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วนัแรก         กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 

20.30 น. คณะพรอ้มกันท่ี สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 2 เคานเ์ตอร ์C สายการบิน THAI 

AIRWAYS (TG) เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการขึ้ น

เคร่ือง (หวัหน้าทวัรแ์นะน าการเดินทาง) สายการบิน THAI AIRWAYS จดัท่ีนัง่แบบ 3-3-3 

น ้าหนักกระเป๋า 30 กก./ท่าน  

**หมายเหตุ** เคานเ์ตอรเ์ช็คอินจะปิดบริการ ก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาที 

และผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 40 นาที (**ขอสงวนสิทธ์ิใน

การเลือกท่ีนัง่บนเครือ่ง เน่ืองจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบิน**)  

 

 

 

 

 

 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

23.30 น. บินลดัฟ้าสู่ สาธารณรฐัเกาหลีใต ้โดยเท่ียวบินท่ี TG656 (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

วนัที่สอง       เกาหลีใต ้(อินชอน) – อุทยานแห่งชาตโิอแดซาน – วดัวอลจองซา    

                  ทางเดินลอยฟ้าบยองบงัชิ – เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ (NIGHT SKI) 

06.55 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอินชอน (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรบันาฬิกา

ของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ินเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง

http://bit.ly/2NMk5YE
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และศุลกากรแลว้ ขอตอ้นรับทุกท่านสู่สาธารณะรัฐเกาหลีใต ้รถโคช้น าทุกท่านขา้มทะเล

ตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยองจอง หรือ สะพานเพ่ือความหวงัในการรวมชาติท่ียาวกว่า 4.42

กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร  

จากน้ันน าท่านเดินทางไปยงั อุทยานแห่งชาติโอแดซาน (ODAESAN NATIONL PARK) 

อุทยานท่ีตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาแบกดู รายลอ้มด้วยป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ ท่านจะได้

เพลิดเพลินกบัทิวทัศน์อันสวยงามตลอดสองขา้งทาง โดยอุทยานมีพ้ืนท่ีครอบคลุมเมืองเพียง

ชาง และเมืองฮองชอน โอแดซานเป็นป่าสนอนักวา้งขวาง และมีแนวเขาท่ีราบเรียบเชื่อมยอด

เขา 5 ยอด ซ่ึงเป็นยอดเขาท่ีเล่าขานกนัว่าเป็นท่ีสถิตยข์องพระโพธิสตัว์ ดว้ยความสวยงามของ

อุทยานแหง่ชาติโอแดซาน จึงส่งผลใหไ้ดร้บัสมญานามวา่ "หา้ภูเขาใหญ่หรือหา้ยอดภูเขา" เล่ือง

ชื่อในดา้นความงามของหุบเขาท่ีสลับกับล าธารสายน ้า และธรรมชาติท่ีงดงาม นอกจากน้ียงั

เป็นแหล่งศูนยร์วมวดัท่ีมากท่ีสุดของประเทศ มียอดเขาสูงสุดชื่อว่า ยอดพีโรบอง ท่ีมีความสูง

มากถึง 1,563 เมตรจากระดับน ้ าทะเล ท าใหท่ี้น่ีจึงเป็นอีกแหล่งปีนเขายอดนิยมของชาว

เกาหลีดว้ย  

 

นอกจากน้ียงัมีวดัเก่าแก่ท่ียงัคงความงดงาม ตั้งอยู่ในภูเขาฝั่งตะวนัออกของอุทยานโอแดซาน 

วัดวอลจองซา (WOLJEONGSA TEMPLE) เป็นวดัท่ีสวยงามท่ามกลางบรรยากาศหุบเขา และ
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ใบไมเ้ปล่ียนสีในช่วงฤดูใบไมร้่วง ส่วนในฤดูหนาววดัแห่งน้ีจะปกคลุมไปดว้ยหิมะสีขาว ถา้หาก

มาเท่ียวในช่วงหน้าหนาวแลว้ ท่านจะไดส้มัผัสกบับรรยากาศสุดโรแมนติกท่ีมีหิมะโปรยปราย 

ดา้นหนา้ก่อนถึงทางเขา้วดัจะเต็มไปดว้ยตน้เฟอรส์ูงใหญ่โอบลอ้มกว่า 1,700 ตน้ มีล าธารไหล

ผ่านขั้นระหวา่งถนนเสน้หลกัและตวัวดั เป็นหน่ึงในวดัหลกัแห่งท่ี 4 ของศาสนาพุทธนิกายโจเก

จงในจงัหวดัคงัวอนโด และเป็นวดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในสมยัราชวงศช์ิลลา จุดเด่นของท่ีน่ีคือ เจดีย์

แปดเหล่ียมเกา้ชั้น มีความสูงถึง 15.2 เมตร ท่ีวดัยงัเป็นส่วนหน่ึงของพิพิธภณัฑ์ซองโบ ส าหรบั

จดัแสดงส่ิงประดิษฐ ์และสมบติัจากศาสนาพุทธในยุคโครยอ 

 
กลางวนั บริการอาหารกลางวัน (1) เมนู บูลโกกิ หมูหมักสไตลเ์กาหลี มีรสชาติออกหวานเผ็ด

เล็กนอ้ย โดยน าหมูลงในกระทะพรอ้มน ้าซุปปรุงรส เม่ือสุกรบัประทานพรอ้มเครื่องเคียง

และขา้วสวย 
 

จากน้ันน าท่านไป ทางเดินลอยฟ้าบยองบงัชิ (BYEONGBANGCHI SKYWALK) เป็นหน่ึงใน

สถานท่ีถ่ายท าซีรีสย์อดฮิตแห่งปี Descendants of The Sun ทางเดินลอยฟ้าแห่งน้ีตั้งอยูบ่นเขา

อารี มีความสูงกวา่ 583 เมตร จุดชมวิวออกแบบมาใหเ้ป็นรูปตวั U ยื่นหน้าออกมาจากหน้าผา

สูง จึงท าใหม้องเห็นทศันียภ์าพอันงดงามน่าท่ึง ตวัทางเดินเป็นกระจกใสท่ีสามารถมองทะลุลง

ไปดา้นล่างได ้ถา้มองออกไปเบ้ืองหนา้ท่านจะเห็นความสวยงามของเกาะบมัซอม และแม่น ้าดงั

กงั ท่ามกลางภูเขาสลบัซับซอ้น นอกจากจะไดส้มัผัสวิวสวยๆ 360 องศาแลว้ ท่านจะยงัไดสู้ด
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อากาศบริสุทธ์ิช่ืนใจอีกดว้ย ถือเป็นจุดชมวิวท่ีน่าไปสมัผัส และก่อนขึ้ นไปทางเจา้หน้าจะใหส้วม

ถุงเทา้ทบักบัรองเทา้เพ่ือป้องกนัรอยขีดขว่นท่ีอาจจะเกิดขึ้ นนัน่เอง  

 

 

เม่ือเขา้สู่ฤดูหนาวภูเขาของเกาหลีจะถูกปกคลุมไปดว้ยหิมะขาวโพลน เราจะน าท่านไปสัมผัส

ประสบการณ์หน้าหนาวสุดสนุกบน ลานสกีขนาดใหญ่ (NIGHT SKI) พรอ้มเสิรฟ์ความฟินขั้น

สุดใหทุ้กท่านดว้ยการพาไปเล่นสกีและนอนพกัท่ีสกีรีสอรท์ มีเวลาใหท่้านไดส้นุกกบัการเล่นสกี

อย่างเต็มท่ี ซ่ึงปลอดภยัไม่มีอนัตราย การเตรียมตวัก่อนเล่นสกีควรเตรียมถุงมือสกี ผา้พนัคอ 

แว่นกนัแดด เส้ือแจค๊เก็ตกนัน ้าหรือผา้ร่ม และกางเกงรดัรูป พรอ้มกบัรบัฟังขอ้แนะน า และฝึก

วิธีการเล่นจากไกดท์อ้งถ่ินก่อนลงสนามจริง ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภยัของท่านเองเป็นส าคญั  

(**ราคาทัวรย์งัไม่รวมค่าอุปกรณก์ารเล่นสกี สกีลิฟท์ สโนวส์เลด สกีค่าเล่นรวมชุด

ประมาณ 50,000 วอน**) 
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*** หมายเหตุ ปริมาณของหิมะ และการเปิดใหบ้ริการของลานสกี ข้ึนอยู่กับความ

เอ้ืออ านวยของสภาพอากาศในแต่ละปี หากมีหิมะไม่เพียงพอลานสกีอาจจะปิดใหบ้ริการ 

ในกรณีที่ลานสกีไม่สามารถเปิดบริการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลง

โปรแกรม ปรบัเปลี่ยนเป็น ONE MOUNT (SNOW PARK*) สวนสนุกอีกหน่ึงแห่งท่ีน่าสนใจ

เม่ือเดินทางไปเท่ียวเกาหลี ท่านจะไดพ้บกลบัโลกแห่งลานน ้าแข็งเล่นหิมะ 365 วนั เมืองหิมะ

จ าลองตั้งอยู่ท่ีเมือง GOYANG แหล่งท่องเท่ียวใกลก้รุงโซล "Snow Park" ในร่มท่ีใหญ่สุดของ

ประเทศเกาหลี เพลิดเพลินกับการขี่เคร่ืองเล่นสุดน่ารักบนลานน ้ าแข็ง  เช่น จักรยานคู่รัก 

จกัรยานเด่ียว รถเฟอรร่ี์ กะบะสเลดแซนตา้ เป็นตน้ หรือเขา้สู่โลกของหิมะท่ีอุณหภูมิติลบ -2 

องศาเซลเซียส กับการเล่นสโนสเลค บนลานหิมะ (ราคาทัวร์น้ีไม่รวมค่าเขา้ SNOW PARK 

15,000 วอน หรือหากท่านใดไม่สนใจ สามารถเดินชอ้ปป้ิงตามอธยัาศยั มีทั้ง H&M, ADIDAS 

และมีอีกหลากหลายแบรนดช์ั้นน า) *** 

 

เยน็ บรกิารอาหารเยน็ (2) เมนู ชาบู ชาบู สุก้ีสไตลเ์กาหลี สุก้ีหมอ้ไฟสไตลเ์กาหล ีอาหาร

พ้ืนเมืองเกาหลี ลกัษณะคลา้ยสุก้ีหมอ้ไฟ 
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พกัที่    PHOENIX SKI RESORT / JISAN FOREST / BEAR TOWN หรอืระดบัเดียวกนั 

 

วนัที่สาม      ไรส่ตรอเบอรี ่- โรงเรยีนสอนท ากิมจ ิ– EVERLAND 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 

จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่ ไรส่ตรอเบอรร์ี่ ใหท่้านไดช้ิม

สตรอเบอร์ร่ีสดๆ หวานฉ า่จากไร่  และยังสามารถซ้ือ

กลับมาฝากคนท่ีเมืองไทยไดด้้วย โดยจะมีการแพ็คใส่

กล่องสวยงาม และส่งใหท่้านวนัสุดทา้ย  

จากน้ันน าท่านไปเรียนรูว้ฒันธรรมการท ากิมจิของชาวเกาหลีท่ี โรงเรียนสอนท ากิมจิ อาหาร

เกาหลีประเภทผักดองท่ีอาศยัภูมิปัญญากน้ครวัของชาวเกาหลี ดว้ยการหมกัพริกสีแดงและผัก

ต่างๆ โดยทัว่ไปจะเป็นผักกาดขาว ชาวเกาหลีนิยมรบัประทานกิมจิเกือบทุกม้ือ และยงัน าไป

ปรุงเป็นส่วนประกอบอาหารอีกหลายอยา่ง ปัจจุบนักิมจิมีมากกว่า 187 ชนิด ส่วนใหญ่แลว้จะ

มีรสเผ็ด และเปร้ียว นอกจากน้ียงัสามารถสวมใส่ ชุดประจ  าชาติฮันบก ซ่ึงเป็นชุดประจ าชาติ

ของเกาหลี พรอ้มถ่ายภาพสวยๆ เก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก 
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กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (4) เมนู บุฟเฟตบ์าบีคิวป้ิงยา่งสไตลเ์กาหลี เน้ือหมู เน้ือไก่ เน้ือวัว 

ปลาหมึก อาหารเกาหลี เตมิไม่อั้น 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์(EVERLAND THEME PARK) สวนสนุก

กลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ ถูกขนานนามว่า เป็น ดิสนียแ์ลนด์แห่งเกาหลีใต ้ตั้งอยู่

ท่ามกลางหุบเขา ทุกคนจะไดท่้องไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟารี ชมไลเกอร ์สิงโตเจา้ป่า และเสือ

ดินแดนแห่งเทพนิยาย และสนุกกับเคร่ืองเล่นนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น รถไฟเหาะตีลังกา 

(Rolling X-Train) เฮอรริ์เคน (Double Rock Spin) เรือเหาะไวก้ิง (Columbus Adventure) 

และไฮไลคท่ี์พลาดไม่ไดข้องสวนสนุกแห่งน้ี รถไฟเหาะรางไม ้(T-EXPRESS) นอกจากน้ี ยงัมี

สวนดอกไมท่ี้ก าลงัออกดอกบานสะพรัง่อวดสีสนั ณ สวนดอกไมส่ี้ฤดู (Four Season Garden) 

ซ่ึงจะเปล่ียนแปลงพนัธุด์อกไมไ้ปตามฤดูกาลในรูปแบบท่ีหลากหลายตลอดทั้งปี (ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บั

สภาพอากาศ) ดว้ยสีสนัท่ีสดของดอกไมแ้ต่ละชนิดจึงไดร้บัความนิยมอย่างมาก นักท่องเท่ียว

ท่ีมาสวนสนุกจึงไม่พลาดท่ีจะมาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศความสดชื่นกลบัไปเป็นท่ีระลึก รวมทั้ง

ยงัมีการจัดเทศกาลในแต่ละเดือน อาทิเช่น ในช่วงฤดูหนาวประมาณเดือนพฤศจิกายน - 

ธนัวาคม มีการจดังานเฉลิมฉลองเทศกาลคริสตม์าส และตอ้นรบัเทศกาลปีใหม่ ทุกเทศกาลจะ

ตกแต่งดว้ย แสง สี เสียง สุดอลงัการ พรอ้มทั้งมีขบวนพาเหรดมาสรา้งความบนัเทิงใหก้บัเด็กๆ 

เชน่ White Christmas Parade, Moonlight Parade 
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เยน็ บริการอาหารเย็น (5) เมนูบุฟเฟ่ต ์SEA FOOD ส  าหรบัท่านที่ช่ืนชอบอาหารทะเลเป็น

พิเศษ ใหท้่านไดเ้ลือกสรรอาหารทะเลที่สดใหม่ และ อาหารนานาชนิด พิเศษ !! ขาปูยกัษ ์

พกัที่   BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรอืระดบัเดียวกนั 
 

วนัที่สี ่         ศูนยส์มุนไพรโสม - COSMETIC - โซลทาวเวอร ์– พระราชวงัเคียงบกกุง - ฮอกเกนามู      

                  DUTY FREE – ตลาดเมียงดง                

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

จากน้ันน าท่านออกเดินทางไปยงั ศูนยส์มุนไพรโสมเกาหลี (GINSEN CENTER) สมุนไพรท่ี

ช่วยเสริมความแข็งแรงใหแ้ก่ระบบยอ่ยอาหาร ปอด ช่วยท าใหจ้ิตใจสงบ และเพ่ิมพละก าลงั มี

สรรพคุณทางการแพทยช์่วยบ ารุงหวัใจ ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ 

ลดและป้องกนัมะเร็ง 

จากน้ันน าท่านแวะชอ้ปท่ีรา้นเคร่ืองส าอางคย์อดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรคข์องนักชอ้ป

ชาวไทย เพ่ือเลือกซ้ือกลบัไปเป็นของฝาก มีใหเ้ลือกมากมายหลากหลายแบนด์ ไม่ว่าจะเป็นส

กินแครบ์ ารุงผิวแบรนดอ์ยา่ง DEWINS และแบรนด ์JSM ท่ีเป็นสินคา้หลกัของทางรา้น ไม่ว่าจะ

เป็นครีมหอยทาก ครีมน ้าแตก ครีมขดัขี้ ไคล สแตมเซลล ์โบท็อกซ ์เป็นตน้ และยงัมีสินคา้อ่ืนๆ 

อาทิเชน่ ครีมวา่นหางจระเข ้แป้งมา้โยก ยายอ้มผม แฮนดค์รีม ยาสระผม ฯลฯ 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านไปยงัหน่ึงในทาวเวอร์ท่ีมีวิวท่ีสวยท่ีสุดในเอเชีย โซลทาวเวอร ์(N SEOUL 

TOWER) ตั้งอยู่บนภูเขานัมซานใจกลางกรุงโซล มีความสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 

เมตร และมีความสูง 479 เมตรจากพ้ืนดิน ไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางวนั ช่วงกลางคืน หรือฤดูกาล

ไหนๆ ก็ยงัไดร้บัความนิยมเสมอมา ทั้งจากนักท่องเท่ียวและคู่รกัชาวเกาหลี เพราะเป็นจุดชมวิว

ท่ีมองเห็นวิวทัว่ทั้งกรุงโซล และบริเวณรอบๆ แบบพาโนราม่า นับเป็นอีกสถานท่ีสุดแสนโรแมน

ติกแห่งหน่ึงท่ีคู่รกัทุกคู่ไม่ควรพลาด นอกจากน้ียงัมีไฮไลท์ส าคญัของกรุงโซลท่ีนักท่องเท่ียวทุก

คนจะตอ้งมาแวะเช็คอินคือ สถานท่ีคลอ้งกุญแจชื่อดงั Love Key Ceremony ท่ีมีความเชื่อว่า 

คู่รกัท่ีมาคลอ้งกุญแจท่ีน่ีจะมีความรกัท่ียืนยาวไปตลอดกาล **ราคาทัวรน้ี์ไม่รวมกุญแจและ

ค่าข้ึนลิฟท*์*  
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กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (7) เมนู ไก่ตุน๋โสม อาหารบ ารุงสุขภาพ ไก่ขนาดก าลงัเหมาะ ยดั

ไสด้ว้ยโสม แปะกว๊ย และสมุนไพรบ ารุงรา่งกาย เสริฟ์ในหมอ้ดินรอ้นๆ 

จากน้ันน าท่านชม พระราชวังเคียงบกกุง (GYEONGBOKGUNG PALACE) พระราชวงัแห่งแรก

ของราชวงศโ์ชซอน ตั้งอยูใ่จกลางกรุงโซล ดว้ยฉากหลงัของพระราชวงัน้ันเป็นเขาพกูกัซาน ท า

ใหดู้ยิ่งใหญ่อลงัการเป็นอยา่งมาก เม่ือเทียบกบัพระราชวงัอ่ืนๆ จะมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในบรรดา

พระราชวงัโบราณทั้งหมด 5 แห่งท่ียงัคงรกัษาไว ้เดิมมีต าหนักอาคารมากถึง 200 อาคาร ใน

ปัจจุบันไดร้ับการบูรณะแลว้เหลือเพียง 10 ต าหนัก นอกจากน้ีภายในบริเวณของพระราชวงั

แห่งน้ีมีสถาปัตยกรรมท่ีน่าสนใจคือ พระท่ีนัง่คึนจองวอง (Geunjeongjeon) และ ศาลาเคียง

ฮวยรู (Hyangwonjeong) ซ่ึงตั้งอยูภ่ายในบริเวณสระน ้า และมีทศันียภาพท่ีสวยงามมาก  

*** หมายเหตุ : กรณีท่ีพระราชวังเคียงบกกุงไม่เปิดท าการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิปรบั

รายกาทดแทนเป็น พระราชวังชางด็อกกุง *** (CHANGDEOKGUNG PALACE) พระราชวงั

ล าดบัท่ีสองท่ีถูกสรา้งต่อจากพระราชวงัเคียงบกกุง ในปี ค.ศ. 1405 และยงัเป็น 1 ใน 5 ของ

พระราชวงัส าคญัท่ียงัคงรกัษาไว ้ซ่ึงมีตน้ไมข้นาดยกัษ์มีอายุกวา่ 300 ปี บ่อน ้า และศาลาริมน ้า 

พระราชวงัแหง่น้ีเป็นท่ีพ านักของพระมหากษัตริยถึ์ง 9 พระองค ์ปัจจุบนัยงัคงเหลือความงดงาม

บางส่วนของพระราชวงั ไดแ้ก่ พระต าหนัก INJEONGJEON พระต าหนัก DAEJOJEON พระ

ต าหนัก SEONJEONGJEON และพระต าหนัก NAKSEONJAE 
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จากน้ันพาท่านชม ศูนยส์มุนไพรบ ารุงตบั (HOKGENAMU) ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึก

บนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะ และสูงเหนือระดบัน ้าทะเล 50-800 เมตร ช่วยดูแลตบัใหส้ะอาด

แข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็ง ไม่ถูกท าลายจากการด่ืมแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจาก

อาหาร และยา 

จากน้ันน าท่านเลือกซ้ือสินคา้ปลอดภาษี ดิวตี้ ฟรี (DUTY FREE) ท่ีรา้นคา้ปลอดภาษีท่ีใหญ่

ท่ีสุดในโซล แหล่งรวมสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น น ้าหอม เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง 

กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดบัหลากหลายแบรนดด์งั และสินคา้แบรนดอ่ื์นๆ อีกมากมาย โดย

ชั้นใตดิ้นจะเป็นสินคา้แบรนด์หรู และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ อาทิเช่น PRADA, DIOR, LOUIS 

VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU เป็น

ตน้ ในส่วนของชั้นท่ี 1 เป็นช็อป CHANNEL และนาฬิกาดังหลากหลายแบรนด ์อาทิเช่น 

ROLEX, HERMES, OMEGA, TISSOT เป็นตน้ ชั้น 2 เป็นช็อป MCM ชั้นท่ี 3 เป็นโซน

เคร่ืองส าอางคห์ลากหลายแบรนดด์งั ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ SULWHASOO, HERA, LANEIGE, 

L'Oré al, SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เป็นตน้ 

ชั้น 4 จะเป็นสินคา้แบรนดเ์นมอ่ืนๆ และชั้นท่ี 5 จะเป็นแบรนดข์องเกาหลี และโซนรา้นอาหาร 
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จากน้ันน าท่านเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง ยา่นเมียงดง (MYEONG-DONG) แหล่งละลายทรพัย์

ในดวงใจของสาวๆหลายคน หรือสยามสแควรเ์กาหลี ตลาดแห่งน้ีจะมีเส้ือผา้ กางเกง รองเทา้ 

น ้าหอม เคร่ืองส าอางคท์ั้งแบรนดเ์นมชื่อดงั และโลคอลแบรนด์ รวมถึงซีดีเพลง รูปดารา และ

ศิลปินเกาหลี หรืออะไรท่ีวัยรุ่นต้องการก็สามารถหาได้จากท่ีตลาดน้ี  อาทิเช่น ร้าน

เคร่ืองส าอางคค์ท่ี์คุน้หคูนไทยท่ีไม่ว่าจะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, NATURAL 

REPUBLIC, INNISFREE ราคาเคร่ืองส าอางคค์จ์ะถูกกวา่ประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เท่า และ

บางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทย หรือจะเป็นรา้นขายรองเทา้แบรนดด์งัอยา่งรา้น MBC MART ก็มี

รองเทา้หลากหลายแบรนดด์งัใหเ้ลือกมากมาย อาทิเช่น ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, 

VANS, CONVERSE, FILA เป็นตน้    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 
 

ในส่วนของอาหารบริเวณขา้งทางท่ีฮอทฮิตไม่แพก้นัอยา่งโซน เมียงดงสตรีทฟู้ด (MYEONG-

DONG STREET FOOD) มีอาหารหรือของทานเล่นใหไ้ดล้ิ้มลองมากมาย ไม่ว่าจะเป็น หอยเชลล์

ยา่งตวัใหญ่อบน่ากิน ขนมไข่หรือเครนัปัง ขนมยอดฮิตตลอดกาลของเมียงดง กุง้ล็อบสเตอรต์วั

ใหญ่ๆ ยา่งชีสมีรสหวาน ชีสย่าง โดยการเอามอสซาเรลล่าชีสเสียบไมแ้ลว้เอาไปย่าง ต๊อกโบกี 

เคก้ขา้วท่ีขึ้ นช่ือของเกาหลี ปรุงรสดว้ยซอสเผ็ดสไตลเ์กาหลี เมนูน้ีมีอยู่เกือบทุกซอกทุกมุมท่ีใน

ตลาดเมียงดง บะหม่ีด าจาจังมยอน หน่ึงในเมนูสุดฮิตท่ีเห็นกันบ่อยในซีร่ีส์เกาหลี มันฝรัง่

เกลียวทอดกรอบเสียบไม ้พบเห็นไดท้ัว่ไปในเมืองไทย แต่ของท่ีน่ีจะมีไสก้รอกเพ่ิมเขา้มาอีก

หน่ึงชั้น ปลาหมึกยกัษ์ทอดกรอบ เสียบไมแ้บบอลงัการโรยดว้ยเกลือ เป็นตน้ แต่หากคนท่ีชอบ

ของหวานก็จะมีไอติมโคนเจา้ดงั ซ่ึงไอติมท่ีกดมาใส่โคนน้ันสูงถึง 2 ฟุต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เยน็  อิสระอาหารเยน็ 1 ม้ือ (ใหทุ้กท่านไดอิ้สระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั) 

พกัที่    BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรอืระดบัเดียวกนั 

 

วนัที่หา้        น ้ามนัสน – พลอยอเมทิส – PAJU OUTLET - ละลายเงินวอนซุปเปอรม์าเก็ต – สนามบิน    

                  อินชอน – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

น าท่านเรียนรูก้ารท าผลิตภณัฑท่ี์สกดัจาก น ้ามนัสนเข็มแดง (RED PINE) มีสรรพคุณช่วย

บ ารุงร่างกาย ลดไขมนั ชว่ยควบคุมอาหาร และรกัษาสมดุลในร่างกาย 

จากน้ันน า ท่านชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส  (AMETHYST 

FACTORY) แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและน า

โชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตา จนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอย

น้ีจะงามจบัตาเม่ือมาท าเป็นแหวน จี้  ต่างห ูและสรอ้ยขอ้มือ 

 

 



รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (9) เมนู เมนู บูลโกกิ หมูหมกัสไตลเ์กาหลี มีรสชาตอิอกหวานเผ็ด

เล็กนอ้ย โดยน าหมูลงในกระทะพรอ้มน ้าซุปปรุงรส เม่ือสุกรบัประทานพรอ้มเครือ่งเคียง

และขา้วสวย 

จากน้ันน าท่านเขา้สู่ PAJU PREMIUM OUTLET สถานท่ีจ าหน่ายสินคา้แบรนดด์งัๆ มีทั้งหมด 3 

ชั้น เต็มไปดว้ยรา้นแบรนดแ์ฟชัน่กว่า 160 รา้น ทั้งของเกาหลีและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น 

COACH, GUCCI, MCM, MICHEL KORS, LACOSTE, GUESS, FILA, NIKE, ADIDAS, NEW 

BALANCE เป็นตน้ นอกจากรา้นดงัๆ แลว้ยงัมีรา้นคา้โลคอลแบรนด ์ฟู้ดคอรด์ รา้นกาแฟ  

น าท่านเพลินเพลินกบัการแวะซ้ือของฝากท่ี ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงินวอน ซ้ือ 5 แถม 1) 

สาหร่าย ขนมต่างๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก ้ผลิตภัณฑข์องใบ และรากฝอยของโสมใน

รูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครีมลา้งหนา้โสม เคร่ืองส าอางโสม และยงัมีกิมจิ เปเป

โร (ป๊อกก้ีเกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกลว้ย เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

18.00 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาตอิินชอน 

21.25 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี TG657 (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

01.25 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาตสุิวรรณภูมิ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 
  

*** ส ำคญัมำกโปรดอ่ำน *** 
ในกรณีทีต้่องออกตั๋วภำยใน เคร่ืองบิน / รถทวัร์ / รถไฟ ก่อนท ำกำรออกตั๋วโดยสำร กรุณำสอบถำมทีเ่จ้ำหน้ำที่ทุกคร้ัง  

เน่ืองจำกสำยกำรบินอำจมีกำรปรับเปลีย่นเที่ยวบินหรือเวลำบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ  
มิเช่นน้ัน ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบค่ำใช้จ่ำยใดใดทั้งส้ิน 

ขอบพระคุณทุกท่ำนทีใ่ช้บริกำร  
 
 

 
 
 
 
 

***หมำยเหตุ*** 
ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลีย่นแปลงโปรแกรมหรือรำยกำรอำหำร โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ ทั้งนีข้ึน้อยู่ตำมควำมเหมำะสม 
**กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง ทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง ทาง
บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน และขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการ ไม่วา่กรณีใดๆ ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั** 

**พาสสปอร์ตจะตอ้งมีอายมุากกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัไปถึง** 



รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อตัราค่าบริการ เกาหลี 5 วนั 3 คืน (THAI AIRWAYS) 

KOREA PERFECT SKI สกี - โซล – โซล  

 

ก าหนดการเดินทาง 

ธนัวาคม 2561 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 

2-3 ท่าน 

ราคา 

จอยแลนด ์

(ไม่รวมตัว๋) 

ราคา 

เด็กอายุไม่เกิน 

2 ขวบ 

พกั 

เดี่ยว 

เพิ่ม 

01 – 05 ธนัวาคม 2561 (วนัพ่อ) 24,999 9,900 5,900 7,000 

03 – 07 ธนัวาคม 2561 (CLOSED) 25,999 9,900 5,900 7,000 

04 – 08 ธนัวาคม 2561 (วนัพ่อ) 25,999 9,900 5,900 7,000 

07 – 11 ธนัวาคม 2561 

(วนัรฐัธรรมนูญ) 

25,999 9,900 5,900 
7,000 

ในกรณยีกเลกิกำรเดินทำง ต้องยกเลกิ 30 วนัก่อนกำรเดินทำงเท่ำน้ัน ไม่เช่นน้ัน ทำงบริษทัจะไม่คืนมดัจ ำไม่ว่ำ
ด้วยกรณใีดๆทั้งส้ิน เพรำะทำงบริษทัได้ท ำกำรจ่ำยค่ำตั๋วกบักำรสำยกำรบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่ำนข้อควำมให้

ถี่ถ้วน ก่อนกำรจองทวัร์ทุกคร้ัง เพ่ือประโยชน์แก่ตัวท่ำนเอง 
 
ข้อควำมส ำคัญ โปรดอ่ำนอย่ำงละเอยีด 

ในกรณีท่ีลูกคา้เดินทางไปประเทศเกาหลีใต ้แลว้ไม่สามารถผา่น เขา้-ออก นอกประเทศได ้ท าให้ลูกคา้ตอ้งถูกส่งตวั
กลบัเขา้ประเทศไทย จึงมีค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนในการเปล่ียนตัว๋ขากลบั และรวมถึงค่าบริการอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนดว้ย ฉะนั้น ลูกคา้
จะต้องเป็นผูรั้บผิดชอบในค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนท่ีทางประเทศนั้นๆเรียกเก็บ ทางผูจ้ดัและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนทุกกรณี หรือตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเท่ียวบินถดัไปท่ีมีท่ีนัง่ว่าง หรือตามวนัเดินทางของตัว๋เคร่ืองบิน 
ทั้งน้ี ข้ึนอยู่ทางเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศเกาหลีใตแ้ละสายการบินเป็นผูพ้ิจารณา ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไป
แทรกแซงได ้ 

** ตรวจคนเขา้เมืองประเทศเกาหลีใตจ้ะมีการสุ่มตรวจ และอาจมีการเรียกไปสัมภาษณ์ ในการท่ีทางตรวจคนเขา้
เมืองเรียกสัมภาษณ์นั้น ข้ึนอยูก่บัทางตรวจคนเขา้เมืองเป็นผูพ้ิจารณา และอยูใ่นดุลพินิจของทางเจา้หนา้ท่ี ตม. ทางบริษทัทวัร์ 
ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงในส่วนน้ีได ้** 

*** ทวัร์คร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถา้ลูกคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร์ ทาง
บริษทัจะคิดค่าด าเนินการในการแยกท่องเท่ียวเอง 300 USD ต่อท่าน *** 

 



รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 
 

08 – 12 ธนัวาคม 2561 

(CLOSED) 

25,999 9,900 5,900 
7,000 

10 – 14 ธนัวาคม 2561 

(วนัรฐัธรรมนูญ) 

25,999 9,900 5,900 
7,000 

11 – 15 ธนัวาคม 2561 (CLOSED) 25,999 9,900 5,900 7,000 

12 – 16 ธนัวาคม 2561(CLOSED) 26,999 9,900 5,900 7,000 

13 – 17 ธนัวาคม 2561 26,999 9,900 5,900 7,000 

14 – 18 ธนัวาคม 2561 (CLOSED) 26,999 9,900 5,900 7,000 

15 – 19 ธนัวาคม 2561 (CLOSED) 26,999 10,900 5,900 7,000 

16 – 20 ธนัวาคม 2561 (CLOSED) 26,999 10,900 5,900 7,000 

17 – 21 ธนัวาคม 2561 (CLOSED) 26,999 10,900 5,900 7,000 

18 – 22 ธนัวาคม 2561 26,999 10,900 5,900 7,000 

20 – 24 ธนัวาคม 2561 27,999 10,900 5,900 7,000 

21 – 25 ธนัวาคม 2561  27,999 10,900 5,900 7,000 

22 – 26 ธนัวาคม 2561 (CLOSED) 28,999 10,900 5,900 7,000 

23 – 27 ธนัวาคม 2561 (CLOSED) 28,999 10,900 5,900 7,000 

24 – 28 ธนัวาคม 2561  28,999 10,900 5,900 7,000 

25 – 29 ธนัวาคม 2561 (CLOSED) 30,999 10,900 5,900 7,000 

26 – 30 ธนัวาคม 2561  30,999 10,900 5,900 7,000 

27 – 31 ธนัวาคม 2561 30,999 10,900 5,900 7,000 

28 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2562 (วนัปีใหม่) 32,999 10,900 5,900 7,000 

29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562 (วนัปีใหม่) 32,999 10,900 5,900 7,000 

30 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2562 (วนัปีใหม่) 32,999 10,900 5,900 7,000 

31 ธ.ค. – 04 ม.ค. 2562 (CLOSED) 32,999 10,900 5,900 7,000 

 

***ค่าบรกิารขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน*** 

** ทางบริษทัขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ทา่นละ 40,000 วอน /ทริป/ทา่น  

หรือทา่นละ 1,400 บาท/ทริป/ทา่น** 

 
 
 



รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 
 

**หมายเหต*ุ* 

1. รบัเฉพาะผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว ค่าทัวรท่ี์จ่ายใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผูจ้ดัได้

ช าระใหก้บัสายการบินและสถานท่ีต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง ฉะน้ันหากท่านไม่ไดร้่วมเดินทาง

หรือใชบ้ริการตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใดหรือไดร้บัการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ 

(ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต)้ ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินใหแ้ก่ท่าน 

***และทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ราคาน้ีเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น ถา้หากเป็นชาวต่างชาติ จะตอ้ง

เพิ่มจากราคาค่าทวัรป์กติอีก 100 USD** **กรณีตดักรุ๊ปเหมาท่ีเป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรง

เคร่ืองส าอางค ์ หมอ  พยาบาล  ชาวต่างชาติ หรือกรุป๊ท่ีมีการขอดูงาน จะตอ้งสอบถามราคาใหมทุ่กครั้ง** 

2. หากมีเพ่ือนหรือญาติของท่านตอ้งการร่วมเดินทางท่องเท่ียวระหว่างท่องเท่ียวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่างๆ 

ตลอดจนขอ้แนะน ากรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีท่ีรบัผิดชอบ หากท่านมีความจ าเป็นตอ้งรบัฝากของจากผูอ่ื้นเพ่ือท่ีจะ

น าไปยงัประเทศน้ันๆ  หรือน ากลบัประเทศไทย ควรตรวจส่ิงของน้ันว่าตอ้งไม่เป็นส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงของผิด

กฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขัน้ประหารชีวิต เจา้หนา้ท่ีจะไมร่บัฝากกระเป๋าหรือส่ิงของใดใด 

3. โรงแรมท่ีพักท่ีประเทศเกาหลีใต้อาจะมีการสลับปรับเปล่ียนขึ้ นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ลกูคา้เป็นหลกั 

4. ประเทศเกาหลีใตจ้ะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ วันสุดทา้ย

ช่างภาพจะน าภาพถ่ายมาจ าหน่ายกบัลูกทวัร ์หากว่าท่านใดสนใจสามารถซ้ือได ้แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือ 

เพราะทางบริษัททวัรไ์มม่ีการบงัคบัลกูทวัรซ้ื์อแต่อยา่งใด แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 

5. ทวัรค์รั้งน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะเท่าน้ัน ถา้ลุกคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร ์โดยไม่ลง

รา้นชอ้ปป้ิง เช่น น ้ามนัสน / รา้นโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดค่าด าเนินการในการ

แยกท่องเท่ียวเอง 300 USD ต่อท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ      ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน 20 กก.   ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน    ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามมื้ อท่ีระบุในรายการ     ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศเกาหลีใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศเกาหลีไม่เกิน 90 วนั 

ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตอ้งยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือ

ยืนยนัการมีคุณสมบติัการเขา้ประเทศเกาหลี* ดงัตอ่ไปน้ี 

- พาสปอรต์จะตอ้งมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวนัไปถึง 

- ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

- ส่ิงท่ียืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพ านักในประเทศเกาหลีได ้(เช่น เงินสด 

บตัรเครดิต เป็นตน้) 

- ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหว่างท่ีพ านักในประเทศเกาหลี (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทวัร์

จดัเตรียมให ้

- ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านักในประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้



รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 
 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่า

อินเตอรเ์น็ต , ค่าซกัรีด , มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก

หวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 40,000 วอน/ทริป/ต่อท่าน 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าวีซ่าส าหรบัพาสปอรต์ต่างดา้ว  

 

เอกสารประกอบในการยืน่วีซ่า  

1) พาสปอรต์  

2) ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว  

3) ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่ 

4) ส าเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี)  

5) สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี)  

6) รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว 2 รูป  

(ส าหรบัหนังสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสือเดินทางตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า) 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1. นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ  าเป็นเงินจ  านวน 10,000 บาทต่อท่าน เพื่อส  ารองที่นัง่ ภายใน 24 

ชัว่โมง หลงัจากการจอง  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 30 วนั กรณี

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ

จ่ายเงินไมว่า่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธ์ิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี จองการเดินทางนอ้ยกวา่ 30 วนั จะตอ้งช าระครบเต็มจ านวนเลย 

 

 



รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 
 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

 กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูม้ี

ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้

ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษร ทางบริษัทไมร่บัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

 กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูม้ีช่ือในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรบัเงิน

ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการ

ต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น  

โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

- ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของเงินค่าบริการ 

- ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของเงินค่าบริการ 

- ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้า่ยท่ีไดจ้า่ยจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการ

น าเท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

1. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบั

สายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

2. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือ

ถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคื่นเงินค่าบริการไมว่า่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้

ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 

10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมี

นักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษัทก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ีหนังสือ

เดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส้่งหน้าหนังสือเดินทางใหก้บั

ทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเท่ียว

ส่วนใหญ่เป็นส าคญั 



รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู ้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 
 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญ

หายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋

เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมม่ีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสารลงนาม

โดยผูม้ีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

 กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกนัทุกช้ินไมเ่กิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ี

ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่า

ท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน 

 ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

 ประเทศเกาหลี มีกฎหมายหา้มน าผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก , ผลไมส้ด , ไข่ , 

เน้ือสตัว ์, ไสก้รอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หน้าท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรบัใน

อตัราท่ีสูงมาก  

 
 

 

 

 


