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ออกเดินทาง ธันวาคม 2558 - กุมภาพันธ 2559 

วันที่หนึ่ง กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ 

……น. 

 

 

……น. 

คณะพรอมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ชั้น4 เคานเตอร N สายการบิน

แหงชาติเกาหลี โดยมีเจาหนาท่ีของโคเรียเซ็นเตอรแทรเวลใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกกอนข้ึนเครื่อง   

นําทานบินลัดฟาสู สาธารณรัฐเกาหลีใต โดยสายการบินแหงชาติเกาหลี  เท่ียวบิน…… (บริการอาหารเชา  

และเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

วันที่สอง สนามบินอินชอน - สัมผัสฟารมแกะนิวซีแลนด - อรอยลิ้นชีสสสด - สนุกสนาน สโนวสเลดจ - 

ไหวเจาแมกวนอิมศักดิ์สิทธิ ์วัดนักซานซา - สกีรีสอรท  

 

 

 

 

 

 

 

 

……น. 

 

 

 

 

             

           ถึงทาอากาศยานอินชอน กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต  ทานจะพบมัคคุเทศกทองถ่ินรอตอนรับคณะ 

(เวลาทองถ่ินเร็วกวาประเทศไทย 2 ชั่วโมง) อิสระใหทุกทานไดแลกสกุลเงินวอน ณ เคานเตอรธนาคาร และทําธุระ

สวนตัวใหเรียบรอย (ข้ันตอนพิธีการตางๆ หัวหนาทัวรจะแนะนําทุกทานท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ หรือบนเครื่อง หากมี

ขอสงสัยประการใด กรุณาติดตอสอบถามท่ีเจาหนาท่ี หรือบริษัทลวงหนา)  

หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง และศุลกากรแลวนําทุกทานข้ึนรถโคชปรับอากาศผานสะพานแขวนยอง

จอง เปนอีกสิ่งท่ีแสดงถึงความหวังในการรวมชาติท่ีมีความยาวกวา 4.42 ก.ม. แลวพาทุกทานเดินทางมุงไปยังจังหวัด 

คังวอน ซ่ึงเปนท่ีตั้งของ ภูเขาส่ีฤดู หรือสวิสเซอรแลนดเกาหลี  จัดไดวาเปนแนวเขาท่ีสวยงามมากท่ีสุดแหงหนึ่งใน

เกาหลี ประกอบดวยแนวเขามากมาย มีหุบเขารูปทรงแปลกตา  พรอมท้ังสรางความสวยงามท่ีแตกตางกันในแตละฤดู 

(โดยเฉพาะในชวง เหมันตฤดู ทานจะไดเห็นภูเขาปกคลุมไปดวยหิมะบริสุทธิ์ชาวโพลน ตลอดท้ังสองขางทาง) 
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เท่ียง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 

บาย หลังจากนั้นจะนําทุกทานสัมผัสกับความนารักของ “ฝูงแกะขนปุกปุย” วิ่งเลนอยางเริงรา ทามกลาง

บรรยากาศขาวโพลนของหิมะ และทิวเขาท่ีสลับซับซอน ยิ่งทําใหบรรยากาศราวกับอยูในฟารมแกะท่ีนิวซีแลนดเลย

ทีเดียว และทานสามารถใหอาหารบรรดาแกะนอยนารักจากมือของทานเอง นอกจากนี้สําหรับผูท่ีชื่นชอบการ

ถายภาพ ทานสามารถเดินข้ึนไปยังจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุด...เก็บภาพประทับใจ  

เชิญทาน “รวมทําชีสส” สดๆ ดวยตัวทานเอง เรียนรูวิธีการทําชีสสแบบงายๆ สไตลเกาหลี เริ่มตั้งแตการ

กวนนมจนถึงการข้ึนรูปชีสส ใหทานไดลองตกแตงหนาชีสสในสไตลของตัวทานเอง แลวมารวมชิมรสชาติของชีสสท่ีมี

เพียงชิ้นเดียวในโลก วาจะอรอยขนาดไหน.... 

นอกจากนี้ทุกทานยังสามารถสนุกสนานกับการเลน กระบะเล่ือนหิมะ (SNOW SLEDGE) สามารถเลนได

ท้ังเด็ก และผูใหญ ไมจํากัดรอบ และอายุ  หรือ ขับรถ ATV (ยังไมรวมคาใชจายนะคะ) หากตองการใชบริการ

กรุณาสอบถามท่ีหัวหนาทัวรหรือไกด ดวยตัวทานเองบนลานน้ําแข็งท่ีถูกปกคลุมดวยหิมะท่ีขาวโพลน ใหทานเก็บ

ภาพเปนท่ีระลึกครั้งหนึ่งในฤดูหนาวท่ีประเทศเกาหลีใต 

จากนั้นนําทุกทานสู “วัดนักซานซา” วัดเกาแกอายุกวา 1,000 ป นําทานไปนมัสการเจาแมกวนอิมองค

มหึมา ซ่ึงประทับยืนเดนเปนสงา หันหนาสูทะเลตะวันออกสูประเทศญี่ปุน  ซ่ึงเปนสัญลักษณแหงสันติสุข เพ่ือปกปอง

ชาวเกาหลีตามความเชื่อ และชมศาลาอึยซางแด Uisangdae ซ่ึงเปนจุดชมวิวตามความเชื่อของคนเกาหลี จะเปน

จุดรับแสงแดดแรกของวันข้ึนปใหม ซ่ึงมีความเชื่อวาถามารับแสงแดดแรกของป ณ ท่ีแหงนี้จะทําใหโชคดีตลอดป... 

คํ่า บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร               

 เดินทางเขาสูท่ีพัก  ณ สกีรีสอรทระดับดีลักซคลาส  ดวยลานสกีท่ีทันสมัย  และไดมาตรฐาน นักสกีจาก

หลายประเทศจึงนิยมมาเลนสกีท่ีประเทศเกาหลีใต, ประกอบไปดวยลานสกีขนาดยอมสําหรับมือใหมไวฝกหัด และ

เตรียมตัวกอนลงสูลานสกีใหญ หรือจะเลือกเลน สโนบอรด, สโนวสเลดจ หรือกิจกรรมกลางแจง และในรมมากมาย, 

สิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน รานอาหาร , มินิมารท ฯลฯ 

เชิญทุกทานพักผอนตามอัธยาศัย ณ สกีรีสอรท สําหรับทานท่ีตองการดื่มด่ํากับบรรยากาศของการเลน

สกียามค่ําคืน สอบถามไดท่ีหัวหนาทัวร หรือมัคคุเทศกทองถิ่น  

วันที่สาม อิสระกับการเลนสกี ณ ลานสกีระดับโลก - เลือกชิมสตรอเบอร่ีสดๆ จากไร - กรุงโซล - ตะลุยยาน

วัยรุนฮงอิก 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ  ภัตตาคารภายในโรงแรม 

 

พาทานเขาสู “ลานสกี ระดับโลก ” เตรียมพรอมเขารับการฝกจากโปรสกี  ทานสามารถเพลิดเพลินกับ



ค่ําคืนแสนสวยท่ีสกีรีสอรท 2015-16                                                                                                                                                                                                               - 3 - 

 

ลานหิมะท่ีกวางใหญอยางเต็มอ่ิม ไมวาจะเปนเนินเลนสกีระดับตางๆ กระเชาลิฟท ( ราคาอุปกรณโดยประมาณ) 1. 

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

สําหรับทานท่ีเลนสกีครึ่งวัน ประมาณ 45 ,000 วอนตอทาน 3. กระบะเลื่อนหิมะ 20 ,000 วอน  4. กอนโดลา 

15,000 วอน ( สําหรับนักสกีมือสมัคร(เลน)ทุกทาน การเตรียมตัว และอุปกรณท่ีจําเปน อานไดในเอกสารเตรียม

ตัวการเดินทางคะ) 

เท่ียง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  

บาย นําทานเดินทางสู “ไรสตรอเบอรี่” ของชาวเกาหลี ท่ีมีการปลูกอยางพิถีพิถัน ผานการดูแลเอาใจใสทุก

กระบวนการทุกข้ันตอน ทําใหผลของสตรอเบอรี่เกาหลีนั้น มีขนาดใหญกวาบานเราหลายเทา ท้ังหวานหอมชวน

รับประทานเปนท่ีชื่นชอบของนักทองเท่ียว ทานสามารถเด็ดชิมสตรอเบอรรี่สดๆ  จากตนในไร และเลือกซ้ือเปนของ

ฝากไดตามอัธยาศัย  
นําทานเดินทางเขาสู กรุงโซล ซ่ึงเปนเมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต ท่ีนี่ถือไดวาเปนศูนยรวมความเจริญ

ทางดานตางๆ ของประเทศเอาไว ไมวาจะเปนหางรานยานการคาชื่อดัง สถานท่ีสําคัญทางการเมือง และความ

ทันสมัยในการคมนาคม ปจจุบันมีประชากรเกาหลีถึง 1 ใน 4 อาศัยอยูในกรุงโซล แตภายใตการพัฒนาอยางไม

หยุดยั้ง กรุงโซลก็ยังเปนเมืองท่ีมีกลิ่นอายของวัฒนธรรมโบราณ ท่ีชาวเกาหลียังคงอนุรักษไวเปนมรดกอันล้ําคา ไมวา

จะเปนพระราชวังอันยิ่งใหญท่ียังคงความสวยงาม พิพิธภัณฑตางๆ ฯลฯ 
จากนั้นนําทานเขาสูบริเวณยานวัยรุนชื่อดังหนา มหาวิทยาลัยฮงอิก ท่ีไดชื่อวาเปนถนนสายศิลปะอีกแหง

หนึ่งของกรุงโซล ตามริมทางเดินจะมีแผงขายของท่ีระลึกแฮนดเมดสไตลเกาหลี เสื้อผาแฟชั่นอินเทรนด 

เครื่องประดับนารักๆไมซํ้าใคร บางรานทานยังสามารถสั่งทําของท่ีระลึกในรูปแบบท่ีทานตองการ อีกท้ังอาจจะไดมี

สวนรวมกับวัยรุนเกาหลีท่ีมาจัดการแสดงดนตรีสด สําหรับทานใดท่ีชอบคาเฟสไตลวินเทจสุดคลาสสิคสามารถเดิน

เลนชิลๆมายัง aA CAFE ท่ีนี่เปนท้ังคาเฟ พิพิธภัณฑ และโชวรูมเฟอรนิเจอรท่ีมีลักษณะ และเสนหเฉพาะตัว  ดวย

หองอันโอโถง โตะ เกาอ้ี หลายสไตลใหเลือกนั่ง โดดเดนดวยโคมไฟ Mirror Balls โดย Tom Dixon 

คํ่า บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  

 หลังจากนั้นเดินทางเขาสูท่ีพัก ณ โรงแรมระดับดีลักซคลาส       

วันที่สี่ เพลิดเพลินกับเคร่ืองเลนที่ สวนสนุกล็อตเตเวิลด  - ศูนยโสมเกาหล ี - เคร่ืองสําอางแบรนดดังของ

เกาหลี - สยามสแควรเกาหลี เมียงดง - โรแมนติกที ่ชองเกชอน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ  ภัตตาคาร 

 

พาทุกทานไปพบกับดินแดนแหงความสนุกหฤหรรษ และไฮเทคในรูปแบบหมท่ี สวนสนุกลอตเตเวิลด 

สวนสนุกในรมท่ีใหญท่ีสุดในเกาหลี และแบงเปนหลายโซนดวยกัน ทานสามารถสนุกสนานกับเครื่องเลนหลากชนิด
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ท้ังในรม และกลางแจงท่ีลอตเตเวิลดิ์ เอ็ดเวนเจอรกับการผจญภัยตางๆ เชน ผจญภัยในโลกของซินเบต หอคอยไจ

โรดร็อป โรงหนังสามมิติ ไวก้ิง บอลลูน โอแดเซแฟตาซี เปนตน หรือจะขามสะพานไปยังเกาะมหัศจรรย ท่ีเต็มไปดวย

เกาะแหงการคนหา ตั้งอยูใจกลางทะเลสาบ หรือจะนั่งรถรางไฟฟาชมความงามของสวนสนุกท้ังหมด เกมส

การละเลนตางๆ รานขายอาหารรูปแบบตางๆ รานขายของท่ีระลึกเฉพาะของสวนสนุกลอตเตเวิลดิ์เทานั้น 

เท่ียง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 

บาย พาทานรูจักสมุนไพรเกาหลีท่ีมีชื่อเสียง และรูจักกันท่ัวโลก นั่นคือ โสม โสมใชเปนยาบํารุงสุขภาพของชน

ชาติตะวันออกมาตั้งแตอดีตกาล ชาวจีนยอมรับวาโสมเกาหลีเปนสุดยอดของโสม โดยไดรับการวิจัย  และทุมเทอยาง

มากท่ีสุดในบรรดาสมุนไพรท้ังหลายท้ังปวง ทุกวันนี้ผลิตภัณฑอาหารสมุนไพรตางๆ เชน ชาโสม ผงโสมยอดนิยม 

หรือโสมสกัดเขมขน เปนสิ่งท่ีขาดไมไดสําหรับผูท่ีคํานึงถึงสุขภาพ ทุกทานจะไดลิ้มลอง  และเลือกซ้ือในราคาพิเศษท่ี 

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 ใหทานไดเลือกชิมตามอัธยาศัย 

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 - สัมผัสข้ันตอนการทํา CHOCOLATE และนํากลับบาน  - ศูนยรวม

ของพ้ืนเมือง - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม 

            

 

 

 

 

 

นําทุกทานเขาสูศู นยสมุนไพรเกาหลี “ฮอกเกตนามู” ซ่ึงชาว
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เกาหลีรุนใหมนิยมนํามารับประทานเพ่ือชวยดูแลตับใหสะอาดแข็งแรง 

แลวนําทุกทานเพลิดเพลินกับการเลือกซ้ือสินคาปลอดภาษี  ณ “DUTY FREE” มีสินคาแบรนดเนมชื่อดัง 

เสื้อผาแฟชั่น กระเปา เครื่องสําอางชั้นนําท้ังใน และตางประเทศมากมายใหทานไดเลือกสรร 

เท่ียง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 

บาย 

 

 

 

จากนั้นเราจะนําทุกทานเยือน “พิพิธภัณฑช็อกโกแลต” ภายในหองจัดแสดงของท่ีนี่คุณจะไดเรียนรู

ประวัติศาสตรของช็อกโกแลต ลักษณะช็อกโกแลตประเภทตางๆ ท่ีนาสนใจ นอกจากนี้คุณยังจะไดเรียนรูวิธีทํา

ช็อกโกแลตดวยตัวคุณเอง และสามารถนํากลับไปเปนของฝากใหคนท่ีรักไดอีกดวย โดยจะมีหองเรียนทําช็อกโกแลตท่ี

แบงตามชื่อของแหลงผลิตช็อกโกแลตท่ีมีชื่อเสียงของโลก อาทิ เบลเย่ียม, สวิตเซอรแลนด, ฝรั่งเศส เปนตน                                                  

กอนอําลาเกาหลี ใหทานไดละลายเงินวอนท่ี  ศูนยรวมของพ้ืนเมือง ขนมแบบตางๆช็อกโกแลตหิน ซีเรียล

ช็อกโค ผลิตภัณฑโสมในรูปแบบของขนม ชา โคลนพอกหนา ผลไม หมอนสุขภาพ กิมจิ ชินราเมง หรือมามาเกาหลีท่ี

ชื่นชอบของชาวตางประเทศ เปนตน สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูทาอากาศยานอินชอน  

……….. น.  เดินทางโดยเท่ียวบิน…เหินฟากลับกรุงเทพ (บริการภาพยนตร เครื่องดื่ม พรอมเสิรฟอาหารคํ่าบนครื่องบิน  ) 

.………. น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพรอมเก็บความประทับใจของประเทศเกาหลีไปนานวัน 

 
***หมายเหตุ! เท่ียวบิน และรายการทองเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ*** 

 

บริการอาหาร 
 

1. เมนูหมูบาบีคิว หรือบุลโกกีเกาหลี โดยนําเนื้อหมูสไลดหมักกับซอส ใสกะหล่ําปลีหั่น, เห็ด

เข็มทอง, วุนเสนบุก และเครื่องเคียงตางๆ ใหออกรสหวาน นุม เวลาทานนํามายางขลุกขลิกกับ

ซุปบนกระทะแบน หรือครึ่งวงกลม เสริฟพรอมขาวสวยรอนๆ และเครื่องเคียงตางๆ   

 

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 
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5. เมนูซัมเกทัง หรือไกตุนโสมเกาหลี  เปนอาหารวังในสมัยกอนปจจุบันเปนอาหารเลื่องชื่อของ

เมืองหลวง เชื่อกันวาชวยบํารุงเลือดลม และเสริมสุขภาพ เสริฟทานละ 1 ตัว ในหมอดินรอน 

ภายในตัวไก จะมีขาวเหนียว รากโสม พุทราแดง เกาลัด เสริฟพรอมเครื่องเคียง เสนขนมจีน 

เหลาโสม พริกไทยดํา และเกลือ 
 

6. ม้ือเมนูวาไรตี้บุฟเฟตนานาชาติ และซูชิ  มีอาหารใหทานเลือกตามความชอบอยางจุใจเมนู

กวา 200 ชนิด ไมวาจะเปนอาหารยุโรป เอเชีย โดยเฉพาะเมนูพิเศษ ซีฟูด “ขาปูยักษ” ใน

รานอาหารท่ีดีท่ีสุดในกรุงโซล 

 

7. เมนูจิมดัก หรือไกอบซอส  เปนเมนูไกนํามาคลุกเคลาวุนเสนสไตลเกาหลี ผัดกับน้ําขลุกขลิก 

ใสพริก และตนหอมเพ่ือเพ่ิมความกลมกลอม เสิรฟพรอมขาวสวยรอนๆ และเครื่องเคียงตางๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราคาบริการ เฉพาะโปรแกรมนี้เทานั้น 

อัตราคาบริการ                                                         
  1 - 20 ธ.ค. 58 

 ทานละ (บาท) 

  21 ธ.ค. - 7 ม.ค. 59              8 ม.ค. -  มี.ค. 59     

   ทานละ(บาท)            ทานละ(บาท)     

ผูใหญ พักหองละ 2 หรือ 3 ทาน  33,900.-    สอบถามเพ่ิมเติม               32,900.-          

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ 1 ทาน   33,900.-    สอบถามเพ่ิมเติม               32,900.-          

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ 2 ทาน มีเตียงเสริม  32,900.-    สอบถามเพ่ิมเติม               31,900.-          

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ 2 ทาน ไมมีเตียงเสริม  31,900.-    สอบถามเพ่ิมเติม               30,900.-          
พักเดี่ยวเพ่ิมทานละ       8,400.-             8,400.-                8,400.-              

***** เดินทางชวงเทศกาล และวันหยุดตอเนื่อง สอบถามราคาเพ่ิมเติมนะคะ ***** 

 

ราคาทัวรรวม 

1. คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเสนทางท่ีระบุในรายการช้ันทัศนาจร ไป-กลับ พรอมคณะ กรณีอยูตอตองเสียคา

เปล่ียนแปลงตั๋ว  

2. คาอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ  

3. คาเขาชมสถานท่ีทุกแหงท่ีระบุในรายการ  

4. คาท่ีพักตามระบุในรายการ พักหองละ 2 -3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเทา  

5. คารถโคชปรับอากาศบริการนําเท่ียวตามรายการ  

6. คาภาษีสนามบิน ทุกแหงท่ีมี  
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7. คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระ (ตามเงื่อนไขของแตละสายการบิน) 

• สัมภาระใตทองเครื่องบินทานละ 1 ใบเทานั้น น้ําหนักไมเกิน 23 ก.ก. 

• สัมภาระถือข้ึนเครื่องบินทานละ 1 ใบเทานั้น น้ําหนักไมเกิน 8 ก.ก. 

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) 

 

เง่ือนไขการใหบริการ  

1. บริษัทขอรับคามัดจําสําหรับการจองทานละ 10,000 บาท และชําระสวนท่ีเหลือกอนการเดินทาง 25 วัน  

2. ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศท่ีระบุใน

รายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน  

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  
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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. เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมด หรือบางสวนกับทางบริษัทฯ 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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