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ออกเดินทาง มกราคม พ.ศ. 2559 

วันที่หนึ่ง กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ 

……น. 

 

……น. 

 

             คณะพรอมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ช้ัน4 เคานเตอร N สายการบิน

แหงชาติเกาหลี โดยมีเจาหนาท่ีของโคเรียเซ็นเตอรแทรเวลใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกกอนข้ึนเครื่อง   

             นําทานบินลัดฟาสู สาธารณรัฐเกาหลีใต โดย สายการบินแหงชาติเกาหลี เท่ียวบิน……(บริการอาหารเชา

และเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

วันที่สอง สนามบินอินชอน - เกะนามิ - รวมเทศกาลตกปลาเทราตนํ้าแข็งเมืองฮวาชอน - สกีรีสอรท 

 

 

 

 

 

 

 

……น. 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

ถึงทาอากาศยานอินชอน กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต  ทานจะพบมัคคุเทศกทองถ่ินรอตอนรับคณะ 

(เวลาทองถ่ินเร็วกวาประเทศไทย 2 ชั่วโมง) อิสระใหทุกทานไดแลกสกุลเงินวอน ณ เคานเตอรธนาคาร และทําธุระ

สวนตัวใหเรียบรอย (ข้ันตอนพิธีการตางๆ หัวหนาทัวรจะแนะนําทุกทานท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ หรือบนเครื่อง หากมี

ขอสงสัยประการใด กรุณาติดตอสอบถามท่ีเจาหนาท่ี หรือบริษัทลวงหนา)  

              หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง และศุลกากรแลว นําทุกทานข้ึนรถโคชปรับอากาศผานสะพานแขวน

ยองจอง เปนอีกสิ่งท่ีแสดงถึงความหวังในการรวมชาติท่ีมีความยาวกวา 4.42 กม. จากนั้นมุงหนาสูเมืองชุนชอนมี

ระยะทางหางจากกรุงโซลเพียง 63 ก.ม.นําทานลงเรือเฟอรรี่สู  “เกาะนามิ” ซ่ึงในฤดูหนาวนี้ ท่ีนี่ยังเปนสถานท่ีสุดฮิต

แสนโรแมนติกอีกแหงหนึ่งสําหรับคูรักหนุมสาว เปนสถานท่ีถายทําละครเกาหลีเรื่อง “WINTER LOVE SONG หรือ

เพลงรักในสายลมหนาว” ใหทุกทานไดสัมผัสหิมะขาว กับสายลมหนาวบนเกาะนามิ เกาะมีลักษณะเหมือนใบไม

ลอยน้ํา ซ่ึงเต็มไปดวยธรรมชาติอันเงียบสงบ ทิวสนอันเปนสัญลักษณท่ีคูรักหรือครอบครัวจะมารําลึกถึงอดีต  และ

สานสัมพันธครอบครัว เพลิดเพลินกับความงามจนทานไมอยากจากไป ณ ท่ีแหงนี้ ดื่มด่ํากับธรรมชาติ แมกไม ทิวสน 

ตนเกาลัด ท่ีถูกปกคลุมไปดวยหิมะขาวสะอาดใหบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก และอยาลืม ! ท่ีจะถายรูปคูกับรูปปน
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พระเอกนางเอกของละครเรื่องนี้ 

เท่ียง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 

บาย จากนั้นนําทานสูงาน  Hwacheon Sancheoneo Ice Festival 2016  เทศกาลตกปลาเทราตน้ําแข็ง

เมืองฮวาชอน ไดชื่อวาเปนงานเทศกาลฤดูหนาวใหญท่ีสุดงานหนึ่งจัดข้ึนในชวงเวลาท่ีแมน้ําฮวาชอน  ซ่ึงในแตละป  มี

นักทองเท่ียวมาเยือนไดนับลานคนตอป ใหทานไดลองสัมผัสบรรยากาศการตกปลาเทราทภูเขา  หรือ Saccheoneo 

บนแมน้ํา Hwacheongang ซ่ึงจะเปลี่ยนสภาพเปนน้ําแข็งซ่ึงมีความหนาประมาณ  30-40 เซนติเมตร ปลาชนิดนี้

เปนปลาสายพันธเดียวกันกับปลาแซลมอน  ซ่ึงอาศัยอยูในน้ําเย็นอุณหภูมิ  ต่ํากวา 20 องศาเซลเซียส  ซ่ึงเปนปลาท่ีมี

ความสวยงาม และมีรสชาติหวานมันอรอย  สามารถนํามาทําเปนซูชิหรือซาซิมิมารับประทานได   หรืออิสระ

เพลิดเพลินกับกิจกรรม  ตางๆ  ในบริเวณ  งานเทศกาล  ซ่ึงจะหลายกิจกรรมใหทานไดทดลองสัมผัสประสบการณ

ใหมๆ อาทิเชน สโนวสเลด , สเก็ตน้ําแข็ง , สไลเดอรบนน้ําแข็ง , รถATV เปนตน เชิญทุกทานรวมตกปลาใตน้ําแข็ง 

พรอมชิมปลาสดๆ ยางบนเตาถาน รสหวานหอม   

คํ่า บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร               

 เดินทางเขาสูท่ีพัก  ณ สกีรีสอรทระดับดีลักซคลาส  ดวยลานสกีท่ีทันสมัย  และไดมาตรฐาน นักสกีจาก

หลายประเทศจึงนิยมมาเลนสกีท่ีประเทศเกาหลีใต, ประกอบไปดวยลานสกีขนาดยอม  สําหรับมือใหมไวฝกหัด และ

เตรียมตัวกอนลงสูลานสกีใหญ หรือจะเลือกเลน สโนบอรด, สโนวสเลดจ หรือกิจกรรมกลางแจง และในรมมากมาย 

สิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน รานอาหาร , มินิมารท ฯลฯ  

เชิญทุกทานพักผอนตามอัธยาศัย ณ สกีรีสอรท สําหรับทานท่ีตองการดื่มด่ํากับบรรยากาศของการ

เลนสกียามค่ําคืน สอบถามไดท่ีหัวหนาทัวร หรือมัคคุเทศกทองถิ่น  

วันที่สาม อิสระกับการเลนสกี ณ ลานสกีระดับโลก - เลือกชิมสตรอเบอร่ีสดๆ จากไร - เพลินกับบัตรเลนไดทุก

อยางที่ สวนสนุกเอเวอรแลนด - ปอมดอกไมมรดกโลก 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ  ภัตตาคารภายในโรงแรม              

               

 

 

 

 

               

              พาทานเขาสู “ลานสกีระดับโลก” เตรียมพรอมเขารับการฝกจากโปรสกี  ทานสามารถเพลิดเพลินกับ

ลานหิมะท่ีกวางใหญอยางเต็มอ่ิม ไมวาจะเปนเนินเลนสกีระดับตางๆ กระเชาลิฟท (ราคาอุปกรณโดยประมาณ) 1.) 

อุปกรณการเลนสกี ประมาณ 35,000 วอนตอเซท (รวมคาไมสกี กระดานเลื่อน และรองเทาสกี) 2.) กระเชาลิฟท

สําหรับทานท่ีเลนสกี ครึ่งวันประมาณ 45,000 วอนตอทาน (สําหรับนักสกีมือสมัคร(เลน)ทุกทาน การเตรียมตัว  และ

อุปกรณท่ีจําเปน อานไดในเอกสารเตรียมตัวการเดินทางคะ)  

เท่ียง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  
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บาย นําทานเดินทางสู “ไรสตรอเบอรี่” ของชาวเกาหลี ท่ีมีการปลูกอยางพิถีพิถัน ผานการดูแลเอาใจใสทุก

กระบวนการทุกข้ันตอน ทําใหผลของสตรอเบอรี่เกาหลีนั้น มีขนาดใหญกวาบานเราหลายเทา ท้ังหวานหอมชวน

รับประทานเปนท่ีชื่นชอบของนักทองเท่ียว ทานสามารถเด็ดชิมสตรอเบอรรี่สดๆจากตนในไร และเลือกซ้ือเปนของ

ฝากไดตามอัธยาศัย 

จากนั้นเพลิดเพลินสนุกสนานไปกับเครื่องเลนนานาชนิดท่ี  “สวนสนุกเอเวอรแลนด ” ท่ีถูกขนานนามวา 

“ดิสนียแลนดเกาหลี” สวนสนุกเปดท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุดของประเทศตั้งอยูในหุบเขา พาทานนั่งกระเชาลิฟท ข้ึนรถ

บัสทองไปกับโลกของสัตวปาซาฟารี ชมไลเกอรแฝดคูแรกของโลก ท่ีนี่ ! ทานจะพบวาเจาปาสิงหโต และเสือ สามารถ

อยูดวยกันไดอยางเปนสุข ชมความนารักของหมีท่ีสามารถสื่อสารกับคนขับไดอยางดี หมีแสดงเคารพ หมียิ้ม อีก

หลายอิริยาบถท่ีไมเคยเห็นมากอน และสนุกกับเครื่องเลนหลากหลาย DOUBLE ROCK SPIN, เรือไวก้ิง และพบกับ

เครื่องเลนใหมท่ีนําทานดิ่งลงท่ี 70 องศาบนรางไม คือ ที-เอ็กเพรส(T-Express), สเปซทัวร , หนังสามมิติ  และท่ีพลาด

ไมไดสําหรับทุกทาน Snow Buster ท่ีเปดใหบริการเฉพาะชวงฤดูหนาวเทานั้นคะ   ดวยบัตรเลนไดทุกอยาง 

(Special Pass Ticket)   

คํ่า บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  

 นําทานชมความงามยามคํ่าคืนของ ปอมฮวาซอง หรือปอมดอกไม  ท่ีสรางรายรอบเมืองระยะทางยาว

กวา 5 ,500 เมตร ประกอบดวยเชิงเทิน 48 หลัง แตบางสวนถูกทําลายในสมัย

สงครามเกาหลี สรางในสมัยกษัตริยองค ท่ี 22 แหงราชวงศโชซอน หรือท่ีคนไทย

รูจักกันในนาม “กษัตริย ลีซาน ” เพ่ือเปนท่ีระลึกแกพระราชบิดา ท่ีถูกใสรายจาก

ราชสํานัก และถูกกักขังจนสิ้นพระชนม ปจจุบันปราการแหงนี้ ได สถาปนาโดย

องคการยูเนสโกใหข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรม เม่ือป ค.ศ. 1997 

หลังจากนั้นเดินทางเขาสูท่ีพัก ณ โรงแรมระดับดีลักซคลาส          

วันที่สี่ กรุงโซล  -  สัมผัสวิถีชีวิตชนช้ันสูง  ณ  BUKCHON VILLAGE  -  ศูนยโสมเกาหล ี -  เคร่ืองสําอาง 

แบรนดดังของเกาหลี - ข้ึนลิฟทชมวิวกรุงโซล 360 องศาที่ N’TOWER - สยามสแควรเกาหลี เมียง

ดง - ตะลุยยานวัยรุนฮงอิก  

 

 

 

 

 

 

       เชา 

 

 

 

 

 

 

รับประทานอาหารเชา ณ  ภัตตาคารภายในโรงแรม 

              นําทานเดินทางเขาสู กรุงโซล ซ่ึงเปนเมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต ท่ีนี่ถือไดวาเปนศูนยรวมความ

เจริญทางดานตางๆ ของประเทศเอาไว ไมวาจะเปนหางรานยานการคาชื่อดัง สถานท่ีสําคัญทางการเมือง และความ

ทันสมัยในการคมนาคม ปจจุบันมีประชากรเกาหลีถึง 1 ใน 4 อาศัยอยูในกรุงโซล แตภายใตการพัฒนาอยางไม

หยุดยั้ง กรุงโซลก็ยังเปนเมืองท่ีมีกลิ่นอายของวัฒนธรรมโบราณ ท่ีชาวเกาหลียังคงอนุรักษไวเปนมรดกอันล้ําคา ไมวา
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จะเปนพระราชวังอันยิ่งใหญท่ียังคงความสวยงาม พิพิธภัณฑตางๆ ฯลฯ 

เริ่มตนบรรยากาศยามเชา ณ BUKCHON VILLAGE หมูบานของชาวเกาหลีชนชั้นสูงท่ีอาศัยในบาน

โบราณทรงฮันอกท่ีคงสภาพจากอดีตสูปจจุบัน ทานจะสามารถสัมผัสไดกับวิถีชีวิต บานเรือนท่ีอบอวลไปดวย

ศิลปวัฒนธรรมอันสวยงามถายทอดจากรุนสูรุน นอกจากนี้ยังเปนสถานท่ีถายทําฉากโรแมนติกในซีรี่ยเกาหลีอีกหลาย

เรื่อง 

 จากนั้นเดินทางสูสัญลักษณของกรุงโซล ณ ภูเขานัมซาน  SEOUL TOWER หรือ N’SEOUL TOWER มี

ความสูง 274 เมตร บนยอดเขามีหอคอย ท่ีจัดวาเปน 1 ใน 18 หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลก มีความสูงถึง 480 เมตร

เหนือระดับน้ําทะเล สามารถสัมผัสบรรยากาศกรุงโซลได 360 องศา จากนั้นพาทานไปยังสถานท่ีสุดแสนโรแมนติค 

ซ่ึงคูรักคนเกาหลีมักนิยมเอากุญแจไปคลอง ณ สถานท่ีแหงนี้ โดยนิยมนํากุญแจมาเขียนชื่อ หรือขอความสุดซ้ึงลงบน

กุญแจจากนั้นคลองกุญแจไว และโยนลูกกุญแจท้ิง บงบอกถึงความหมายวา  “เราจะไมพรากจากกัน” จึงเรียกกันวา 

กุญแจคูรัก 

เท่ียง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 

บาย              พาทานรูจักสมุนไพรเกาหลีท่ีมีชื่อเสียง และรูจักกันท่ัวโลก นั่นคือ โสม โสมใชเปนยาบํารุงสุขภาพของชน

ชาติตะวันออกมาตั้งแตอดีตกาล ชาวจีนยอมรับวาโสมเกาหลีเปนสุดยอดของโสม โดยไดรับการวิจัยและทุมเทอยาง

มากท่ีสุดในบรรดาสมุนไพรท้ังหลายท้ังปวง ทุกวันนี้ผลิตภัณฑอาหารสมุนไพรตางๆ เชน ชาโสม ผงโสมยอดนิยม 

หรือโสมสกัดเขมขน เปนสิ่งท่ีขาดไมไดสําหรับผูท่ีคํานึงถึงสุขภาพ ทุกทานจะไดลิ้มลองและเลือกซ้ือในราคาพิเศษท่ี 

ศูนยโสมเกาหลี   

             จากนั้นนําทานเลือกซ้ือ เครื่องสําอางแบรนดดังของเกาหลี เชน ROJUKISS, TONYMOLY, THE 

SEAM และอีกหลายแบรนดคุณภาพชั้นหนึ่ง ใหทานไดลอง และเลือกซ้ือตามอัธยาศัย 

             พาทานเขาสูยาน “เมียงดง” ซ่ึงเปนสยามสแควรของเกาหลี มีวัยรุนหนุมสาวชาวเกาหลีไปรวมตัวกันกวา

พันคนในแตละวัน จะพบกับถนนท่ีเปนศูนยรวมแฟชั่นชั้นนําของเกาหลี เสื้อผาแฟชั่น  GIORDANO, GUESS, EVISU, 

UNIQLO, H&M ,ZARA, SPAO รองเทา  PUMA, NIKE, ONITSUKA TIGER, NEW BALANCE รานเสริมสวย 

เครื่องสําอางคเกาหลี  และรานอาหารเกาหลีอีกมากมาย บริเวณใกลๆ กันยังมีหางสรรพสินคา ล็อตเต เมโทรมิโดปา  

หางสรรพสินคาชินเซเก และรานมิกลิออร ซ่ึงตั้งอยูท้ังใตดิน และบนดิน รานคาสไตลรถเข็น ท่ีหอบเอาสินคาวัยรุนอัน

พึงปรารถนาของนักซ้ือนักแตงตัวท้ังหลายมาใหไดเลือก  มาถึงท่ีนี่...ไมควรพลาด  ไอศครีม ท่ีมีความสูงถึง 32 ซ.ม.มี

รสตางๆ ใหเลือกชิมตามอัธยาศัย 

คํ่า บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 

 พาทุกทานเดินเลนเพลินๆ ท่ีบริเวณ “คลองชองเกชอน” ถูกขุดข้ึนเปนครั้งแรกเม่ือราว 600 ปกอน ใน

สมัยของกษัตริย YEONGJO กษัตริยองคท่ี 21 แหงราชวงศโชซอน คลองชองเกชอนเปนสัญลักษณของการ

ผสมผสานกลมกลืนกันอยางลงตัวของธรรมชาติ, ศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร อิสระถายภาพ ชมความงาม

ของสวนสาธารณะตลอดทาง 

หลังจากนั้นเดินทางเขาสูท่ีพัก ณ โรงแรมระดับดีลักซคลาส  

 

            

วันที่หา ศูนยสมุนไพรเกาหลี - ดิวตี้ฟรี - ตะลุยยานวัยรุนฮงอิก - ศูนยรวมของพ้ืนเมือง - สนามบินอินชอน - 
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กรุงเทพฯ 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม 

            

 

 

 

 

 

 

นอกจากนี้ยังมีศูนยสมุนไพรเกาหลี “ฮอกเกตนามู” ซ่ึงชาวเกาหลีรุนใหมนิยมนํามารับประทานเพ่ือชวย

ดูแลตับใหสะอาดแข็งแรง  

              แลวนําทุกทานเพลิดเพลินกับการเลือกซ้ือสินคาปลอดภาษี  ณ “DUTY FREE” มีสินคาแบรนดเนมชื่อ

ดัง เสื้อผาแฟชั่น กระเปา เครื่องสําอางชั้นนําท้ังใน และตางประเทศมากมายใหทานไดเลือกสรร 

เท่ียง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 

บาย 

 

 

 

             จากนั้นนําทานเขาสูบริเวณยานวัยรุนชื่อดังหนา มหาวิทยาลัยฮงอิก ท่ีไดชื่อวาเปนถนนสายศิลปะอีกแหง

หนึ่งของกรุงโซล ตามริมทางเดินจะมีแผงขายของท่ีระลึกแฮนดเมด เสื้อผาแฟชั่นหลากสไตล เครื่องประดับนารักๆไม

ซํ้าใคร บางรานทานยังสามารถสั่งทําของท่ีระลึกในรูปแบบท่ีทานตองการ นอกจากนี้ทานอาจจะไดมีสวนรวมกับ

วัยรุนเกาหลีท่ีมาจัดการแสดงดนตรีสด ณ ถนนสายนี้                             

             กอนอําลาเกาหลี ใหทานไดละลายเงินวอนท่ี  ศูนยรวมของพ้ืนเมือง  ขนมแบบตางๆช็อกโกแลตหิน 

ซีเรียลช็อกโค ผลิตภัณฑโสมในรูปแบบของขนม ชา โคลนพอกหนา ผลไม หมอนสุขภาพ กิมจิ ชินราเมง หรือมามา

เกาหลีท่ีชื่นชอบของชาวตางประเทศ เปนตน สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูทาอากาศยานอินชอน  

  

.......น. 

 

 เดินทางโดยเท่ียวบิน…เหินฟากลับกรุงเทพ (บริการภาพยนตร เครื่องดื่ม พรอมเสิรฟอาหารคํ่าบนครื่องบิน  ) 

.......น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพรอมเก็บความประทับใจของประเทศเกาหลีไปนานวัน 

 
***หมายเหตุ! เท่ียวบิน และรายการทองเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริการอาหาร 
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1. เมนูทักคาลบี หรือไกบาบีคิวผัดซอสเกาหลี เปนอาหาร เลื่องชื่อของเมืองชุนชอน โดยนําไก

บาบีคิว, ต็อก(ขาวเหนียวปนเกาหลี), มันหวาน, ผักตาง ๆ ลงผัดกับซอสพริกเกาหลีในกระทะ

แบน วิธีการทานแบบเม่ียงคําไทย โดยหอกับผักกาดแกว  เม่ือทานไประยะหนึ่งจะนําขาวสวย 

และสาหรายแหง มาผัดรวมกับทักคาลบี เพ่ือใหเกิดอาหารชนิดใหม คือ ทักคาลบีบกกึมบับ หรือ

ขาวผัดพริกไกท่ีท้ังหอม และนารับประทาน เสริฟพรอมเครื่องเคียง และซุปประจําวัน 
 

 

2. เมนูแฮมุลทัง หรือซีฟูดหมอไฟ  ปรุงจากอาหารทะเลสด ๆ เชน ปลาหมึกยักษ ขาปู หอย 

ปลา ตมในหมอไฟรอน ๆ ดวยน้ําซุปมีรสชาติเปนเอกลักษณ เสริฟขาวสวยพรอมเครื่องเคียงตาง 

ๆ 

 

 

3. เมนูประยุกตอาหารแนวใหม มีชื่อเรียกวา โอซัม หรือหมูปลาหมึกยางบารบีคิว หมักสไตล

สมัยใหมกาหลี (นํากิมจิมาผัดในกะทะรวม ก็จะเกิดเปนเมนูอาหารชนิดใหมอีกหนึ่งรสชาติความ

อรอย) 
 

 

4. เมนูคาลบี หรือหมูยางเกาหลี  เปนอาหารพ้ืนเมืองเกาหลีท่ีเลื่องชื่อ และรูจักกันดีท่ัวโลก มี

รสชาติออกหวาน นุม และกลมกลอม นําหมูสเต็กสวนท่ีติดกับกระดูก (เชื่อวาเปนสวนท่ีอรอย

ท่ีสุด) ยางบนเตาถานแบบดั้งเดิม และตัดเปนชิ้นพอคํา หอทานแบบเม่ียงคําไทย โดยใสน้ําจิ้ม

เตาเจี้ยว และเครื่องเคียงท่ีชอบ หรือขาวสวยรอนตามท่ีชอบ บริการเครื่องเคียงตางๆ และน้ําซุป

สาหราย 
 

 

5. เมนูซัมเกทัง หรือไกตุนโสมเกาหลี  เปนอาหารวังในสมัยกอนปจจุบันเปนอาหารเลื่องชื่อของ

เมืองหลวง เชื่อกันวาชวยบํารุงเลือดลม และเสริมสุขภาพ เสริฟทานละ 1 ตัว ในหมอดินรอน 

ภายในตัวไก จะมีขาวเหนียว รากโสม พุทราแดง เกาลัด เสริฟพรอมเครื่องเคียง เสนขนมจีน 

เหลาโสม พริกไทยดํา และเกลือ 
 

 

6. เมนูวาไรตี้บุฟเฟตนานาชาติ และซูชิ  มีอาหารใหทานเลือกตามความชอบอยางจุใจเมนูกวา 

200 ชนิด ไมวาจะเปนอาหารยุโรป เอเชีย โดยเฉพาะเมนูพิเศษ ซีฟูด “ขาปูยักษ” ใน

รานอาหารท่ีดีท่ีสุดในกรุงโซล 
 

 

7. เมนูจิมดัก หรือไกอบซอส เปนเมนูไกนํามาคลุกเคลาวุนเสนสไตลเกาหลี ผัดกับน้ําขลุกขลิก ใส

พริก และตนหอมเพ่ือเพ่ิมความกลมกลอม เสิรฟพรอมขาวสวยรอนๆ และเครื่องเคียงตางๆ  
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อัตราคาบริการ เฉพาะโปรแกรมนี้เทานั้น 

อัตราคาบริการ ทานละ (บาท) 

ผูใหญ พักหองละ 2 หรือ 3 ทาน 33,900.- 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ 1 ทาน   33,900.- 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ 2 ทาน มีเตียงเสริม 32,900.- 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ 2 ทาน ไมมีเตียงเสริม 31,900.- 

พักเดี่ยวเพ่ิมทานละ 8,000.- 

 

ราคาทัวรรวม 

1. คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเสนทางท่ีระบุในรายการช้ันทัศนาจร ไป-กลับพรอมคณะ กรณีอยูตอตองเสียคา

เปล่ียนแปลงตั๋ว  

2. คาอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ  

3. คาเขาชมสถานท่ีทุกแหงท่ีระบุในรายการ  

4. คาท่ีพักตามระบุในรายการ พักหองละ 2 -3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเทา  

5. คารถโคชปรับอากาศบริการนําเท่ียวตามรายการ  

6. คาภาษีสนามบิน ทุกแหงท่ีมี  

7. คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระ (ตามเง่ือนไขของแตละสายการบิน) 

• สัมภาระใตทองเครื่องบินทานละ 1 ใบเทานั้น ทานละ 23 กก. 

• สัมภาระถือข้ึนเครื่องบินทานละ 1 ใบเทานั้น ทานละ 10 กก. 

8. คาหัวหนาทัวรผูชํานาญเสนทาง นําทานทองเท่ียวตลอดรายการในตางประเทศ  

9. คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม) 

 

ราคาทัวรไมรวม 

1. คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง, คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหาร และ

เครื่องดื่มท่ีส่ังเพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากทานตองการส่ังเพ่ิม กรุณาติดตอหัวหนาทัวรแลวจายเพ่ิมเองตางหาก)  

2. คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่นทานละ 4 USD ตอคนตอวัน หรือประมาณ 5,000 วอนตอคนตอวัน 

(ตามความสมัครใจ)  

3. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% (ในกรณีเปนนิติบุคคล) 
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เง่ือนไขการใหบริการ  

1. บริษัทขอรับคามัดจําสําหรับการจองทานละ 10,000 บาท และชําระสวนท่ีเหลือกอนการเดินทาง 25 วัน  

2. ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศท่ีระบุใน

รายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น  

3. การยกเลิก  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําในทุกกรณี แตสามารถเล่ือนการเดินทางได ภายใน 1 ป นับจากวันท่ีชําระคา

มัดจํา  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเล่ือนวันเดินทางตองแจงลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนการเดินทาง 

• ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 วันข้ึนไป เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  

• ยกเลิกการเดินทาง 7 - 14 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาทัวร  

• ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 7 วัน เก็บคาใชจายท้ังหมด 100 % ของราคาทัวร  

• กรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศ หรือ

ตางประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเชน Charter Flight, Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรท้ังหมด 

 

หมายเหตุ  

1. จํานวนผูเดินทาง ข้ันต่ํา ผูใหญ 15 ทาน ข้ึนไป  

2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน, ราคา และรายการทองเท่ียว ตามความเหมาะสม  

3. หนังสือเดินทาง ตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือ

ทองเท่ียวเทานั้น  

4. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ินหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การ

กอจลาจล หรือกรณีท่ีทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาท่ีกรมแรงงาน

ท้ังจากไทย และตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ, ไมทาน

อาหารบางม้ือ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออก

เดินทางแลว  

6. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจาก

ความประมาทของตัวนักทองเท่ียวเอง  

7. ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินได  

8. เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ  จะถือวาทานไดยอมรับในเง่ือนไข

ขอตกลงตางๆ ท่ีไดระบุไวแลวท้ังหมด 
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แบบฟอรมการสํารองท่ีน่ัง  ทองเท่ียวประเทศเกาหลีใต 
 กรุณาระบุวันท่ีทานตองการเดินทาง ......................................... ชื่อโปรแกรม ................................................................. 

 รายชื่อผูรวมเดินทาง (จํานวน ................... ทาน) 

1. ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว/เด็กหญิง/เด็กชาย)............................................................................... ว/ด/ป........................... 

  [ ] ไมทานเนื้อวัว [ ] ไมทานเนื้อหมู [ ] ไมทานเนื้อไก [ ] ไมทานอาหารทะเล [ ] ทานอาหารมุสลิม [ ] ทานมังสวิรัติ/เจ 

2. ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว/เด็กหญิง/เด็กชาย)............................................................................... ว/ด/ป...........................   

[ ] ไมทานเนื้อวัว [ ] ไมทานเนื้อหมู [ ] ไมทานเนื้อไก [ ] ไมทานอาหารทะเล [ ] ทานอาหารมุสลิม [ ] ทานมังสวิรัติ/เจ 

3. ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว/เด็กหญิง/เด็กชาย)............................................................................... ว/ด/ป...........................  

 [ ] ไมทานเนื้อวัว [ ] ไมทานเนื้อหมู [ ] ไมทานเนื้อไก [ ] ไมทานอาหารทะเล [ ] ทานอาหารมุสลิม [ ] ทานมังสวิรัติ/เจ 

4. ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว/เด็กหญิง/เด็กชาย)............................................................................... ว/ด/ป...........................   

[ ] ไมทานเนื้อวัว [ ] ไมทานเนื้อหมู [ ] ไมทานเนื้อไก [ ] ไมทานอาหารทะเล [ ] ทานอาหารมุสลิม [ ] ทานมังสวิรัติ/เจ 

5. ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว/เด็กหญิง/เด็กชาย)............................................................................... ว/ด/ป...........................  

 [ ] ไมทานเนื้อวัว [ ] ไมทานเนื้อหมู [ ] ไมทานเนื้อไก [ ] ไมทานอาหารทะเล [ ] ทานอาหารมุสลิม [ ] ทานมังสวิรัติ/เจ 

ทานตองการหองพักแบบใด กรุณาระบุ : 

[  ] DOU (เตียงใหญ)   [  ] TWIN (เตียงเด่ียวx2)    [  ] TRIPLE/พัก 3 ทาน   [  ] SINGLE/พักเด่ียว 

[  ] เด็กพักกับผูใหญ 2 ทานไมเสริมเตียง     [  ] เด็กพักกับผูใหญ 2 ทาน เสริมเตียง 

 

ชื่อผูจอง : คุณ ....................................................................................... เบอรมือถือ: ....................................................... 

เบอรบาน/ท่ีทํางาน : .............................................................................. เบอรแฟกซ: ...................................................... 

Email address: ............................................................................................................................... ................................. 

ท่ีอยู ............................................................................................................................... .................................................... 

ทานไดรับทราบขอมูลทัวรจากสื่อใด :  

 [  ] นสพ.ขาวสด [  ] นสพ.มติชน  [  ] เท่ียวรอบโลก  [  ] เพ่ือนเดินทาง 

[  ] SEACH / WEBSITE [  ] อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................................. 

กรุณาแฟกซใบจองนี้กลับมาท่ี: 02-881-7703 
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