
 

 

 

KOREA BEST WINTER 
โรงแรม/ที	พกั สกีรีสอร์ท 	 คืน และ โซล � คืน สายการบนิ EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY 

 
 
 
เล่นสกีสดุมนัส์ พร้อมพกัที( SKI RESORT I สนกุกับเครื(องเล่นมากมายที( EVERLAND I ชมโชว์สดุ
อลงัการ FANTA STICK SHOW I  ชม STRAWBERRY FARMชิมสตรอว์เบอร์รีสดๆจากไร่ลกูใหญ่
แบบเต็มคํา I ช้อปของฝากสุดน่ารักที(  LINE FRIENDSSTORE I เดินเล่นที(อาคาร DDP ทงแดมุน
ดีไซน์พลาซา่  I   
พเิศษ! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ KING CRAB BUFFET เตมิไม่อั .น! 

 
#ตารางสรุปโปรแกรมทอ่งเที(ยวเกาหลี 5 วนั 3 คืน 
วนั โปรแกรมการเดินทาง โรงแรม/ที(พกั 
1 ทา่อากาศยานสวุรรณภมิู  Iทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน - 

2 
ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอนI ENGLISH VILLAGE I ปั(น RAIL BIKEIเกาะนามิ Iอิสระเลน่สกี 
(ไมร่วมคา่เข้าลานสกี คา่อปุกรณ์และชดุสําหรับเลน่สกี)หรือ ONEMOUNT SNOW PRAK (ไมร่วม
บตัรเข้า) **กรณีที(สกีกลางแจ้งปิดจะเข้า ONEMOUNT SNOW PRAK แทน** 

SKI RESORT 
OAK VALLEYหรือ
เทียบเทา่ โรงแรม
มาตรฐาน 

3 
สตอร์วเบอรีฟาร์ม  I สวนสนกุ EVERLAND (รวมบตัรเข้าและเครื(องเลน่ไมจํ่ากดั)I ศนูย์เวชสําอาง  I  
เรียนทําข้าวหอ่สาหร่าย + ชดุฮนับก+TRICK ART I  ศนูย์การค้าแฟชั(นแหง่เกาหลีทงแดมนุI 
DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP)I  ชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN 

BENIKEA SEOUL 
HOTEL หรือ
เทียบเทา่ โรงแรม
มาตรฐาน 

4 
บลเูฮ้าส์ I ศนูย์โสม I พระราชวงัชางดอ็ก I  ศนูย์นํ [ามนัสนแดง I 
ศนูย์รวมของวยัรุ่นเกาหลีเมียงดง I LINE FRIENDS STORE I FANTA STICK SHOW 

BENIKEA SEOUL 
HOTEL หรือ
เทียบเทา่ โรงแรม
มาตรฐาน 

5 
NSEOUL TOWER (ไมร่วมลฟิท์) I ศนูย์สมนุไพร I ศนูย์พลอยอเมทิส I  
DUTY FREE I จตัรัุสกลางเมืองควางฮวามนุ I SUPERMARKET 

- 
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KOREA BEST WINTER 

#โปรแกรมทอ่งเที(ยวเกาหล ี5 วนั 3 คืน 

 
ท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิ Iท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน 

 
คณะเดินทางพร้อมกนัที(จดุหมาย สนามบินสวุรรณภมิู อาคารผู้ โดยสารระหวา่งประเทศ ชั [น  ^   ณ เคาน์เตอร์สายการบิน 
EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAYโดยมีเจ้าหน้าที(จากบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกในเรื(อง
ของเอกสารตลอดจนสมัภาระของทา่น(**โปรดแสดงใบนดัหมายและพาสปอร์ตให้แก่เจ้าหน้าที(ในวนัเดินทาง) หลงัจากเช็คอิน 
และโหลดสมัภาระเรียบร้อยแล้ว นําทา่นออกเดินทางสูป่ระเทศเกาหลีใต้ 

 

 
 
 ออกเดินทางจาก ทา่อากาศยานสวุรรณภมิู สู ่ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน 

 
 

ข้อแนะนํา เพื(อความสะดวกในการเข้ารับการตรวจค้นก่อนขึ [นเครื(องบิน ของเหลว เจล และสเปรย์ทกุชนิด ต้องบรรจใุน

ภาชนะที(มีขนาดความจไุมเ่กิน 100 มิลลิลติร สําหรับภาชนะที(เกิน 100 มิลลลิติร แม้จะบรรจขุองเหลว เจล และสเปรย์ เพียง
เลก็น้อยก็ไมส่ามารถนําติดตวัขึ [นเครื(องบินได้ ภาชนะทั [งหมดต้องใสร่วมกนัไว้ในถงุพลาสติกใส ซึ(งเปิด - ปิด ผนกึได้ และมีความจุ
รวมกนัไมเ่กิน1 ลติร (1,000 มิลลลิติร) ของเหลวที(ได้รับการยกเว้น ได้แก่ นม และอาหารสําหรับเดก็ทารกในปริมาณที(เหมาะสม 
รวมถงึยาที(มีเอกสารกํากบัชดัเจน  ของเหลว เจล และสเปรย์ ที(ซื [อจากร้านค้าปลอดอากร (DUTY FREE SHOPS) ที(ทา่อากาศยาน
ต้องบรรจใุนถงุพลาสติกใสปิดผนกึปากถงุไมมี่ร่องรอย การเปิดปากถงุ และมีหลกัฐานแสดงว่าได้ซื [อ ณ วนัที(เดินทาง เพื(อนําไป
แสดงตอ่เจ้าหน้าที( ณ จดุตรวจค้น อยา่งไรก็ตามแตล่ะประเทศจะมีกฎ การนําของเหลว ขึ [นเครื(องแตกตา่งกนั การนําผลติภณัฑ์
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ของสดที(ทําจากสตัว์ไมว่า่เนื [อหม ูเนื [อววั ผกั ผลไม้สด ไมอ่นญุาตให้นําเข้าประเทศเพื(อปอ้งกนัโรคตา่งๆเพราะหากศลุกากรตรวจ
พบจะต้องเสียค่าปรับ 

 
 ท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน  I  ENGLISH VILLAGE  I   
 ปั	 น RAIL BIKE  I  เกาะนามิ  I  อสิระเล่นสกี  

  (ไม่รวมค่าเข้าลานสกี ค่าอุปกรณ์ และชุดสาํหรับเล่นสกี) 
 

#ENGLISH VILLAGE 
เช้า เดินทางถงึทา่อากาศยานนานาชาติอินชอนประเทศเกาหลีใต้(กรุณาปรับเวลาของ ทา่นให้เร็ว

ขึ [น � ชั(วโมงเพื(อให้ตรงกบัเวลาท้องถิ(นของประเทศเกาหลี) หลงัจากผา่นพิธีการตรวจ คนเข้า
เมือง และศลุกากรแล้ว นําทา่นเดินทางสู ่ ENGLISH VILLAGEหรือ หมูบ้่านองักฤษ สถานที(
ถ่ายทําซีรี(ส์F^ ซึ(งใช้เป็นฉากของโรงเรียนมธัยมชินฮวา ของเหลา่พระเอก F^ เรียน นั [นเอง 
โดยสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมของเวอร์จิเนียสหรัฐอเมริกา ที(ให้ความรู้สกึเหมือนอยูใ่นสถานที(ต้นแบบมากๆ และมีสิ(ง
อํานวยความสะดวกตา่งๆ จากนั [นนําทา่นพบกบัความสนกุสนานกบัการปั(นจกัรยานบนรางรถไฟหรือ RAIL BIKE ทา่มกลาง
บรรยากาศกลิ(นอายของเมืองผู้ ดีองักฤษ (รถ 	 คนัปั(นได้ ^ ทา่น) 

 
#ดักคาลบี . (DAKGALBI) 

   เที(ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วยเมน ู ดกัคาลบี [ (DAKGALBI)ไก่ผดัเผด็บาร์บีคิวเกาหลี อาหารยอด
นิยม อีกชนิดหนึ(ง ของคนเกาหลี โดยวิธีการนําเนื [อไก่ที(หั(นเป็นชิ [นๆ และผกัตา่งๆมาผดัรวมกนักบัซอสบาร์บีคิวในกระทะเหลก็
แบนขนาดใหญ่ 

 
#เกาะนาม ิ

บา่ย นําทา่นเดินทางสู ่ทา่เรือเฟอร์รี( เพื(อข้ามฟากไปยงั เกาะนามิตั [งอยูก่ลางทะเลสาบซองเพียง ชื(อ “นามิ” ตั [งขึ [นเพื(อเป็นเกียรติแก่
นายพลนามิ เกาะนามินั [นเรียกตวัเองวา่ NAMINARA REPUBLIC และเรียกตัlวเรือข้ามฟากและตัlวเข้าชมเกาะวา่วีซา่ ทําให้
รู้สกึเสมือนข้ามมาเที(ยวรัฐๆ หนึ(งที(เป็นเอกเทศออกมาจากเกาหลี บนเกาะจะมี บรรยากาศ
ร่มรื(น เตม็ไปด้วย ต้นสน ต้นเกาลดั ต้นแปะก๊วยต้นซากรุะต้นเมเปิ [ล และต้นไม้ ดอกไม้อื(นๆ
ที(พลดักนัออกดอกเปลี(ยนสีให้ชมกนัทกุฤดกูาล เป็นสถานที(โรแมนติก สําหรับคูรั่ก หนุ่มสาว 
และที(พกัผอ่นหยอ่นใจของครอบครัวที(นี(เคยเป็นหนึ(งในสถานที(ถ่ายทําละครเกาหลี WINTER 
LOVE SONG หรือเพลงรักในสายลมหนาว และภาพยนต์ไทยเรื(อง กวนมนึโฮ ใครที( อยากแชะ
รูปคูก่บัเบยองจนุ และทิวสนที(เรียงตวัสวยงามทอดยาวไปจนสดุลกูหลูกูตา ต้องไม่ พลาดที(จะ
มาเยือนที(นี(สกัครั [ง อิสระให้ท่านถ่ายรูปได้ตามอธัยาศยั ได้เวลาสมควรนั(งเรือ กลบัมายงั

ฝั(ง.. 
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#ลานสกีรีสอร์ท 
จากนั [นพาทา่นเดินทางสู ่ ลานสกีรีสอร์ทระหวา่งทางทา่นจะได้ชื(นชมบรรยากาศสองข้างทางในช่วงฤดหูนาวอนัแสนงดงาม
ของประเทศเกาหลีที(สวยที(สดุ ถงึสกีรีสอร์ทอิสระให้ทกุทา่นได้สมัผสัหิมะและสถานที(ที(งดงาม พร้อมถ่ายรูปเป็น ที(ระลกึและ
เลน่สกีซึ(งลานสกีแหง่นี [มีความท้าทายให้ทา่นได้สมัผสัด้วยเนินหิมะที(มีความสงูไมตํ่(ากวา่ 	 กิโลเมตรขึ [นไป และเป็นที(
กลา่วขวญัถงึวา่เป็นสวรรค์ของนกัสกีมือใหม ่ แตก็่มีทางวิ(งสําหรับมืออาชีพเช่นกนั มีเนินรูปตวัเอสเป็นตวัเชื(อมระหวา่งยอด

เนินและพื [นด้านลา่งมาท้าทายความสามารถของทา่นตามอธัยาศยัพร้อมเพลดิเพลนิกบับรรยากาศของสายลมเยน็ในฤดู
หนาวและทํากิจกรรมสนกุๆ บนลานหิมะกว้าง  
(** ไม่รวมคา่เข้าลานสกี คา่เช่าชดุ+อปุกรณ์สกีและครูฝึก **) 
**การเตรียมตวัก่อนเลน่สกี ควรเตรียม ถงุมือสกี ผ้าพนัคอ แวน่กนัแดด เสื [อแจ๊คเก๊ตกนันํ [าหรือผ้าร่ม และกางเกงรัดรูป เป็นต้น 

ขอคําแนะนําและฝึกวิธีการเลน่จากไกด์ท้องถิ(นก่อนลงสนามจริง เพื(อความปลอดภยัของทา่นเอง** 
**ในกรณีที(ลานสกีกลางแจ้งปิด เราจะพาทา่นสูล่านสกีในที(ร่ม ONEMOUNT SNOWPARKแหลง่ทอ่งเที(ยวใหมล่า่สดุใกล้กรุง
โซล มีสิ(งอํานวยความสะดวกมากมาย เช่น FITNESS &GOLF, CLUB, WATER PARK, SHOPPING MALL หากทา่นใดที(ไม่
สนใจเลน่ SNOW PARK สามารถเดินช้อปปิ [งตามอธัยาศยั มีทั [ง H&M,ADIDAS และมีแบรนด์ชั [นนําอีกมากมาย นอกจากนี [ยงั
สามารถเลน่เครื(องเลน่หลากหลายชนิดทั [ง บนัจี [จมัพ์, ไม้ลากเลื(อน, ม้าหมนุ ,สไลเดอร์(ไมร่วมบตัรเข้า) 

 
#พุลโกก ิ(BULGOGI) 

 เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วย พลุโกกิ (BULGOGI)สว่นผสมจะมีเนื [อสตัว์เป็นหลกั วิธีการทําคือ หั(น
เนื [อสตัว์เป็นชิ [นบางๆ แล้วหมกักบัเครื(องปรุงตา่งๆ ก่อนนําไปต้มนํ [าขลกุขลกิ 

 
หลงัจากนั [นนําท่านเข้าสูที่(พกั SKI RESORT: OAK VALLEY 

หรือเทียบเทา่ โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้ 

 
สตอร์วเบอรีฟาร์ม I  สวนสนุก EVERLAND (รวมบตัรเข้าและเครื	องเล่นไม่จาํกัด)  I  ศูนย์
เวชสาํอาง  I  เรียนทาํข้าวห่อสาหร่าย+ชุดฮันบก+TRICK ART  I  ศูนย์การค้าแฟชั	นแห่ง
เกาหลีทงแดมุนI  DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP) I  ชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ 
LED ROSE GARDEN 

 
  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
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#สตรอว์เบอร์รีฟาร์ม 

 เช้านี [นําทา่นเข้าสู ่สตรอว์เบอร์รีฟาร์มให้ทา่นได้ชิมสตรอว์เบอร์รีสดๆ และได้รู้วา่ชาวเกาหลีมีวิธีการปลกูสตรอว์เบอร์รี
อยา่งไรจงึได้ผลผลติดีและรสชาติหวานหอมชวนน่ารับประทาน..อิสระให้ทกุทา่นอดุหนนุซื [อไปฝากคนทางบ้าน (**หมายเหต ุ : 
การเก็บขึ [นอยูก่บัจํานวนตามที(ชาวเกษตรกําหนด และขึ [นอยูก่บัผลติผลในแต่ละสปัดาห์) 

 
#สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 
จากนั [นให้เวลาทกุทา่นเตม็อิ(มกบัสวนสนกุที(ดีที(สดุของเกาหลี สวนสนกุเอเวอร์แลนด์ด้วยบตัร SPECIAL PASS TICKET ที(
สามารถเลน่เครื(องเลน่ตา่งๆ ได้ทกุชนิดและไมจํ่ากดัรอบ สวนสนกุที(นี(ถกูขนานนามวา่ “ดิสนีย์แลนด์เกาหลี” มีชื(อเสียงมาก
ที(สดุของประเทศ ให้ทา่นสนกุกบัเครื(องเลน่หลากหลายชนิด อาทิเช่น ทีเอก็ซ์เพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบดั ชาร์ป โรงหนงัสาม
มิติ บ้านผีสงิหมนุ ทา่นไหนที(ไมช่อบการเลน่เครื(องเลน่ สามารถเข้าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคูแ่รกของโลกได้ที(นี(และชมความ
น่ารักของหมีที(สามารถสื(อสารกบัคนได้เดินชมและถ่ายรูปกบัสวนดอกไม้ซึ(งผลดัเปลี(ยนหมนุเวียนตามฤดกูาล (มีนาคม-
เมษายน : สวนทิวลปิ / พฤษภาคม-มิถนุายน : สวนดอกกหุลาบ / กรกฎาคม : สวนดอกทานตะวนัหรือดอกกหุลาบ/ สงิหาคม-
กนัยายน : สวนดอกลิลลี(/ ตลุาคม-พฤศจิกายน : สวนดอกเบญจมาศ)  

 
#คาลบี . (KALBI) 

เที(ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วย เมน ูคาลบี [ (KALBI)อาหารเกาหลีแบบปิ [งยา่งที(มีชื(อเสียงของเกาหลี
เป็นการนําเนื [อสตัว์มาหมกักบัเครื(องปรุงจนเนื [อนุ่ม แล้วนําไปยา่งบนแผน่โลหะที(ถกูเผาจนร้อน พอใกล้สกุแล้วต้องใช้กรรไกร
ตดัเป็นชิ [นพอดีคํา ทานกบัเครื(องเคียง 

 
#ศูนย์เวชสาํอาง 

บา่ย พาทกุทา่นสู ่ ศนูย์เวชสําอาง ให้ทา่นได้เลือกซื [อเครื(องสําอางคณุภาพดีในราคา ยอ่มเยา 
อาทิเช่นครีมนํ [าแตก, ครีมโบทอ็กซ์, ครีมหอยทาก ฯลฯ 

 
#กมิบับ 
นําทา่นร่วมเรียนรู้วฒันธรรมกบัการเรียนทําข้าวหอ่สาหร่าย กิมบบั อาหารประจําชาติเกาหลี ซึ(งเป็นสว่นหนึ(งในอาหารเกาหลี
ยอดนิยมของคนไทยอีกเมนหูนึ(ง 
 
#ชุดฮันบก 
จากนั [นเชิญทา่นร่วมเป็นสว่นหนึ(งของชาวเกาหลีโดยการแตง่กายชดุประจําชาติต่างๆชดุฮนับกพร้อมถ่ายรูปเป็นที(ระลกึ เพื(อ
ไปอวดคนทางบ้าน  ถ�ายภาพกับ TRICK ART ภาพศิลป�นภาพลวงตาบนผนังแบบสามมิติ 
 
#ชาบูชาบู (SHABU SHABU) 

เยน็ รับประทานอาหารคํ(า ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วย ชาบชูาบ ู (SHABU SHABU) สกีุ [สไตล์เกาหลี ประกอบไปด้วยผกัสด
หลากหลายชนิด ต้มในนํ [าซปุปรุงรสกลมกลอ่ม ทานพร้อมเครื(องเคียงและข้าวสวย เกาหลีที(รสชาติถกูปากคนไทย 



 

 

 

 
#ทงแดมุน 
จากนั [นนําทา่นช็อปปิ [งตอ่ที( ศนูย์การค้าแฟชั(นแห่งเกาหลี ทงแดมนุให้ทา่นได้เลือกซื [อ เสื [อผ้าเครื(องแตง่กาย เครื(องหนงัรองเท้า 
นอกจากนี [ยงัมีร้านเครื(องสําอางตา่งๆ เรียงรายตามตกึริมสองข้างถนนให้ทา่นได้เลือกชม นอกจากนี [ยงัมีเวทีการแสดงร้องเต้น
เปิดหมวกให้ผู้ ที(อยากแสดงความสามารถ มาแสดงให้ชมกนัอีกด้วย และฝั(งตรงข้ามของ ทงแดมนุ ทา่นสามารถเดินข้ามไปชม 
ตกึ DDP หรือ DONGDAEMUN DESIGN PLAZA เป็นสถานที(สําหรับจดัแสดงงานศิลปะ อีเวนท์ การประชมุ รวมไปถงึ
นิทรรศการตา่งๆนอกจากนี [ทา่นยงัสามารถชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN 

 
หลงัจากนั [นนําท่านเข้าสูที่(พกั SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL 

หรือเทียบเทา่ โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้ 

 
บลูเฮ้าส์I  ศูนย์โสม  I  พระราชวังชางดอ็ก  I  ศูนย์นํ .ามันสนแดง  I 
ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง  I  LINE FRIENDS STORE  I   
FANTA STICK SHOW 

 
    เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 
#ทาํเนียบประธานาธิบดี (บลูเฮ้าส์) 
ผา่นชมด้านหน้าทําเนียบประธานาธิบดี (บลเูฮ้าส์)ซึ(งอยูใ่นทําเลที(ดีที(สดุตามหลกัโหราศาสตร์  
มีทิวเขาน้อยใหญ่เรียงรายซ้อนตวัอยูด้่านหลงั  ด้านหน้าเป็นอนสุรณ์สถานนกฟีนิกซ์สญัลกัษณ์ 
แหง่สนัติภาพอนังดงาม  ชมทศันียภาพอนัสวยงามของภเูขารูปหวัมงักร และวงเวียนนํ [าพ ุนบัเป็นจดุที(มีฮวงจุ้ยที(ดีที(สดุของกรุง
โซล  

 
#ศูนย์โสม 
จากนั [นพาทา่นรู้จกัและเข้าใจสมนุไพรโสมเกาหลี หรือราชาแหง่มวลสมนุไพร ที( ศนูย์โสมเพราะเกาหลีใต้เป็นประเทศที(มีการ
ผลติโสมเกาหลีที(มีคณุภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลก และมีคณุประโยชน์นานปัการ เช่น ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบยอ่ย
อาหารและปอด ช่วยทําให้จิตใจสงบและเพิ(มพละกําลงั โดยมีสรรพคณุทางการแพทย์ ช่วยบํารุงหวัใจของคณุได้เป็นอยา่งดี 

ช่วยปอ้งกนัโรคหวัใจขาดเลือด ฯลฯ 

 
#พระราชวังชางดอ็ก 
ถงึเวลาอนัสมควรนําทา่นเดินทางสู ่ พระราชวงัชางดอ็กซึ(งเป็นพระราชวงัหลวงวงัที( สองที(สร้าง
ตอ่จากพระราชวงัเคียงบอ็กกงุ ในปี ค.ศ.	^rs เป็นพระราชวงัที(มีความสําคญัอยา่ง มากตอ่
กษัตริย์หลายๆ พระองค์ในราชวงศ์โชซอน ที(มีสภาพดีและสมบรูณ์ที(สดุใน s พระราชวงั
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หลวงทั [งหมดที(ยงัคงเก็บรักษาไว้ และที(นี(ยงัได้รับการขึ [นทะเบียนจาก UNESCO วา่เป็น มรดกโลกทางวฒันธรรม ในปี 	ttu 
 

#ซัมเกทัง 
    เที(ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วย ซมัเกทงัหรือเมนไูก่ตุน๋โสม (SAMGYETANG) อาหารชาววงัใน

สมยัก่อน ปัจจบุนัเป็นอาหารเลื(องชื(อมากของเมืองหลวง ภายในตวัไก่จะมีข้าว รากโสม พทุราแดงและเคลด็ลบัในการตุน๋เสิร์ฟ
พร้อมเครื(องเคียงที(เรียกวา่ กกัตกีุ เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยดํา และเกลือ เสร์ิฟทา่นละ 	 ตวั ในหม้อดินร้อน 

 
#ศูนย์นํ .ามันสนเขม็แดง 
พาทา่นเดินทางสู ่ ศนูย์นํ [ามนัสนเข็มแดงผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีที(มีสรรพคณุ ช่วยชะล้างไขมนัในเส้นเลือด 
เพื(อปอ้งกนัการอดุตนัของเส้นเลือด และชมการสาธิตให้ทา่นได้เหน็ภาพอยา่งชดัเจนยิ(งขึ [น  

 
#เมียงดง 
พาทา่นเพลดิเพลนิกบัการช้อปปิ [งที( ศนูย์รวมของวยัรุ่นเกาหลี เมียงดงได้ชื(อวา่เป็นแหลง่รวมแฟชั(นแบรนด์เกาหลีชั [นนํา ซึ(งใน
แตล่ะวนัจะมีวยัรุ่นเกาหลีมาเดินช้อปปิ [งกนัอยา่งล้นหลาม ทา่นสามารถหาซื [อสินค้าได้อยา่งหลากหลายทั [งเสื [อผ้า, รองเท้า, 
กระเป๋า, เครื(องสําอางซึ(งเป็นที(รู้จกัอยา่งดีของคนไทย อาทิ LANEIGE, ETUDE, IOPE, CHARMZONE, SKIN FOOD, THE 
FACE SHOP เป็นต้น ยงัมี เสื [อผ้า เครื(องประดบั, ซีดีเพลง, วีซีดี-ดีวีดีหนงัและซีรีย์ยอดฮิต ตลอดจนของที(ระลกึที(มีรูปดาราคน

โปรดของทา่นอยูใ่นสนิค้าหลากหลายชนิดให้ได้เลือกซื [อกนั  

 
#LINE FRIENDS STORE 
นอกจากนี [ทา่นสามารถพบกบัร้าน LINE FRIENDS STOREที(เตม็ไปด้วยสนิค้า LINE OFFICIAL ที(จําหน่ายสนิค้าของที(ระลกึ
เกี(ยวกบัตวัการ์ตนู LINE ไมว่า่จะเป็น หมีบราวน์แซลลี( เจมส์ หรือโคนี( ซึ(งแต่ละตวัจะมีสนิค้าที(ระลกึให้เลือกซื [อเยอะแยะไป
หมด เช่น สมดุโน้ต ตุ๊กตา เคสโทรศพัท์ เสื [อผ้า กระเป๋า เครื(องเขียน ฯลฯ ซึ(งภายในร้านยงัมีมมุน่ารักๆ ให้ถ่ายรูปกนัอยา่งจใุจ

อีกด้วย แตที่(เป็นไฮไลท์เดน่ของร้านเลย คือ เจ้าหมีบราวน์ตวัยกัษ์ใหญ่ที(ตั [งอยู่หน้าร้าน ที(ใครไปใครมาก็ต้องถ่ายภาพเป็นที(
ระลกึแม้แตค่นเกาหลีเอง 

 
#FANTA STICK SHOW 
หลงัจากนั [นนําท่านชมโชว์ FANTA STICK SHOWเป็นการแสดงละครเพลง THE MUSICAL 

บอกเลา่เรื(องราวความรักอนัอมตะระหวา่งชายหนุ่มที(เชี(ยวชาญการตีกลองกบั วิญญาณ
ของแฟนสาวที(เชี(ยวชาญดนตรีเครื(องสาย อาทิเช่น ฟรุต ไวโอลนิ ซอ และกายากึม ที( ผกูพนัและ
ตามหากนัตั [งแต่อดีตภพจนถงึปัจจบุนัสื(อสารผา่นดนตรีโบราณและศิลปะร่วมสมยั อยา่งบีบอย

และแจ๊สแดนซ์ โดยแฝงมกุตลก ดงึให้ผู้ชมได้เข้ามีสว่นร่วมในโชว์ได้อยา่งน่ารักตลอดการแสดง  
 
#บุฟเฟ่ต์นานาชาตขิาปูยักษ์! 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารด้วย บฟุเฟ่ต์นานาชาติขาปยูกัษ์!  บฟุเฟ่ต์ห้องอาหารนานาชาติอาหารทะเลมีอาหาร
มากมายให้ลกูค้าเลือกชิมกนัจนอิ(มอยา่งจใุจ และเมนเูดด็ไปกวา่นั [นคือ บฟุเฟ่ขาปอูลาสก้า ที(นกัชิมชื(นชอบ และอื(นๆเช่น สลดั



 

 

 

บาร์ พิซซา่ และเมนอืู(นๆ หลากหลายให้เดินเลือก บฟุเฟ่ต์นานาชาติแหง่นี [มีลกูค้าติดอกติดใจทั [งในรสชาติ และติดใจในความ
หลากหลายของเมนอูาหารทั [งคาวหวานอยา่งมากมาย 

 
หลงัจากนั [นนําท่านเข้าสูที่(พกั SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL 

หรือเทียบเทา่ โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้ 

 
N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์)  Iศูนย์สมุนไพร  I  ศูนย์พลอยอเมทสิI  DUTY FREE  I  
จัตุรัสกลางเมืองควางฮวามุนI  SUPERMARKET 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 
#N SEOUL TOWER 

เช้านี [นําทา่นสู ่หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWERซึ(งอยูบ่นเขานมัซาน ซึ(งเป็น 1 ใน 18 หอคอย
ที(สงูที(สดุในโลก ฐานของหอคอยมีสิ(งที(น่าสนใจต่างๆ เช่น ศาลาแปดเหลี(ยมปาลกัyก จอง, สวน
พฤกษชาติ, อาคารอนสุรณ์ผู้ รักชาติอนั ชงุ กนุ อิสระให้ทกุทา่นได้เดินเลน่และ ถ่ายรูปคู่
หอคอยตามอธัยาศยัหรือคล้องกญุแจคูรั่ก (ไมร่วมคา่ขึ [นลฟิท์) 

 
#ศูนย์สมุนไพร 
จากนั [นนําทา่นไป ศนูย์สมนุไพรใหมล่า่สดุของเกาหลี โดยมีการจดลขิสทิธิzเรียบร้อยแล้ว เป็นสมนุไพรเมลด็ฮ็อกเกต ทาง
การแพทย์เรียกว่า ผลไม้ทอง มีรสเปรี [ยว ดีสําหรับบคุคลที(นิยมดื(มชา กาแฟ นํ [าอดัลม ฯลฯ เมลด็ฮ็อกเกต จะช่วยในการล้าง
สารพิษที(ตกค้างหรือไขมนัที(สะสมอยูภ่ายในผนงัของตบัหรือไต ช่วยให้ตบัหรือไตของทา่นแข็งแรงขึ [น ซึ(งยงัสง่ผลดีตอ่สขุภาพ

ร่างกายของทา่นเอง  
 

#ศูนย์พลอยอเมทสิ 
จากนั [นนําทา่นเดินทางสู ่ศนูย์พลอยอเมทิสหรือพลอยสีมว่งที(มีชื(อเสียงของประเทศเกาหลีซึ(ง 
ชาวเกาหลีเชื(อว่าถ้าได้มีพลอยชนิดนี [ติดตวัไว้จะทําให้มีโชคลาภและสิ(งดีๆเกิดขึ [นในชีวิต 

 
#จมิดัก (JIMDAK) 

  เที(ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วย เมนจิูมดกั(JIMDAK)เป็นเมนไูก่ประกอบด้วยวุ้นเส้น เกาหลี คลกุด้วย
นํ [าซปุ รสชาติกลมกลอ่ม เสร์ิฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ พร้อมเครื(องเคียงเกาหลี 

 
#ดวิตี .ฟรี (DUTY FREE) 
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บา่ย หลงัจากนั [นนําท่านช้อปปิ [งสนิค้าปลอดภาษีที( ดิวตี [ฟรี (DUTY FREE)ที(นี(มีสนิค้าชั [นนําให้ทา่นได้เลือกซื [อมากมายกวา่ 500 
ชนิด ทั [ง นํ [าหอม เสื [อผ้า เครื(องสําอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื(องประดบั ฯลฯ 

 
#จตุรัสควางฮวามุน 
จากนั [นนําทา่นเดินทางสู ่จตรัุสควางฮวามนุสถานที(สําคญัอีกหนึ(งที(ในเกาหลี ซึ(งไมค่วรพลาด  
ตั [งอยูใ่จกลางกรุงโซล เป็นจดุที(เดน่ในด้านทศันียภาพเพราะมีฉากหลงัเป็นพระราชวงัคยองบกกงุ,ประตคูวางฮวามนุ, จตัรัุส
ชองกเย, และภเูขาบกุอกั นอกจากนี [ยงัมีอนสุาวรีย์พระเจ้าเซจงเป็นบคุคลสําคญัของชาวเกาหลีโดยเป็นผู้ประดิษฐ์ตวัอกัษร

เกาหลี และรูปปั [นของนายพลยีซนุชินเป็นผู้ นํากองทพัสู้รบ เป็นฮีโร่ของชาวเกาหลีจากการรุกรานของญี(ปุ่ นในสมยัของ
ราชวงศ์โจซอน และชาวเกาหลียงัเชื(อวา่จดุนี [เป็นสถานที(ซึ(งให้พลงังานความโชคดีแก่ผู้คนที(เดินทางมาเพราะเป็นจดุรวม
ประวติัศาสตร์สถานที(สําคญัของเกาหลีใต้ไว้ 

 
#SUPERMARKET 
หลงัจากนั [นได้เวลานําทา่นสู ่สนามบินอินชอน เพื(อเตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ ระหวา่งทาง 
แวะช้อปปิ [งที( SUPERMARKET เพื(อซื [อของฝากคนทางบ้าน ที(ร้านแหง่นี [มีขนมพื [นเมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทั [งกิมจิ ไก่ตุ๋น
โสมที(บรรจอุยูใ่นถงุสญุญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใสข้่าวและของฝากของที(ระลกึ  

 
ได้เวลานําทา่นออกเดินทางสูส่นามบิน 
ออกเดินทางจาก ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน สู ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมิู 

 
 
 
 
 
 
 

KOREA BEST WINTER 



 

 

 

#อตัราคา่บริการ 

เดือน ธนัวาคม �r	| 

พีเรียดเดนิทาง สายการบนิ ราคาผู้ใหญ่ ราคาเดก็ไมเ่สริมเตียง 

13 – 17 ธนัวาคม 

 

19,900.- 19,900.- 

15 – 19 ธนัวาคม 18,900.- 18,900.- 

19 – 23 ธนัวาคม 19,900.- 19,900.- 

20 – 24 ธนัวาคม 19,900.- 19,900.- 

22 – 26 ธนัวาคม 20,900.- 20,900.- 

23 – 27 ธนัวาคม 20,900.- 20,900.- 

24 – 28 ธนัวาคม 20,900.- 20,900.- 

25 – 29 ธนัวาคม 21,900.- 21,900.- 

26 – 30ธนัวาคม 22,900.- 22,900.- 

27 – 31 ธนัวาคม 23,900.- 23,900.- 

28 – 01มกราคม 25,900.- 25,900.- 

29 – 02มกราคม 25,900.- 25,900.- 

30 – 03มกราคม 25,900.- 25,900.- 

31 – 04มกราคม 22,900.- 22,900.- 

 

เดือน มกราคม �r	9 

พีเรียดเดนิทาง สายการบนิ ราคาผู้ใหญ่ ราคาเดก็ไมเ่สริมเตียง 

01 – 05 มกราคม 

 

19,900.- 19,900.- 

02 – 06 มกราคม 19,900.- 19,900.- 

03 – 07 มกราคม 19,900.- 19,900.- 

04 – 08 มกราคม 19,900.- 19,900.- 

05 – 09 มกราคม 18,900.- 18,900.- 

06 – 10 มกราคม 18,900.- 18,900.- 

07 – 11 มกราคม 18,900.- 18,900.- 

08 – 12 มกราคม 18,900.- 18,900.- 

09 – 13 มกราคม 19,900.- 19,900.- 

10 – 14 มกราคม 19,900.- 19,900.- 

11 – 15 มกราคม 19,900.- 19,900.- 

12 – 16 มกราคม 18,900.- 18,900.- 

13 – 17 มกราคม 18,900.- 18,900.- 



 

 

 

14 – 18 มกราคม 18,900.- 18,900.- 

15 – 19 มกราคม 18,900.- 18,900.- 

16 – 20 มกราคม 19,900.- 19,900.- 

17 – 21 มกราคม 19,900.- 19,900.- 

18 – 22 มกราคม 19,900.- 19,900.- 

19 – 23 มกราคม 18,900.- 18,900.- 

20 – 24 มกราคม 18,900.- 18,900.- 

21 – 25 มกราคม 18,900.- 18,900.- 

22 – 26 มกราคม 18,900.- 18,900.- 

23 – 27 มกราคม 19,900.- 19,900.- 

24 – 28 มกราคม 19,900.- 19,900.- 

25 – 29 มกราคม 19,900.- 19,900.- 

26 – 30 มกราคม 18,900.- 18,900.- 

27 – 31 มกราคม 18,900.- 18,900.- 

28 – 01 กมุภาพนัธ์ 18,900.- 18,900.- 

29 – 02 กมุภาพนัธ์ 18,900.- 18,900.- 

30 – 03 กมุภาพนัธ์ 19,900.- 19,900.- 

31 – 04 กมุภาพนัธ์ 19,900.- 19,900.- 

 

เดือน กมุภาพนัธ์ �r	9 

พีเรียดเดนิทาง สายการบนิ ราคาผู้ใหญ่ ราคาเดก็ไมเ่สริมเตียง 

01 – 05 กมุภาพนัธ์ 

 

19,900.- 19,900.- 

02 – 06 กมุภาพนัธ์ 18,900.- 18,900.- 

03 – 07 กมุภาพนัธ์ 18,900.- 18,900.- 

04 – 08 กมุภาพนัธ์ 18,900.- 18,900.- 

05 – 09 กมุภาพนัธ์ 18,900.- 18,900.- 

06 – 10 กมุภาพนัธ์ 19,900.- 19,900.- 

07 – 11 กมุภาพนัธ์ 19,900.- 19,900.- 

08 – 12 กมุภาพนัธ์ 19,900.- 19,900.- 

09 – 13 กมุภาพนัธ์ 18,900.- 18,900.- 

10 – 14 กมุภาพนัธ์ 18,900.- 18,900.- 

11 – 15 กมุภาพนัธ์ 18,900.- 18,900.- 

12 – 16 กมุภาพนัธ์ 18,900.- 18,900.- 

13 – 17 กมุภาพนัธ์ 19,900.- 19,900.- 



 

 

 

14 – 18 กมุภาพนัธ์ 19,900.- 19,900.- 

15 – 19 กมุภาพนัธ์ 19,900.- 19,900.- 

16 – 20 กมุภาพนัธ์ 18,900.- 18,900.- 

17 – 21 กมุภาพนัธ์ 18,900.- 18,900.- 

18 – 22 กมุภาพนัธ์ 18,900.- 18,900.- 

19 – 23 กมุภาพนัธ์ 18,900.- 18,900.- 

20 – 24 กมุภาพนัธ์ 19,900.- 19,900.- 

21 – 25 กมุภาพนัธ์ 19,900.- 19,900.- 

22 – 26 กมุภาพนัธ์ 19,900.- 19,900.- 

23 – 27 กมุภาพนัธ์ 18,900.- 18,900.- 

24 – 28 กมุภาพนัธ์ 18,900.- 18,900.- 

25 – 01 มีนาคม 18,900.- 18,900.- 

26 – 02 มีนาคม 18,900.- 18,900.- 

27 – 03 มีนาคม 19,900.- 19,900.- 

28 – 04 มีนาคม 19,900.- 19,900.- 

 

เดือน มีนาคม �r	9 

พีเรียดเดนิทาง สายการบนิ ราคาผู้ใหญ่ ราคาเดก็ไมเ่สริมเตียง 

01 – 05 มีนาคม 

 

18,900.- 18,900.- 

02 – 06 มีนาคม 17,900.- 17,900.- 

03 – 07 มีนาคม 16,900.- 16,900.- 

04 – 08 มีนาคม 16,900.- 16,900.- 

05 – 09 มีนาคม 17,900.- 17,900.- 

06 – 10 มีนาคม 18,900.- 18,900.- 

07 – 11 มีนาคม 18,900.- 18,900.- 

08 – 12 มีนาคม 18,900.- 18,900.- 

09 – 13 มีนาคม 17,900.- 17,900.- 

10 – 14 มีนาคม 16,900.- 16,900.- 

11 – 15 มีนาคม 16,900.- 16,900.- 

12 – 16 มีนาคม 17,900.- 17,900.- 

13 – 17 มีนาคม 18,900.- 18,900.- 

14 – 18 มีนาคม 18,900.- 18,900.- 

15 – 19 มีนาคม 18,900.- 18,900.- 

16 – 20 มีนาคม 17,900.- 17,900.- 



 

 

 

17 – 21 มีนาคม 16,900.- 16,900.- 

18 – 22 มีนาคม 16,900.- 16,900.- 

19 – 23 มีนาคม 17,900.- 17,900.- 

20 – 24 มีนาคม 18,900.- 18,900.- 

21 – 25 มีนาคม 18,900.- 18,900.- 

22 – 26 มีนาคม 18,900.- 18,900.- 

23 – 27 มีนาคม 17,900.- 17,900.- 

24 – 28 มีนาคม 16,900.- 16,900.- 

25 – 29 มีนาคม 16,900.- 16,900.- 

26 – 30 มีนาคม 17,900.- 17,900.- 

27 – 31 มีนาคม 18,900.- 18,900.- 

28 – 01 เมษายน 18,900.- 18,900.- 

29 – 02 เมษายน 18,900.- 18,900.- 

30 – 03 เมษายน 17,900.- 17,900.- 

31 – 04 เมษายน 17,900.- 17,900.- 

 

หมายเหตุ: อตัราคา่บริการ 

+ หากทา่นต้องการห้องสําหรับพกัเดี(ยว สามารถจ่ายเพิ(มเติมอีก 4,900.-ทา่นละ จากราคาผู้ใหญ่ 
+ หากทา่นต้องการเดินทางแบบไมใ่ช้ตัlว (JOIN LAND) คิดราคาทา่นละ 8,900.-บาท/ทา่น 

 

หมายเหตุ :  
ขอสงวนสทิธิzในการเปลี(ยนแปลงโปรแกรมราคาและเที(ยวบินทั [งไปและกลบัโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
ขอสงวนสทิธิzในการเปลี(ยนแปลงเที(ยวบินทั [งไปและกลบัโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
ขอสงวนสทิธิzในการเปลี(ยนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าทั [งนี [ขึ [นอยูต่ามความเหมาะสม 
ขอสงวนสทิธิzในการเปลี(ยนแปลงสายการบินในระดบัเทียบเทา่กนัและเปลี(ยนแปลงเที(ยวบิน  
โปรแกรมเปลี(ยนแปลงได้, ตารางทวัร์สลบัโปรแกรมได้, ตามความเหมาะสม* 
โปรดตรวจสอบข้อมลูให้มั(นใจก่อนทําการโอนเงินจองทกุครั [ง 
กรุณาอา่นรายละเอียดโปรแกรมและเงื(อนไขตา่งๆให้ละเอียดก่อนยืนยนัการจอง* 
เจ้าหน้าที(จะสง่ใบนดัหมายการเดินทางให้ภายใน 5-7 วนัก่อนเดินทางเทา่นั [น!!! และหากมีการเปลี(ยนแปลงจะรีบแจ้งให้ทราบ  
หากมีข้อสงสยักรุณาสอบถามเจ้าหน้าที( 
 

***ลกูค้ามีความจําเป็นต้องเข้าร้านตามโปรแกรมทวัร์ 
อนัได้แก่ ศนูย์โสม, ศนูย์สมนุไพร, ศนูย์เวชสําอาง, ศนูย์นํ [ามนัสนแดง, ศนูย์พลอยอเมทิส หากทา่นไมต้่องการเข้าร้านดงักลา่ว  

บริษัทขอสงวนสิทธิzในการเก็บคา่บริการเพิ(มทา่นละ 300 USD*** 



 

 

 

 
***กรณีที(กองตรวจคนเข้าเมืองทั [งที(กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก 

หรือเข้าประเทศที(ระบใุนรายการเดินทาง ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆทั [งสิ [นและขอสงวนสทิธิzที(จะไมคื่นคา่บริการ 
ไมว่า่กรณีใดๆทั [งสิ [น ซึ(งอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท*** 

 
กรุณาชําระมดัจําหลงัจากวนัจองภายใน � วนั 

และชําระสว่นที(เหลือทั [งหมดก่อนการเดินทางภายใน 	^ วนั 

********มดัจําขั [นตํ(า s,rrr.- บาท/ทา่น/ทริป****** 

 

#อตัราทวัร์รวม 
 

� คา่ตัlวเครื(องบินไป-กลบั ตามเส้นทางที(ระบใุนรายการชั [นทศันาจร ไป-กลบัพร้อมคณะ   
� คา่อาหารทกุมื [อ ตามที(ระบใุนรายการ        
� คา่เข้าชมสถานที(ตา่งๆ ตามรายการ        
� คา่ที(พกัตามระบใุนรายการ พกัห้องละ � หรือ � ทา่น ตามโรงแรมที(ระบ ุหรือเทียบเทา่  
� คา่รถรับ-สง่ และนําเที(ยวตามรายการ        
� คา่ภาษีสนามบิน ทกุแหง่ที(มี         
� คา่นํ [าหนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละ	s หรือ �r กก.      
� คา่ประกนัอบุติัเหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 	,rrr,rrr บาท  (เงื(อนไขตามกรมธรรม์) 
� คา่บตัรเข้าสวนสนกุเอเวอร์แลนด์ เครื(องเลน่ไมจํ่ากดั 
� ปลัyกไฟ ADAPTER  

 

#อตัราทวัร์ไมร่วม 
 

� คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิ คา่ทําหนงัสือเดินทาง, คา่โทรศพัท์สว่นตวั, คา่ซกัรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถงึคา่อาหาร และเครื(องดื(มที(สั(งเพิ(ม
นอกเหนือรายการ (หากทา่นต้องการสั(งเพิ(มกรุณาติดตอ่หวัหน้าทวัร์แล้วจ่ายเพิ(มเองตา่งหาก) 

� คา่ทิปคนขบัรถ และไกด์ท้องถิ(น  ทา่นละ 	,�rr บาท หรือ ^r,rrr วอน ตอ่ทา่นตลอดทั [งทริป  
� หากผู้ เดินทางไมไ่ด้ถือหนงัสือเดินทางประเทศไทย มีคา่ใช้จ่ายเพิ(มเติม 5,000 บาท 
� คา่ภาษีมลูคา่เพิ(ม u% และภาษีหกั ณ ที(จ่าย �%      
� คา่นํ [าหนกักระเป๋าสมัภาระ ที(หนกัเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 	s-�r กก.)   
� คา่วีซา่สําหรับพาสปอร์ตตา่งด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 	.พาสปอร์ต �.ใบประจําตวัคนตา่งด้าว �.ใบสําคญัถิ(นที(อยู ่^.สําเนาทะเบียน

บ้าน(ถ้ามี) s.สมดุบญัชีเงินฝาก(ถ้ามี) �.รูปถ่ายสี � นิ [ว � รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ ดําเนินการยื(นวีซา่ให้ทา่นโดยจ่ายค่าบริการ
ตา่งหาก (สําหรับหนงัสือเดินทางตา่งด้าวเจ้าของหนงัสือเดินทางต้องทําเรื(องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื(นวีซา่)  

� คา่ลฟิท์ที( N SEOUL TOWER 



 

 

 

 

#หมายเหต ุ

 

� จํานวนผู้ เดินทาง ขั [นตํ(า ผู้ใหญ่  �r ทา่น ขึ [นไป 
� เที(ยวบิน ราคาและรายการทอ่งเที(ยว สามารถเปลี(ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสําคญั 
� ขอสงวนสทิธิzในการเปลี(ยนแปลงเที(ยวบินและตารางการบินทั [งไปและกลบัโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  
� ตัlวเครื(องบินเป็นตัlวราคาพิเศษ ไป-กลบั แบบหมู่คณะ กรณีที(ทา่นไมเ่ดินทางพร้อมคณะ เนื(องจากไมผ่า่นการพิจารณาในการตรวจคนเข้า

เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน ทั [งไทยและตา่งประเทศ เนื(องจากมีสิ(งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไมถ่กูต้อง การกระทําที(สอ่ไปในทาง
ผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง หรือถกูปฎิเสธในกรณีอื(นๆ**การพิจารณาเป็นเอกสิทธิzและวิจารณญาณของเจ้าหน้าที(ตรวจคน
เข้าเมืองและเจ้าหน้าที(กรมแรงงานเทา่นั [น ซึ(งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท ไมส่ามารถทําการเลื(อนวนัหรือคืนเงินได้  

� กรณีที(กองตรวจคนเข้าเมือง,เจ้าหน้าที(กรมแรงงานทั [งที(ไทย และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิให้ทา่นเดินทางออกหรือเข้าประเทศ เนื(องจากมี
สิ(งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไมถ่กูต้อง หรือในกรณีอื(นๆการพิจารณาเป็นเอกสทิธิzและวิจารณญาณของเจ้าหน้าที(ตรวจคนเข้า
เมืองและเจ้าหน้าที(กรมแรงงานเทา่นั [น ซึ(งอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท ทั [งนี [กรณีที(ท่านไมผ่า่นดา่นตรวจคนเข้าเมือง บริษัทฯ 
ขอสงวนสทิธิzไม่คืนคา่ทวัร์ใดๆ ทั [งสิ [น  

� หนงัสือเดินทาง (Passport) ของทา่น นบัจากวนัที(เดินทางไปและกลบั ต้องมีอายเุหลือใช้งานมากกวา่ � เดือนขึ [นไป และต้องเหลือ
หน้ากระดาษพอให้เจ้าหน้าที(ตรวจคนเข้าเมืองสามารถประทบัตราได้ และต้องอยู่ในสภาพที(สมบรูณ์ ไมชํ่ารุด หรือฉีกขาด  

� ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทั [งสิ [นหากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล  
� หลงัจากได้รับเอกสารเรียกเก็บเงิน (Invoice) กรุณาชําระเงิดมดัจําภายใน � วนั และสง่หลกัฐานการชําระเงินพร้อมหน้าพาสปอร์ตของผู้

เดินทาง และชําระเงินทั [งหมดก่อนการเดินทางภายใน 	^ วนั  
� ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทั [งสิ [นหากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯ ไมค่รบ อาทิไมเ่ที(ยวบางรายการ, ไมท่านอาหารบางมื [อ  เพราะ

คา่ใช้จ่ายทกุอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ชําระคา่ใช้จ่ายให้กบัตา่งประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 
� ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทั [งสิ [น หากเกิดสิ(งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุติัเหตทีุ(เกิดจากความประมาทของตวั

นกัทอ่งเที(ยวเอง 
� เมื(อทา่นตกลงชําระเงินไมว่า่ทั [งหมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้ยอมรับในเงื(อนไขข้อตกลงตา่งๆ ที(ได้ระบไุว้

แล้วทั [งหมด 
� ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิzในการเปลี(ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี [ได้ตามความเหมาะสม ทั [งนี [ขึ [นอยูก่บัเวลาการจราจร 

สภาพอากาศ และเหตสุดุวิสยัอื(นๆที(อาจเกิดขึ [นได้ ทั [งนี [เพื(อความปลอดภยัและประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสําคญั 
� มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สทิธิzในการให้คําสญัญาใดๆ ทั [งสิ [นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร  ลงนามโดยผู้ มี

อํานาจของบริษัทฯ กํากบัเทา่นั [น  
� ในกรณีที(ลกูค้าตั [งครรภ์ ต้องมีใบรับรองจากแพทย์วา่สามารถเดินทางทอ่งเที(ยวได้ และมีอายไุมเ่กิน u วนั นบัจากวนัที(เดินทาง และต้อง

แจ้งให้ทางบริษัททราบลว่งหน้า 
� กรณีกรุ๊ปสว่นตวั กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนกัเรียน กรุ๊ปดงูาน ไมส่ามารถใช้ราคาดงักลา่วในโปรแกรมได้ 
� กรณีที(ทา่นซื [อเฉพาะแพค็เกจทวัร์ไมร่วมตัlวเครื(องบิน จะไมร่วมคา่ประกนัอบุติัเหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 	,rrr,rrr บาท 

(เงื(อนไขตามกรมธรรม์) 
 



 

 

 

การยกเลิก 

- ต้องยกเลกิก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกวา่ ^s วนัเทา่นั [น คืนเงินค่าบริการร้อยละ 	rr ของคา่บริการที(ชําระแล้ว 
- หากยกเลกิการเดินทางน้อยกวา่ ^s วนั ขอสงวนสทิธิzไมคื่นคา่ทวัร์ทกุกรณี 
- ในกรณีกรุ๊ปสว่นตวั กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนกัเรียน กรุ๊ปดงูาน เมื(อชําระแล้วไมส่ามารถคืนเงินใดๆทั [งสิ [น 

 

ช่วงเทศกาลไมส่ามารถยกเลกิหรือเปลี(ยนชื(อผู้ เดินทางได 

กรุ๊ปที(เดินทางต้องการันตีมดัจํากบัสายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศ หรือตา่งประเทศ  
รวมถงึเที(ยวบินพิเศษเช่น CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไมมี่การคืนเงินมดัจํา หรือ คา่ทวัร์ทั [งหมด 

 

พาสปอร์ตจะต้องมีอายเุหลือใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ [นไป 

ผู้จดัจะไมรั่บผิดชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใช้จ่ายตา่งๆได้เนื(องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆเป็นที(เรียบร้อยแล้ว ในกรณี
ที(ผู้ เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทกุ
ประเทศในรายการทอ่งเที(ยวอนัเนื(องมาจากการกระทําที(สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่
ถกูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื(นๆ ซึ(งอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิzไมคื่นคา่ทวัร์ใดๆ ทั [งสิ [น  

 

 
 

 

 

 


