฟ้รี (DUTY FREE)ที่น่ีมีสนิค้าชัน้น าให้ทา่นได้
เลอืกซือ้มากมายกวา่ 500 ชนิด ทัง้ น า้หอม เสือ้ผ้า เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดบั 
ฯลฯ 
 
#ศูนย์น า้มันสนเข็มแดง 
ตอ่ด้วย ศนูย์น า้มนัสนเข็มแดง ผลติจากใบสนเขม็แดงในประเทศเกาหลี ที่มีสรรพคณุ ช่วยชะล้างไขมนั 
ในเส้นเลอืด เพื่อปอ้งกนัการอดุตนัของเส้นเลอืด และชมการสาธิตให้ทา่นได้เห็นภาพอยา่งชดัเจนยิง่ขึน้  

 
#SUPERMARKET 
หลงัจากนัน้ได้เวลาน าทา่นสู ่สนามบินอินชอน เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ ระหวา่งทาง 
แวะช้อปปิง้ที่ SUPERMARKET เพื่อซือ้ของฝากคนทางบ้าน ที่ร้านแหง่นีม้ีขนมพืน้เมืองเกาหลหีลากชนดิรวมทัง้
กิมจิ ไก่ตุน๋โสมที่บรรจอุยูใ่นถงุสญุญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใสข้่าวและของฝากของที่ระลกึ  
 
ได้เวลาน าทา่นออกเดินทางสูส่นามบิน 
ออกเดินทางจาก ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน สู ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ 

สายการบนิ รหสัเท่ียวบนิ เวลาเดนิทางจากประเทศไทย เวลาเดนิทางถึงประเทศเกาหลีใต้ 

 

OZ741 18.30 น. 22.05 น. 

 

OZ743 20.20 น. 00.20 น. 

 KE659 19.45 น. 23.50 น. 
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KOREA GRAND WINTER 
#อตัราค่าบริการ 

เดือน พฤศจิกายน 2018 
พีเรียดเดนิทาง สายการบนิ ราคาผู้ใหญ่ ราคาเดก็ไมเ่สริมเตียง 

21 – 25 พฤศจิกายน 

 

 

 

22,900.- 22,900.- 
22 – 26 พฤศจิกายน 22,900.- 22,900.- 
23 – 27 พฤศจิกายน 22,900.- 22,900.- 
24 – 28 พฤศจิกายน 21,900.- 21,900.- 
25 – 29 พฤศจิกายน 21,900.- 21,900.- 
26 – 30พฤศจิกายน 21,900.- 21,900.- 
27 – 01ธนัวาคม 21,900.- 21,900.- 
28 – 02ธนัวาคม 22,900.- 22,900.- 
29 – 03 ธนัวาคม 22,900.- 22,900.- 
30 – 04 ธนัวาคม 22,900.- 22,900.- 
 

เดือน ธนัวาคม 2018 
พีเรียดเดนิทาง สายการบนิ ราคาผู้ใหญ่ ราคาเดก็ไมเ่สริมเตียง 

01 – 05 ธนัวาคม 

 

 

 

22,900.- 22,900.- 
02 – 06 ธนัวาคม 22,900.- 22,900.- 
03 – 07 ธนัวาคม 22,900.- 22,900.- 
04 – 08 ธนัวาคม 22,900.- 22,900.- 
05 – 09 ธนัวาคม 23,900.- 23,900.- 
06 – 10 ธนัวาคม 23,900.- 23,900.- 
07 – 11 ธนัวาคม 23,900.- 23,900.- 
08 – 12 ธนัวาคม 22,900.- 22,900.- 
09 – 13ธนัวาคม 22,900.- 22,900.- 
10 – 14 ธนัวาคม 22,900.- 22,900.- 
11 – 15 ธนัวาคม 22,900.- 22,900.- 
12 – 16 ธนัวาคม 23,900.- 23,900.- 
13 – 17 ธนัวาคม 23,900.- 23,900.- 
14 – 18 ธนัวาคม 23,900.- 23,900.- 
15 – 19 ธนัวาคม 22,900.- 22,900.- 
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16 – 20 ธนัวาคม 22,900.- 22,900.- 
17 – 21 ธนัวาคม 22,900.- 22,900.- 
18 – 22 ธนัวาคม 22,900.- 22,900.- 
19 – 23 ธนัวาคม 23,900.- 23,900.- 
20 – 24 ธนัวาคม 23,900.- 23,900.- 
21 – 25 ธนัวาคม 24,900.- 24,900.- 
22 – 26 ธนัวาคม 24,900.- 24,900.- 
23 – 27 ธนัวาคม 24,900.- 24,900.- 
24 – 28 ธนัวาคม 24,900.- 24,900.- 
25 – 29 ธนัวาคม 25,900.- 25,900.- 
26 – 30ธนัวาคม 26,900.- 26,900.- 
27 – 31 ธนัวาคม 28,900.- 28,900.- 
28 – 01มกราคม 30,900.- 30,900.- 
29 – 02มกราคม 30,900.- 30,900.- 
30 – 03มกราคม 29,900.- 29,900.- 
31 – 04มกราคม 26,900.- 26,900.- 

 
เดือน มกราคม 2019 
พีเรียดเดนิทาง สายการบนิ ราคาผู้ใหญ่ ราคาเดก็ไมเ่สริมเตียง 

01 – 05 มกราคม 

 

 

 

23,900.- 23,900.- 
02 – 06 มกราคม 23,900.- 23,900.- 
03 – 07 มกราคม 23,900.- 23,900.- 
04 – 08 มกราคม 23,900.- 23,900.- 
05 – 09 มกราคม 22,900.- 22,900.- 
06 – 10 มกราคม 22,900.- 22,900.- 
07 – 11 มกราคม 22,900.- 22,900.- 
08 – 12 มกราคม 22,900.- 22,900.- 
09 – 13 มกราคม 23,900.- 23,900.- 
10 – 14 มกราคม 23,900.- 23,900.- 
11 – 15 มกราคม 23,900.- 23,900.- 
12 – 16 มกราคม 22,900.- 22,900.- 
13 – 17 มกราคม 22,900.- 22,900.- 
14 – 18 มกราคม 22,900.- 22,900.- 
15 – 19 มกราคม 22,900.- 22,900.- 
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16 – 20 มกราคม 23,900.- 23,900.- 
17 – 21 มกราคม 23,900.- 23,900.- 
18 – 22 มกราคม 23,900.- 23,900.- 
19 – 23 มกราคม 22,900.- 22,900.- 
20 – 24 มกราคม 22,900.- 22,900.- 
21 – 25 มกราคม 22,900.- 22,900.- 
22 – 26 มกราคม 22,900.- 22,900.- 
23 – 27 มกราคม 23,900.- 23,900.- 
24 – 28 มกราคม 23,900.- 23,900.- 
25 – 29 มกราคม 23,900.- 23,900.- 
26 – 30 มกราคม 22,900.- 22,900.- 
27 – 31 มกราคม 22,900.- 22,900.- 
28 – 01 กมุภาพนัธ์ 22,900.- 22,900.- 
29 – 02 กมุภาพนัธ์ 22,900.- 22,900.- 
30 – 03 กมุภาพนัธ์ 23,900.- 23,900.- 
31 – 04 กมุภาพนัธ์ 23,900.- 23,900.- 

 
เดือน กมุภาพนัธ์ 2019 
พีเรียดเดนิทาง สายการบนิ ราคาผู้ใหญ่ ราคาเดก็ไมเ่สริมเตียง 

01 – 05 กมุภาพนัธ์ 

 

 

 

23,900.- 23,900.- 
02 – 06 กมุภาพนัธ์ 22,900.- 22,900.- 
03 – 07 กมุภาพนัธ์ 22,900.- 22,900.- 
04 – 08 กมุภาพนัธ์ 22,900.- 22,900.- 
05 – 09 กมุภาพนัธ์ 22,900.- 22,900.- 
06 – 10 กมุภาพนัธ์ 23,900.- 23,900.- 
07 – 11 กมุภาพนัธ์ 23,900.- 23,900.- 
08 – 12 กมุภาพนัธ์ 23,900.- 23,900.- 
09 – 13 กมุภาพนัธ์ 22,900.- 22,900.- 
10 – 14 กมุภาพนัธ์ 22,900.- 22,900.- 
11 – 15 กมุภาพนัธ์ 22,900.- 22,900.- 
12 – 16 กมุภาพนัธ์ 22,900.- 22,900.- 
13 – 17 กมุภาพนัธ์ 23,900.- 23,900.- 
14 – 18 กมุภาพนัธ์ 23,900.- 23,900.- 
15 – 19 กมุภาพนัธ์ 23,900.- 23,900.- 
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16 – 20 กมุภาพนัธ์ 22,900.- 22,900.- 
17 – 21 กมุภาพนัธ์ 22,900.- 22,900.- 
18 – 22 กมุภาพนัธ์ 22,900.- 22,900.- 
19 – 23 กมุภาพนัธ์ 22,900.- 22,900.- 
20 – 24 กมุภาพนัธ์ 23,900.- 23,900.- 
21 – 25 กมุภาพนัธ์ 23,900.- 23,900.- 
22 – 26 กมุภาพนัธ์ 23,900.- 23,900.- 
23 – 27 กมุภาพนัธ์ 22,900.- 22,900.- 
24 – 28 กมุภาพนัธ์ 22,900.- 22,900.- 
25 – 01 มีนาคม 22,900.- 22,900.- 
26 – 02 มีนาคม 22,900.- 22,900.- 
27 – 03 มีนาคม 23,900.- 23,900.- 
28 – 04 มีนาคม 23,900.- 23,900.- 

 
เดือน มีนาคม 2019 
พีเรียดเดนิทาง สายการบนิ ราคาผู้ใหญ่ ราคาเดก็ไมเ่สริมเตียง 

01 – 05 มีนาคม 

 

 

 

22,900.- 22,900.- 
02 – 06 มีนาคม 21,900.- 21,900.- 
03 – 07 มีนาคม 20,900.- 20,900.- 
04 – 08 มีนาคม 20,900.- 20,900.- 
05 – 09 มีนาคม 21,900.- 21,900.- 
06 – 10 มีนาคม 22,900.- 22,900.- 
07 – 11 มีนาคม 22,900.- 22,900.- 
08 – 12 มีนาคม 22,900.- 22,900.- 
09 – 13 มีนาคม 21,900.- 21,900.- 
10 – 14 มีนาคม 20,900.- 20,900.- 
11 – 15 มีนาคม 20,900.- 20,900.- 
12 – 16 มีนาคม 21,900.- 21,900.- 
13 – 17 มีนาคม 22,900.- 22,900.- 
14 – 18 มีนาคม 22,900.- 22,900.- 
15 – 19 มีนาคม 22,900.- 22,900.- 
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หมายเหตุ: อตัราคา่บริการ 
+ หากทา่นต้องการห้องส าหรับพกัเดี่ยว สามารถจ่ายเพิ่มเติมอกี 4,900.-ทา่นละ จากราคาผู้ใหญ่ 
+ หากทา่นต้องการเดินทางแบบไมใ่ช้ตัว๋ (JOIN LAND) คิดราคาทา่นละ 8,900.-บาท/ทา่น 
 

หมายเหตุ :  
ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมราคาและเท่ียวบินทัง้ไปและกลบัโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงเท่ียวบินทัง้ไปและกลบัโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าทัง้นีข้ึน้อยูต่ามความเหมาะสม 
ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงสายการบินในระดบัเทียบเทา่กนัและเปลีย่นแปลงเท่ียวบิน  
โปรแกรมเปลีย่นแปลงได้, ตารางทวัร์สลบัโปรแกรมได้, ตามความเหมาะสม* 
โปรดตรวจสอบข้อมลูให้มัน่ใจก่อนท าการโอนเงินจองทกุครัง้ 
กรุณาอา่นรายละเอยีดโปรแกรมและเง่ือนไขตา่งๆให้ละเอียดก่อนยืนยนัการจอง* 
เจ้าหน้าที่จะสง่ใบนดัหมายการเดินทางให้ภายใน 5-7 วนัก่อนเดนิทางเทา่นัน้!!! และหากมกีารเปลีย่นแปลงจะรีบแจ้งให้ทราบ  
หากมีข้อสงสยักรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ 
 

***ลกูค้ามีความจ าเป็นต้องเข้าร้านตามโปรแกรมทวัร์ 
อนัได้แก่ ศนูย์โสม, ศนูย์สมนุไพร, ศนูย์เวชส าอาง, ศนูย์น า้มนัสนแดง, ศนูย์พลอยอเมทิส หากทา่นไมต้่องการเข้าร้านดงักลา่ว  

บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่บริการเพ่ิมทา่นละ 300 USD*** 
 

***กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ที่กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก 
หรือเข้าประเทศท่ีระบใุนรายการเดินทาง ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆทัง้สิน้และขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมค่ืนคา่บริการ 

ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท*** 
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กรุณาช าระมดัจ าหลงัจากวนัจองภายใน 3 วนั 

และช าระสว่นท่ีเหลอืทัง้หมดก่อนการเดินทางภายใน 30 วนั 

********มดัจ าขัน้ต า่ 5,000.- บาท/ทา่น/ทริป****** 

 

#อตัราทวัร์รวม 
 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเส้นทางที่ระบใุนรายการชัน้ทศันาจร ไป-กลบัพร้อมคณะ   
 คา่อาหารทกุมือ้ ตามที่ระบใุนรายการ        
 คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ        
 คา่ที่พกัตามระบใุนรายการ พกัห้องละ 2 หรือ 3 ทา่น ตามโรงแรมที่ระบ ุหรือเทียบเทา่  
 คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ        
 คา่ภาษีสนามบิน ทกุแหง่ที่มี         
 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละ15 หรือ 20 กก.      
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
 คา่บตัรเข้าสวนสนกุเอเวอร์แลนด์ เคร่ืองเลน่ไมจ่ ากดั 
 ปลัก๊ไฟ ADAPTER  

 

#อตัราทวัร์ไม่รวม 
 
 คา่ใช้จา่ยสว่นตวั อาทิ คา่ท าหนงัสอืเดินทาง, คา่โทรศพัท์สว่นตวั, คา่ซกัรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถงึคา่อาหาร และ

เคร่ืองดื่มที่สัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (หากทา่นต้องการสัง่เพิ่มกรุณาติดตอ่หวัหน้าทวัร์แล้วจ่ายเพิม่เองตา่งหาก) 
 คา่ทิปคนขบัรถ และไกด์ท้องถ่ิน  ทา่นละ 1,200 บาท หรือ 40,000 วอน ตอ่ทา่นตลอดทัง้ทริป  
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 หากผู้ เดินทางไมไ่ด้ถือหนงัสอืเดนิทางประเทศไทย มีคา่ใช้จ่ายเพิม่เติม 5,000 บาท 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%      
 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระ ที่หนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 15-20 กก.)   
 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอร์ตตา่งด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1.พาสปอร์ต 2.ใบประจ าตวัคนตา่งด้าว 3.ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่ 4.

ส าเนาทะเบียนบ้าน(ถ้าม)ี 5.สมดุบญัชีเงินฝาก(ถ้าม)ี 6.รูปถ่ายส ี2 นิว้ 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ด าเนินการยื่นวซีา่ให้
ทา่นโดยจา่ยคา่บริการตา่งหาก (ส าหรับหนงัสอืเดินทางตา่งด้าวเจ้าของหนงัสอืเดินทางต้องท าเร่ืองแจ้งเข้า-ออกด้วย
ตนเองก่อนจะยื่นวีซา่)  

 คา่ลฟิท์ที่ N SEOUL TOWER 
 คา่กระเช้าที่อทุยานแหง่ชาตซิอรัคซาน  

 

#หมายเหต ุ
 

 จ านวนผู้เดินทาง ขัน้ต า่ ผู้ใหญ่  20 ทา่น ขึน้ไป 
 เที่ยวบิน ราคาและรายการทอ่งเที่ยว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทาง

เป็นส าคญั 
 ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงเท่ียวบินและตารางการบินทัง้ไปและกลบัโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  
 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพเิศษ ไป-กลบั แบบหมูค่ณะ กรณีที่ทา่นไมเ่ดินทางพร้อมคณะ เนื่องจากไมผ่า่นการพิจารณาใน

การตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน ทัง้ไทยและตา่งประเทศ เนื่องจากมีสิง่ผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่
ถกูต้อง การกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง หรือถกูปฎิเสธในกรณีอื่นๆ**การพิจารณาเป็น
เอกสทิธ์ิและวจิารณญาณของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานเทา่นัน้ ซึง่อยูน่อกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัท ไมส่ามารถท าการเลือ่นวนัหรือคืนเงินได้  

 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง,เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ที่ไทย และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิให้ทา่นเดินทางออกหรือเข้า
ประเทศ เนื่องจากมีสิง่ผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไมถ่กูต้อง หรือในกรณีอ่ืนๆการพิจารณาเป็นเอกสทิธ์ิและ
วิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานเทา่นัน้ ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท 
ทัง้นีก้รณีท่ีทา่นไมผ่า่นดา่นตรวจคนเข้าเมือง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมค่ืนคา่ทวัร์ใดๆ ทัง้สิน้  

 หนงัสอืเดินทาง (Passport) ของทา่น นบัจากวนัท่ีเดินทางไปและกลบั ต้องมีอายเุหลอืใช้งานมากกวา่ 6 เดือนขึน้ไป และ
ต้องเหลอืหน้ากระดาษพอให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสามารถประทบัตราได้ และต้องอยูใ่นสภาพท่ีสมบรูณ์ ไมช่ ารุด 
หรือฉีกขาด  

 ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อ
จลาจล  

 หลงัจากได้รับเอกสารเรียกเก็บเงิน (Invoice) กรุณาช าระเงิดมดัจ าภายใน 3 วนั และสง่หลกัฐานการช าระเงินพร้อมหน้า
พาสปอร์ตของผู้ เดินทาง และช าระเงินทัง้หมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วนั  

 ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯ ไมค่รบ อาทิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไมท่านอาหาร
บางมือ้  เพราะคา่ใช้จา่ยทกุอยา่ง ทางบริษัทฯ ได้ช าระคา่ใช้จ่ายให้กบัตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดินทางแล้ว 
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 ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุตัิเหตทุี่เกิดจากความ
ประมาทของตวันกัทอ่งเทีย่วเอง 

 เมื่อทา่นตกลงช าระเงินไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลง
ตา่งๆ ท่ีได้ระบไุว้แล้วทัง้หมด 

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นีไ้ด้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัเวลา
การจราจร สภาพอากาศ และเหตสุดุวิสยัอื่นๆที่อาจเกิดขึน้ได้ ทัง้นีเ้พื่อความปลอดภยัและประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็น
ส าคญั 

 มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมม่ีสทิธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร  ลง
นามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้  

 ในกรณีที่ลกูค้าตัง้ครรภ์ ต้องมีใบรับรองจากแพทย์วา่สามารถเดนิทางทอ่งเที่ยวได้ และมีอายไุมเ่กิน 7 วนั นบัจากวนัท่ี
เดินทาง และต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบลว่งหน้า 

 กรณีกรุ๊ปสว่นตวั กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนกัเรียน กรุ๊ปดงูาน ไมส่ามารถใช้ราคาดงักลา่วในโปรแกรมได้ 
 กรณีที่ทา่นซือ้เฉพาะแพ็คเกจทวัร์ไมร่วมตัว๋เคร่ืองบิน จะไมร่วมคา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงินทา่นละ 

1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
 

การยกเลิก 

- ต้องยกเลกิก่อนวนัเดินทางไมน้่อยกวา่ 45 วนัเทา่นัน้ คืนเงินคา่บริการร้อยละ 100 ของคา่บริการที่ช าระแล้ว 
- หากยกเลกิการเดินทางน้อยกวา่ 45 วนั ขอสงวนสทิธ์ิไมค่ืนคา่ทวัร์ทกุกรณี 
- ในกรณีกรุ๊ปสว่นตวั กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนกัเรียน กรุ๊ปดงูาน เมื่อช าระแล้วไมส่ามารถคืนเงินใดๆทัง้สิน้ 
 

ช่วงเทศกาลไมส่ามารถยกเลกิหรือเปลีย่นช่ือผู้ เดินทางได 

กรุ๊ปท่ีเดินทางต้องการันตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศ หรือตา่งประเทศ  
รวมถงึเที่ยวบินพิเศษเช่น CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ า หรือ คา่ทวัร์ทัง้หมด 
 
พาสปอร์ตจะต้องมีอายเุหลอืใช้งานมากกวา่ 6 เดือนขึน้ไป 

ผู้จดัจะไมรั่บผิดชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใช้จา่ยตา่งๆได้เนื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ในกรณี
ที่ผู้ เดินทางไมผ่า่นการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทกุ
ประเทศในรายการทอ่งเที่ยวอนัเนื่องมาจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่
ถกูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมค่ืนคา่ทวัร์ใดๆ ทัง้สิน้  
 


