
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นําท�านบินลัดฟาโดยสายการบิน    

 พักโรงแรม 3 คืน  ระดับมาตรฐาน 

 อาหารทานครบ 10 ม้ือ  

 ราคานี้รวมตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบินเรียบร)อยแล)ว 

 สัมผัสอากาศหนาว พร)อมเล�นสกี สนุกสุดเหว่ียง 

วันแรก              กรุงเทพ – สนามบินอินชอน  

19.00 น. คณะพร)อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู)โดยสารขาออก ช้ัน 4 สายการบินจินแอร6 ประตูทางเข)าท่ี 7  
แถว P 

 เจ)าหน)าท่ีจากบริษัทฯคอยต)อนรับและอํานวยความสะดวกให)ท�านก�อนข้ึนเครื่อง   



 

22.25 น.         ออกเดินทางสู�ประเทศเกาหลีใต) โดยสายการบินจินแอร6 เท่ียวบินท่ี  LJ004 
 (ทางบริษัทจะคอนเฟCมไฟล6ทและเวลาบิน อีกครั้งในเอกสารนัดหมายการเดินทาง) 
วันท่ี 2 ไร�สตรอเบอร6รี่  - ไร�องุ�น ซันมอรู– สะพานกระจกแก)ว  

05.40 น ถึง สนามบินอินชอน กรุงโซลประเทศเกาหลีใต�(เวลาท�องถ่ินเร็วกว�าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 
            หลังผ�านพิธีการทางตรวจคนเข�าเมืองเรียบร�อย นําท�านสู�  ไร�สตรอเบอรี่ เชิญท�านลิ้มรสผลสดในบรรยากาศ

ไร�สตรอเบอร3รี่จริงๆ ได�เรียนรู�วิถีชีวิตชาวไร�สตรอเบอรี่ของเกาหลีว�า มีวิธีการปลูกอย�างไรจึงได�ผลสตรอเบอรี่ท่ี
ขนาดใหญ�เป5นพิเศษ และหวานหอมชวนรับประทาน**(กรณีท่ีไร�สตรอเบอร3รี่ยังไม�เป:ดให�บริการ ทางบริษัทขอ
เปลี่ยนโปรแกรมไปป;อมฮวาซองแทน 

            โดยไร�สตรอเบอร3รี่น�าจะเป:ดต�นเดือนธ.ค ) 
 
 
 
 
 

 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน เมนูเช็ตปลาย�าง (1)    
 จากนั้น เดินทางไปยัง ไร�องุ�น ซันมอรู (Sanmeoru Farm)  ต้ังอยู�บริเวณเชิงเขา Gamaksan ท่ีความสูง 675 

เมตรจากระดับน้ําทะเล เป5นไร�องุ�นของเกาหลีท่ีปลูกองุ�นปGาแล�วนําเอามาแปล
รูปเป5นเครื่องด่ืม โดยเฉพาะไวน3องุ�นท่ีมีชื่อเสียงมาแห�งหนึ่งของเกาหลี เพราะมี
สภาพแวดล�อม และสภาพอากาศ ท่ี ดี  เหมาะกับการเติบ โตของอ งุ�น 
นักท�องเท่ียวสามารถเข�าชม กระบวนการผลิต ได�หลายๆส�วน ต้ังแต�ข้ันตอน
การหมัก และเด็ดองุ�น โรงบ�ม และสถานท่ีเก็บไวน3ในถังไม� รวมท้ังจะได�ชิมไวน3
และผลผลิตต�างๆด�วย  นอกจากนี้ท่ีไร�องุ�น ซันมอรู ยังมีการสอนการประกอบอาหารและขนมประเภทต�างๆท่ีมี
ส�วนประกอบจากองุ�นด�วย เช�น เค�ก แยม พุดด้ิง จนถึงของใช�เช�น สบู�ด�วย 
จากนั้นนําท�านเดินทางสู� สะพานกระจกแก)ว Soyanggang Sky Walk สะพานกระจกใสท่ีอยู�ในเมืองชุนชอน 
จังหวัดคังวอน เป5นสถานท่ีท�องเท่ียวอีกหนึ่งแห�งท่ีหลาย ๆ คนเลือกมาเยี่ยมชมกันเป5นจํานวนมาก โดยสะพานโซ
ยังกังเป5นสะพานกระจกใสท่ีมีความยาว 156 เมตร เหนือทะเลสาบเอียมโฮ เวลาท่ีเดินอยู�บนสะพานแห�งนี้จะ
สามารถมองเห็นวิวด�านล�างใต�สะพานท่ีเป5นทะเลสาบได�อย�างชัดเจน ทําเอาคนท่ีกลัวความสูงถึงกับเข�าอ�อนเลย
ทีเดียว จุดวัดใจอีกหนึ่งบทพิสูจน3คือการเดินข�ามสะพานท่ียาว 156 เมตรนี้ให�ได�  ช�วงกลางคืนก็มีการเป:ดไฟท่ี
ประดับสะพานกระจกใสแห�งนี้สวยงามมาก ๆ โดยเฉพาะการเป:ดสปอตไลท3ท่ีฉายไปยังกลางสะพาน ยิ่งทําให�ดู
สวยงามยิ่งใหญ�มากๆ การเข�าชมบนสะพานนี้ ท�านจะต�องสวมถุงเท�าด�วย เพ่ือป;องกันพ้ืนรองเท�าของท�านไปทํา
ให�กระจกเกิดการเสียหายด�วย 



 

 
 
 
 
 
 
 
เย็น รับประทานอาหารค่ํา  เมนูทัคคัลบี (ไก�ผัดซอส) (2) 
  จากนั้นนําท�านเข�า สู�ท่ีพักเมืองซูวอน  NEW M HOTEL หรือเทียบเท�า 
วันท่ี 3 เล�นสกี - สวนสนุก EVERLAND  – พิพิธภัณฑ6สาหร�าย +ฮันบก –  คอสเมติก  
เช)า รับประทานอาหารเช)า ณ ห)องอาหารของโรงแรม (3) 

นําท�านเดินทางสู� ลานสกี ให�ทุกท�านสนุกสนานกับการเล�นสกี หรือ กระดานเลื่อนหิมะ สัมผัสหิมะและสถานท่ี
อันงดงาม พร�อมถ�ายรูปเป5นท่ีระลึกได�(ผู�สนใจเช�าอุปกรณ3เครื่องเล�นให�ติดต�อหัวหน�าทัวร3เพราะราคานี้ไม�รวมค�า 
เช�าอุปกรณ3 , สกีลิฟท3 สกีค�าเล�นรวมชุดประมาณ 50,000 วอน และ กรุณาเตรียมถุงมือสกี ผ�าพันคอ แว�นกัน
แดด เสื้อแจNกเก็ตกันน้ํา หรือ ผ�าร�ม และกางเกงท่ีเหมาะสม) ** **หมายเหตุ.... ปริมาณของหิมะและการเป:ด
ให�บริการของลานสกีข้ึนอยู�กับความเอ้ืออํานวยของอากาศ หากไม�มีหิมะเพียงพอ ลานสกีอาจจะป:ดให�บริการ ใน
กรณีท่ีลานสกีไม�สามารถเป:ดบริการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ปรับเปลี่ยนเป5น ONE 
MOUNT (SNOW PARK) ***(ไม�รวมค�าเข�า SNOW PARK 15,000 วอน หรือหากท�านใดไม�สนใจ สามารถเดินช�
อปป:\งตามอธัยาศัย มีท้ัง H&M , ADIDAS และมีอีกหลากหลายแบรนด3ชั้นนํา) 

 
 
 
 
 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน หมูย�างเกาหลี (4) 
บ�าย นําท�านเดินทางสู� เอเวอร6แลนด6 สวนสนุกนี้ถูกขนานนามว�า ดิสนีย3แลนด3เกาหลี เป5นสวนสนุกกลางแจ�งท่ีใหญ�

ท่ีสุดของ ประเทศ โดยมีบริษัทซัมซุงเป5นเจ�าของ ต้ังอยู�ท�ามกลางหุบเขา ท�านจะได�นั่งกระเช�าลิฟท3 และท�องไป
กับโลกของสัตว3ปGาซาฟารีชมไลเกอร3 (สิงโตผสมกับเสือ) แฝดคู�แรกของโลก ท่ีนี่ท�านจะพบว�าเจ�าปGาสิงโต และเสือ
สามารถอยู�ด�วยกันได�อย�างเป5นสุขชมความน�ารักของหมีท่ีสามารถสื่อสารกับ คนขับรถได�เป5นอย�างดี เข�าสู�
ดินแดนแห�งเทพนิยาย สวนสี่ฤดู ซ่ึงจะปลูกดอกไม�เปลี่ยนไปตามฤดูกาลและสนุกกับเครื่องเล�นนานาชนิด อาทิ
เช�น สเปสทัวร3 รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชมกิจกรรมและการแสดงต�าง ๆ ท่ีจัดตามตารางประจําวัน 

 
 



 

 จากนั้นเดินทางไปพิพิธภัณฑ6สาหร�าย (SEAWEED MUSEUM) ซ่ึงท�านจะได�เรียนรู�การทําสาหร�ายของชาว
เกาหลี ประวัติความเป5นมาและความผูกผันท่ีชาวเกาหลีท่ีมีต�อสาหร�าย พิเศษ...ให)ท�านได)ทดลองสวมชุดฮันบก 
ชุดประจําชาติเกาหลี เพ่ือเก็บภาพแห�งความประทับใจ  ต�อมาอิสระให�ท�านได�เลือกซ้ือเครื่องสําอางค3แบรนด3
ดังของเกาหลี ณ คอสเมติค มีให�เลือกมากมายหลายยี่ห�อ อาทิเช�น ครีมน้ําแตกท่ีโด�งดัง ครีมหอยทาก แป;งโรตี 
โลจูคิส ฯลฯ  

เย็น    รับประทานอาหารค่ํา พุลโกกี (5) 
จากนั้นนําท�านเข�า สู�ท่ีพักย�านกรุงโซล GALAXY HOTEL หรือเทียบเท�า 

วันท่ี4   ศูนย6โสม – น้ํามันสนเข็มแดง –พระราชวังชางดiอก – ย�านอิกซอนดง – SM DUTY FREEE  
  RUNNINGMAN THEME PARK – ตลาดเมียงดง  

เช)า รับประทานอาหารเช)า ณ ห)องอาหารของโรงแรม (6) 
เข�าชมศูนย6โสม ซ่ึงรัฐบาลรับรองคุณภาพว�าผลิตจากโสมท่ีมีอายุ 6 ปeซ่ึงถือว�า เป5นโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด ชม
วงจรชีวิตของโสม พร�อมให�ท�านได�เลือกซ้ือโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดและราคาถูกกว�าไทยถึง 2 เท�า กลับไปบํารุง
ร�างกายหรือฝากญาติผู�ใหญ�ท่ีท�านรักและนับถือ แล�วเข�าชม  น้ํามันสนเข็มแดง (Red Pine) ปfจจุบันนิยมมา
รับประทานเพ่ือล�างพิษในร�างกาย ล�างไขมันในเส�นเลือดท่ัวท้ังร�างกาย ป;องกันไขมันอุดตันในเส�นเลือด , 
โรคหัวใจ , โรคภูมิแพ� เป5นต�น   

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวันไก�ตุoนโสม (7) 
บ�าย  จากนั้นพาท�านชมความสวยงามของ พระราชวังชางดiอกกุง พระราชวัง

แห�งนี้เป5นพระราชวังท่ีเก�าแก� สวยงามมากในช�วงท่ีมีการปกครอง ด�วย
ระบบกษัตริย3ของเกาหลี ถูกสร�างข้ึนในปe ค.ศ. 1405 และมีความสําคัญ 
ในการเป5นท่ีพํานักของพระมหากษัตริย3  หลายพระองค3ในสมัยราชวงศ3โช
ซอน (Joseon)  และยังเป5น 1 ใน 5 ของพระราชวังสําคัญ ท่ียังคงรักษา
ไว� ประกอบไปด�วย เขต   พระราชฐานชั้นนอก, เขตพระราชฐานชั้นใน 
และสวนด�านหลังสําหรับ เป5นท่ีพักผ�อน ของพระมหากษัตรย3 ซ่ึงมีต�นไม�
ขนาดยักษ3ท่ีมีกว�า 300 ปe, บ�อน้ํา และศาลาริมน้ํา 
จากนั้นพาท�านไปชมสถานท่ียอดฮิตแห�งใหม� ของหนุ�มสาวเกาหลีใน
ขณะนี้  นั่นคือ ย�านอิกซอนดง  (Ikseon-dong) เป5น บ�านเก�าสไตล3
เกาหลี  แบบ  HANOK VILLAGE   แล� วม าดัดแปลงมาเป5 น คาเฟG 
ร�านอาหาร ร�านขายของจุกจิก ขนมสมัยก�อน ของวินเทจสไตล3เกาหลี ให�ทุกท�านได�เดินเล�น ถ�ายรูป ช็อปป:\ง  
และจิบกาแฟได�ตามอัธยาศัย 
พิเศษสุด!!! พาท�านพบกับ RunningManThemePark แหล�งเท่ียวแห�งใหม�ในย�านอินซาดง ท่ีมาพร�อมกับธีม 
รันนิ่งแมน รายการวาไรต้ียอดฮิตของเกาหลีท่ีมีแฟนคลับจากท่ัวโลกRunning Man EP1 ‘Find The Treasure’ 
จะมีภารกิจต�างๆ กว�า 10 ภารกิจ ให�ได�ตามล�าสะสมคะแนน R-Point ซ่ึงหากผู�เล�นสะสมคะแนนได�มากกว�า 80 
คะแนนจะได�รับใบประกาศนียบัตรท่ีระบุว�าคุณคือสมาชิกคนใหม�ของ Running Man คนท่ี 8 ! 



 

  
 
 
 
 
 

 จากนั้นพาท�านช็อปป:\งสินค�าปลอดภาษีท่ี ดิวตี้ฟรี โดยท่ีนี่มีสินค�าชั้นนําให�ท�านเลือกซ้ือมากมายกว�า 500 ชนิด 
อาทิ น้ําหอม เสื้อผ�า   เครื่องสําอาง กระเป{า นาฬิกา ฯลฯ  

เย็น รับประทานอาหารค่ํา จิมดัก (ไก�พะโล)เกาหลี) (8) 
  จากนั้นเดินย�อยต�อกันท่ี ตลาดเมียงดง แหล�งช็อปป:\งข้ึนชื่อและสถานท่ีรวม

แฟชั่นชั้นนําของกรุงโซลหรือท่ีคนไทยรู�จักกันในชื่อสยามแสควร3เกาหลีท�านจะพบ
กับสินค�าวัยรุ�นมากมายหลากหลายยี่ห�อไม�ว�าจะเป5นเครื่องสําอางยี่ห�อดังๆอย�าง 
3CE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, ETUDE HOUSE, MISSHA ฯลฯเสื้อผ�า
แฟชั่นมีสไตล3, รองเท�าส�นสูงน�ารักๆ, รองเท�าผ�าใบเก~ๆ, นอกจากนี้ยังมีร�านอาหาร
และร�านคาเฟGน�ารักๆซ่ึงท่ีนี่จะมีวัยรุ�นหนุ�มสาวเกาหลีไปรวมตัวกันมากมายในแต�
ละวัน 
จากนั้นนําท�านเข�า สู�ท่ีพักย�านกรุงโซล GALAXY HOTEL หรือเทียบเท�า 

วันท่ี5 ศูนย6สมุนไพร - ตลาดฮงอิก - Seoullo 7017- หมู�บ)านเทพนิยาย -ซุปเปอร6มาเก็ต-กรุงเทพฯ   
เช)า  รับประทานอาหารเช)า ณ ห)องอาหารของโรงแรม  (9) 

เก็บกระเป{า เช็คเอ�าท3จากโรงแรม แล�วนําท�านสู� ศูนย6สมุนไพรโบกานยอง ต�นไม�ชนิดนี้เจริญเติบโตในปGาลึกบน
ภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ําทะเล 50-800เมตร ชาวเกาหลีรุ�นใหม�นิยมนํามารับประทานเพ่ือ
ช�วยดูแลตับให�สะอาดแข็งแรง ป;องกันโรคตับแข็งไม�ถูกทําลายจาการด่ืมแอลกอฮอล3 กาแฟ บุหรี่ สารตกค�างจาก
อาหารและยา จากนั้นพาท�าน ช็อปป:\งต�อท่ี ฮงอิก แหล�งช�อปป:\งท่ีอยู�ล�อมรอบไปด�วยมหาวิทยาลัยชื่อดังในเกาหลี 
สินค�าในย�านนี้ส�วนใหญ�เป5นสินค�าวัยรุ�นท่ีทันสมัยและราคาไม�แพงเช�นเสื้อผ�าท่ีออกแบบโดยดีไซด3เนอร3เกาหลี
รองเท�ากระเป{าเครื่องประดับ เครื่องสําอาง และยังมีร�านแบรนด3เนมอยู�ท่ัวไปเช�น EVISU, ZARA ทุกวันเสาร3ลาน
หน�าประตูของมหาวิทยาลัยฮงอิค จะมีผลงานศิลปะในรูปแบบต�างๆ เช�น เครื่องประดับ ตุNกตา เสื้อผ�า และของ
แฮนด3เมด ท่ีน�ารักและใช�ความคิดสร�างสรรค3 ของบางอย�างทํามาชิ้นเดียวเพ่ือให�ได�เลือกซ้ือ บางท่ีอาจเป5นสินค�า
ท่ีมีชิ้นเดียวในโลก 

 
 
 
 

 



 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน โอซัมบุลโกกิ( หมู ปลาหมึกผัดซอสเกาหลี) (10) 
แวะชม Seoullo 7017 หรือ โซลโล 7017 สะพานลอยฟ;า แลนด3มาร3กแห�งใหม� ณ กรุงโซล ถือเป5นอีกหนึ่ง
สถานท่ีเท่ียวใหม�ของเกาหลีใต� ท่ีเกิดจากการปรับปรุงทัศนียภาพ และปรับสะพานท่ีทรุดโทรม ให�เป5นถนนลอย
ฟ;า แถวบริเวณสถานีรถไฟโซล (Seoul Station)  ปfจจุบันได�กลายมาเป5น สถานท่ีพักผ�อนสําหรับประชาชน และ
นักท�องเท่ียว 

 
 
 
 
 

 
นําท�านเดินทางสู� หมู�บ)านเทพนิยาย ( DONGWHA MAEUNL) ได�ถูกเนรมิตร และตกแต�งให�หมู�บ�านท่ีแสน
ธรรมดาให�กลายเป5นหมู�บ�านแห�งเทพนิยาย โดยนํานิยายท่ีทุกท�านคุ�นเคยหลายเรื่องมาวาดภาพตกแต�งรอบๆ
หมู�บ�านแห�งนี้ เช�น ปeเตอร3แพน สโนว3ไวท3กับคนแคระท้ัง 7 อะลาดินกับตะเกียงวิเศษ หนูน�อยหมวกแดง ฯลฯ 
ให�ท�านได�ถ�ายภาพได�เกือบทุกมุม หันไปทางไหนก็ต�องถ�ายภาพเก็บไว�เป5นท่ีระลึก 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นพาท�านละลายเงินวอนท่ี ร)านค)าสนามบิน ซ่ึงท�านสามารถเลือกซ้ือสินค�า พ้ืนเมืองเป5นการส�งท�ายก�อน
อําลาเกาหลี อาทิ บะหม่ีชินราเมียน อูด�ง กิมจิ ลูกอมแปลกๆ ช็อคโกแลต น้ําจิ้มหมูย�างเกาหลี ไก�ตุ~นโสม
สําเร็จรูป ผลไม� ในราคาพิเศษ 

 
 

 

17.00 น.  นําท�านเดินทางสู� กรุงเทพฯโดยสายการบิน LJ003 

21.10 น.     ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ... 
 
 

 
 



 

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 

** หมายเหตุ ทางบริษัทจะคอนเฟCมไฟล6ทและเวลาบิน อีกครั้งในเอกสารนัดหมายการเดินทาง ** 
 

อัตราค�าบริการ 

เดือน วันเดินทาง 
สายการ

บิน 
ผู)ใหญ�พัก  
2 ท�าน 

เด็กอายุต่ํากว�า  
12 ปw  

พักเดี่ยว 

ธันวาคม 

02 – 06 ธ.ค , 03 – 07 ธ.ค  , 
16 – 20 ธ.ค , 24 – 28 ธ.ค  

LJ/TW 

 17,900 

5,900 
 

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 

มกราคม 

07 – 11 ม.ค , 13 – 17 ม.ค , 21 -25 ม.ค  
27 – 31 ม.ค  

LJ 

16,900 
 
 
 
 
 
 
 

5,900 
 

06 – 10 ม.ค , 07 – 11 ม.ค , 08 – 12ม.ค  
09 – 13 ม.ค , 12 – 16 ม.ค , 14 – 18 ม.ค , 
15 – 19 ม.ค , 20 - 24 ม.ค , 22 – 26 ม.ค 

23 – 27 ม.ค , 26 – 30 ม.ค ,28 – 01 ก.พ 
29 – 02 ก.พ 

17,900 
 

02 – 06 ม.ค , 03 – 07 ม.ค , 04 – 08 ม.ค , 
05 – 09 ม.ค , 10 – 14 ม.ค , 11 – 15 ม.ค  
16 – 20 ม.ค , 17 – 21 ม.ค , 18 - 22 ม.ค , 
19 – 23 ม.ค , 24 – 28 ม.ค , 25 – 29 ม.ค , 

30 – 03 ก.พ, 31 – 04 ก.พ 

18,900 
 



 

กุมภาพันธ6 

11 - 15 ก.พ, 17 – 21 ก.พ ,25 – 29 ก.พ  , 

LJ 

16,900 

5,900 
 

05 – 09 ก.พ , 09 – 13 ก.พ , 10 – 14 ก.พ  , 
12 – 16 ก.พ  ,16 – 20 ก.พ 

18 – 22 ก.พ  , 19 – 23 ก.พ ,23 – 27 ก.พ  , 
24 – 28 ก.พ  ,26 – 02 มี.ค 

17,900 
 

01 - 05ก.พ , 02 – 06 ก.พ , 03 – 07 ก.พ , 
04 – 08 ก.พ , 06 – 10 ก.พ 07 – 11 ก.พ , 
08 – 10 ก.พ , 13 – 17 ก.พ , 14 – 18 ก.พ , 
15 – 19 ก.พ  ,20 – 24 ก.พ, 21 – 25 ก.พ  , 
22 – 26 ก.พ , 27 – 03 มี.ค , 28 – 04 มี.ค  

18,900 
 

**หมายเหตุ ผู)ร�วมเดินทางต)องไม�น)อยกว�า 20 ท�าน 
 
อัตรานี้รวม 

 ค�าต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด(ต๋ัวกรุNป) ตามเส�นทางท่ีระบุในรายการ 

 ค�าโรงแรมท่ีพักตามรายการระบุ (สองท�านต�อหนึ่งห�อง) 

 ค�าเข�าชมสถานท่ีต�างๆ ตามรายการระบุ 

 ค�าอาหาร และเครื่องด่ืมตามรายการระบุ 

 ค�ารถรับส�ง ตามรายการระบุ 

 น้ําดื่มท�านละ 1 ขวด / คน / วัน 

 ค�าภาษีสนามบินทุกแห�ง(ข้ึนอยู�กับการผันแปรของภาษีน้ํามัน ณ วันนั้นๆ) 

 ค�ามัคคุเทศก3ของบริษัทจากกรุงเทพฯ คอยอํานวยความสะดวกแก�ท�านตลอดการเดินทางในต�างประเทศ  

 ค�าประกันอุบัติเหตุคุ�มครองในวงเงินท�านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม3) 
อัตรานี้ไม�รวม 

 ค�าทําหนังสือเดินทาง 

 ค�าธรรมเนียมแจ�งเข�า - ออกของบุคคลต�างด�าวค�าวีซ�าเข�าประเทศของบุคคลต�างด�าว (ถ�ามี) 

 ค�าธรรมเนียมวีซ�าพิเศษสําหรับบุคคลต�างด�าว หรือยื่นวีซ�าเร�งด�วน ซ่ึงบริษัทฯ จะเรียกเก็บเพ่ิมเป5นกรณีตามจริง  

 ค�าใช�จ�ายส�วนตัวเช�น ค�าโทรศัพท3โทรสารโทรเลขค�าซักรีดค�าอาหาร-เครื่องด่ืมนอกเหนือจากรายการ 

 ค�ามินิบาร3 ค�าชมภาพยนตร3ช�องพิเศษภายในห�องพัก และค�าใช�จ�ายอ่ืนๆ ท่ีไม�ได�ระบุไว�ในรายการ 

 ค�าน้ําหนักกระเป{าเกินพิกัด (สายการบินกําหนดให�ไม�เกินท�านละ 20 กก.)  

 ค�าทิปมัคคุเทศก6ท)องถ่ิน คนขับรถท�านละ 45,000 วอน/คน/ทิป หรือ 1,300 บาท / ทิป / ท�าน 

 ค�าใช�จ�ายอันเนื่องมาจากความล�าช�าของสายการบิน, เหตุสุดวิสัย, การเมือง หรือ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ 



 

 ค�าภาษีมูลค�าเพ่ิม 7% และค�าภาษีการบริการหักณ ท่ีจ�าย 3% (ในกรณีท่ีต)องการขอใบเสร็จมีภาษี) 
 
หมายเหตุ  
 รายการ และราคาสําหรับผู�ร�วมเดินทางผู�ใหญ�อย�างน�อย 20 ท�าน เดินทางไป และกลับพร�อมคณะ 
 รายการนี้เป5นเพียงข�อเสนอท่ีต�องได�รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได�สํารองท่ีนั่งกับ 

สายการบิน และโรงแรมท่ีพักในต�างประเทศเป5นท่ีเรียบร�อย อย�างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได�ตามความเหมาะสม 
 ราคานี้คิดตามราคาต๋ัวเครื่องบินในปfจจุบัน หากราคาต๋ัวเครื่องบินปรับสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ท่ีจะปรับราคาต๋ัวเครื่องบิน 

ตามสถานการณ3ดังกล�าว31 
 บริษัทฯ จะไม�รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สําหรับกระเป{าเดินทาง หรือของมีค�าส�วนตัวของท�าน

ระหว�างการเดินทาง 
 บริษัทฯ จะไม�รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธิ์ในการไม�คืนเงินไม�ว�าท้ังหมด หรือบางส�วน ในกรณีท่ีผู)เดินทางมิได)รับ

อนุญาตให)เดินทางเข)า หรือออกนอกประเทศ อันเนื่องมาจากการพิจารณาของเจ)าหน)าท่ีตรวจคนเข)าเมือง หรือ มีส่ิง
ผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม�ถูกต)อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม�คืนเงินไม�ว�าท้ังหมดหรือบางส�วน ด)วยเหตุอันเนื่องมาจากความผิดพลาด ความล�าช)า การ
เปล่ียนแปลงบริการของสายการบิน บริษัทขนส�ง หรือหน�วยงานท่ีเก่ียวข)อง เหตุการณ6ทางการเมือง การจลาจล ภัย
ธรรมชาติ อันนอกเหนือจากความควบคุม 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม�คืนเงินไม�ว�าท้ังหมดหรือบางส�วน ในกรณีท่ีผู)เดินทางไม�ใช)บริการบางส�วนหรือท้ังหมด 
โดยความสมัครใจของผู)เดินทางเอง และ/หรือไม�เดินทางไปพร)อมคณะ และ/หรือไม�ปรากฏตัวในวันเดินทาง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร3นี้ได�ตามความเหมาะสม ท้ังนี้ข้ึนอยู�กับเวลา 
การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได� ท้ังนี้ เพ่ือความปลอดภัย และประโยชน3ของผู�เดินทางเป5น
สําคัญ 

 บริษัทฯ จะไม�รับผิดชอบค�าใช�จ�ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางอ�อม เช�น การเจ็บปGวย การถูกทําร�าย การสูญหาย 
หรือจากอุบัติเหตุต�างๆ 

 มัคคุเทศก3 พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม�มีสิทธิ์ในการให�คําสัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผู�มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท�านั้น 

 บริษัทฯ จัดให�เฉพาะลูกค�าท่ีประสงค3จะไปท�องเท่ียวตามรายการของทัวร3ทุกวันเท�านั้น  หากท�านไม�สามารถร�วมทัวร3ทุกวัน 
แค�สมัครมาร�วมทัวร3เพียงเพ่ือการใช�ตั๋วเครื่องบินและท่ีพักในราคาพิเศษ  หากท�านไม�แจ�ง และปรากฏว�าท�านไม�รวมทัวร3ใน
บางวัน ทางบริษัทจะคิดค�าดําเนินการในการแยกท�องเท่ียวเอง 300 USD 
(ก�อนซ้ือทัวร3 จะต�องแจ�งความประสงค3ท่ีเป5นจริง เพ่ือทางผู�จัดจะได�คิดค�าบริการท่ีเหมาะสม) 

 เด็ก หมายถึง ผู�ท่ีมีอายุน�อยกว�า 12 ปe 
 หนังสือเดินทางจะต)องมีอายุเหลือมากกว�า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
 *.*.*. น้ําหนักกระเป�าคนละ 15 กิโลกรัม*.*.*.  
เง่ือนไขการให)บริการ 



 

1. การจองครั้งแรก มัดจําท�านละ 10,000 บาทภายใน 2 วันหลังการจอง และชําระท้ังหมดก�อนเดินทางภายใน 20 วัน 
หากเป5นช�วงเทศกาลหรือวันหยุดยาวชําระท้ังหมดก�อนเดินทางภายใน 30วัน   
(การไม�ชําระเงินค�ามัดจํา หรือชําระไม�ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ�ายไม�ว�าด�วยสาเหตุใดใด ผู�จัดมีสิทธิยกเลิก
การจัด หรือยกเลิกการเดินทาง)  

2. ในกรณีท่ีกองตรวจคนเข�าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในต�างประเทศปฏิเสธมิให�เดินทางออก หรือเข�าประเทศท่ีระบุใน
รายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม�คืนค�าบริการไม�ว�ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

การยกเลิก 

 ยกเลิกก�อนการเดินทาง 30 วันข้ึนไป คืนเงินท้ังหมด 

 ยกเลิกก�อนการเดินทาง 21-29 วัน เก็บค�าใช�จ�าย ท�านละ 10,000 บาท 

 ยกเลิกก�อนการเดินทาง 15-20 วัน เก็บค�าใช�จ�าย 50% ของราคาทัวร3 

 ยกเลิกก�อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค�าใช�จ�าย 80% ของราคาทัวร3 

 ยกเลิกการเดินทางน�อยกว�า 1 - 6 วัน เก็บค�าใช�จ�ายท้ังหมด 100 % ของราคาทัวร3  
**ช�วงเทศกาลไม�สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนชื่อผู�เดินทางได�** 

 กรุNปท่ีเดินทางช�วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต�องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ�านตัวแทนในประเทศหรือต�างประเทศ 
รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช�น Charter Flight, Extra Flight จะไม�มีการคืนเงินมัดจํา หรือค�าทัวร3ท้ังหมด 

หมายเหตุ : รายการทัวร6สามารถเปล่ียนแปลงได)ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 

**ตั้งแต�วันท่ี 01 พฤษภาคม 2558 เป5นต�นไป  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค�าประกันสําหรับท�านท่ีต)องสงสัย
ว�าแอบแฝงมาเป�นนักท�องเท่ียว เนื่องจากทางแลนด3เกาหลี ได�รับการแจ�งเตือนมาจากกรมตรวจคนเข�าเมืองเกาหลี และ
สายการบิน เพราะมีลูกค�าท่ีเดินทางไปเกาหลี  เพ่ือจุดประสงค3อ่ืน เช�น ไปทํางานในประเทศเกาหลี โดยบริษัทฯ 
จําเป5นต�องเก็บค�าประกันเพ่ือให�ลูกค�าเดินทาง ไป-กลับ พร�อมกรุNป เป5นจํานวนเงิน  100 ดอลล�า (3,300บาท)  และจะ
คืนให�เม่ือลูกค�าเดินทางกลับถึงประเทศไทยพร�อมกรุNป  และผ�านการตรวจสอบของกรมแรงงาน และตรวจคนเข�าเมือง
ประเทศเกาหลี ดังนั้นทางบริษัทฯจึงใคร�ขอความร�วมมือมา ณ ท่ีนี้ด�วยค�ะ 



 

 


