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ออกเดินทาง ธันวาคม 2558 - กุมภาพันธ 2559  
วันที่หนึ่ง กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ 

......น. 

 

 

......น. 

คณะพรอมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ช้ัน4 เคานเตอร…. สายการบินแหงชาติ

เกาหลี โดยมีเจาหนาท่ีของโคเรียเซ็นเตอรแทรเวลใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกกอนข้ึนเครื่อง   

นําทานบินลัดฟาสู สาธารณรัฐเกาหลีใต โดย สายการบินแหงชาติเกาหลี เท่ียวบิน ..... (บริการอาหารเชา และ

เครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

วันที่สอง สนามบินอินชอน - เกาะนามิ - เลือกชิมสตรอเบอร่ีสดๆ จากไร – สกีรีสอรท 

 

 

 

 

 

 

......น. 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

ถึงทาอากาศยานอินชอน กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต  ทานจะพบมัคคุเทศกทองถ่ินรอตอนรับคณะ (เวลา

ทองถ่ินเร็วกวาประเทศไทย 2 ชั่วโมง) อิสระใหทุกทาน ไดแลกสกุลเงินวอน ณ เคานเตอรธนาคาร และทําธุระสวนตัว

ใหเรียบรอย (ข้ันตอนพิธีการตางๆ หัวหนาทัวรจะแนะนําทุกทานท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ หรือบนเครื่อง หากมีขอสงสัย

ประการใด กรุณาติดตอสอบถามท่ีเจาหนาท่ี หรือบริษัทลวงหนา)  

หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง และศุลกากรแลว นําทุกทานผานสะพานแขวน ยองจอง เพ่ือแสดงถึงความหวัง

ในการรวมชาติท่ีมีความยาวกวา 4.42 กม. จากนั้นมุงหนาสูเมืองชุนชอนมีระยะทางหางจากกรุงโซลเพียง 63 ก.ม.นํา

ทานลงเรือเฟอรรี่สู “เกาะนามิ” ซ่ึงในฤดูหนาวนี้ ท่ีนี่ยังเปนสถานท่ีสุดฮิตแสนโรแมนติกอีกแหงหนึ่งสําหรับคูรักหนุม

สาว เปนสถานท่ีถายทําละครเกาหลีเรื่อง  “WINTER LOVE SONG หรือเพลงรักในสายลมหนาว ” ใหทุกทานได

สัมผัสหิมะขาว กับสายลมหนาวบนเกาะนามิ เกาะมีลักษณะเหมือนใบไมลอยน้ํา ซ่ึงเต็มไปดวยธรรมชาติอันเงียบสงบ 

ทิวสนอันเปนสัญลักษณท่ีคูรักหรือครอบครัวจะมารําลึกถึงอดีต  และสานสัมพันธครอบครัว เพลิดเพลินกับความงาม

จนทานไมอยากจากไป ณ ท่ีแหงนี้ ดื่มด่ํากับธรรมชาติ แมกไม ทิวสน ตนเกาลัด ท่ีถูกปกคลุมไปดวยหิมะขาวสะอาด

ใหบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก และอยาลืม ! ท่ีจะถายรูปคูกับรูปปนพระเอกนางเอกของละครเรื่องนี้  
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เท่ียง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 

บาย นําทานเดินทางสู “ไรสตรอเบอรี่” ของชาวเกาหลี ท่ีมีการปลูกอยางพิถีพิถัน ผานการดูแลเอาใจใสทุก

กระบวนการทุกข้ันตอน ทําใหผลของสตรอเบอรี่เกาหลีนั้น มีขนาดใหญกวาบานเราหลายเทา ท้ังหวานหอมชวน

รับประทานเปนท่ีชื่นชอบของนักทองเท่ียว ทานสามารถเด็ดชิมสตรอเบอรรี่สดๆจากตนในไร และเลือกซ้ือเปนของ

ฝากไดตามอัธยาศัย 

คํ่า บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 

 เดินทางเขาสูท่ีพัก  ณ สกีรีสอรทหรูหราทันสมัย Welli Hilli Ski Resort หรือเทียบเทา  ดวยลานสกีท่ีทันสมัย  

และไดมาตรฐาน นักสกีจากหลายประเทศจึงนิยมมาเลนสกีท่ีประเทศเกาหลีใต, ประกอบไปดวยลานสกีขนาดยอม

สําหรับมือใหมไวฝกหัด และเตรียมตัวกอนลงสูลานสกีใหญ หรือจะเลือกเลน สโนบอรด, สโนวสเลดจ หรือกิจกรรม

กลางแจง และในรมมากมาย, สิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน รานอาหาร , มินิมารท ฯลฯ 

วันที่สาม อิสระกับการเลนสกี ณ ลานสกีระดับโลก - เพลินกับบัตรเลนไดทุกอยางที่ สวนสนุกเอเวอรแลนด  - 

กรุงโซล - ชอปปงเพลินๆ ทงแดมุน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ  ภัตตาคารภายในโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

พาทานเขาสู “ลานสกีระดับโลก” เตรียมพรอมเขารับการฝกจากโปรสกี  ทานสามารถเพลิดเพลินกับลานหิมะท่ี

กวางใหญอยางเต็มอ่ิม ไมวาจะเปนเนินเลนสกีระดับตางๆ กระเชาลิฟท (ราคาอุปกรณโดยประมาณ) 1. อุปกรณการ

เลนสกี ประมาณ 35,000 วอนตอเซท (รวมคาไมสกี กระดานเลื่อน และรองเทาสกี)  2. กระเชาลิฟทสําหรับทานท่ี

เลนสกีครึ่งวัน ประมาณ 45,000 วอนตอทาน 3. กระบะเลื่อนหิมะ 20,000 วอน  4. กอนโดลา 15 ,000 วอน 

(สําหรับนักสกีมือสมัคร(เลน)ทุกทาน การเตรียมตัว และอุปกรณท่ีจําเปน อานไดในเอกสารเตรียมตัวการเดินทางคะ) 

เท่ียง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  

บาย จากนั้นนําทุกทานเดินทางไปยังดินแดนแหงความฝน สวนสนุกเอเวอรแลนด เพลิดเพลินสนุกสนานไปกับเครื่อง

เลนนานาชนิดท่ี “สวนสนุกเอเวอรแลนด” ท่ีถูกขนานนามวา “ดิสนียแลนดเกาหลี” สวนสนุกเปดท่ีมีชื่อเสียงมาก

ท่ีสุดของประเทศตั้งอยูในหุบเขา พาทานนั่งกระเชาลิฟท ข้ึนรถบัสทองไปกับโลกของสัตวปาซาฟารี ชมไลเกอรแฝดคู

แรกของโลก ท่ีนี่ ! ทานจะพบวาเจาปาสิงหโต และเสือ สามารถอยูดวยกันไดอยางเปนสุข ชมความนารักของหมีท่ี

สามารถสื่อสารกับคนขับไดอยางดี หมีแสดงเคารพ หมียิ้ม อีกหลายอิริยาบถท่ีไมเคยเห็นมากอน และสนุกกับเครื่อง

เลนหลากหลาย DOUBLE ROCK SPIN, เรือไวก้ิง และพบกับเครื่องเลนใหมท่ีนําทานดิ่งลงท่ี 70 องศาบนรางไม คือ 

ที-เอ็กเพรส(T-Express), สเปซทัวร , หนังสามมิติ  และท่ีพลาดไมไดสําหรับทุกทาน Snow Buster ท่ีเปดใหบริการ

เฉพาะชวงฤดูหนาวเทานั้นคะ   ดวยบัตรเลนไดทุกอยาง (Special Pass Ticket) 

เย็น บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 

คํ่า หลังจากนั้นนําทุกทานไปชอปปงกับแหลงชอปปงชื่อดังท่ี “ตลาดทงแดมุน” ซ่ึงตั้งอยูบริเวณประตูเมืองโบราณ
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ทิศตะวันออก เปนตลาดท่ีใหญมากอีกแหงหนึ่ง ทานจะสามารถหาซ้ือสินคาไดหลากหลายชนิด มีรานคามากมาย ท้ัง

เสื้อผาแฟชั่นเกาหลี รองเทา กระเปา เครื่องประดับ เครื่องสําอาง ถุงเทา ผาพันคอ ของท่ีระลึก  เครื่องใชในบาน 

ครัวเรือน และอ่ืนๆ อีกมากมาย ท้ังริมบาทวิถี และในหางสรรพสินคาท่ีใหญๆ เชน DOOTA, MILLIORE, APM และ

GOOD MORNING ซ่ึงลักษณะจะคลายๆ ประตูน้ํา และมาบุญครองบานเรา แตในบรรยากาศแบบคนเกาหลี  

หลังจากนั้นเดินทางเขาสูท่ีพัก ณ โรงแรมหรูหราทันสมัย Richen County Hotel หรือเทียบเทา        

วันที่สี ่ ศูนยโสมเกาหล ี- เคร่ืองสําอางแบรนดดังของเกาหลี - เรียนทําคิมบับ +สวมชุดฮันบก - บลูเฮาส - 

พิพิธภัณฑพ้ืนบาน - พระราชวังโบราณ - ดิวตี้ฟรี - ชมวิวกรุงโซล ที่ N’TOWER - สยามสแควร

เกาหลี เมียงดง 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ  ภัตตาคารภายในโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

แลวนําทานรูจักสมุนไพรเกาหลีท่ีมีชื่อเสียง และรูจักกันท่ัวโลก นั่นคือ โสม โสมใชเปนยาบํารุงสุขภาพของชนชาติ

ตะวันออกมาตั้งแตอดีตกาล ชาวจีนยอมรับวาโสมเกาหลีเปนสุดยอดของโสม โดยไดรับการวิจัย และทุมเทอยางมาก

ท่ีสุดในบรรดาสมุนไพรท้ังหลายท้ังปวง ทุกวันนี้ผลิตภัณฑอาหารสมุนไพรตางๆ เชน ชาโสม ผงโสมยอดนิยม หรือโสม

สกัดเขมขน เปนสิ่งท่ีขาดไมไดสําหรับผูท่ีคํานึงถึงสุขภาพ ทุกทานจะไดลิ้มลอง และเลือกซ้ือในราคาพิเศษท่ี ศูนยโสม

เกาหลี  

จากนั้นนําทานเลือกซ้ือ เครื่องสําอางแบรนดดังของเกาหลี  เชน ROJUKISS, TONYMOLY, THE SEAM และ

อีกหลายแบรนดคุณภาพชั้นหนึ่ง ใหทานไดลอง และเลือกซ้ือตามอัธยาศัย 

2จากนั้นนําทานชม0 พิพิธภัณฑสาหราย0 จัดแสดงเรื่องราวตางๆของการทําสาหราย และประวัติความเปนมา ตน

กําเนิดของการผลิตสาหราย และข้ันตอนการผลิตสาหรายท่ีใหมทุกวันใหทานจะไดเลือกชิมผลิตภัณฑท่ีทําจาก

สาหรายหลากหลายรสชาติใหลิ้มลองและเลือกซ้ือเพ่ือนํามาเปนของฝาก เชน สาหรายอบแหง, สาหรายยาง0 พรอม

นําทุกทานได 4ทานลองทําคิมบับ และ4ใสชุดประจําชาติเกาหลี “ฮันบก”เก็บถายรูปภาพความประทับใจ 

เท่ียง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 

บาย แลวนําทาน เดินทางผานถนนสายสําคัญ ท่ีมีการตรวจตราอยางหนาแนน มีท้ังตํารวจนอกเครื่องแบบ ซีไอเอ

เกาหลี ตลอด 24 ชั่วโมงเพ่ือผานชม “บลูเฮาส” หรือบานประจําตําแหนงประธานาธิบดี   

จากนั้นพาทุกทานไปยัง “พิพิธภัณฑพ้ืนบาน” ซ่ึงจําลองชีวิตความเปนอยู ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมของชนชาติ

เกาหลีในอดีต โดยจัดแบงเปนหองแสดงตางๆ ท้ังประวัติความเปนมาของประเทศเกาหลี, วิถีชีวิตของคนเกาหลี และ

วงจรชีวิตของคนเกาหลี แลวมุงสู “พระราชวังเคียงบก” ซ่ึงเปนพระราชวังหลวงท่ีสําคัญท่ีสุด ของประเทศเกาหลี

สรางข้ึนในป ค.ศ. 1394 สมัยราชวงคโชซอน เปนท่ีประทับของกษัตริย เม่ือสมัย 600 ปกอน ถือวาอยูบนฮวงจุยท่ีดี

ท่ีสุด เนื่องจากดานหลังเปนภูเขามังกร และดานหนาหันไปทางแมน้ําฮัน ภายในพระราชวังประกอบไปดวยพระท่ีนั่ง

ตางๆ มากมาย ท้ังท่ีประทับของพระมหากษัตริย และพระราชินี พระตําหนักกลางน้ําเคียงเฮวรู, พระท่ีนั่งคึนจองจอน 
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ซ่ึงเปนทองพระโรงสําหรับใชวาราชการของพระมหากษัตริย ทานจะไดประทับใจกับสถาปตยกรรมโบราณของ

พระราชวังแหงนี้ แลวนําทุกทานเพลิดเพลินกับการเลือกซ้ือสินคาปลอดภาษี  ณ “DUTY FREE” มีสินคาแบรนด

เนมชื่อดัง เสื้อผาแฟชั่น กระเปา เครื่องสําอางชั้นนําท้ังใน และตางประเทศมากมายใหทานไดเลือกสรร  

จากนั้นเดินทางสูสัญลักษณของกรุงโซล ณ ภูเขานัมซาน  SEOUL TOWER หรือ N’SEOUL TOWER มีความสูง 

274 เมตร บนยอดเขามีหอคอย ท่ีจัดวาเปน 1 ใน 18 หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลก มีความสูงถึง 480 เมตรเหนือ

ระดับน้ําทะเล พาทานไปยังสถานท่ีสุดแสนโรแมนติค ซ่ึงคูรักคนเกาหลีมักนิยมเอากุญแจไปคลอง ณ สถานท่ีแหงนี้ 

โดยนิยมนํากุญแจมาเขียนชื่อ หรือขอความสุดซ้ึงลงบนกุญแจจากนั้นคลองกุญแจไว และโยนลูกกุญแจท้ิง บงบอกถึง

ความหมายวา “เราจะไมพรากจากกัน” จึงเรียกกันวา กุญแจคูรัก(ไมรวมคาข้ึนลิฟท) 

คํ่า บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 

 พาทานเขาสูยาน “เมียงดง” ซ่ึงเปนสยามสแควรของเกาหลี มีวัยรุนหนุมสาวชาวเกาหลีไปรวมตัวกันกวาพันคน

ในแตละวัน จะพบกับถนนท่ีเปนศูนยรวมแฟชั่นชั้นนําของเกาหลี เสื้อผาแฟชั่น  GIORDANO, GUESS, EVISU, 

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

เครื่องสําอางคเกาหลี  และรานอาหารเกาหลีอีกมากมาย บริเวณใกลๆ กันยังมีหางสรรพสินคา ล็อตเต เมโทรมิโดปา  

หางสรรพสินคาชินเซเก และรานมิกลิออร ซ่ึงตั้งอยูท้ังใตดินและบนดิน รานคาสไตลรถเข็น ท่ีหอบเอาสินคาวัยรุนอัน

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

รสตางๆ ใหทานไดเลือกชิมตามอัธยาศัย 

หลังจากนั้นเดินทางเขาสูท่ีพัก ณ โรงแรมหรูหราทันสมัย Richen County Hotel หรือเทียบเทา        

วันที่หา ศูนยสมุนไพรเกาหลี - Amethyst - ตะลุยยานวัยรุนฮงอิก  - พิพิธภัณฑภาพทะลุเฟรม - ชม

แกะสลักน้ําแข็งระดับโลก - ศูนยรวมของพ้ืนเมือง - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม 

            

 

 

 

 

 

 

จากนั้นนําทุกทานเดินทางไปยังศูนยสมุนไพรเกาหลี “ฮอกเกตนามู” ซ่ึงชาวเกาหลีรุนใหมนิยมนํามารับประทาน

เพ่ือชวยดูแลตับใหสะอาดแข็งแรง  และน้ํามันสนเข็มแดง  (RED PINE) เปนผลิตภัณฑท่ีสกัดจากนํามันสน ท่ีมี

สรรพคุณในการเพ่ือลางสารพิษในรางกาย ลางไขมันในเสนเลือด รวมถึงชวยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลใน

รางกายรางกาย  

จากนั้นนําทานเขาสูบริเวณยานวัยรุนชื่อดังหนา มหาวิทยาลัยฮงอิก ท่ีไดชื่อวาเปนถนนสายศิลปะอีกแหงหนึ่ง

ของกรุงโซล ตามริมทางเดินจะมีแผงขายของท่ีระลึกแฮนดเมดสไตลเกาหลี เสื้อผาแฟชั่นอินเทรนด เครื่องประดับ

นารักๆไมซํ้าใคร บางรานทานยังสามารถสั่งทําของท่ีระลึกในรูปแบบท่ีทานตองการ อีกท้ังอาจจะไดมีสวนรวมกับ

วัยรุนเกาหลีท่ีมาจัดการแสดงดนตรีสด สําหรับทานใดท่ีชอบคาเฟสไตลวินเทจสุดคลาสสิคสามารถเดินเลนชิลๆมายัง 

aA CAFE ท่ีนี่เปนท้ังคาเฟ พิพิธภัณฑ และโชวรูมเฟอรนิเจอรท่ีมีลักษณะ และเสนหเฉพาะตัว  ดวยหองอันโอโถง โตะ 

เกาอ้ี หลายสไตลใหเลือกนั่ง โดดเดนดวยโคมไฟ Mirror Balls โดย Tom Dixon 
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ขอเชิญทุกทานตื่นตาตื่นใจกับ  Art Gallery แนวใหมท่ี พิพิธภัณฑภาพทะลุเฟรม  ท่ีนี่ทุกทานจะไดสรางชีวิต

ใหแกภาพวาด พรอมเปนสวนหนึ่งของภาพ ดวยการโพสทาถายภาพสุดชิคไมซํ้าใคร หลากสไตลหลายแบบ 

สนุกสนานเพลิดเพลินจนลืมเวลา กับภาพวาดท่ีถูกสรรสรางข้ึนดวยเทคนิคภาพ 3 มิติซ่ึงเปนท่ีนิยมอยางมากใน

ขณะนี้     

พาทานชม ICE GALLERY สถานท่ีจัดโชวแกะสลักน้ําแข็งพรอมสัมผัสอากาศท่ีหนาวเย็น   ชมน้ําแข็งแกะสลักท่ี

ตัดมาจากกอนน้ําแข็งขนาดใหญ  และแกะสลักออกมาเปนรูปรางตางๆได  อยางนาอัศจรรย  จากนั้นใหทุกทานเปด

ประสบการณแกะสลักน้ําแข็งดวยตัวเองใหทานได ออกแบบน้ําแข็งท่ีจะออกมาเปนรูปแบบตางๆได  ตามใจทาน และ

ใหทุกทานไดถายภาพเปนท่ีระลึก 

เท่ียง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 
บาย 

 

 

 

แลวนําทานชม โรงงานพลอยสีมวง หรือ Amethyst แดนเกาหลีเปนแดนของพลอยสีมวง พลอยแหงสุขภาพ

และนําโชค โดยมี ตั้งแตสีมวงออนเย็นตาจนถึงสีมวงไวน  มีเสนหเยายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเม่ือมาทําเปนแหวน 

จี้ ตางหู และสรอยขอมือ 

กอนอําลาเกาหลี ใหทานไดละลายเงินวอนท่ี  ศูนยรวมของพ้ืนเมือง ขนมแบบตางๆช็อกโกแลตหิน ซีเรียลช็อกโค 

ผลิตภัณฑโสมในรูปแบบของขนม ชา โคลนพอกหนา ผลไม หมอนสุขภาพ กิมจิ ชินราเมง  หรือมามาเกาหลีท่ีชื่นชอบ

ของชาวตางประเทศ เปนตน สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูทาอากาศยานอินชอน  

.......น.  เดินทางโดยเท่ียวบิน... เหินฟากลับกรุงเทพ (บริการภาพยนตร เครื่องดื่ม พรอมเสิรฟอาหารคํ่าบนเครื่องบิน  ) 

.......น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพรอมเก็บความประทับใจของประเทศเกาหลีไปนานวัน 
 

***หมายเหตุ! เท่ียวบิน และรายการทองเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ*** 

บริการอาหาร 
 

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  ปรุงจากอาหารทะเลสดๆ เชน ปลาหมึกยักษ ขาปู หอย ปลา 

ตมในหมอไฟรอน ๆ ดวยน้ําซุปมีรสชาติเปนเอกลักษณ เสริฟขาวสวยพรอมเครื่องเคียงตาง ๆ  
 

3. เมนูคาลบี หรือหมูยางเกาหลี  เปนอาหารพ้ืนเมืองเกาหลีท่ีเลื่องชื่อ และรูจักกันดีท่ัวโลก มี

รสชาติออกหวาน นุม และกลมกลอม นําหมูสเต็กสวนท่ีติดกับกระดูก (เชื่อวาเปนสวนท่ีอรอย

ท่ีสุด) ยางบนเตาถานแบบดั้งเดิม และตัดเปนชิ้นพอคํา หอทานแบบเม่ียงคําไทย โดยใสน้ําจิ้ม

เตาเจี้ยว และเครื่องเคียงท่ีชอบ หรือขาวสวยรอนตามท่ีชอบ บริการเครื่องเคียงตางๆ และน้ําซุป

สาหราย 

 

4. เมนูชาบู ชาบู อาหารพ้ืนเมือง ตั้งแตสมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี ลักษณะคลายสุก้ี

หมอไฟของญี่ปุน โดยนําเครื่องเคียงตางๆ เชนผักหลากชนิด เห็ดตามฤดู โอเดง เบคอนหมูท่ี

จัดเตรียมไวมาเรียงใหสวยงามในหมอ เวลาทานเติมน้ําซุปชาบูปรุงรสแลวตมใหเดือด แลวนําอู
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ดงสดลงตม สามารถรับประทานเปนอูดงรอน และทานพรอมขาวสวยรอนๆ น้ําจิ้มซีอ๊ิวเกาหลี 

และเครื่องเคียง 
 

5. เมนูหมูบาบีคิว หรือบุลโกกีเกาหลี โดยนําเนื้อหมูสไลดหมักกับซอสใสกะหล่ําปลีหั่น, เห็ดเข็ม

ทอง, วุนเสนบุก และเครื่องเคียงตางๆ ใหออกรสหวาน นุม เวลาทานนํามายางขลุกขลิกกับซุป

บนกระทะแบน หรือครึ่งวงกลม เสริฟพรอมขาวสวยรอนๆ และเครื่องเคียงตางๆ   

 

6. เมนูวาไรตี้บุฟเฟตนานาชาติ และซูชิ  มีอาหารใหทานเลือกตามความชอบอยางจุใจเมนูกวา 

200 ชนิด ไมวาจะเปนอาหารยุโรป เอเชีย โดยเฉพาะเมนูพิเศษ ซีฟูด “ขาปูยักษ” ใน

รานอาหารท่ีดีท่ีสุดในกรุงโซล 
 

7. เมนู5จิมดัก หรือไกอบซอส  เปนเมนูไกนํามาคลุกเคลาวุนเสนสไตลเกาหลี ผัดกับน้ําขลุกขลิก 

ใสพริก และตนหอมเพ่ือเพ่ิมความกลมกลอม 5เสิรฟพรอมขาวสวยรอนๆ และเครื่องเคียงตางๆ 

 
 

อัตราคาบริการ เฉพาะโปรแกรมนี้เทานั้น 

อัตราคาบริการ                                                         ทานละ (บาท) 

ผูใหญ พักหองละ 2 หรือ 3 ทาน  29,900.- 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ 1 ทาน   29,900.- 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ 2 ทาน มีเตียงเสริม 28,900.- 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ 2 ทาน ไมมีเตียงเสริม 27,900.- 

พักเดี่ยวเพ่ิมทานละ 6,800.- 

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

ราคาทัวรรวม 

1. คาตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ ตามเสนทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พรอมคณะ กรณีอยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว  

2. คาอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ  

3. คาเขาชมสถานที่ทุกแหงที่ระบุในรายการ  

4. คาที่พักตามระบุในรายการ พักหองละ 2 -3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเทา  

5. คารถโคชปรับอากาศบริการนําเที่ยวตามรายการ  

6. คาภาษีสนามบิน ทุกแหงที่ม ี 

7. คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระ (ตามเงื่อนไขของแตละสายการบิน) 

• สัมภาระใตทองเคร่ืองบินทานละ 1 ใบเทานั้น น้ําหนักไมเกิน 23 ก.ก. 

• สัมภาระถือข้ึนเคร่ืองบินทานละ 1 ใบเทานั้น น้ําหนักไมเกิน 8 ก.ก. 

8. คาหัวหนาทัวรผูชํานาญเสนทาง นําทานทองเที่ยวตลอดรายการในตางประเทศ  

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

ราคาทัวรไมรวม 
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1. คาใชจายสวนตัว อาท ิคาทําหนังสือเดินทาง, คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหาร และเคร่ืองดื่มที่สั่ง

เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากทานตองการสั่งเพิ่ม กรุณาติดตอหัวหนาทัวรแลวจายเพิ่มเองตางหาก)  

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

(ตามความสมัครใจ)  

3. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (ในกรณีเปนนิติบุคคล) 

เงื่อนไขการใหบริการ  

1. บริษัทขอรับคามัดจําสําหรับการจองทานละ 10,000 บาท และชําระสวนที่เหลือกอนการเดินทาง 25 วัน  

2. ในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศที่ระบุในรายการ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

3. การยกเลิก  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําในทุกกรณี แตสามารถเลื่อนการเดินทางได ภายใน 1 ป นับจากวันที่ชําระคามัดจํา  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเลื่อนวันเดินทางตองแจงลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนการเดินทาง 

• ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 วันข้ึนไป เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  

• ยกเลิกการเดินทาง 7 - 14 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาทัวร  

• ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 7 วัน เก็บคาใชจายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร  

• กรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศ รวมถึง

เที่ยวบินพิเศษเชน Charter Flight, Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมด 

หมายเหตุ  

1. จํานวนผูเดินทาง ขั้นต่ํา ผูใหญ 15 ทาน ขึ้นไป  

2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน, ราคา และรายการทองเที่ยว ตามความเหมาะสม  

3. หนังสือเดินทาง ตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น  

4. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล 

หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และ

ตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบาง

มื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว  

6. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท

ของตัวนักทองเที่ยวเอง  

7. ตั๋วเคร่ืองบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได  

8. เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมด หรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่

ไดระบุไวแลวทั้งหมด 
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แบบฟอรมการสํารองที่นั่ง 
กรุณาระบุวันท่ีทานตองการเดินทาง ......................................... ช่ือโปรแกรม ................................................................. 
รายช่ือผูรวมเดินทาง (จํานวน ................... ทาน) 
1. ช่ือ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว/เด็กหญิง/เด็กชาย)............................................................................ว/ด/ป................. 
  [ ] ไมทานเนื้อวัว [ ] ไมทานเนื้อหมู [ ] ไมทานเนื้อไก [ ] ไมทานอาหารทะเล [ ] ทานอาหารมุสลิม [ ] ทานมังสวิรัติ/เจ 
2. ช่ือ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว/เด็กหญิง/เด็กชาย)...........................................................................ว/ด/ป................. 
[ ] ไมทานเนื้อวัว [ ] ไมทานเนื้อหมู [ ] ไมทานเนื้อไก [ ] ไมทานอาหารทะเล [ ] ทานอาหารมุสลิม [ ] ทานมังสวิรัติ/เจ 
3. ช่ือ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว/เด็กหญิง/เด็กชาย)............................................................................ว/ด/ป................  
[ ] ไมทานเนื้อวัว [ ] ไมทานเนื้อหมู [ ] ไมทานเนื้อไก [ ] ไมทานอาหารทะเล [ ] ทานอาหารมุสลิม [ ] ทานมังสวิรัติ/เจ 
4. ช่ือ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว/เด็กหญิง/เด็กชาย)............................................................................ว/ด/ป................  
[ ] ไมทานเนื้อวัว [ ] ไมทานเนื้อหมู [ ] ไมทานเนื้อไก [ ] ไมทานอาหารทะเล [ ] ทานอาหารมุสลิม [ ] ทานมังสวิรัติ/เจ 
5. ช่ือ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว/เด็กหญิง/เด็กชาย)............................................................................ว/ด/ป................  
[ ] ไมทานเนื้อวัว [ ] ไมทานเนื้อหมู [ ] ไมทานเนื้อไก [ ] ไมทานอาหารทะเล [ ] ทานอาหารมุสลิม [ ] ทานมังสวิรัติ/เจ 
ทานตองการหองพักแบบใด กรุณาระบุ : 
[  ] DOUBLE/พัก 2 ทาน (เตียงใหญ x 1 เตียง )    [  ] TWIN (เตียงเดี่ยว x 2 เตียง)     
[  ] TRIPLE/พัก 3 ทาน       [  ] SINGLE/พักเดี่ยว 
[  ] เด็กพักกับผูใหญ 2 ทาน เสริมเตียง   [  ] เด็กพักกับผูใหญ 2 ทาน ไมเสริมเตียง   
 
ช่ือผูจอง : คุณ ....................................................................................... เบอรมือถือ: ....................................................... 
เบอรบาน/ท่ีทํางาน : .............................................................................. เบอรแฟกซ: ...................................................... 
Email address: ................................................................................................................................................................ 
ท่ีอยู ................................................................................................................................................................................... 
ทานไดรับทราบขอมูลทัวรจากส่ือใด :  
[  ] นสพ.ขาวสด [  ] นสพ.มติชน  [  ] เท่ียวรอบโลก [  ] เพ่ือนเดินทาง 
[  ] SEACH / WEBSITE [  ] อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................................. 

 
กรุณาแฟกซใบจองนี้กลับมาที่: 02-881-7703 

หรือที่ e-mail : koreacentertravel@gmail.com 
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