
 

 

  

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง เดือนมีนำคม  2562 

 

20.30 - 22.00 คณะเดินทางพร้อมกันท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณช้ัน 4 ช้ันผู้โดยสารขาออก 

เคาน์เตอร์สายการบิน  Asiana Airline หรือเทียบเท่า(Korean Air // Thai Aiways)   หน้า

เคาน์เตอร์เช็คอิน …K…. ใกล้ประตูทางเข้าหมายเลข …6… โดยมีเจ้าหน้าท่ีจากบริษัทฯคอยให้การ

ต้อนรับและอ านวยความสะดวก ในเรื่องของเอกสาร 

 

 

 

23.55-02.35น.    ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลี โดยสายการบิน 

ASIANA AIRLINE เท่ียวบินท่ี OZ742 // OZ 744  นับว่าเป็นสายการบิน

ท่ีมีฐานอยู่ท่ีกรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี และเป็นหนึ่งในสองสายการบิน

หลักของเกาหลีใต้ เอเชียนาแอร์ไลน์เป็นสมาชิกของ Star Alliance และ

ถือวา่เป็นสายการบินระดับ 5 ดาวเลยทีเดียว (ขอสงวนสิทธิ์การ

เปล่ียนแปลงสายการบินโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) *     

น้ าหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม /ท่าน/1ช้ิน  

วนัแรกของการเดินทาง พบกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู  

 

ข้อแนะน ำ  ถ้ำต้องกำรน ำของเหลวขึน้เคร่ืองใส่กระเป๋ำถือติดตวัจะต้องบรรจใุนบรรจภุณัฑ์ และมีปริมำณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิน้ (รวมกนัไม่

เกิน 1 ลิตร) บรรจภุณัฑ์ดงักล่ำว ควรใส่ในถงุที่โปร่งใสและสำมำรถเปิด-ปิดได้ด้วย ให้น ำถงุขึน้ไปเพยีงใบเดียวเทำ่นัน้ กำรน ำผลิตภณัฑ์ของสดที่ท ำ

จำกสตัว์ไม่ว่ำเนือ้หม ูเนือ้ววั ผกั ผลไม้สด ไม่อนญุำต ให้น ำเข้ำประเทศเพื่อปอ้งกนัโรคต่ำงๆ เพรำะหำกศลุกำกรตรวจพบจะต้องเสียค่ำปรับ 

 



 

 

ขอสงวนสิทธิ์การเปล่ียนแปลงสายการบิน เท่ียวบิน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

 

07.00-10.10 น. เดินทางถึงสนามบินอินชอน  ประเทศเกาหลีใต้  (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ้น 2 ช่ัวโมง 

เพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลี)  

   

 

 

น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือเฟอร์รี่ ข้ามฟากไปยัง เกำะนำมิ (Nami Island) ชมทิวทัศน์ของ

ธรรมชาติ ซึ่งเคยใช้เป็นสถานท่ีถ่ายท าละครเกาหลียอดฮิต “เพลงรักในสายลมหนาว (Winter Love 

Song)” และเป็นสถานท่ีถ่ายท าละครเกาหลีอีกหลายๆเรื่อง เกาะนามิมีรูปร่างเหมือนใบไม้ท่ีลอยอยู่

ทางตอนเหนือของแม่น้ าฮัน ให้อิสระท่านได้เดินเล่น ผ่านแนวต้นสนท่ีสูงเสียดฟ้า แนวต้นเกาลัด หรือ

เลือกนั่งท่ีม้านั่งริมฝ่ังแม่น้ าเพื่อชมบรรยากาศสุดโรแมนติกใต้เงาไม้ มองดูสัตว์น้อยใหญ่ต่างๆ เช่น 

นกกระจอกเทศ กระต่าย กระรอก เป็ด แวะคารวะสุสานท่านนายพลนามิ และเก็บภาพอันแสน

ประทับใจกลับไปฝากคนทางบ้าน เมื่อได้เวลาอันสมควรน าท่านนั่งเรือกลับมายังฝ่ัง 

กลางวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน (ม้ือที่1) 

  จากนั้นน าคณะเดินทางสู่ ลำนสกี (ไม่รวมค่ำอุปกรณ์ทุกชนิด) ระหว่างทางท่านจะได้ช่ืนชม

บรรยากาศสองข้างทางในช่วงฤดูหนาวอันแสนงดงามของประเทศเกาหลีท่ีสวยที่สุดเมื่อถึงสกีรีสอร์ท

อิสระให้ทุกท่านได้สัมผัสหิมะและสถานท่ีท่ีงดงาม พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกและเล่นสกีซึ่งลานสกีแห่ง

นี้มีความท้าทายให้ท่านได้สัมผัสด้วยเนินหิมะท่ีมีความสูงไม่ต่ ากว่า 1 กิโลเมตรขึ้นไป และเป็นท่ี

กล่าวขวัญถึงว่าเป็นสวรรค์ของนักสกีมือใหม่ แต่ก็มีทางวิ่งส าหรับมืออาชีพเช่นกัน มีเนินรูปตัวเอสเป็น

ตัวเช่ือมระหว่างยอดเนินและพื้นด้านล่างมาท้าทายความสามารถของท่านตามอัธยาศัยพร้อม

เพลิดเพลินกับบรรยากาศของสายลมเย็นในฤดูหนาวและท ากิจกรรมสนุกๆ บนลานหิมะกว้าง  ลาน

สกีจะเปิดให้บริการขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและปริมาณหิมะในขณะนั้น   

วนัท่ีสองของการเดินทาง       เกาะนามิ  - ลานสกี 

 



 

 

  

 

 

 

เย็น รับประทำนอำหำรเยน็ (ม้ือที่2) 

ท่ีพัก พาทุกท่านเดินทางเข้าท่ีพัก Oak Valley Ski Resort หรือเทียบเท่า (ระดับ 3 ดาว) 

 

 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม (ม้ือที่ 3) 

พาทุกท่านเดินทางสู่  LOTTE SEOUL SKY (ล็อตเต้ โซล สกำย) ต้ังอยู่ใจกลางกรุงโซล เป็นตึกท่ีสูง

ท่ีสุด ในเกาหลีและสูงเป็นอันดับท่ี  5 ของโลกมี

ท้ังหมด 123 ช้ัน ความสูงอยู่ท่ีประมาณ 555  เมตร  

เรียกได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโซล 

ส าหรับหอชมวิว “Seoul Sky” ซึ่งได้ถูกบันทึกให้เป็น

หอชมวิวท่ีสูงเป็นอันดับสามของโลก และจะเปิดให้

เข้าชมในเดือนเมษายน 2017 ซึ่งต้ังอยู่บนช้ัน 117-

123 ของตึกท่ีสูงท่ีสุดในโซลอย่าง “Lotte World 

Tower”  Seoul Sky นั้นได้ท าลาย 3 สถิติของ Guinness World Records อย่างแรกเลยคือ “ช้ัน

ลอยฟ้าท่ีอยู่สูงท่ีสุดในโลก” บนช้ัน 118, “ลิฟต์ท่ีเร็วที่สุดในโลก” ท่ีมีความเร็วถึง 600 เมตรต่อนาที 

และสุดท้ายคือ “ระยะทางของลิฟต์ท่ียาวท่ีสุดในโลก” Seoul 

Sky ถูกดีไซน์ภายใต้คอนเซ็ปต์ “The Beauty and Pride of 

Korea" (ความงามและความภาคภูมิใจของเกาหลี) 

น าท่านเดินทางเข้าสู่ สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ LOTTE WORLD 

เป็นสวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ท่ีต้ังอยู่ท่ี เขตชัมซิล (Jamsil) ใน

วนัท่ีสามของการเดินทาง     ลอ๊ตเต้ โซล สกาย  - สวนสนุกลอ็ตเต้เวิลด ์ - ร้านสมุนไพร  - ศนูยร์วมเครื่องส าอางค ์ - 

ฮงแด ชอ็ปป้ิงสตรีท 
 



 

 

กรุงโซล ท่ีนี่มีท้ังสวนสนุกในร่ม ซึ่งจัดได้ว่าเป็นสวนสนุกในร่มท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดแห่งหนึ่งในโลก เลยก็ว่า

ได้ และมีโซนสวนสนุกกลางแจ้ง ท่ีสร้างเป็นเกาะอยู่กลางทะเลสาบซอกชน (Seokchon Lake) 

สัญลักษณ์ของสวนสนุกแห่งนี้ ก็คือแรคคูนท่ีช่ือ Lotty และ Lorry ท้ังคู่เป็นแฟนกัน สวนสนุกแห่งนี้ 

มีการแบ่งพื้นท่ีเป็น 2 โซนใหญ่ๆ คือ สวนสนุกในร่ม Lotte World Adventure เครื่องเล่นส่วนใหญ่

ของโซนนี้จะเน้นหนักส าหรับเด็กเล็กบวกกับมีลาน สเก็ตน้ าแข็งไว้บริการพร้อมท้ังยังเช่ือมต่อกับ พิพิธ

ภัณธ์พื้นบ้านล็อตเต้เวิลด์ (Lotte World Folk Museum) ส่วนอีกโซนนึงจะเป็นโซน Outdoor เช่ือม

ต่อไปยังด้านนอกสู่ Magic Island เต็มไปด้วยเครื่องเล่นหวาดเสียวแบบเอ็กซ์ตรีมต่างๆ ให้ได้

สนุกสนานกันตลอดท้ังส่ีฤดู มาดูเครื่องเล่นผาดโผนกันบ้างดีกว่า GYRO DROP คือ 1 ใน 4 ของเครื่อง

เล่นแนวเอ็กซ์ตรีมของท่ีนี่ ท่ีคนชอบความหวาดเสียวและท้าทายไม่ควรพลาด 

กลางวัน  รับประทำนอำหำรกลำงวัน (ม้ือที่ 4) 

   จากนั้นน าท่านชม ร้ำนสมุนไพร(Korea Herb) ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจด

ลิขสิทธิ์ เรียบร้อยแล้ว เป็นสมุนไพรเมล็ดฮอตเก  (ฮอตเกนามู) 

ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้ทอง มีรสเปรี้ยว ดีส าหรับบุคคลท่ี 

นิยมด่ืมเหล้า ชา กาแฟ น้ าอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะช่วยใน

การล้างสารพิษท่ีตกค้างหรือไขมันท่ีสะสมอยู่ภายในผนังของตับ

หรือไต ช่วยให้ตับหรือไตของท่านแข็งแรงขึ้น ซึ่งยังส่งผลดีต่อ

สุขภาพร่างกายของท่านเอง 

   จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเคร่ืองส ำอำงค์ Midam Cosmetic  ประเภท

เวช ส าอางค์ท่ีหมอศัลยกรรมเกาหลีร่วมออกแบบมากมาย เช่น 

ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า เครืองส าอางค์ หลากหลายแบรนด์ และ

อื่ น ๆอี กม ากมาย  อ าทิ เช่น  B2B ,Closee Dr.,Rojukiss ,etc 

นอกจากนี้ยังมีครีมท่ีโด่งดัง  อาทิเช่น ครีมเมือกหอยทาก , เซรั่ม

พิษงู , ครีมโบท็อก , Aloevera Gel . ครีมน้ าแตก , BB Cream 

, etc 

   จ า ก นั้ น พ า ท่ า น สู่   HONGDAE 

SHOPPING STREET  ศูนย์รวมเครื่องส าอางค์ ผลิตภัณฑ์บ ารุง

ผิวพรรณ  ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า หลากหลายแบรนด์ดังท่ีก าลัง



 

 

เป็นท่ีนิยมในเกาหลี เช่น SKINFOOD ,IT’S SKIN , CLUB CLIO , BANILACO. THE FACE SHOP , 

NATURE REPUBLIC ฯลฯ มีให้ท่านได้เลือกซื้ออย่างมากมาย และยังสามารถมอบเป็นของฝากให้กับ

คนใกล้ตัวได้อีกด้วย 

เย็น รับประทำนอำหำรเยน็ (ม้ือที่5) 

ท่ีพัก Lucebridge  Hotel ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า 

 

 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม (ม้ือที่ 6) 

พาท่านเย่ียมชม พระรำชวังถ็อกซูกุง (Deosugung Palace) ซึ่งแปลว่า พระราชวังแห่งความอายุ

ยืนนานและมั่งคง ท่ีได้รับการพระราชทานช่ือ

จากกษัตริย์ชุนจอง เป็นท่ีประทับของเจ้าชาย

วอนชาน ระหว่างปี  1454 – 1488  จนถึง

กษัตริย์โกจอง กษัตริย์ก่อนองค์สุดท้ายของ

ราชวงศ์โชชอนก็ถูกบังคับให้สละราชสมบัติท่ีนี่

โดยญี่ ปุ่น  ในปี  1907 และพระองค์ก็ทรง

ประทับอยู่ท่ีนี่จนส้ินพระชนม์ ในปี ค.ศ.1919 พระราชวังนี้ต้ังอยู่ตรงข้ามกับ ศาลาว่าการเมืองแห่ง

กรุงโซล (City  Hall) มีประตูทางเข้าท่ีสวยงาม คือประตูแทฮันมุน (Daehanmun Gate) ภายในมี

พระท่ีนั่งซุงวาจอน (Junghwajeon) หันหน้าไปทางทิศใต้ บริเวณรอบก าแพงด้านหน้าพระราชวัง มี

ช่างแกะสลักไม้เป็นตัวอักษรฮันกึล และมีการแสดงพิธีเปล่ียนเวรยามหน้าประตูพระราชวัง 

จากนั้นพาท่านเดินทางต่อท่ี ร้ำนน้ ำมันสนเข็มแดง มหัศจรรย์

แห่งธรรมชาติ ผ่านผลงานการวิจัยมากมาย จากมหาวิทยาลัย

แห่งชาติโซล ประเทศเกาหลีใต้ มีสรรพคุณช่วยลดไขมันและ

น้ าตาลในกระแสเลือด ป้องกันการเกิดเส้นเลือดตีบ แตก ตัน 

และสามารถล้างสารพิษในร่างกาย เพื่อเพิ่มภูมิต้านทานและท าให้อายุยืนแบบชาวเกาหลี ซึ่งก าลังเป็น

ส่ิงท่ีได้รับความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีเป็นอย่างมาก 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง พระราชวงัถอ็กซูกงุ  - ศนูยน์ ้ามนัสนเขม็แดง  - ศนูยโ์สม  - ดิวต้ีฟรี  - ตลาดเมียงดง  - ร้าน
ละลายเงินวอน 

 
 

 



 

 

จากนั้นน าท่านสู่ ศูนย์โสม (Ginseng Center) ซึ่งรัฐบาล

รับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมท่ีอายุ 6 ปี ซึ่งถือ ว่าเป็นโสมท่ี

มีคุณภาพดีท่ีสุด ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือก

ซื้อโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดและราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า กลับไป

บ ารุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ท่ีท่านรักและนับถือ 

จากนั้นน าท่านช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษีท่ี ดิวต้ีฟรี  มีสินค้าช้ัน

น าปลอดภาษีให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด ท้ัง 

น้ าหอม เส้ือผ้า เครื่องส าอางค์ กระเป๋า แว่นตา นาฬิกา กล้อง

ถ่ายรูป และเครื่องประดับ ฯลฯ หลากหลายแบรนด์ช้ันน า 

อาทิเช่น  MCM , PRADA , SULWHASOO , DIOR , ANNA SUI ,LOUIS VUITTON ,SK II และอื่นๆ

อีกมากมายท่ีคุณจะอดใจไม่ได้ 

กลำงวัน     อิสระอำหำรกลำงวัน ณ เมียงดง 

จากนั้นน าท่าน ช้อปปิ้งที่ย่ำนเมียงดง ได้ช่ือว่าเป็นแหล่ง

รวมแฟช่ันแบรนด์เกาหลีช้ันน า ซึ่งในแต่ละวันจะ มีวัยรุ่น

เกาหลีมาเดินช้อปป้ิงกันอย่างล้นหลาม ท่านสามารถหาซื้อ

สินค้าได้อย่างหลากหลายท้ังเส้ือผ้า,รองเท้า,กระเป๋า,

เครื่องส าอางค์ซึ่งเป็นท่ีรู้จักอย่างดีของคนไทย อาทิ Etude 

, Skinfood, Laneige, Innisfree, Tony Moly, The 

Face Shop เครื่องประดับ, ซีดีเพลง, วีซีดี-ดีวีดีหนังและซี

รี่ส์ฮิต ตลอดจนของท่ีระลึกท่ีมีรูปดาราคนโปรดของท่านอยู่ในสินค้า 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ร้ำนละลำยเงินวอนหรือ Supermarket ท่ีนี่มีขนมพื้นเมืองเกาหลีหลาก

ชนิด อาทิเช่น ขนมขบเค้ียว ช็อคโกแลต กิมจิ มาม่า รวมไปถึงของใช้ในครัวเรือน เช่น ตะเกียบ ถ้วย

ใส่ข้าว กระทะ ซอสปรุงรส และของฝากของท่ีระลึกมีให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย พร้อมมีบริการบรรจุ

กล่องตามเงื่อนไขของร้าน 

 

 



 

 

 

 

 

 

ได้เวลาอันสมควรน าท่านสู่สนามบินอินชอนเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ   

18.40 - 21.45 น. เหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน  ASIANA AIRLINE  เท่ียวบินท่ี OZ741 // 

OZ743 

22.15 - 01.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับ 

**ขอสงวนสิทธิ์การเปล่ียนแปลงสายการบิน เท่ียวบิน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
**สายการบินมีการเปล่ียนแปลงได้ในระดับเทียบเท่ากัน น้ าหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม / 1 ช้ิน 

 
***กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ี

ระบุในรายการเดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ินและขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณี

ใดๆท้ังส้ิน ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท*** ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่น กรณีการล่าช้าของ

สายการบิน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจราจรติดขัด หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ ท่ี

เกิดขึ้นอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท และเจ้าหน้าท่ี ท่ีจะส่งผลกระทบให้เสียเวลาในการท่องเท่ียวท่ีระบุใน

โปรแกรม ผู้เดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ว่าด้วยกรณีใดๆท้ังส้ิน ค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส และ

ค่าใช้จ่ายท่ีลูกค้าและบริษัทจ่ายไปแล้ว  

 
หมำยเหตุ เมนูอำหำร 

 
- จิมดัก ไก่อบซีอิ๊ว เป็นเมนูอาหารเกาหลีพื้นเมืองด้ังเดิม จิมดักจานใหญ่นี้ประกอบไปด้วย ไก่ช้ินโต วุน้

เส้นเกาหลีนี้มีลักษณะเป็นเส้นแบนใหญ่ๆท าจากมันฝรั่งท าให้เหนียวนุ่มเป็นพิเศษผัดคลุกเคล้ากับซอส

สูตรเฉพาะ เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อๆ การรับประทานใช้กรรไกรตัดเส้นและไก่ฉับๆให้เป็นชิ้นเล็กพอดี

ค า รับรองต้องติดใจ 



 

 

- ทัคคาลบี้ อาหารยอดนิยมอีกชนิดหนึ่ง ของคนเกาหลี น าไก่ บาร์บีคิว ผักต่างๆ ผัดร่วมกับซอสบาร์บี

คิวเกาหลีในกระทะแบน วิธีการทานโดยห่อกับผักกาดแก้วเกาหลี เมื่อทานไประยะหนึ่งจะน าข้าวสวย

และสาหร่ายแห้งมาผัดรวมกับทัคคาลบี้เพื่อให้เกิดอาหารชนิดใหม่ คือ ทัคคาลบี้โปคีมหรือข้าวผัดทัค

คาลบี้ท่ีท้ังหอม อร่อย เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียง 

- ชาบู ชาบู จะเป็นการน าผักหลากหลายชนิด เห็ดต่างๆ โอเด้ง เบคอนหมูรวมกันไว้ในหม้อ และจะเติม

ด้วยน้ าซุปร้อนๆ สูตรเฉพาะของแต่ละร้าน แล้วต้มจนเดือด ก่อนจะเริ่มรับประทาน ก็จะน าอุด้งลงต้ม

อีกครั้ง จะทานพร้อมกับข้าวสวย หรืออุด้งก็ได้ เมนูชาบูชาบู ถือได้ว่าเป็นรายการอาหารท่ีขาดไม่ได้ใน

โปรแกรมทัวร์เกาหลี เพราะรสชาติของน้ าซุป ผักต่างๆในหม้อ ท าให้เป็นที่ช่ืนชอบของหลายท่าน 

หากท่านใดทานรสจัดหน่อย ก็สามารถขอน้ าจ้ิมเกาหลี เติมเพิ่มรสชาติ 

- พลุโกกิ ส่วนผสมของเมนูนี้ คือหมูหมักช้ินบาง ๆ ผักต่าง ๆ เช่น กะหล่ าปลี ฟักทองอ่อน ถั่วงอก แค

รอท เห็ดและวุ้นเส้นมาต้มรวมกัน โดยสามารถทานได้ท้ังแบบแห้งและน้ า เครื่องเคียงต่าง ๆ คือ 

ถั่วงอกดอง วุ้นเส้นปรุงรสสาหร่าย กิมจิ เสริฟพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆ ท่านจะอิ่มอร่อยกับเมนูอาหาร

นี้อย่างแน่นอน 

- คาลบิ อาหารเกาหลีแบบปิ้งย่างท่ีมีช่ือเสียงของเกาหลี เป็นการน าเนื้อหมูมาหมักกับเครื่องปรุงจนเนื้อ

นุ่ม แล้วจึงน าไปย่างบนแผ่นโลหะท่ีถูกเผาจนร้อน ตอนย่างเนื้อนั้นจะย่างเป็นช้ินโตพอสมควร พอใกล้

สุกแล้วก็ต้องใช้กรรไกรตัดเป็นช้ินพอดีค า ทานกับเครื่องเคียงจ าพวกผัก กระเทียม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***เน่ืองจากทางแลนดเ์กาหลี ได้รบัแจ้งเตือนหลายครัง้จากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน เร่ืองผูแ้อบแฝงมาเป็น

นักท่องเท่ียว แต่ไปด้วยวตัถปุระสงคอ่ื์น เช่น ไปท างาน แรงงานผิดกฎหมาย ดงันัน้ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2558 โปรแกรม ASIANA PLUS + ทางแลนด์

เกาหลีจ าเป็นต้องเกบ็ค่าประกนัเพื่อให้ลูกค้าไป-กลบัพร้อมกรุป๊เท่านัน้ เป็นจ านวนเงิน (3,000 บาท หรือ 100,000 วอน) หากลูกค้าเป็นนักท่องเท่ียว

จริงๆ เดินทางท่องเท่ียวพร้อมกรุป๊และกลบัพร้อมกรุป๊ตามโปรแกรมท่ีก าหนด สามารถขอรบัเงินประกนัน้ีคืนเตม็จ านวน ดงันัน้จึงใคร่ขอความร่วมมือ

จากลูกค้าปฎิบติัตามเงื่อนไขดงักล่าว  (ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินประกนักรณีลุกค้าไม่ผา่นกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทัง้ท่ีประเทศไทยและ

ประเทศเกาหลีใต้)*** 

หากท่านถกูเจ้าหน้าท่ีตม.เกาหลี กกัตวัไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นในระหว่างถกูกกัตวัและส่งตวักลบัประเทศไทย                                

ลูกค้าจะต้องเป็นผูช้ าระเองทัง้หมด 

หมายเหต ุ: ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทวัรจ์ะออกเดินทางท่องเท่ียวหลงัเวลาเคร่ืองลงประมาณ 1 ชัว่โมง ทางทวัรไ์ม่มีนโยบายให้คณะรอ ท่านท่ีติด

ด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผา่นเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกบัคณะทวัรด้์วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทวัรไ์ด้ เพื่อ

ความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเท่ียวอย่างเตม็เวลา ขออภยัในความไม่สะดวก 

 

 



 

 

 

 
เง่ือนไขกำรให้บริกำรกรณีส ำรองที่นั่ง  
   1. ราคาโปรโมช่ันช าระเงินเต็มจ านวน 1 วันหลังได้รับ invoice 
      ราคาปกติช าระเงินมัดจ า***   ท่านละ 5,000 บาท 1 วันหลังได้รับ invoice 
   2. ส่วนท่ีเหลือช าระเต็มจ านวนก่อนออกเดินทาง 30 วัน ในกรณีท่ีไม่ช าระยอดเงินส่วนท่ีเหลือตามเวลาท่ี
ก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทางกับ
ทางบริษัท 
รำคำนี้รวม 
-           ค่าต๋ัวเครื่องบิน ตามท่ีระบุในรายการ ไป-กลับพร้อมคณะ  
-           ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี  
-            ค่าอาหารทุกมื้อ ตามท่ีระบุในรายการ / ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
-           ค่าท่ีพักระดับมาตรฐาน 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน) 
-            ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ / ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก. /1ช้ิน 
-           ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ช านาญเส้นทาง น าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 
            (ขอสงวนสิทธิ์หัวหน้าทัวร์ไม่บินขึ้นไปพร้อมกรุ๊ปทัวร์) 
-           ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรุณา
ขอเอกสารจากสถานพยาบาลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น 
 

อัตรำค่ำบริกำร 

พีเรียตเดินทำง ผู้ใหญ่ 
เด็กไม่เสริม

เตียง 
พักเด่ียวเพิ่ม 

มีนาคม : 3-6 , 4-7 , 5-8 , 10-13 , 11-14 , 12-15 , 17-20 , 18-21 , 

19-22 

24-27 , 25-28 , 26-29 , 31-3 เม.ย. 

13,300.-/คน 

4,900.- มีนาคม : 2-5 , 6-9 , 9-12 , 13-16 , 16-19 , 20-23 , 23-26 , 27-30 , 

30-2เม.ย. 
13,600.-/คน 

มีนาคม : 1-4 , 7-10 , 8-11 , 14-17 , 15-18 , 21-24 , 22-25 , 28-31 

,29-1 เม.ย. 
13,900.-/คน 

เด็กทำรก อำยุไม่เกิน 2 ปี : 5,900 บำท 



 

 

รำคำนี้ไม่รวม 
-           ค่าธรรมเนียมคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น 800 บาท หรือ 25,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป 
-           ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึง
ค่าอาหาร และ เครื่องด่ืมท่ีส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการส่ังเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้ว
จ่ายเพิ่มเองต่างหาก) 
-           ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% (ในกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
-           ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 20 กก.) 
-           ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจ าตัวคนต่างด้าว 
3)  
ใบส าคัญถิ่นที่อยู่ 4) ส าเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6) รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ผู้เดินทาง
เตรียมเอกสารและด าเนินการยื่นวีซ่าด้วยตนเองเท่านั้น  (ส าหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือ
เดินทางต้องท าเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า) 
 
-           ค่าอาหารท่ีลูกค้ารับประทานทานนอกเหนือหรือเปล่ียนแปลงจากท่ีโปรแกรมก าหนด หากลูกค้าไม่
สามารถรับประทานอาหารท่ีทางทัวร์จัดให้ กรุณาเตรียมอาหารส าเร็จรูปส่วนตัวส ารองมาด้วย 
กรณียกเลิกกำรเดินทำง 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30  วันขึน้ไป ยึดมัดจ า 
• ยกเลิกการเดินทางไม่ถึง 30  วัน ยึดเงินค่าทัวร์ท้ังหมด 
• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 20 ท่าน (ผู้ใหญ่) 

(ราคาโปรโมช่ันไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงวันเดินทางและผู้เดินทางได้ในทุกกรณี )    
ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปล่ียนช่ือผู้เดินทางได้*** 
กรุ๊ปท่ีเดินทางต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบิน
พิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ท้ังหมด 
    หมำยเหตุ 
-           จ านวนผู้เดินทาง ขั้นต่ า ผู้ใหญ่ 20 ท่าน (ผู้ใหญ่) ขึ้นไป โดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 
5 วันก่อนการเดินทาง 
-           ราคานี้เป็นราคาส าหรับนักท่องเท่ียวชาวไทยหรือผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น (นักท่องเท่ียว
ต่างชาติช าระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท) 
 -            เท่ียวบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 
-           สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินท้ังไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
-           หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์
เดินทางเพื่อท่องเท่ียว เท่านั้น (หากหนังสือเดินทางเหลือน้อยกว่า 6 เดือนท าให้ไม่สามารถเดินทางได้ทาง



 

 

บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน) 
-           ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การ
นัดหยุดงาน, การก่อจลาจล ภัยธรรมชาติ หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจ
คนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
ฯ 
-           ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบาง
รายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศ
แบบเหมาขาดก่อนออก เดินทางแล้ว 
-           ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิด
อุบัติเหตุท่ีเกิดจาก ความประมาทของตัวนักท่องเท่ียวเอง 
-           ต๋ัวเครื่องบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงิน 
-          การติดต่อใดๆกับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมาย ฯลฯ ต้องท าในวันท าการของบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว และวันหยุดนัตฤกษ์ท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีนั้นๆ ถือว่าเป็นวันหยุดท าการของบริษัท 
-          มัคคุเทศก์ พนักงาน  ไม่มทีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัทท้ังส้ิน เว้นแต่มีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น 
-           หากท่านท่ีต้องการออกต๋ัวภายในประเทศ อาทิเช่นเครื่องบิน รถไฟ กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุก
ครั้งก่อนท าการออกต๋ัว เพื่อป้องกันปัญหาเท่ียวบินล่าช้า เปล่ียนแปลงไฟล์ทบิน การยกเลิกไฟล์ทบิน 
เปล่ียนแปลงวันเดินทางกรณีเกิดการผิดพลาดจากสายการบิน  โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าซึ่งอยู่เหนือการ
ควบคุมของทางบริษัท ทางบริษัทจะ 
 
ไม่รับผิดชอบและคืนค่าใช้จ่ายให้ในทุกกรณี 
-           ถ้าลูกค้าไม่เข้าร้านค้าช้อปป้ิงตามท่ีโปรแกรมก าหนด ทางแลนด์ปรับเงินค่าเข้าร้านช็อปร้านละ 
3,000 บาท 
-           ห้องพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST ขึ้นอยู่กับห้องว่าง ณ วันเข้าพัก และ
โรงแรมท่ีเข้าพัก ไม่สามารถ CONFIRM ให้ได้ 
-           ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ขอแยกตัวจากทัวร์หรือการท่องเท่ียวกับคณะ ทางแลนด์ปรับเงินวันละ 
5,000 บาท/ท่าน 
-           ขอสงวนสิทธิ์การตัดห้องพักส าหรับผู้ท่ีไม่เดินทาง ผู้ร่วมเดินทางไม่สามารถใช้ห้องพักได้ 
-           ขอสงวนสิทธิ์ส าหรับลูกค้าท่ีเดินทางท่องเท่ียว และไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น 
-            เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วนกับทำงบริษัทฯ ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้ 
ยอมรับในเง่ือนไข ข้อตกลงต่ำงๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 
 



 

 

 
 

 

 

  

กรณุาอ่านเงือ่นไขการจองทวัรต์ามทีร่ะบใุนรายการขา้งตน้ 
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามเจา้หน้าทีก่่อนท าการจอง 


