
 

 

 

 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 น ำท่ำนบินลดัฟ้ำโดยสำยกำรบิน    
 พกัโรงแรม 3 คืน  ระดับมำตรฐำน 
 อำหำรทำนครบ 10 ม้ือ  
 รำคำนีร้วมตั๋วเคร่ืองบินและภำษสีนำมบินเรียบร้อยแล้ว 
 สัมผสัอำกำศหนำว พร้อมเล่นสก ีสนุกสุดเหวีย่ง 

 



 

 

 

 
 

วนัแรก              กรุงเทพ – สนำมบินอนิชอน  

……. น. คณะพร้อมกนัทีส่นำมบินสุวรรณภูม ิอำคำรผู้โดยสำรขำออก ช้ัน 4 สำยกำรบิน ……. ประตูทำงเข้ำที…่..  แถว …… 
 เจ้ำหน้ำทีจ่ำกบริษัทฯคอยต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกให้ท่ำนก่อนขึน้เคร่ือง   

วนัที ่2 ไร่สตรอเบอร์ร่ี  - ไร่องุ่น ซันมอรู– สะพำนกระจกแก้ว  
……. น.         ออกเดนิทำงสู่ประเทศเกำหลใีต้ โดยสำยกำรบิน ……..    
 (ทำงบริษัทจะคอนเฟิมไฟล์ทและเวลำบิน อกีคร้ังในเอกสำรนัดหมำยกำรเดนิทำง) 
……. น. ถึง สนำมบินอนิชอน กรุงโซลประเทศเกาหลีใต(้เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

หลงัผ่านพิธีการทางตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อย น าท่านสู่  ไร่สตรอเบอร่ี เชิญท่านล้ิมรสผลสดในบรรยากาศไร่สตรอเบอร์ร่ีจริงๆ ได้
เรียนรู้วิถีชีวติชาวไร่สตรอเบอร่ีของเกาหลีวา่ มีวิธีการปลูกอยา่งไรจึงไดผ้ลสตรอเบอร่ีท่ีขนาดใหญ่เป็นพิเศษ และหวานหอม
ชวนรับประทาน**(กรณีท่ีไร่สตรอเบอร์ร่ียงัไม่เปิดใหบ้ริการ ทางบริษทัขอเปล่ียนโปรแกรมไปป้อมฮวาซองแทน 

            โดยไร่สตรอเบอร์ร่ีน่าจะเปิดตน้เดือนธ.ค ) 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวนั เมนูเช็ตปลำย่ำง (1)    
 จากนั้ น เดินทางไปยงั ไร่องุ่น ซันมอรู (Sanmeoru Farm)  ตั้ งอยู่บริเวณเชิงเขา Gamaksan ท่ีความสูง 675 เมตรจาก

ระดบัน ้ าทะเล เป็นไร่องุ่นของเกาหลีท่ีปลูกองุ่นป่าแลว้น าเอามาแปลรูปเป็นเคร่ืองด่ืม 
โดยเฉพาะไวน์องุ่นท่ีมีช่ือเสียงมาแห่งหน่ึงของเกาหลี เพราะมีสภาพแวดลอ้ม และสภาพ
อากาศท่ีดี เหมาะกบัการเติบโตขององุ่น นกัท่องเท่ียวสามารถเขา้ชม กระบวนการผลิต 
ไดห้ลายๆส่วน ตั้งแต่ขั้นตอนการหมกั และเด็ดองุ่น โรงบ่ม และสถานท่ีเก็บไวน์ในถงั
ไม ้รวมทั้งจะไดชิ้มไวน์และผลผลิตต่างๆดว้ย  นอกจากน้ีท่ีไร่องุ่น ซนัมอรู ยงัมีการสอน
การประกอบอาหารและขนมประเภทต่างๆท่ีมีส่วนประกอบจากองุ่นดว้ย เช่น เคก้ แยม 
พดุด้ิง จนถึงของใชเ้ช่น สบู่ดว้ย 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สะพำนกระจกแก้ว Soyanggang Sky Walk สะพานกระจกใสท่ีอยูใ่นเมืองชุนชอน จงัหวดัคงัวอน 
เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอีกหน่ึงแห่งท่ีหลาย ๆ คนเลือกมาเยี่ยมชมกนัเป็นจ านวนมาก โดยสะพานโซยงักงัเป็นสะพานกระจกใส
ท่ีมีความยาว 156 เมตร เหนือทะเลสาบเอียมโฮ เวลาท่ีเดินอยูบ่นสะพานแห่งน้ีจะสามารถมองเห็นววิดา้นล่างใตส้ะพานท่ีเป็น
ทะเลสาบไดอ้ยา่งชดัเจน ท าเอาคนท่ีกลวัความสูงถึงกบัเข่าอ่อนเลยทีเดียว จุดวดัใจอีกหน่ึงบทพิสูจน์คือการเดินขา้มสะพานท่ี
ยาว 156 เมตรน้ีให้ได ้ ช่วงกลางคืนก็มีการเปิดไฟท่ีประดบัสะพานกระจกใสแห่งน้ีสวยงามมาก ๆ โดยเฉพาะการเปิดสปอต
ไลท์ท่ีฉายไปยงักลางสะพาน ยิง่ท าใหดู้สวยงามยิง่ใหญ่มากๆ การเขา้ชมบนสะพานน้ี ท่านจะตอ้งสวมถุงเทา้ดว้ย เพ่ือป้องกนั
พ้ืนรองเทา้ของท่านไปท าใหก้ระจกเกิดการเสียหายดว้ย 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
เยน็ รับประทำนอำหำรค ำ่  เมนูทคัคลับี (ไก่ผดัซอส) (2) 

  จากนั้นน าท่านเขา้ สู่ท่ีพกัเมืองซูวอน  NEW M HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 
 
 

วนัที ่3 เล่นสก ี- สวนสนุก EVERLAND  – พพิธิภัณฑ์สำหร่ำย +ฮันบก –  คอสเมติก  
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (3) 

น าท่านเดินทางสู่ ลำนสก ีใหทุ้กท่านสนุกสนานกบัการเล่นสกี หรือ กระดานเล่ือนหิมะ สมัผสัหิมะและสถานท่ีอนังดงาม 
พร้อมถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกได(้ผูส้นใจเช่าอุปกรณ์เคร่ืองเล่นใหติ้ดต่อหวัหนา้ทวัร์เพราะราคาน้ีไม่รวมค่า เช่าอุปกรณ์ , สกีลิฟท ์
สกีค่าเล่นรวมชุดประมาณ 50,000 วอน และ กรุณาเตรียมถุงมือสกี ผา้พนัคอ แวน่กนัแดด เส้ือแจ๊กเก็ตกนัน ้ า หรือ ผา้ร่ม และ
กางเกงท่ีเหมาะสม) ** **หมายเหตุ.... ปริมาณของหิมะและการเปิดใหบ้ริการของลานสกีข้ึนอยูก่บัความเอ้ืออ านวยของ
อากาศ หากไม่มีหิมะเพียงพอ ลานสกีอาจจะปิดใหบ้ริการ ในกรณีท่ีลานสกีไม่สามารถเปิดบริการ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิใน
การเปล่ียนแปลงโปรแกรม ปรับเปล่ียนเป็น ONE MOUNT (SNOW PARK) ***(ไม่รวมค่าเขา้ SNOW PARK 15,000 วอน 
หรือหากท่านใดไม่สนใจ สามารถเดินชอ้ปป้ิงตามอธยัาศยั มีทั้ง H&M , ADIDAS และมีอีกหลากหลายแบรนดช์ั้นน า) 

 
 
 
 
 
เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวนั หมูย่ำงเกำหล ี(4) 

บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ เอเวอร์แลนด์ สวนสนุกน้ีถูกขนานนามว่า ดิสนียแ์ลนด์เกาหลี เป็นสวนสนุกกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของ 
ประเทศ โดยมีบริษทัซัมซุงเป็นเจา้ของ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะได้นั่งกระเช้าลิฟท์ และท่องไปกบัโลกของสัตวป่์า
ซาฟารีชมไลเกอร์ (สิงโตผสมกบัเสือ) แฝดคู่แรกของโลก ท่ีน่ีท่านจะพบวา่เจา้ป่าสิงโต และเสือสามารถอยูด่ว้ยกนัไดอ้ยา่งเป็น
สุขชมความน่ารักของหมีท่ีสามารถส่ือสารกบั คนขบัรถไดเ้ป็นอยา่งดี เขา้สู่ดินแดนแห่งเทพนิยาย สวนส่ีฤดู ซ่ึงจะปลูกดอกไม้
เปล่ียนไปตามฤดูกาลและสนุกกับเคร่ืองเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสทวัร์ รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชมกิจกรรมและการ
แสดงต่าง ๆ ท่ีจดัตามตารางประจ าวนั 

 
 
 
 



 

 

 

 
 

 จากนั้นเดินทางไปพิพิธภัณฑ์สำหร่ำย (SEAWEED MUSEUM) ซ่ึงท่านจะไดเ้รียนรู้การท าสาหร่ายของชาวเกาหลี ประวติั
ความเป็นมาและความผกูผนัท่ีชาวเกาหลีท่ีมีต่อสาหร่าย พิเศษ...ให้ท่ำนได้ทดลองสวมชุดฮันบก ชุดประจ ำชำตเิกำหลี เพ่ือเก็บ
ภำพแห่งควำมประทับใจ  ต่อมาอิสระให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือเคร่ืองส าอางคแ์บรนด์ดงัของเกาหลี ณ คอสเมติค มีให้เลือกมากมาย
หลายยีห่อ้ อาทิเช่น ครีมน ้ าแตกท่ีโด่งดงั ครีมหอยทาก แป้งโรตี โลจูคิส ฯลฯ  

เยน็    รับประทำนอำหำรค ำ่ พุลโกก ี(5) 

จากนั้นน าท่านเขา้ สู่ท่ีพกัยา่นกรุงโซล GALAXY HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

วนัที4่   ศูนย์โสม – น ำ้มันสนเข็มแดง –พระรำชวงัชำงด๊อก – ย่ำนอกิซอนดง – SM DUTY FREEE  
  RUNNINGMAN THEME PARK – ตลำดเมียงดง  

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (6) 
เขา้ชมศูนย์โสม ซ่ึงรัฐบาลรับรองคุณภาพวา่ผลิตจากโสมท่ีมีอาย ุ6 ปีซ่ึงถือว่า เป็นโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด ชมวงจรชีวิตของ
โสม พร้อมให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดและราคาถูกกวา่ไทยถึง 2 เท่า กลบัไปบ ารุงร่างกายหรือฝากญาติผูใ้หญ่ท่ี
ท่านรักและนบัถือ แลว้เขา้ชม  น ำ้มันสนเข็มแดง (Red Pine) ปัจจุบนันิยมมารับประทานเพ่ือลา้งพิษในร่างกาย ลา้งไขมนัใน
เสน้เลือดทัว่ทั้งร่างกาย ป้องกนัไขมนัอุดตนัในเสน้เลือด , โรคหวัใจ , โรคภูมิแพ ้เป็นตน้   

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวนัไก่ตุ๋นโสม (7) 
บ่ำย  จากนั้นพาท่านชมความสวยงามของ พระรำชวงัชำงด๊อกกงุ พระราชวงัแห่งน้ีเป็น

พระราชวงัท่ีเก่าแก่ สวยงามมากในช่วงท่ีมีการปกครอง ดว้ยระบบกษตัริยข์อง
เกาหลี ถูกสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1405 และมีความส าคญั ในการเป็นท่ีพ านกัของ
พระมหากษตัริย ์  หลายพระองคใ์นสมยัราชวงศโ์ชซอน (Joseon)  และยงัเป็น 1 
ใน 5 ของพระราชวงัส าคญั ท่ียงัคงรักษาไว ้ประกอบไปดว้ย เขต   พระราชฐาน

ชั้นนอก, เขตพระราชฐานชั้นใน และสวนดา้นหลงัส าหรับ เป็นท่ีพกัผอ่น ของ
พระมหากษตัรย ์ซ่ึงมีตน้ไมข้นาดยกัษท่ี์มีกวา่ 300 ปี, บ่อน ้ า และศาลาริมน ้ า 
จากนั้นพาท่านไปชมสถานท่ียอดฮิตแห่งใหม่ ของหนุ่มสาวเกาหลีในขณะน้ี นั่น
คือ ย่ำนอิกซอนดง  (Ikseon-dong) เป็น บ้านเก่าสไตล์เกาหลี แบบ HANOK 
VILLAGE   แลว้มาดัดแปลงมาเป็นคาเฟ่ ร้านอาหาร ร้านขายของจุกจิก ขนม
สมยัก่อน ของวนิเทจสไตลเ์กาหลี ให้ทุกท่านไดเ้ดินเล่น ถ่ายรูป ช็อปป้ิง  และจิบ
กาแฟไดต้ามอธัยาศยั 
พิเศษสุด!!! พาท่านพบกับ RunningManThemePark แหล่งเท่ียวแห่งใหม่ในย่านอินซาดง ท่ีมาพร้อมกับธีม รันน่ิงแมน 
รายการวาไรต้ียอดฮิตของเกาหลีท่ีมีแฟนคลบัจากทั่วโลกRunning Man EP1 ‘Find The Treasure’ จะมีภารกิจต่างๆ กว่า 10 
ภารกิจ ให้ไดต้ามล่าสะสมคะแนน R-Point ซ่ึงหากผูเ้ล่นสะสมคะแนนไดม้ากกวา่ 80 คะแนนจะไดรั้บใบประกาศนียบตัรท่ี
ระบุวา่คุณคือสมาชิกคนใหม่ของ Running Man คนท่ี 8 ! 

  
 
 
 

 
 



 

 

 

 
 

 จากนั้นพาท่านช็อปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ี ดิวตีฟ้รี โดยท่ีน่ีมีสินคา้ชั้นน าให้ท่านเลือกซ้ือมากมายกวา่ 500 ชนิด อาทิ น ้ าหอม 
เส้ือผา้   เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา ฯลฯ  

เยน็ รับประทำนอำหำรค ำ่ จมิดกั (ไก่พะโล้เกำหล)ี (8) 
  จากนั้นเดินยอ่ยต่อกนัท่ี ตลำดเมียงดง แหล่งช็อปป้ิงข้ึนช่ือและสถานท่ีรวมแฟชัน่ชั้นน า

ของกรุงโซลหรือท่ีคนไทยรู้จักกันในช่ือสยามแสควร์เกาหลีท่านจะพบกบัสินคา้วยัรุ่น
มากมายหลากหลายยี่หอ้ไม่วา่จะเป็นเคร่ืองส าอางยี่หอ้ดงัๆอยา่ง 3CE, SKIN FOOD, THE 
FACE SHOP, ETUDE HOUSE, MISSHA ฯลฯเส้ือผ้าแฟชั่นมีสไตล์, รองเท้าส้นสูง
น่ารักๆ, รองเทา้ผา้ใบเก๋ๆ, นอกจากน้ียงัมีร้านอาหารและร้านคาเฟ่น่ารักๆซ่ึงท่ีน่ีจะมีวยัรุ่น
หนุ่มสาวเกาหลีไปรวมตวักนัมากมายในแต่ละวนั 

จากนั้นน าท่านเขา้ สู่ท่ีพกัยา่นกรุงโซล GALAXY HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 
 

วนัที5่ ศูนย์สมุนไพร - ตลำดฮงอกิ - Seoullo 7017- หมู่บ้ำนเทพนิยำย -ซุปเปอร์มำเกต็-กรุงเทพฯ   
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  (9) 

เก็บกระเป๋า เช็คเอา้ท์จากโรงแรม แลว้น าท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรโบกำนยอง ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ี
ปราศจากมลภาวะและระดบัสูงเหนือน ้ าทะเล 50-800เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามารับประทานเพ่ือช่วยดูแลตบัใหส้ะอาด
แข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแขง็ไม่ถูกท าลายจาการด่ืมแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหารและยา จากนั้นพาท่าน ช็อป
ป้ิงต่อท่ี ฮงอิก แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีอยู่ลอ้มรอบไปด้วยมหาวิทยาลยัช่ือดงัในเกาหลี สินคา้ในย่านน้ีส่วนใหญ่เป็นสินคา้วยัรุ่นท่ี
ทนัสมยัและราคาไม่แพงเช่นเส้ือผา้ท่ีออกแบบโดยดีไซดเ์นอร์เกาหลีรองเทา้กระเป๋าเคร่ืองประดบั เคร่ืองส าอาง และยงัมีร้าน
แบรนดเ์นมอยูท่ัว่ไปเช่น EVISU, ZARA ทุกวนัเสาร์ลานหนา้ประตูของมหาวทิยาลยัฮงอิค จะมีผลงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ 
เช่น เคร่ืองประดบั ตุ๊กตา เส้ือผา้ และของแฮนด์เมด ท่ีน่ารักและใชค้วามคิดสร้างสรรค ์ของบางอยา่งท ามาช้ินเดียวเพ่ือให้ได้
เลือกซ้ือ บางท่ีอาจเป็นสินคา้ท่ีมีช้ินเดียวในโลก 

 
 
 
 
 
 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั โอซัมบุลโกก(ิ หมู ปลำหมกึผดัซอสเกำหล)ี (10) 
แวะชม Seoullo 7017 หรือ โซลโล 7017 สะพานลอยฟ้า แลนด์มาร์กแห่งใหม่ ณ กรุงโซล ถือเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีเท่ียวใหม่
ของเกาหลีใต ้ท่ีเกิดจากการปรับปรุงทศันียภาพ และปรับสะพานท่ีทรุดโทรม ให้เป็นถนนลอยฟ้า แถวบริเวณสถานีรถไฟโซล 
(Seoul Station)  ปัจจุบนัไดก้ลายมาเป็น สถานท่ีพกัผอ่นส าหรับประชาชน และนกัท่องเท่ียว 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้ำนเทพนิยำย ( DONGWHA MAEUNL) ไดถู้กเนรมิตร และตกแต่งใหห้มู่บา้นท่ีแสนธรรมดาให้
กลายเป็นหมู่บา้นแห่งเทพนิยาย โดยน านิยายท่ีทุกท่านคุน้เคยหลายเร่ืองมาวาดภาพตกแต่งรอบๆหมู่บา้นแห่งน้ี เช่น ปีเตอร์
แพน สโนวไ์วทก์บัคนแคระทั้ง 7 อะลาดินกบัตะเกียงวเิศษ หนูนอ้ยหมวกแดง ฯลฯ ใหท่้านไดถ่้ายภาพไดเ้กือบทุกมุม หนั
ไปทางไหนก็ตอ้งถ่ายภาพเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นพาท่านละลายเงินวอนท่ี ร้ำนค้ำสนำมบิน ซ่ึงท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้ พ้ืนเมืองเป็นการส่งทา้ยก่อนอ าลาเกาหลี อาทิ 
บะหม่ีชินราเมียน อูดง้ กิมจิ ลูกอมแปลกๆ ช็อคโกแลต น ้ าจ้ิมหมูยา่งเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมส าเร็จรูป ผลไม ้ในราคาพิเศษ 

 
 

 
……. น.  น าท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบิน………… 
……. น.            ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ... 
 
 

 
 
 
 

 
FLIGHT DETAILS 

JIN AIR 
(LJ) 

LJ004 BKK-ICN 22.25 – 05.40+1 

LJ003 ICN-BKK 17.20 – 21.10 

T’WAY 
(TW) 

TW102 BKK-ICN 01.20-08.40 

TW101 ICN-BKK 20.05-00.10+1 

** หมำยเหตุ ทำงบริษัทจะคอนเฟิมไฟล์ทและเวลำบิน อกีคร้ังในเอกสำรนัดหมำยกำรเดนิทำง ** 

 
 
 
 



 

 

 

 
 

อตัรำค่ำบริกำร 

เดือน วนัเดินทำง 
สำยกำร
บิน 

ผู้ใหญ่พกั  
2 ท่ำน 

เดก็อำยุต ำ่กว่ำ  
12 ปี  

พกัเดีย่ว 

พฤศจิกำยน 08 – 12 , 22 – 26 พ.ย. TW  16,900 

5,900 
 ธันวำคม 

02 – 06 ธ.ค , 03 – 07 ธ.ค  ,09 – 13 ธ.ค 

16 – 20 ธ.ค , 24 – 28 ธ.ค  

LJ/TW 

 17,900 

01 – 05 ธ.ค , 04 – 08 ธ.ค ,05 – 09 ธ.ค 

08 – 12 ธ.ค10 – 14 ธ.ค , 11 – 15 ธ.ค , 
 12 – 16 ธ.ค , 15 – 19 ธ.ค 

17 – 21 ธ.ค , 18 – 22 ธ.ค , 19 – 23 ธ.ค , , 
23 – 27 ธ.ค , 25 – 29 ธ.ค  ,26 – 30 ธ.ค 

 18,900 

06 – 10 ธ.ค , 07 – 11 ธ.ค, 13 – 17 ธ.ค  

 14 – 18 ธ.ค , 20 – 24 ธ.ค , 21 – 25 ธ.ค 
 19,900 

27 – 31 ธ.ค , 31 ธ.ค -04 ม.ค  20,900 

มกรำคม 

06 – 10 ม.ค , 08 – 12 ม.ค ,12 – 16 ม.ค 

14 – 18 ม.ค , 20 - 24 ม.ค , 22 – 26 ม.ค 

26 – 30 ม.ค ,28 – 01 ก.พ 
LJ 

17,900 
 

5,900 
 02 – 06 ม.ค , 04 – 08 ม.ค , 10 – 14 ม.ค 

16 – 20 ม.ค , 18 - 22 ม.ค , 24 – 28 ม.ค 

30 – 03 ก.พ 

18,900 
 

กมุภำพนัธ์ 

10 – 14 ก.พ  , 12 – 16 ก.พ  ,16 – 20 ก.พ 

18 – 22 ก.พ  , 24 – 28 ก.พ  ,26 – 02 ม.ีค 
LJ 

17,900 
 

5,900 
 

02 – 06 ก.พ , 04 – 08 ก.พ , 06 – 10 ก.พ 

08 – 10 ก.พ , 14 – 18 ก.พ ,20 – 24 ก.พ 

22 – 26 ก.พ , 28 – 04 ม.ีค  

18,900 
 

**หมำยเหตุ ผู้ร่วมเดนิทำงต้องไม่น้อยกว่ำ 20 ท่ำน 
 



 

 

 

 
 

อตัรำนีร้วม 

 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบัชั้นประหยดั(ตัว๋กรุ๊ป) ตามเสน้ทางท่ีระบุในรายการ 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการระบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการระบุ 
 ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมตามรายการระบุ 
 ค่ารถรับส่ง ตามรายการระบุ 
 น ำ้ด่ืมท่ำนละ 1 ขวด / คน / วนั 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง(ขึน้อยู่กบักำรผนัแปรของภำษีน ำ้มนั ณ วนันั้นๆ) 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัจากกรุงเทพฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ  
 ค่าประกนัอุบติัเหตคุุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
อตัรำนีไ้ม่รวม 

 ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
 ค่าธรรมเนียมแจง้เขา้ - ออกของบุคคลต่างดา้วค่าวซ่ีาเขา้ประเทศของบุคคลต่างดา้ว (ถา้มี) 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาพิเศษส าหรับบุคคลต่างดา้ว หรือยืน่วซ่ีาเร่งด่วน ซ่ึงบริษทัฯ จะเรียกเก็บเพ่ิมเป็นกรณีตามจริง  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัเช่น ค่าโทรศพัทโ์ทรสารโทรเลขค่าซกัรีดค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืมนอกเหนือจากรายการ 
 ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์ช่องพิเศษภายในหอ้งพกั และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าน ้ าหนกักระเป๋าเกินพิกดั (สายการบินก าหนดใหไ้ม่เกินท่านละ 20 กก.)  
 ค่ำทปิมคัคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถท่ำนละ 45,000 วอน/คน/ทปิ หรือ 1,300 บำท / ทปิ / ท่ำน 
 ค่าใชจ่้ายอนัเน่ืองมาจากความล่าชา้ของสายการบิน, เหตุสุดวสิยั, การเมือง หรือ ภยัธรรมชาติ ฯลฯ 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% และค่ำภำษกีำรบริกำรหักณ ทีจ่่ำย 3% (ในกรณีทีต้่องกำรขอใบเสร็จมภีำษี) 
 
หมำยเหตุ  
 รายการ และราคาส าหรับผูร่้วมเดินทางผูใ้หญ่อยา่งน้อย 20 ท่าน เดินทางไป และกลบัพร้อมคณะ 
 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่กบั 

สายการบิน และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิน ตามสถานการณ์ดงักล่าว 
 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย ส าหรับกระเป๋าเดินทาง หรือของมีค่าส่วนตวัของท่านระหวา่งการเดินทาง 
 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบ และขอสงวนสิทธิ์ในกำรไม่คืนเงนิไม่ว่ำทั้งหมด หรือบำงส่วน ในกรณทีี่ผู้เดนิทำงมิได้รับอนุญำตให้เดนิทำงเข้ำ หรือออกนอกประเทศ 

อนัเน่ืองมำจำกกำรพจิำรณำของเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมือง หรือ มีส่ิงผดิกฎหมำย หรือ เอกสำรเดนิทำงไม่ถูกต้อง หรือ กำรถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงนิไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน ด้วยเหตุอนัเน่ืองมำจำกควำมผดิพลำด ควำมล่ำช้ำ กำรเปลีย่นแปลงบริกำรของสำยกำรบิน 

บริษทัขนส่ง หรือหน่วยงำนที่เกีย่วข้อง เหตุกำรณ์ทำงกำรเมือง กำรจลำจล ภัยธรรมชำติ อนันอกเหนือจำกควำมควบคุม 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงนิไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน ในกรณทีี่ผู้เดินทำงไม่ใช้บริกำรบำงส่วนหรือทั้งหมด โดยควำมสมัครใจของผู้เดนิทำงเอง และ/

หรือไม่เดนิทำงไปพร้อมคณะ และ/หรือไม่ปรำกฏตัวในวนัเดนิทำง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ีไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเวลา การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสยั

อ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ทั้งน้ี เพ่ือความปลอดภยั และประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
 มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค  าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบั

เท่านั้น 



 

 

 

 
 

 บริษทัฯ จดัให้เฉพาะลูกคา้ท่ีประสงคจ์ะไปท่องเท่ียวตามรายการของทวัร์ทุกวนัเท่านั้น  หากท่านไม่สามารถร่วมทวัร์ทุกวนั แค่สมคัรมาร่วมทวัร์เพียงเพ่ือการใช้
ตัว๋เคร่ืองบินและท่ีพกัในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏวา่ท่านไม่รวมทวัร์ในบางวนั ทำงบริษทัจะคดิค่ำด ำเนินกำรในกำรแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD 
(ก่อนซ้ือทวัร์ จะตอ้งแจง้ความประสงคท่ี์เป็นจริง เพ่ือทางผูจ้ดัจะไดคิ้ดค่าบริการท่ีเหมาะสม) 

 เด็ก หมายถึง ผูท่ี้มีอายนุอ้ยกวา่ 12 ปี 
 หนังสือเดนิทำงจะต้องมีอำยุเหลือมำกกว่ำ 6 เดือน นับจำกวนัเดนิทำง 
 *.*.*. น ำ้หนักกระเป๋ำคนละ 15 กโิลกรัม*.*.*.  
เง่ือนไขกำรให้บริกำร 

1. การจองคร้ังแรก มดัจ าท่านละ 10,000 บำทภายใน 2 วนัหลงัการจอง และช าระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 20 วนั 
หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวนัหยดุยาวช าระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 30วนั   
(การไม่ช าระเงินค่ามดัจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดใด ผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจดั หรือยกเลิกการเดินทาง)  

2. ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืน
ค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

กำรยกเลกิ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 36-44 วนั เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-35 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 22-29 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 80% ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1 - 21 วนั เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์  

**ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิก หรือเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได*้* 
 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Charter 

Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

หมำยเหตุ : รำยกำรทวัร์สำมำรถเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
 
 **ตั้งแต่วนัที ่01 พฤษภำคม 2558 เป็นตน้ไป  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่ำประกนัส ำหรับท่ำนทีต้่องสงสัยว่ำแอบแฝงมำ

เป็นนักท่องเทีย่ว เน่ืองจากทางแลนดเ์กาหลี ไดรั้บการแจง้เตือนมาจากกรมตรวจคนเขา้เมืองเกาหลี และสายการบิน เพราะมีลูกคา้ท่ี
เดินทางไปเกาหลี  เพ่ือจุดประสงคอ่ื์น เช่น ไปท างานในประเทศเกาหลี โดยบริษทัฯ จ าเป็นตอ้งเก็บค่าประกนัเพ่ือใหลู้กคา้เดินทาง ไป-
กลบั พร้อมกรุ๊ป เป็นจ านวนเงิน  100 ดอลล่ำ (3,300บำท)  และจะคืนใหเ้ม่ือลูกคา้เดินทางกลบัถึงประเทศไทยพร้อมกรุ๊ป  และผา่นการ
ตรวจสอบของกรมแรงงาน และตรวจคนเขา้เมืองประเทศเกาหลี ดงันั้นทางบริษทัฯจึงใคร่ขอความร่วมมือมา ณ ท่ีน้ีดว้ยค่ะ 


