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 โปรแกรมการท่องเท่ียว 
วนัที่ 1 

 
พบกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ  - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูม ิ

วนัที่ 2 
 

เดินทางถึงสนามบินอินชอน –  เกาะนามิ  –  เทศกาลหิมะเมษา2562 ณ ยงเพียงสกีรีสอร์ท   

วนัที่ 3 วดัวาวูจองซา – สวนสนุกเอเวอร์แลนด ์– ตลาดทงแดมุน – LED Rose Garden 
วนัที่ 4 พระราชวงัเคียงบกกุง –  หมู่บา้นบุกชอนฮนัอก  –  พิพิธภณัฑส์าหร่าย+สวมชุดฮนับก  –  ศูนยโ์สม 

ศูนยเ์คร่ืองส าอาง –  DUTY FREE  –  ตลาดเมียงดง  ** พเิศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยกัษ์ 
วนัที่ 5 น ้ามนัสนเข็มแดง –  ศูนยส์มุนไพร –  โซลทาวเวอร์– ตลาดฮงอิก  –  ออกเดินทางจากสนามบินอิน

ชอน – กรุงเทพฯ   (พิเศษ ชมซากุระ@ยออีโด เฉพาะช่วงท่ีซากุระบานเท่านั้น) 
วนัที่ 1   พบกนัที่สนามบินสุวรรณภูม ิ - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูม ิ
........ น     คณะพร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ …… 

 เจา้หนา้ท่ีจากบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใหท่้านกอ่นข้ึนเคร่ือง 

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

........... น. ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต ้ โดยสายการบินโคเรียนแอร์ เที่ยวบินที่ ........... 
 (บริษทัจะแจง้ไฟลท์และเวลาท่ีแน่นอนอีกคร้ังกอ่นเดินทาง  
 หากลูกคา้เดินทางมาจากต่างจงัหวดัดว้ยเคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีกอ่นท าการจองค่ะ)  

วนัที่ 2 เดินทางถึงสนามบินอนิชอน – เกาะนาม ิ – เทศกาลหิมะเมษา2562 ณ ยงเพยีงสกรีีสอร์ท   
........... น       ถึง สนามบินอินชอน กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 
 (ทางบริษัทจะคอนเฟิมไฟล์ทและเวลาบิน อีกคร้ังในเอกสารนัดหมายการเดินทาง) 

หลงัผ่านพิธีการทางตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อย  น าทา่นเดินทางสู่ เกาะนามิ โดยเรือเฟอร์ร่ี เพื่อขา้มฝากไปยงัเกาะ ซ่ึงเป็น
สถานที่โรแมนติกอีกแห่งหน่ึงส าหรับคู่รักคู่หนุ่มสาว ครอบครัว เพือ่นๆ หน่ึงในสถานที่ถ่ายท าละครเร่ืองดงั เพลงรักในสาย
ลมหนาว เกาะนามิมีรูปร่างเหมือนใบไมท่ี้ลอยอยูท่างตอนเหนือของแม่น ้าฮนัและห่างจากกรุงโซลไปเพียง 63 กิโลเมตร ณ ท่ี
แห่งน้ีท่านสามารถเช่าจกัรยานเท่ียวรอบเกาะ เดินเล่นชมสวนเกาหลี เคารพสุสานนายพลนามิ เดินผ่านกลางแมกไมแ้ห่งสวน

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

 

 
 

สนท่ีสูงเสียดฟ้า ดงตน้สน ดอกสน เลือกนัง่ท่ีมา้นัง่ขา้งชายฝ่ัง เพื่อชมบรรยากาศอนัโรแมนติกใตเ้งาไม ้มองดูพนัธ์ุสัตวต่์างๆ 
เช่น นกกระจอกเทศ กระต่าย กระรอก เป็ด กวาง ฯลฯ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (1)  เมนูทักคลับี 
พาท่านเดินทางไปยงัเมืองพยองชงั จังหวดัคงัวอนโด ซ่ึงเป็นเมืองที่เป็นเจ้าภาพในการจดัการแข่งขนักีฬา โอลิมปิคฤดูหนาว 
2018 ยงเพียงสกีรีสอร์ท ตั้งอยูเ่ชิงเขาพลัวงั มีความสูงเหนือระดบัน ้าทะเล ณ จุดต ่าสุดท่ี 750 เมตร และจุดสูงสุดที่ 1458 เมตร 
อีกหน่ึงสุดยอดสถานที่พกัผ่อนตากอากาศของโลก เป็นลานสกีที่มีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของเกาหลี เคยใชเ้ป็นสถานที่แข่งขนักีฬา
โอลิมปิคฤดูหนาวส าผสับรรยากาศจ าลองหิมะปกคลุมภูเขาอนัแสนโรแมนติค ทางองคก์ารท่องเที่ยวเกาหลี ร่วมกบัจงัหวดัคงั
วอนโด และ ยงเพียงรีสอร์ทจัดงาน “เทศกาลหิมะเมษา2562 April Snow Festival 2019” ร่วมฉลองเทศกาลวนัหยุดสงกรานต์
บนลานหิมะ ส าหรับนักท่องเที่ยวได้สนุกสนานกบัการแข่งขนัเล่นเลื่อนหิมะ “SNOW SLEDGE” กบัหิมะสุดทา้ยแห่งปี 
(สามารถเล่นไดท้ั้งเดก็และผูใ้หญ่) และร่วมลุน้รางวลัอีกมากมาย ก  าหนดการ ของกิจกรรมพิเศษท่ีทางลานสกีจดัข้ึน 

เยน็ รับประทานอาหารค า่  (2) ณ ยงเพียงรีสอร์ท 
 จากนั้นน าท่านเขา้ สู่ท่ีพกั YONGPYEONG SKI RESORT 
วนัที่ 3 วดัวาวูจองซา – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ตลาดทงแดมุน – LED Rose Garden 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

จากนั้นเดินทางสู่เมือง ซูวอน พาท่านไปยงั วัดวาวูจองซา ท่านจะไดช้มความ
งาม ของ พระเศียรของพระพุทธรูป ขนาดมหึมา ซ่ึงประดิษฐานอยู่ดา้นหลัง
สระน ้ าขนาดยอ่ม โดยบริเวณรอบสระจะมีพระพุทธรูปองค์เล็กๆ วางเรียงราย
อยู่โดยรอบ และเม่ือ เดิน ข้ึน สู่ เนิน เขา จะพบ อุโบสถ ซ่ึงภายในเป็น ท่ี
ประดิษฐานพระนอน ขนาดใหญ่ที่แกะสลักมาจากไม้ซ่ึงน ามาจาก อินเดีย 
นอกจากน้ีท่ีวดัแห่งน้ียงัเป็นท่ีเกบ็รักษาระฆงั ท่ีใชตี้ในพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิคใน
ปีค.ศ.1988 อีกดว้ย 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (4) เมนูหมูย่างเกาหลี 
น าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกน้ีถูกขนานนามว่า ดิสนียแ์ลนด์เกาหลี เป็นสวนสนุกกลางแจง้ที่ใหญ่ที่สุด
ของ ประเทศ โดยมีบริษทัซัมซุงเป็นเจา้ของ ตั้งอยูท่่ามกลางหุบเขา ท่านจะไดน้ั่งกระเชา้ลิฟท์ และท่องไปกบัโลกของสัตวป่์า
ซาฟารีชมไลเกอร์ (สิงโตผสมกบัเสือ) แฝดคู่แรกของโลก ที่น่ีท่านจะพบว่าเจา้ป่าสิงโต และเสือสามารถอยู่ดว้ยกนัไดอ้ยา่งเป็น
สุขชมความน่ารักของหมีที่สามารถส่ือสารกบัคนขบัรถไดเ้ป็นอยา่งดี เขา้สู่ดินแดนแห่งเทพนิยาย สวนส่ีฤดู ซ่ึงจะปลูกดอกไม้
เปลี่ยนไปตามฤดูกาลและสนุกกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสทวัร์ รถไฟเหาะ หนอนสะบดั ชมกิจกรรมและการ
แสดงต่าง ๆ ที่จดัตามตารางประจ าวนั   
 
 
 
 
 
 
 

เยน็    รับประทานอาหารค า่ (5)  เมนูโอซัมบุลโกกี (หมู/ปลาหมึก ผัดซอสซีอ้ิวเกาหลี) 
จากนั้นพาท่านเดินย่อยอาหารต่อท่ีตลาดทงแดมุน เป็นตลาดที่เต็มไปดว้ยร้านคา้
มากมาย และห้างสรรพสินค้าท่ีทนัสมยักว่า 10 แห่ง ตั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศ
แบบดั้งเดิมของบริเวณฮึนอินจิมุน หรือประตูตะวนัออก เป็นแหล่งคา้ของสินคา้
ประเภทผา้ เคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองหนัง เคร่ืองนอน เคร่ืองใชภ้ายในบา้น อุปกรณ์



 

 

 

 
 

กีฬา เคร่ืองกีฬา รองเทา้ และอื่นๆ สินคา้มีความหลากหลายและทนัสมยัในราคาที่ไม่แพง ติดกนัยงัมีส่ิงท่ีน่าสนใจมากมายทั้ง 
Dongdaemun Design Plaza (DDP) และสวนดอกกุหลาบติดไฟ LED  
จากนั้นน าท่านเขา้ สู่ท่ีพกัเมืองโซล SOTETSU HOTELS THE SPLAISIR หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วนัที่4   พระราชวงัเคยีงบกกุง –  หมู่บ้านบุกชอนฮันอก  –  พพิธิภัณฑ์สาหร่าย+สวมชุดฮันบก  –  ศูนย์โสม 
 ศูนย์เคร่ืองส าอาง –  DUTY FREE  –  ตลาดเมยีงดง  ** พเิศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยกัษ์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 
ชม พระราชวังเคียงบกกงุ (Gyeongbokgung Palace) หรือเรียกอีกแบบหน่ึงว่า “พระราชวงัคยองบกกุง” เป็นทั้งสัญญลกัษณ์
และแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของกรุงโซล พระราชวงัที่มีขนาดใหญ่และ
เก่าแก่ท่ีสุดในกรุงโซล สร้างข้ึนในปี 1394 ในสมยัพระเจา้แทโจ 
ราชวงศโ์ชซอน เดิมทีนั้นภายในพระราชวงัมีอาคารและต าหนกัต่างๆ
มากกว่า 200 หลงั แต่เม่ือมีการรุกรานของญ่ีปุ่ น อาคารส่วนใหญ่กไ็ด้
ถูกท าลายลงเหลืออยูเ่พียงแค่ 10 หลงัเท่านั้น  ค  าว่า “เคียงบกกุง” 
หมายถึง พระราชวงัแห่งพรที่มีแสงสว่าง ภายในบริเวณของพระราชวงั
แห่งน้ีมีสถาปัตยกรรมท่ีน่าสนใจดงัน้ีคือ “พระท่ีนัง่คึนจองวอง 
(Geunjeongjeon)”และ “ศาลาเคียงฮวยรู (Hyangwonjeong)” ซ่ึงตั้งอยูภ่ายในบริเวณสระน ้า มีทศันียภาพท่ีสวยงามมาก และ
รอบๆ บริเวณตรงประตูจอนชุลมุน จะสามารถเดินผ่านไปถึงถนนซัมจองดองกิล ยงัมีร้านขายชุดฮนับกอนัเก่าแก่ใหไ้ดเ้ลือก
ชม รวมไปถึงหอศิลป์ต่างๆและท าเนียบชองวาแด เม่ือเดินไปรอบๆจะพบส่วนหยอ่มท่ีใหค้วามรู้สึกร่มร่ืน นอกจากน้ีภายใน
พระราชวงัยงัมีพิพิธภณัฑพ์ระราชวงัแห่งชาติ (National Palace Museum of Korea) ตั้งอยูท่างทิศใตข้องประตูฮึงรแยมุน 
(Heungnyemun Gate) กบัพิพิธภณัฑพ์ื้นบา้นแห่งชาติ (National Folk Museum) ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกในพื้นท่ีพระราชวงั
เคียงบกกุง (Hyangwonjeong) อีกดว้ย  จากนั้นเดินทางไปยงั หมู่บ้านบุกชอนฮันอก (Bukchon Hanok Village)  เป็นอีกหน่ึง
สัญลกัษณ์ของเกาหลี ท่ามกลางตึกรามบา้นช่องท่ีทนัสมยัของกรุงโซลนั้น หมู่บา้นแห่งน้ีกย็งัคงรักษาอาคารบา้นเรือนในสมยั
โบราณ มีกลิ่นอายของเกาหลีในยคุเก่าแก่ ท่านจะไดพ้บกบับา้นของขนุนางระดบัสูงของเกาหลีในสมยัก่อน ภายในหมู่บา้นมี
อาคารแบบดั้งเดิมของเกาหลีกว่า 100 หลงั (รูปแบบบา้นแบบดั้งเดิมของเกาหลีเรียกว่า ฮนัอก(hanok)) ซ่ึงเก่าแก่มาตั้งแต่
สมยัโชซอน ในปัจจุบนัน้ีบา้นฮนัอกหลายหลงัในหมู่บา้นถูกดดัแปลงใหเ้ป็นศูนยว์ฒันธรรม เกสตเ์ฮา้ส์ ร้านอาหาร และโรง
น ้าชา เปิดใหบ้ริการแก่นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาเพื่อสัมผสัและเรียนรู้วฒันธรรมเกาหลีแบบดั้งเดิม และอีกหน่ึงส่ิงท่ีส าคญักคื็อ
หมู่บา้นน้ีเป็นยา่นท่ีมีคนเกาหลีอยูอ่าศยักนัจริงๆภายในบา้น 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย (Seaweed Museum) เป็นสถานที่ผลิต
และแสดงการเลี้ยงสาหร่ายครบวงจร ทุกท่านสามารถเลือกซ้ือสาหร่าย พร้อมทั้ง
ทดลองชิมไดต้ามอธัยาศยั และชมการแปรรูปสาหร่ายเป็นรสต่างๆ อยา่งเช่น รสกุง้ 
รสหมู รสกิมจิ รสวาซาบิ ฯล แลว้เชิญท่านสวมชุดฮันบก (Hanbok) ซ่ึงเป็นชุด
ประจ าชาติของประเทศเกาหลีใต ้ถ่ายรูปกบัฉากจ าลอง 4 มิติซ่ึงมีความสวยงามและ
ประทบัใจ พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเพื่อไปอวดคนทางบา้น    

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน  (7) เมนู ซัมเกทัง (ไก่ตุ๋นโสม) 
จากนั้นพาท่านเขา้ชมศูนย์โสม ซ่ึงรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอาย ุ6 ปีซ่ึงถือว่า เป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชม
วงจรชีวิตของโสม พร้อมใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า กลบัไปบ ารุงร่างกายหรือ
ฝากญาติผู ้ใหญ่ที่ ท่ าน รักและนับถื อ  จากนั้ นพาท่ าน เดินทางสู่  ศูน ย์
เคร่ืองส าอางค์ ประเภทเวชส าอางค์ที่หมอศัลยกรรมเกาหลี  ร่วมออกแบบ
มากมาย เช่น ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้า เคร่ืองส าอางค ์หลากหลายแบรนด ์และ
อื่นๆอีกมากมาย อาทิเช่น B2B ,Closee Dr.,Rojukiss ,etc นอกจากน้ียงัมีครีมท่ี
โด่งดงั  อาทิเช่น ครีมเมือกหอยทาก , เซร่ัมพิษงู , ครีมโบทอ็ก , Aloevera Gel . 



 

 

 

 
 

ครีมน ้ าแตก , BB Cream , etc      แลว้พาท่านช็อปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ี Duty Free โดยท่ีน่ีมีสินคา้ชั้นน าให้ท่านเลือกซ้ือ
มากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ น ้ าหอม เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา ฯลฯ  จากนั้นพาท่านเดินช็อปป้ิง ณ ตลาดเมียงดง 
แหล่งช็อปป้ิงข้ึนช่ือและ สถานท่ีรวมแฟชัน่ชั้นน าของกรุงโซลหรือท่ีคนไทยรู้จักกบัในช่ือสยามแสควร์เกาหลีท่านจะพบกบั
สินคา้วยัรุ่นมากมายหลากหลายยี่หอ้ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองส าอางยีห่อ้ดงัๆอยา่ง 3CE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, ETUDE 
HOUSE, MISSHA ฯลฯเส้ือผา้แฟชัน่มีสไตล,์ รองเทา้ส้นสูงน่ารักๆ, รองเทา้ผา้ใบเก๋ๆ, นอกจากน้ียงัมีร้านอาหารและร้านคาเฟ่
น่ารักๆซ่ึงที่น่ีจะมีวยัรุ่น หนุ่มสาวเกาหลีไปรวมตวักนัมากมายในแต่ละวนั 

เยน็ รับประทานอาหารค า่ (8)  เมนูบุฟเฟ่ต์ขาปูยกัษ์ 
จากนั้นน าท่านเขา้ สู่ท่ีพกัเมืองโซล SOTETSU HOTELS THE SPLAISIR หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วนัที่5 น ้ามันสนเข็มแดง –  ศูนย์สมุนไพร –  โซลทาวเวอร์– ตลาดฮงอิก  –  ออกเดินทางจากสนามบินอินชอน – 
กรุงเทพฯ   (พเิศษ ชมซากุระ@ยออโีด เฉพาะช่วงที่ซากุระบานเท่านั้น) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (9) 
จากนั้นน าท่านเขา้ชม  น ้ามันสนเข็มแดง (Red Pine) มหัศจรรยแ์ห่งธรรมชาติ ผ่านผลงานการวิจัยมากมายจาก มหาวิทยาลยั
แห่งชาติโซล ประเทศเกาหลีใต ้มีสรรพคุณช่วยลดไขมนัและน ้ าตาลในกระแสเลือด ป้องกนัการเกิด เส้นเลือด  ตีบ แตก ตนั 
และสามารถลา้งสารพิษในร่างกาย เพื่อเพิ่มภูมิตา้นทานและท าใหอ้ายยุนืแบบชาวเกาหลี ซ่ึงก  าลงัเป็นส่ิงท่ีไดรั้บความนิยมจาก
คนในประเทศเกาหลีเป็นอยา่งมาก  แลว้น าท่านชม ร้านสมุนไพร(Korea Herb) ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธ์ิ
เรียบร้อยแลว้ เป็นสมุนไพรเมล็ดฮอตเก  (ฮอตเกนามู) ทางการแพทยเ์รียกว่า ผลไมท้อง มีรสเปร้ียว ดีส าหรับบุคคลท่ี นิยมด่ืม
เหลา้ ชา กาแฟ น ้าอดัลม ฯลฯ เมลด็ฮอตเก จะช่วยในการลา้งสารพิษท่ีตกคา้งหรือไขมนัท่ีสะสมอยูภ่ายในผนงัของตบั หรือไต 
ช่วยใหต้บัหรือไตของท่านแขง็แรงข้ึน ซ่ึงยงัส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเอง    
จากนั้นน าท่านยอ้นรอยละครซีรียเ์กาหลีช่ือดงั My name is Kim Sam Soon ท่ีภูเขานัมซานภูเขาแห่งเดียวท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมือง
โซล สูง 274 เมตร   บนยอดเขามี โซลทาวเวอร์ Seoul Tower *.*ไม่รวมค่าข้ึนลิฟท ์*.* ซ่ึงเป็น 1 ใน 18 หอคอยเมืองท่ีสูงที่สุด
ในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดบัน ้ าทะเล ท่านสามารถชมทศันียภาพของกรุงโซล ไดร้อบทิศ 360 องศา ที่คู่รักทุกคู่
ชาวเกาหลีจะตอ้งท าคือ การคลอ้งกุญแจคู่รัก Love Key Ceremonyบนโซลทาวเวอร์ โดยที่จะเขียนขอ้ความ หรือช่ือของคู่รักไว้
บนแม่กุญแจและกจ็ะน าแม่กุญแจน้ีไปคลอ้งกบัร้ัวเหลก็ ส่วนลูกกุญแจเคา้จะท้ิงไปดว้ยความเช่ือท่ีว่าหากคู่รักคู่ใด ไดม้าเยอืน
และคลอ้งกุญแจคู่รักกนัท่ีน่ีจะท าใหค้วามรักของทั้งคู่ยนืยาวไม่พรากจากกนัไปตลอดกาล 

 
 

 
 
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (10)  เมนูจิมดัก (ไก่พะโล้เกาหลี) 

จากนั้นพาท่าน ชอ็ปป้ิงต่อท่ี ตลาดฮงอิก แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีอยูล่อ้มรอบไปดว้ยมหาวิทยาลยัช่ือดงัในเกาหลี สินคา้ในยา่นน้ีส่วน
ใหญ่เป็นสินคา้วยัรุ่นท่ีทนัสมยัและราคาไม่แพงเช่นเส้ือผา้ท่ีออกแบบโดยดีไซดเ์นอร์เกาหลีรองเทา้กระเป๋าเคร่ืองประดบั 
เคร่ืองส าอาง และยงัมีร้านแบรนดเ์นมอยูท่ ัว่ไปเช่น EVISU, ZARA ทุกวนัเสาร์ลานหนา้ประตูของมหาวิทยาลยัฮงอิค จะมี
ผลงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ เช่น เคร่ืองประดบั ตุ๊กตา เส้ือผา้ และของแฮนดเ์มด ท่ีน่ารักและใชค้วามคิดสร้างสรรค ์ของ
บางอยา่งท ามาช้ินเดียวเพื่อใหไ้ดเ้ลือกซ้ือ บางท่ีอาจเป็นสินคา้ท่ีมีช้ินเดียวในโลก 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นพาท่านละลายเงินวอนท่ี ร้านคา้สนามบิน หรือซุปเปอร์มาร์เกต็ ซ่ึงท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้ พื้นเมืองเป็นการส่งทา้ย
ก่อนอ าลาเกาหลี อาทิ บะหม่ีชินราเมียน อูดง้ กิมจิ ลูกอมแปลกๆ ชอ็คโกแลต น ้าจ้ิมหมูยา่งเกาหลี   

 
 
  
......... น.  น าท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบินโคเรียนแอร์ เที่ยวบินที่ .......... 
......... น.     ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ... 

 
 
 
 

 

FLIGHT DETAILS 

KOREAN  
AIR 

KE652 BKK-ICN 23.15 – 06.40  

KE651 ICN-BKK 17.20 – 21.30 

** หมายเหตุ ทางบริษัทจะคอนเฟิมไฟล์ทและเวลาบิน อีกคร้ังในเอกสารนัดหมายการเดินทาง ** 
 
 
 

เดือน วันเดินทาง สายการบิน ผู้ใหญ่พัก 2 ท่าน เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี พักเดี่ยว 

เมษายน 13 – 17  เม.ย (วนัสงกรานต์) 
KOREAN  

AIR 
  32,900 6,900 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
อัตราน้ีรวม 

 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบัชั้นประหยดั(ตัว๋กรุ๊ป) ตามเส้นทางท่ีระบุในรายการ 
 ค่าโรงแรมที่พกัตามรายการระบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) 
 ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ 
 ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมตามรายการระบุ 
 ค่ารถรับส่ง ตามรายการระบ ุ
 น ้าด่ืมท่านละ 1 ขวด / คน / วัน 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง(ข้ึนอยู่กับการผันแปรของภาษีน ้ามัน ณ วันน้ันๆ) 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัจากกรุงเทพฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่ทา่นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
อัตราน้ีไม่รวม 

 ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
 ค่าธรรมเนียมแจง้เขา้ - ออกของบุคคลต่างดา้วค่าวีซ่าเขา้ประเทศของบุคคลต่างดา้ว (ถา้มี) 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าพิเศษส าหรับบุคคลต่างดา้ว หรือยืน่วีซ่าเร่งด่วน ซ่ึงบริษทัฯ จะเรียกเกบ็เพิ่มเป็นกรณีตามจริง  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัเช่น คา่โทรศพัทโ์ทรสารโทรเลขค่าซักรีดค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืมนอกเหนือจากรายการ 
 ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์ช่องพิเศษภายในหอ้งพกั และค่าใชจ่้ายอืน่ๆ ที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเกินพิกดั (สายการบินก าหนดใหไ้ม่เกินท่านละ 23 กก)  
 ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน คนขับรถท่านละ 50,000 วอน/คน/ทิป หรือ 1,500 บาท / ทิป / ท่าน 
 ค่าใชจ่้ายอนัเน่ืองมาจากความล่าชา้ของสายการบิน, เหตุสุดวิสัย, การเมือง หรือ ภยัธรรมชาติ ฯลฯ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีการบริการหักณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ต้องการขอใบเสร็จมีภาษี) 
หมายเหตุ  
 รายการ และราคาส าหรับผูร่้วมเดินทางผูใ้หญ่อย่างนอ้ย 15 ท่าน เดินทางไป และกลบัพร้อมคณะ 
 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่กบั 

สายการบิน และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย อย่างไรกต็ามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิน ตามสถานการณ์ดงักล่าว 
 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกดิความเสียหาย หรือสูญหาย ส าหรับกระเป๋าเดินทาง หรือของมีค่าส่วนตวัของท่านระหว่างการเดินทาง 



 

 

 

 
 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีทีผู้่เดินทางมิได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้า หรือออกนอกประเทศ 
อนัเน่ืองมาจากการพิจารณาของเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง หรือ มีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏเิสธในกรณีอ่ืน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ด้วยเหตุอนัเน่ืองมาจากความผิดพลาด ความล่าช้า การเปลีย่นแปลงบริการของสายการบิน 
บริษัทขนส่ง หรือหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เหตุการณ์ทางการเมือง การจลาจล ภัยธรรมชาติ อนันอกเหนือจากความควบคุม 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีทีผู้่เดนิทางไม่ใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด โดยความสมัครใจของผู้เดินทางเอง และ/
หรือไม่เดินทางไปพร้อมคณะ และ/หรือไม่ปรากฏตัวในวันเดินทาง 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ีไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัเวลา การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัย
อ่ืนๆ ท่ีอาจเกดิข้ึนได ้ทั้งน้ี เพ่ือความปลอดภยั และประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกดิข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
 มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ ก  ากบั

เท่านั้น 
 บริษทัฯ จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ท่ีประสงคจ์ะไปท่องเท่ียวตามรายการของทวัร์ทุกวนัเท่านั้น  หากท่านไม่สามารถร่วมทวัร์ทุกวนั แค่สมคัรมาร่วมทวัร์เพียงเพ่ือการใช้

ตัว๋เคร่ืองบินและท่ีพกัในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏว่าท่านไม่รวมทวัร์ในบางวนั ทางบริษัทจะคดิค่าด าเนินการในการแยกท่องเทีย่วเอง 300 USD 
(กอ่นซ้ือทวัร์ จะตอ้งแจง้ความประสงคท่ี์เป็นจริง เพ่ือทางผูจ้ดัจะไดคิ้ดค่าบริการท่ีเหมาะสม) 

 เด็ก หมายถึง ผูท่ี้มีอายุนอ้ยกว่า 12 ปี 
 หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
 *.*.*. น า้หนักกระเป๋าคนละ23 กก.*.*.*.  
เง่ือนไขการให้บริการ 

1. การจองคร้ังแรก มดัจ าท่านละ 10,000 บาทภายใน 24 ชัว่โมง หลงัการจอง และช าระทั้งหมดกอ่นเดินทางภายใน 30 วนั 
หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวนัหยุดยาวช าระทั้งหมดกอ่นเดินทางภายใน 30วนั   
(การไม่ช าระเงินค่ามดัจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดใด ผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจดั หรือยกเลิกการเดินทาง)  

2. ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืน
ค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

การยกเลกิ 
 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด 
 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 21-29 วนั เกบ็ค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 
 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-20 วนั เกบ็ค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 7-14 วนั เกบ็ค่าใชจ่้าย 80% ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 1 - 6 วนั เกบ็ค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์  

**ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิก หรือเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได*้* 
 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Charter 

Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 


