
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 



 

วนัแรก         กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 

20.30 น. คณะพรอ้มกนัท่ี  สนามบินนานาชาติ สุวรรณภูมิ  ประต ู2 เคานเ์ตอร ์ C สายการบิน THAI 

AIRWAYS (TG) เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอาํนวยความสะดวกในการข้ึน

เคร่ือง (หวัหน้าทวัรแ์นะนําการเดินทาง ) สายการบิน THAI AIRWAYS จดัท่ีนัง่แบบ 3-3-3 

น้ําหนักกระเป๋า 30 กก./ท่าน  

**หมายเหตุ ** เคานเ์ตอรเ์ช็คอินจะปิดบริการ  ก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาที 

และผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตข้ึูนเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 40 นาที (**ขอสงวนสิทธิ์ใน

การเลือกที่นัง่บนเครื่อง เน่ืองจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบิน**)  

 

 

 

 

 

 

23.30 น. บินลดัฟ้าสู่ สาธารณรฐัเกาหลีใต ้โดยเท่ียวบินท่ี TG656 (บริการอาหารบนเครื่อง) 

วนัท่ีสอง       เกาหลีใต ้(อินชอน) – อุทยานแห่งชาตโิอแดซาน – วดัวอลจองซา    

                  ทางเดินลอยฟ้าบยองบงัชิ – เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ (NIGHT SKI) 

06.55 น. เดินทางถึง  สนามบินนานาชาตอิินชอน (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ไทย 2 ช.ม. กรุณาปรบันาฬิกา

ของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ินเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย ) หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง

และศุลกากรแลว้ ขอตอ้นรบัทุกท่านสู่สาธารณะรฐัเกาหลีใต ้ รถโคช้ นําทุกท่าน ขา้มทะเล

ตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยองจอง หรือ  สะพานเพ่ือความหวงัในการรวมชาติท่ียาวกวา่  4.42

กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร  



จากน้ันนําท่านเดินทางไปยงั  อุทยานแห่งชาตโิอแดซาน  (ODAESAN NATIONL PARK) 

อุทยานท่ี ตั้งอยูท่่ามกลางเทือกเขาแบกดู  รายลอ้มดว้ยป่าไม้ อนัอุดมสมบูรณ์  ท่าน จะได้

เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนัสวยงามตลอดสองขา้งทาง  โดยอุทยานมี พ้ืนท่ีครอบคลุมเมืองเพียง

ชาง และเมืองฮองชอน  โอแดซานเป็นป่าสนอนักวา้งขวาง  และมีแนวเขาท่ีราบเรียบเช่ือมยอด

เขา 5 ยอด ซ่ึงเป็นยอดเขาท่ีเล่าขานกนัวา่เป็นท่ีสถิตยข์องพระโพธิสตัว์  ดว้ยความสวยงามของ

อุทยานแห่งชาติโอแดซาน จึงส่งผลใหไ้ดร้บัสมญานามวา่ "หา้ภูเขาใหญ่หรือหา้ยอดภูเขา" เล่ือง

ช่ือในดา้นความงามของหุบเขาท่ีสลบักบัลาํธารสายน้ํา  และธรรมชาติท่ีงดงาม  นอกจากน้ียงั

เป็นแหล่งศูนยร์วมวดัท่ีมากท่ีสุดของประเทศ  มียอดเขาสูงสุดช่ือวา่  ยอดพีโรบอง  ท่ีมีความสูง

มากถึง  1,563 เมตรจากระดบัน้ําทะเล  ทาํใหท่ี้น่ีจึงเป็นอีกแหล่งปีนเขายอดนิยมของชาว

เกาหลีดว้ย  

 

นอกจากน้ียงัมี วดัเกา่แก่ ท่ียงัคงความงดงาม  ตั้งอยูใ่นภูเขาฝัง่ตะวนัออกของ อุทยานโอแดซาน  

วดัวอลจองซา  (WOLJEONGSA TEMPLE) เป็นวดัท่ีสวยงามท่ามกลางบรรยากาศหุบ เขา และ

ใบไมเ้ปล่ียนสีในช่วงฤดูใบไมร้่วง ส่วนในฤดูหนาววดัแห่งน้ีจะปกคลุมไปดว้ยหิมะ สีขาว ถา้หาก

มาเท่ียวในช่วงหน้าหนาวแลว้ ท่าน จะไดส้มัผสักบับรรยากาศ สุดโรแมนติกท่ีมี หิมะโปรยปราย  

ดา้นหน้ากอ่นถึงทางเขา้วดัจะเต็มไปดว้ยตน้เฟอรสู์งใหญ่โอบลอ้มกวา่ 1,700 ตน้ มีลาํธารไหล

ผ่านขั้นระหวา่งถนนเสน้หลกัและตวัวดั เป็นหน่ึงในวดัหลกัแห่งท่ี 4 ของศาสนาพุทธนิกายโจเก



จงในจงัหวดัคงัวอนโด  และเป็นวดัท่ีเกา่แกท่ี่สุดในสมยัราชวงศชิ์ลลา  จุดเด่นของท่ีน่ีคือ  เจดีย์

แปดเหล่ียมเกา้ชั้น มีความสูงถึง 15.2 เมตร ท่ีวดัยงัเป็นส่วนหน่ึงของพิพิธภณัฑซ์องโบ สาํหรบั

จดัแสดงส่ิงประดิษฐ ์และสมบติัจากศาสนาพุทธในยุคโครยอ 

 
กลางวนั บริการอาหารกลางวนั (1) เมนู ทคัคาลบี หรือไก่บารบี์คิวผดัซอสเกาหลี  อาหารเลื่องชื่อ

แห่งเมืองซุนซอน  นาํไก่บารบี์คิว  ขา้วเหนียว  มนัหวาน  ผกัตา่งๆลงผดัรวมกบัซอสแบบ

เกาหลี  นาํผกักาดเขียวมาห่อรั บประทาน  และสามารถดดัแปลงเป็นทคัคาลบีโปคึมหรือ

ขา้วผดัทคัคาลบี โดยนาํขา้วสวยและสาหร่ายแหง้มาผดัรวมกบัทคัคาลบี 

 

จากน้ันนําท่านไป  ทางเดินลอยฟ้าบยอ งบงัชิ (BYEONGBANGCHI SKYWALK) เป็นหน่ึงใน

สถานท่ีถ่ายทาํซีรีสย์อดฮิตแห่งปี Descendants of The Sun ทางเดินลอยฟ้าแห่งน้ีตั้งอยูบ่นเขา

อารี มีความสูงกวา่ 583 เมตร จุดชมวิวออกแบบมาใหเ้ป็นรูปตวั U ยื่นหน้าออกมาจากหน้าผา

สูง จึงทาํใหม้องเห็นทศันียภ์าพอนังดงามน่าท่ึง ตวัทางเดินเป็นกระจกใสท่ีสามารถมองทะลุลง

ไปดา้นล่างได ้ถา้มองออกไปเบ้ืองหน้าท่านจะเห็นความสวยงามของเกาะบมัซอม  และแม่น้ําดงั

กงั ท่ามกลางภูเขาสลบัซบัซอ้น  นอกจากจะไดส้มัผสัวิวสวย ๆ 360 องศาแลว้  ท่านจะยงัไดสู้ด

อากาศบริสุทธ์ิช่ืนใจอีกดว้ย ถือเป็นจุดชมวิวท่ีน่าไปสมัผสั และกอ่นข้ึนไปทางเจา้หน้า จะใหส้วม

ถุงเทา้ทบักบัรองเทา้เพ่ือป้องกนัรอยขีดข่วนท่ีอาจจะเกิดข้ึนนัน่เอง  

 



 

เมื่อเข ้าสู่ฤดูหนาว ภูเขาของเกาหลี จะถูกปกคลุม ไปดว้ยหิมะขาวโพลน เราจะนําท่านไปสมัผสั

ประสบการณห์น้าหนาวสุดสนุกบน ลานสกีขนาดใหญ่  (NIGHT SKI) พรอ้มเสิรฟ์ความฟินขั้น

สุดใหทุ้กท่านดว้ยการพาไปเล่นสกีและนอนพกัท่ีสกีรีสอรท์ มีเวลาใหท้่านไดส้นุกกบัการเล่นสกี

อยา่งเต็มท่ี ซ่ึงปลอดภยัไมม่ีอนัตราย การเตรียมตวักอ่นเล่นสกีควรเตรียมถุงมือสกี ผา้พนัคอ 

แวน่กนัแดด เส้ือแจค๊เก็ตกนัน้ําหรือผา้ร่ม และกางเกงรดัรูป พรอ้มกบัรบัฟังขอ้แนะนํา และฝึก

วิธีการเล่นจากไกดท์อ้งถ่ินกอ่นลงสนามจริง ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภยัของท่านเองเป็นสาํคญั  

(**ราคาทวัรย์งั ไม่รวมค่าอุปกรณก์ารเล่นสกี สกีลิฟท์  สโนวส์เลด สกีค่าเล่นรวมชุด

ประมาณ 50,000 วอน**) 

 

 



***  หมายเหตุ  ปริมาณของหิมะ และการเปิดใหบ้ริการของลานสกี ข้ึนอยู่กบัความ

เอ้ืออาํนวยของสภาพอากาศในแตล่ะปี  หากมีหิมะไม่เพียงพอลานสกีอาจจะปิดใหบ้ริการ  

ในกรณีท่ีลานสกีไม่สามารถ เปิดบริการ  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง

โปรแกรม  ปรบัเปลี่ยนเป็น  ONE MOUNT (SNOW PARK*) สวนสนุกอีกหน่ึงแห่งท่ีน่าสนใจ

เมื่อเดินทางไปเท่ียวเกาหลี ท่านจะไดพ้บกลบัโลกแห่งลานน้ําแข็งเล่นหิมะ  365 วนั เมืองหิมะ

จาํลองตั้งอยูท่ี่เมือง  GOYANG แหล่งท่องเท่ียวใกล้ กรุงโซล  "Snow Park" ในร่มท่ีใหญ่สุดของ

ประเทศเกาหลี  เพลิดเพลินกบัการข่ีเคร่ืองเล่นสุดน่ารกับนลานน้ําแข็ง  เช่น  จกัรยานคู่รกั  

จกัรยานเด่ียว รถเฟอรร่ี์  กะบะสเลดแซนตา้  เป็นตน้ หรือเขา้สู่โลกของหิมะท่ีอุณหภูมิติลบ  -2 

องศาเซลเซียส  กบัการเล่นสโนสเลค  บนลานหิมะ (ราคาทวัรน้ี์ไมร่วมค่าเขา้  SNOW PARK 

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

และมีอีกหลากหลายแบรนดช์ั้นนํา) *** 

 

เย็น บริการอาหารเย็น (2) เมนู ชาบู ชาบู สุก้ีสไตลเ์กาหลี สุก้ีหมอ้ไฟสไตลเ์กาหล ีอาหาร

พ้ืนเมืองเกาหลี ลกัษณะคลา้ยสุก้ีหมอ้ไฟ 

พกัท่ี    PHOENIX SKI RESORT / JISAN FOREST / BEAR TOWN หรือระดบัเดียวกนั 



วนัท่ีสาม      ไร่สตรอเบอรี่ - โรงเรียนสอนทาํกิมจ ิ– EVERLAND 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 

จากน้ันนําท่านเดินทางเขา้สู่ ไร่สตรอเบอรร์ี่ ใหท้่านไดชิ้ม

สตรอเบอรร่ี์สดๆ  หวานฉํา่จากไร่  และยงัสามารถซ้ือ

กลบัมาฝากคน ท่ีเมืองไทยไดด้ว้ย โดยจะมีการแพ็คใส่

กล่องสวยงาม และส่งใหท้่านวนัสุดทา้ย  

จากน้ันนําท่านไปเรียนรูว้ฒันธรรมการทาํกิมจิของชาวเกาหลีท่ี  โรงเรียนสอนทาํกิมจิ  อาหาร

เกาหลีประเภทผกัดองท่ีอาศยัภูมิปัญญาก้นครวัของชาวเกาหลี  ดว้ยการหมกัพริกสีแดงและผกั

ต่างๆ โดยทัว่ไปจะเป็นผกักาดขาว  ชาวเกาหลีนิยมรบัประทานกิมจิเกือบทุกมื้ อ  และยงันําไป

ปรุงเป็นส่วนประกอบอาหารอีกหลายอยา่ง ปัจจุบนักิมจิมีมากกวา่  187 ชนิด ส่วนใหญ่แลว้จะ

มีรสเผ็ด และเปร้ียว นอกจากน้ียงัสามารถสวมใส่ ชุดประจาํชาตฮินับก  ซ่ึงเป็นชุดประจาํชาติ

ของเกาหลี พรอ้มถ่ายภาพสวยๆ เก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก 

 

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั (4) เมนู บุฟเฟตบ์าบีคิวป้ิงย่างสไตลเ์กาหลี เน้ือหมู เน้ือไก่ เน้ือววั 

ปลาหมึก อาหารเกาหลี เตมิไม่อั้น 



จากน้ันนําท่าน เดินทางสู่  สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด์  (EVERLAND THEME PARK) สวนสนุก

กลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ ถูกขนานนามวา่ เป็น  ดิสนียแ์ลนด์ แห่ง เกาหลี ใต ้ ตั้งอยู่

ท่ามกลางหุบเขา ทุกคนจะไดท้่องไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟารี ชมไลเกอร ์สิงโตเจา้ป่า และเสือ

ดินแดนแห่งเทพนิยาย และสนุกกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด ไมว่า่จะเ ป็น รถไฟเหาะตีลงักา  

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

และไฮไลค์ท่ีพลาดไมไ่ด้ ของสวนสนุกแห่งน้ี รถไฟเหาะรางไม้  (T-EXPRESS) นอกจากน้ี  ยงัมี

สวนดอกไม้ท่ีกาํลงัออกดอกบานสะพรัง่อวดสีสนั ณ  สวนดอกไม้ส่ีฤดู (Four Season Garden) 

ซ่ึงจะเปล่ียนแปลงพนัธุด์อกไมไ้ปตามฤดูกาลในรูปแบบท่ีหลากหลายตลอดทั้งปี (ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั

สภาพอากาศ ) ดว้ยสีสนัท่ีสดของดอกไมแ้ต่ละชนิด จึงไดร้บัความนิยมอยา่งมาก นักท่องเท่ียว

ท่ีมาสวนสนุกจึงไมพ่ลาดท่ีจะมาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศความสดช่ืนกลบัไป เป็นท่ีระลึก รวมทั้ง

ยงัมีการจดัเทศกาลในแต่ละเดือน  อาทิเช่น ใน ช่วงฤดูหนาวประมาณเดือนพฤศจิกายน  - 

ธนัวาคม มีการจดังานเฉลิมฉลองเทศกาลคริสตม์าส และตอ้นรบัเทศกาลปีใหม่  ทุกเทศกาลจะ

ตกแต่งดว้ย แสง สี เสียง สุดอลงัการ พรอ้มทั้งมีขบวนพาเหรดมาสรา้งความบนัเทิงใหก้บัเด็กๆ  

เช่น White Christmas Parade, Moonlight Parade 

 
 

เย็น บริการอาหารเย็น  (5) เมนูบุฟเฟ่ต์  SEA FOOD สาํหรบัท่านท่ีช่ืนชอบอาหารทะเลเป็น

พิเศษ ใหท่้านไดเ้ลือกสรรอาหารทะเลที่สดใหม่ และ อาหารนานาชนิด พิเศษ !! ขาปูยกัษ ์



พกัท่ี   BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 
 

วนัท่ีสี ่         ศูนยส์มุนไพรโสม - COSMETIC - โซลทาวเวอร ์– พระราชวงัเคียงบกกุง - ฮอกเกนามู      

                  DUTY FREE – ตลาดเมียงดง                

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

จากน้ันนําท่าน ออกเดินทางไปยงั ศูนยส์มุนไพรโสมเกาหลี  (GINSEN CENTER) สมุนไพรท่ี

ช่วยเสริมความแข็งแรงใหแ้กร่ะบบยอ่ยอาหาร  ปอด ช่วยทาํใหจ้ิตใจสงบ  และเพ่ิมพละกาํลงั  มี

สรรพคุณทางการแพทยช์่วยบาํรุงหวัใจ  ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลือด  เสริมประสิทธิภาพทางเพศ  

ลดและป้องกนัมะเร็ง 

จากน้ันนําท่านแวะชอ้ปท่ีรา้นเคร่ืองสาํอางคย์อด นิยม COSMETIC OUTLET สวรรค์ของนักชอ้ป

ชาวไทย เพ่ือเลือกซ้ือกลบัไปเป็นของ ฝาก มีใหเ้ลือกมากมายหลากหลายแบนด์  ไมว่า่จะเป็นส

กินแครบ์าํรุงผิวแบรนดอ์ยา่ง DEWINS และแบรนด ์JSM ท่ีเป็นสินคา้หลกัของทางรา้น  ไมว่า่จะ

เป็นครีมหอยทาก ครีมน้ําแตก ครีมขดัข้ีไคล สแตมเซลล ์โบท็อกซ ์เป็นตน้ และยงัมีสินคา้อ่ืนๆ 

อาทิเช่น ครีมวา่นหางจระเข ้แป้งมา้โยก ยายอ้มผม แฮนดค์รีม ยาสระผม ฯลฯ 

 

 

 

 

 

จากน้ันนําท่านไปยงั หน่ึงในทาวเวอรท่ี์มีวิวท่ีสวยท่ีสุดในเอเชีย  โซลทาวเวอร์  (N SEOUL 

TOWER) ตั้งอยูบ่นภูเขานัมซานใจกลางกรุงโซล  มีความสูงจากฐานหอคอยประมาณ  236.7 

เมตร และมีความสูง 479 เมตรจากพ้ืนดิน ไมว่า่จะเป็นช่วงกลางวนั  ช่วงกลางคืน  หรือฤดูกาล

ไหนๆ ก็ยงัไดร้บัความนิยมเสมอมา ทั้งจากนักท่องเท่ียวและคู่รกัชาวเกาหลี เพราะเป็นจุดชมวิว

ท่ีมองเห็นวิวทัว่ทั้งกรุงโซล และบริเวณรอบๆ แบบพาโนรามา่ นับเป็นอีกสถานท่ีสุดแสนโรแมน

ติกแห่งหน่ึงท่ีคู่รกัทุกคู่ไมค่วรพลาด นอกจากน้ียงัมี ไฮไลทส์าํคญัของกรุงโซลท่ีนักท่องเท่ียวทุก

คนจะตอ้งมาแวะเช็คอินคือ  สถานท่ีคลอ้งกุญแจช่ือดงั  Love Key Ceremony ท่ีมีความเช่ือวา่  

คู่รกัท่ีมาคลอ้งกุญแจท่ีน่ีจะมีความรกัท่ียืนยาวไ ปตลอดกาล **ราคาทวัรน้ี์ไม่รวมกุญแจและ

คา่ข้ึนลิฟท*์*  

 

 



 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั (7) เมนู ไก่ตุน๋โสม อาหารบาํรุงสุขภาพ ไก่ขนาดกาํลงัเหมาะ ยดั

ไสด้ว้ยโสม แปะกว๊ย และสมุนไพรบาํรุงร่างกาย เสิรฟ์ในหมอ้ดินรอ้นๆ 

จากน้ันนําท่านชม พระราชวงัเคียงบกกุง (GYEONGBOKGUNG PALACE) พระราชวงัแห่งแร ก

ของราชวงศโ์ชซอน ตั้งอยูใ่จกลางกรุงโซล  ดว้ยฉากหลงัของพระราชวงัน้ันเป็นเขาพกูกัซาน ทาํ

ใหดู้ยิ่งใหญ่อลงัการเป็นอยา่งมาก  เมื่อเทียบกบัพระราชวงัอ่ืนๆ  จะมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในบรรดา

พระราชวงัโบราณทั้งหมด 5 แห่งท่ียงัคงรกัษาไว ้  เดิมมีตาํหนักอาคารม ากถึง 200 อาคาร ใน

ปัจจุบนั ไดร้บัการบูรณะแลว้เหลือ เพียง 10 ตาํหนัก นอกจากน้ี ภายในบริเวณของพระราชวงั

แห่งน้ีมีสถาปัตยกรรมท่ีน่าสนใจคือ พระท่ีนัง่คึนจองวอง (Geunjeongjeon) และ ศาลาเคียง

ฮวยรู (Hyangwonjeong) ซ่ึงตั้งอยูภ่ายในบริเวณสระน้ํา และมีทศันียภาพท่ีสวยงามมาก  

*** หมายเหต ุ: กรณีท่ีพระราชวงัเคียงบกกุงไม่เปิดทาํการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรบั

รายกาทดแทนเป็น  พระราชวงัชางด็อกกุง *** (CHANGDEOKGUNG PALACE) พระราชวงั

ลาํดบัท่ีสองท่ีถูกสรา้งต่อจากพระราชวงัเคียงบกกุง ในปี ค .ศ. 1405 และยงัเป็น 1 ใน 5 ของ

พระราชวงัสาํคญัท่ียงัคงรกัษาไว ้ซ่ึงมีตน้ไมข้นาดยกัษ์มีอายุกวา่ 300 ปี บ่อน้ํา และศาลาริมน้ํา 

พระราชวงัแห่งน้ีเป็นท่ีพาํนักของพระมหากษัตริยถึ์ง 9 พระองค ์ปัจจุบนัยงัคงเหลือความงดงาม

บางส่วนของพระราชวงั ไดแ้ก ่พระตาํหนัก INJEONGJEON พระตาํหนัก DAEJOJEON พระ

ตาํหนัก SEONJEONGJEON และพระตาํหนัก NAKSEONJAE 



จากน้ันพาท่านชม ศูนยส์มุนไพรบาํรุงตบั  (HOKGENAMU) ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึก

บนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะ และสูงเหนือระดบัน้ําทะเล 50-800 เมตร ช่วยดูแลตบัใหส้ะอาด

แข็งแรง  ป้องกนัโรคตบัแข็ง  ไมถู่กทาํลายจากการด่ืมแอลกอฮอล์  กาแฟ บุหร่ี สารตกค้างจาก

อาหาร และยา 

จากน้ันนําท่าน เลือกซ้ือสินคา้ปลอดภาษี  ดิวตี้ ฟรี (DUTY FREE) ท่ีรา้นคา้ปลอดภาษีท่ีใหญ่

ท่ีสุดในโซล  แหล่งรวมสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย  ไมว่า่จะเป็น น้ําหอม  เส้ือผา้  เคร่ืองสาํอาง  

กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดบัหลากหลายแบรนดด์งั  และสินคา้แบรนดอ่ื์นๆ  อีกมากมาย  โดย

ชั้นใตดิ้น จะเป็นสินคา้แบรนดห์รู  และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  อาทิเช่น PRADA, DIOR, LOUIS 

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

ตน้ ในส่วนของชั้นท่ี  1 เป็นช็อป  CHANNEL และนาฬิกาดงัหลากหลายแบรนด ์อาทิเช่น 

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

เคร่ืองสาํอางคห์ลากหลายแบรนดด์งั ไมว่า่จะเป็นแบรนด์  SULWHASOO, HERA, LANEIGE, 

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

ชั้น 4 จะเป็นสินคา้แบรนดเ์นมอ่ืนๆ และชั้นท่ี 5 จะเป็นแบรนดข์องเกาหลี และโซนรา้นอาหาร 

 

 



 

 

 

 

 

จากน้ันนําท่านเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง ย่านเมียงดง (MYEONG-DONG) แหล่งละลายทรพัย์

ในดวงใจของสาวๆหลายคน  หรือสยามสแควรเ์กาหลี  ตลาดแห่งน้ีจะมีเส้ือผา้  กางเกง รองเทา้ 

น้ําหอม เคร่ืองสาํอางคท์ั้งแบรนดเ์นมช่ือดงั  และโลคอลแบรนด์  รวมถึงซีดีเพลง  รูปดารา และ

ศิลปินเกาหลี  หรืออะไรท่ีวยัรุ่นตอ้งการก็สามารถหาไดจ้ากท่ีตลาดน้ี  อาทิเช่น  รา้น

เคร่ืองสาํอางคค์ท่ี์คุน้หูคนไทยท่ีไมว่า่จะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, NATURAL 

REPUBLIC, INNISFREE ราคาเคร่ืองสาํอางคค์จ์ะถูกกวา่ประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เท่า และ

บางรุ่นไมม่ีขายในประเทศไทย หรือจะเป็นรา้นขายรองเทา้แบรนดด์งัอยา่งรา้น MBC MART ก็มี

รองเทา้หลากหลายแบรนดด์งัใหเ้ลือกมากมาย อาทิเช่น ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, 

VANS, CONVERSE, FILA เป็นตน้    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ในส่วนของอาหารบริเวณขา้งทางท่ีฮอทฮิตไมแ่พก้นัอยา่งโซน  เมียงดงสตรีทฟู้ด  (MYEONG-

DONG STREET FOOD) มีอาหารหรือของทานเล่นใหไ้ดล้ิ้มลองมากมาย ไมว่า่จะเป็น  หอยเชลล์

ยา่งตวัใหญ่อบน่ากิน ขนมไข่หรือเครนัปัง ขนมยอดฮิตตลอดกาลของเมียงดง  กุง้ล็อบสเตอรต์วั

ใหญ่ๆ ยา่งชีสมีรสหวาน ชีสยา่ง โดยการเอามอสซาเรลล่าชีสเสียบไมแ้ลว้เอาไปยา่ง  ต๊อกโบกี 

เคก้ขา้วท่ีข้ึนช่ือของเกาหลี ปรุงรสดว้ยซอสเผ็ดสไตลเ์กาหลี  เมนูน้ีมีอยูเ่กือบทุกซอกทุกมุมท่ีใน

ตลาดเมียงดง  บะหมี่ดาํจาจงัมยอน  หน่ึงในเมนูสุดฮิตท่ีเห็นกนับ่อยในซีร่ีสเ์กาหลี  มนัฝรัง่

เกลียวทอดกรอบเสียบไม้  พบเห็นไดท้ัว่ไปในเมืองไทย  แต่ของท่ีน่ีจะมีไสก้รอกเพ่ิมเขา้มาอีก

หน่ึงชั้น ปลาหมึกยกัษ์ทอดกรอบ เสียบไมแ้บบอลงัการโรยดว้ยเกลือ เป็นตน้ แต่หากคนท่ีชอบ

ของหวานก็จะมีไอติมโคนเจา้ดงั ซ่ึงไอติมท่ีกดมาใส่โคนน้ันสูงถึง 2 ฟุต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  อิสระอาหารเย็น 1 ม้ือ (ใหทุ้กท่านไดอ้ิสระอาหารเย็นตามอธัยาศยั) 

พกัท่ี    BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

 

วนัท่ีหา้        นํ้ามนัสน – พลอยอเมทิส – PAJU OUTLET - ละลายเงินวอนซุปเปอรม์าเก็ต – สนามบิน    

                  อินชอน – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

นําท่านเรียนรูก้ารทาํผลิตภณัฑท่ี์สกดัจาก  นํ้ามนัสนเข็มแดง  (RED PINE) มีสรรพคุณช่วย

บาํรุงร่างกาย ลดไขมนั ช่วยควบคุมอาหาร และรกัษาสมดุลในร่างกาย 

จากน้ันนําท่าน ชม  โรงงานเจยีระไนพลอยอเมทิส  (AMETHYST 

FACTORY) แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีมว่ง  พลอยแห่งสุขภาพและนํา

โชค โดยมีตั้งแต่สีมว่งอ่อนเย็นตา จนถึงสีมว่งไวน์ มีเสน่หเ์ยา้ยวนใจ  พลอย

น้ีจะงามจบัตาเมื่อมาทาํเป็นแหวน จี้  ต่างห ูและสรอ้ยขอ้มือ 

 

 



กลางวนั บริการอาหารกลางวนั (9) เมนู เมนู บูลโกกิ หมูหมกัสไตลเ์กาหล ีมีรสชาตอิอกหวานเผ็ด

เล็กนอ้ย โดยนาํหมูลงในกระทะพรอ้มนํ้าซุปปรุงรส เม่ือสุกรบัประทานพรอ้มเครื่องเคียง

และขา้วสวย 

จากน้ันนําท่านเขา้สู่ PAJU PREMIUM OUTLET สถานท่ีจาํหน่ายสินคา้แบรนดด์งัๆ มีทั้งหมด 3 

ชั้น เต็มไปดว้ยรา้นแบรนดแ์ฟชัน่กวา่ 160 รา้น ทั้งของเกาหลีและต่างประเทศ ไมว่า่จะเป็น 

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

BALANCE เป็นตน้ นอกจากรา้นดงัๆ แลว้ยงัมีรา้นคา้โลคอลแบรนด ์ฟู้ดคอรด์ รา้นกาแฟ  

นําท่านเพลินเพลินกบัการแวะซ้ือของฝากท่ี ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต  (ละลายเงินวอน  ซ้ือ 5 แถม 1) 

สาหร่าย  ขนมต่างๆ  ช็อกโกแล็ตหิน  ซีเรียลช็อกโก้  ผลิตภณัฑข์องใบ  และรากฝอยของโสมใน

รูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมลา้งหน้าโสม เคร่ืองสาํอางโสม และยงัมกีิมจ ิเปเป

โร (ป๊อกกี้ เกาหลี) ชินราเมง (มามา่เกาหลี) นมกลว้ย เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

18.00 น. นําท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาตอิินชอน 

21.25 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี TG657 (บริการอาหารบนเครื่อง) 

01.25 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาตสุิวรรณภูมิ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 
  

*** สําคญัมากโปรดอ่าน *** 
ในกรณทีี่ต้องออกต๋ัวภายใน เคร่ืองบิน / รถทัวร์ / รถไฟ ก่อนทําการออกต๋ัวโดยสาร กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ัง  

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบินหรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
มิเช่นน้ัน ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดใดทั้งส้ิน 

ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ  
 
 

 
 
 
 
 

 

***หมายเหตุ*** 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหาร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึน้อยู่ตามความเหมาะสม 

**กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง ทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง ทาง
บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน และขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการ ไม่ว่ากรณีใดๆ ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทั** 

**พาสสปอร์ตจะตอ้งมีอายมุากกว่า 6 เดือน นบัจากวนัไปถึง** 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อตัราค่าบริการ เกาหลี 5 วนั 3 คืน (THAI AIRWAYS) 

KOREA PERFECT SKI สกี - โซล – โซล  

 

กาํหนดการเดินทาง 

ธนัวาคม 2561 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 

2-3 ท่าน 

ราคา 

จอยแลนด ์

(ไม่รวมตัว๋) 

ราคา 

เด็กอายุไม่เกิน 

2 ขวบ 

พกั 

เด่ียว 

เพิ่ม 

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

03 – 07 ธนัวาคม 2561 (วนัพ่อ) 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 

08 – 12 ธนัวาคม 2561 

(วนัรฐัธรรมนูญ) 

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

ในกรณยีกเลกิการเดนิทาง ต้องยกเลกิ 30 วนัก่อนการเดนิทางเท่าน้ัน ไม่เช่นน้ัน ทางบริษัทจะไม่คืนมดัจาํไม่ว่า
ด้วยกรณใีดๆทั้งส้ิน เพราะทางบริษัทได้ทาํการจ่ายค่าตั๋วกบัการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้

ถีถ้่วน ก่อนการจองทวัร์ทุกคร้ัง เพ่ือประโยชน์แก่ตัวท่านเอง 
 
ข้อความสําคญั โปรดอ่านอย่างละเอียด 

ในกรณีที่ลูกคา้เดินทางไปประเทศเกาหลีใต ้แลว้ไม่สามารถผา่น เขา้-ออก นอกประเทศได ้ทาํใหลู้กคา้ตอ้งถูกส่งตวั
กลบัเขา้ประเทศไทย จึงมีค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นในการเปล่ียนตัว๋ขากลบั และรวมถึงค่าบริการอ่ืนๆที่เกิดขึ้นดว้ย ฉ ะนั้น ลูกคา้
จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบในค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นที่ทางประเทศนั้นๆเรียกเก็บ ทางผูจ้ดัและทางสายการบินจะไม่รับผดิชอบ
ค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี หรือตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเที่ยวบินถดัไปที่มีที่นัง่วา่ง หรือตามวนัเดินทางของตัว๋เคร่ืองบิน 
ทั้งน้ี ขึ้นอยู่ทางเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศเกาหลีใตแ้ละสายการบินเป็นผูพ้จิารณา ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไป
แทรกแซงได ้ 

** ตรวจคนเขา้เมืองประเทศเกาหลีใตจ้ะมีการสุ่มตรวจ และอาจมีการเรียกไปสมัภาษณ์ ในการที่ทางตรวจคนเขา้
เมืองเรียกสมัภาษณ์นั้น ขึ้นอยูก่บัทางตรวจคนเขา้เมืองเป็นผูพ้จิารณา และอยูใ่นดุลพนิิจของทางเจา้หนา้ที่ ตม. ทางบริษทัทวัร์ 
ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงในส่วนน้ีได ้** 

*** ทวัร์คร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถา้ลู กคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร์ ทาง
บริษทัจะคิดค่าดาํเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD ต่อท่าน *** 

 



10 – 14 ธนัวาคม 2561 

(วนัรฐัธรรมนูญ) 

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

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

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

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

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

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

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

17 – 21 ธนัวาคม 2561 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 28,999 10,900 5,900 7,000 

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

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

25 – 29 ธนัวาคม 2561 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 (วนัปีใหม่) 32,999 10,900 5,900 7,000 

 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน*** 

** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ท่านละ 40,000 วอน /ทริป/ท่าน  

หรือท่านละ 1,400 บาท/ทริป/ท่าน** 

 
 
 
 
 
 



**หมายเหตุ** 
1. รับเฉพาะผู้ มีวตัถปุระสงค์เพื่อการทอ่งเท่ียว คา่ทวัร์ท่ีจ่ายให้กบัผู้จดั เป็นการชําระแบบจ่ายชําระขาด และผู้จดัได้ชําระ

ให้กบัสายการบิ นและสถานท่ีตา่งๆ แบบชําระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง ฉะนัน้หากทา่นไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้
บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตใุดหรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ  (ประเทศ
ไทยและประเทศเกาหลใีต้) ทางผู้จดัขอสงวนสทิธ์ิการคืนเงินสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ ตัว๋เคร่ืองบินให้แก่ทา่น  ***และทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ราคานีเ้ฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านัน้ ถ้าหากเป็นชาวต่างชาติ จะต้องเพิ่มจากราคา

ค่าทัวร์ปกติอีก 100 USD** **กรณีตดักรุ๊ปเหมาที่เป็น เด็กนกัเรียน นกัศกึษา ครู  ธุรกิจขายตรงเคร่ืองสาํอางค์  หมอ  
พยาบาล  ชาวตา่งชาติ หรือกรุ๊ปท่ีมีการขอดงูาน จะต้องสอบถามราคาใหม่ทกุครัง้** 

2. หากมีเพื่อนหรือญาติของทา่นต้องการร่วมเดินทางทอ่งเท่ียวระหวา่งทอ่งเท่ียวในประเทศเกาหล ีหรือปัญหาตา่งๆ 
ตลอดจนข้อแนะนํากรุณาติดตอ่เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ  หากทา่นมีความจําเป็นต้องรับฝากของจากผู้ อ่ื นเพื่อท่ีจะนําไป
ยงัประเทศนัน้ๆ  หรือนํากลบัประเทศไทย ควรตรวจสิง่ของนัน้วา่ต้องไม่เป็นสิง่ของผิดกฎหมาย ซึง่ของผิดกฎหมายบาง
ประเภท อาจมีโทษถึงขัน้ประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิง่ของใดใด 

3. โรงแรมท่ีพกัท่ีประเทศเกาหลใีต้อาจะมีการสลบัปรับเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยคํานงึถึง ผลประโยชน์
ลกูค้าเป็นหลกั 

4. ประเทศเกาหลใีต้จะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดแูลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ วนัสดุท้ายช่างภาพ
จะนําภาพถ่ายมาจําหนา่ยกบัลกูทวัร์ หากวา่ทา่นใดสนใจสามารถซือ้ได้ แตถ้่าทา่นใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซือ้ เพร าะทาง
บริษัททวัร์ไม่มีการบงัคบัลกูทวัร์ซือ้แตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหน้า 

5. ทวัร์ครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพื่อการทอ่งเท่ียวเป็นหมู่คณะเทา่นัน้ ถ้าลกุค้าต้องการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร์ โดยไม่ลง
ร้านช้อปปิง้ เช่น นํา้มนัสน  / ร้านโสม  / ฮ็อตเกนามู  / คอสเมติค  / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดคา่ดําเนินการในการแยก

ทอ่งเท่ียวเอง 300 USD ตอ่ทา่น 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 
 
 
 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศเกาหลีใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพาํนกัระยะสั้นในประเทศเกาหลีไม่เกิน 90 วนั 

ไม่ว่าจะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พ่ือการทอ่งเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตอ้งย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือ

ยืนยนัการมีคุณสมบติัการเขา้ประเทศเกาหลี* ดงัตอ่ไปน้ี 

- พาสปอรต์จะตอ้งมีอายมุากกว่า 6 เดือน นบัจากวนัไปถึง 

- ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให  ้

- ส่ิงท่ียืนยนัว่าทา่นสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพาํนกัในประเทศเกาหลีได ้(เช่น เงินสด 

บตัรเครดิต เป็นตน้) 

- ช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขติดตอ่ในระหว่างที่พาํนกัในประเทศเกาหลี (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทวัร์

จดัเตรียมให ้

- กาํหนดการเดินทางระหว่างที่พาํนกัในประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให  ้



 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ      ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 
 ค่านํ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.   ค่ารถรับ-ส่ง และนาํเที่ยวตามรายการ 
 ค่าที่พกัตามที่ระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน    ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามม้ือที่ระบุในรายการ     ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาํหนงัสือเดินทาง , ค่าโทรศพัท ์, ค่าโทรศพัทท์างไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต 
, ค่าซกัรีด , มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อ นการใช้
บริการ) 
 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 40,000 วอน/ทริป/ต่อท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าวซ่ีาสาํหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว  
 
เอกสารประกอบในการย่ืนวีซ่า  
1) พาสปอร์ต  
2) ใบประจาํตวัคนต่างดา้ว  
3) ใบสาํคญัถ่ินที่อยู ่ 
4) สาํเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี)  
5) สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี)  
6) รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว 2 รูป  
(สาํหรับหนงัสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งทาํเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วซ่ีา) 
 
 
เง่ือนไขการชําระค่าบริการ 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีต้องชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน 10,000 บาทต่อท่าน  เพ่ือสํารองที่น่ัง  ภายใน 3 วนัหลงัจาก
การจอง  

2. นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณีนกัท่องเที่ยว
หรือเอเจนซ่ีไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่กรณี
ใดๆ ใหถื้อวา่นกัท่องเที่ยวสละสิทธ์ิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

3. กรณีที่นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ี จองการเดินทางนอ้ยกวา่ 30 วนั จะตอ้งชาํระครบเตม็จาํนวนเลย 
4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทั เช่น แฟกซ์ , อีเมล ์, หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 

ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท์ี่

รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุทาํการของทางบริษทั 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

 กรณีท่ีนกัทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลกิการเดินทาง หรือเลือ่นการเดินทาง นกัทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซี่ (ผู้ มีช่ือใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพื่อแจ้งยกเลกิ
การจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัท์ไม่วา่กรณีใดๆ 



 กรณีนกัทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินคา่บริการคืน นกัทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซี่ (ผู้ มีช่ือในเอกสารการจอง) 
จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพื่อทําเร่ืองขอรับเงิน
คา่บริการคืน โดยแนบหนงัสอืมอบอํานาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอํานาจ หลกัฐานการชําระเงินคา่บริการ
ตา่งๆ และหน้าสมดุบญัชีธนาคารท่ีต้องการให้นําเงินเข้าให้ครบถ้วน  

โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี ้
- ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน่้อยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของเงินค่าบริการ 

- ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน่้อยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของเงินค่าบริการ 

- ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั ไมคื่นเงินค่าบริการท่ีชาํระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้า่ยท่ีไดจ้า่ยจริงจากค่าบริการท่ีชาํระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการ

นําเท่ียวใหแ้กนั่กท่องเท่ียว เช่น การสาํรองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

1. การเดินทางที่ตอ้งการันตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเที่ยวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสาย
การบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการทั้งหมด   

2. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทั เช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึง
ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุ ดนกัขตัฤกษท์ี่
รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุทาํการของทางบริษทั 

3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 

เง่ือนไขและข้อกําหนดอ่ืนๆ 
1. ทวัร์น้ีสาํหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเที่ยวเท่านั้น 
2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูก

ปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 
3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนกัท่อง เที่ยวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บั

นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางสาํหรับประเทศที่ไม่มีวซ่ีา  และอยา่งนอ้ย 10 วนัก่อน
การเดินทางสาํหรับประเทศที่มีวซ่ีา  แต่หากทางนกัท่องเที่ยวทุกท่านยนิดีที่จะชาํระค่าบริการเพิม่จากการที่มีนกัท่องเที่ยวร่วม
เดินทางนอ้ยกวา่ที่ทางบริษทักาํหนดเพือ่ใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีที่จะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํนาํหนา้ช่ือ เลขที่หนงัสือ
เดินทาง และอ่ืนๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋ เคร่ืองบิน ในกรณีที่นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีมิไดส่้งหนา้หนงัสือเดินทางใหก้บัทาง
บริษทัพร้อมการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัที่เดินทางจริงของประเทศที่เดิ นทาง ทั้งน้ี บริษทัจะคาํนึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่เป็นสาํคญั 



6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ที่เพิม่ขึ้นของนกัท่องเที่ยวที่มิไดเ้กิดจาก

ความผดิของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวติั   อุบตัิเหตุ ความเจบ็ป่วย ความสูญหายหรือ

เสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที่ทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิม่ขึ้น ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่า
ภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผู ้
มีอาํนาจของบริษทักาํกบัเท่านั้น  

ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง 

 กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ์ที่จะนาํติดตวัขึ้นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนั
ทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิ ดสนิท และสามารถนาํออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจได้
อยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ที่กาํหนด
จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น 

 ส่ิงของที่มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เ ช่น กรรไกรตดัเล็บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  

 ประเทศเกาหลี มีกฎหมายหา้มนาํผลิตภณัฑท์ี่ทาํมาจากพชื และเน้ือสตัวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั , ผลไมส้ด , ไข่ , เน้ือสตัว ์
, ไสก้รอกฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคติดต่อที่จะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หนา้ที่ตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรับในอตัราที่สูงมาก  

 
 
 
 
 


