
 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
วันแรกของการเดนิทาง    กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมิู)  
20.00 น.  คณะพร้อมกนั ณ สนามบนิสุวรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออกชัน้ 4 Counter 6 ประตูKพร้อมสมัภาระและพบ

เจ้าหน้าที่บริษัทฯท่ีคอยอํานวยความสะดวกและเดินทางสูป่ระเทศเกาหล ีโดยสายการบนิ อีสตาร์ เจ็ท (ZE)   
22.55 น. เหิรฟ้า สูก่รุงโซล โดยสายการบนิ EASTAR JET เที่ยวบินที่ ZE512 (บินประมาณ 4.30 – 05.00 ชัว่โมง 

                         
 
วันที่สองของการเดนิทาง      เกาะนาม ิ–  อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน  – เล่นสกี  –  พักสกีรีสอร์ท  
06.20 น.       นําทา่นเดินทางถึง สนามบินนานาชาติอินชอน หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร ( กรุณาปรับนาฬิกาของ

ทา่นให้เป็นเวลาท้องถ่ิน เพื่อสะดวกในการนดัหมายเวลา ประเทศเกาหลจีะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง )  
 *** หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว *** 

จากนัน้นําทา่นลงเรือ เดินทางสู ่เกาะนามิ โดยใช้เวลาประมาณ 10 นาที ชมวิวทวิทศัน์ของสถานท่ีเคยใช้เป็นสถานท่ีถา่ย
ทําละครทีวี Winter Love Song อนัโดง่ดงัไปทัว่เอเชีย พร้อมมเีวลาให้ทา่นได้เก็บภาพอนัสวยงามนา่ประทบัใจ สดุแสนโร
แมนติค เปรียบประหน่ีงดจุทา่นเป็นพระ-นาง ในละครเลยทเีดียว หรือจะเลอืกขีจ่กัรยาน 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู ทัคคาลบี หรือไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี
อาหารเลื่องชื่อ จากนัน้นําทา่นเดินทางเข้าสู ่อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน(ไม่รวมค่ากระเช้า) 
หรือ สวิสเซอร์-แลนด์เกาหล ีเป็นอทุยานแหง่ชาติขนาดใหญ่มีเนือ้ที่ ถึง 354 ตารางกิโลเมตร 
โซรัคซานนัน้ไมไ่ด้เป็นเพียงภเูขาเพียงลกูเดียว แตเ่ป็นแนวเขาที่สวยงามมากที่สดุแหง่หนึง่ในเกาหล ีซึง่ประกอบด้วย โอซอ



 

 

 

 

 

รัก เนซอรัก และนมัซอรัก เทือกเขาแนวนอก แนวใน และแนวใต้ มีหบุเขาทีม่ีดอกไม้บานสะพร่ังทัง้ฤดใูบไม้ผล ิและฤดู
ใบไม้เปลีย่นส ีหบุเขาแหง่นีจ้ะเปลีย่นเป็นสแีดงเพลงิ และสทีองทัว่ทัง้หบุเขา  
หมายเหตุ : ช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีจะเป็นช่วงที่งดงามที่สุด เพื่อชมความงามของใบไม้สต่ีางๆ ซ่ึง ทั่วทัง้บริเวณ
ใบไม้จะกลายเป็น สีแดงและสีเหลอืง ซึ่งจะสามารถมองเหน็ววิทวิทัศน์บนยอดเขา ดุจดั่งภาพวาดเกนิที่จะ
บรรยาย แต่ทัง้นีก้ารเปลี่ยนสขีองต้นไม้จะขึน้อยู่กับภมิูอากาศ และ ช่วงที่เดินทาง 

 
 
 

 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่    VIVALDI  SKI  RESORT  หรือเทียบเท่า 
เก็บสัมภาระและอิสระให้ทา่นได้สนกุสนานกบัการเลน่สกี บนลานสกี
ขนาดใหญ่ ลานสกีแหง่นีม้คีวามท้าทายให้ทา่นได้สมัผสั ด้วยเนินหิมะที่มี
ความสงูไมต่ํา่กวา่ 1 กิโลเมตรขึน้ไป และเป็นท่ีกลา่วขวญัถึงวา่เป็นสวรรค์
ของนกัสกีมือใหม ่แตก็่มีทางวิ่งสาํหรับมืออาชีพเช่นกนั มีเนินรูปตวัเอสที่
เช่ือมระหวา่งยอดเนิน และ พืน้ด้านลา่งมาท้าทายความสามารถของทา่น 
ให้ทา่นได้หาประสบการณ์ด้วยการเลน่สกีบนลานหิมะขาวโพลน.....(ไม่
รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกต่ีางๆ ประมาณ  30,000-50,000 วอนต่อเซต็)   

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร เมนู  Shabu Shabu ชาบู ชาบู สุกีส้ไตล์เกาหลบีนหม้อไฟร้อนๆ  
 จากนัน้น าท่านเข้าที่พัก   VIVALDI  SKI  RESORT  หรือเทยีบเท่า 
 

วันที่สามของการเดนิทาง            ไร่สตรอเบอร์ร่ี -  สถาบันสอนท ากิมจิ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์   
เช้า           รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนัน้นําสู ่สวนผลไม้หรือไร่สตรอเบอร์ร่ี ให้ทา่นเพลดิเพลนิเลอืกเก็บและชิมสตรอเบอร์ร่ีสดๆๆรสชาติหวานกรอบตาม
อธัยาศยั  
จากนัน้นําทา่นสู ่Kimji School หรือ สถาบันสอนท ากิมจิ ชมวิธีการทํากิมจิ ผกัดองที่สามารถเก็บไว้ได้นาน และป็นอาหารที่
ขึน้โต๊ะชาวเกาหลทีกุมือ้ ปัจจบุนักิมจิเป็นท่ีนิยมแพร่หลาย เพราะประกอบด้วยแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์ในการยอ่ยอาหารและ  
ป้องกนัโรค ให้ทา่นได้ทดลองทํากิมจิด้วยตวัทา่นเอง และสามารถนํากลบัมาเป็นของฝาก พเิศษ เก็บภาพความประทบัใจด้วย

การใสช่ดุประจําชาติของเกาหลใีต้ (ฮนับก) พร้อมถา่ยภาพเป็นท่ีระลกึ   
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนู หมูย่างเกาหลี หรือ คาลบี ้เป็นอาหารพืน้เมืองเกาหลทีี่เลื่องชื่อ

และรู้จักกันดีทั่วโลก จากนัน้ทา่นเดินทางสู ่เอเวอร์แลนด์ สวนสนกุกลางแจ้งทีใ่หญ่ที่สดุของประเทศเกาหลใีต้ซึง่ตัง้อยู่



 

 

 

 

 

ทา่มกลางหบุเขาขอเชิญทา่นทอ่งไปกบัโลกของสตัว์ป่าซาฟารี ทา่นจะได้พบกบั ไลเกอร์ ซึง่เป็นลกูแฝดผสมที่เกิดขึน้จาก
ความรักระหวา่งสงิโตผู้ เป็นพอ่และเสอืผู้ เป็นแมน่บัเป็นแฝดผสมเสอื-สงิโตคูแ่รกในโลก ชมความนา่รักของหมีตา่งๆซึง่
พนกังานขบัรถซาฟารีจะเป็นผู้ทกัทายและเลน่กบัพวกเขา เติมเตม็ความสขุของทา่นสนกุสนานกบัเคร่ืองเลน่ตา่งๆ ไม่
จํากดัชนิด พร้อมทัง้บรรยากาศหนาวๆ โรแมนตคิๆ  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนู พิเศษ บุฟเฟต์บาบคีิวป้ิงย่างคาลบีสไตล์เกาหลี กบั เนือ้สตัว์ ! เนือ้หมู 
เนือ้วัว ข้าวสวยและน า้ซุป  

 จากนัน้น าท่านเข้าที่พัก SUWON : SAMWON HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สี่ของการเดนิทาง     ท าเนียบของประธานาธิบดี - TRICK EYE MUSEUM   – ศูนย์โสม  - คอสเมติก – จตุรัสคังฮวามุน – 
   ดิวตีฟ้รี – เมียงดง - FANTA STICK SHOW – ทงแดมุน 
เช้า            รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม  
  จากนัน้นําทา่นชม บลูเฮาส์ ท าเนียบของประธานาธิบดี (ระหว่างรถแล่นผ่านไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพหรือวดีีโอ

 ใดๆทัง้สิน้)  เดนิทางสู่  Trick Eye Museum  เป็นสถานท่ีทอ่งเที่ยวแหง่ใหมใ่นกรุงโซล ประเทศเกาหลใีต้  ซึง่เป็นการ
 แสดง  “เคลด็ลบังานศิลปะแหง่ภาพ” ที่ทําให้ทา่นได้ตื่นตาตื่นใจกบัศิลปะแนวใหม ่เป็น
 ภาพวาดในลกัษณะ 3 มิติเหมือนภาพวาดมีชีวิตและหลดุออกมาจากแผน่เฟรมภาพ
 แนวคิดรูปแบบใหม ่เป็นความคดิสร้างสนัและจินตนาการของการสร้างภาพโดยใช้
 เทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติที่รวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และการซ้อนภาพโดย
 กระตุ้นความเคลือ่นไหวของภาพให้มีมติิเหมือนจริง แกลอร่ีนี ้เป็นงานท่ีเรียกวา่ Trick 

 of the Eye เป็นงานท่ีดลูวงตา คล้ายจริง ซึง่แตล่ะภาพเป็นภาพท่ีมีช่ือเสยีงอยา่งมาก 
 พิพิธภณัฑศิลปะสามมติิ TRICKEYE  จากนัน้น าท่านตื่นตากับโลกแห่ง
 น า้แข็ง!  "Ice Museum" เมืองนํา้แข็งที่ไมใ่ช่แคน่ํา้แขง็ธรรมดา แตต่ระการตาจน คณุอาจจะลมืหนาวไปเลยก็ได้! ลองนกึ
 ถึงความรู้สกึเมื่อคณุก้าวเข้าไปในเมืองที่ทกุอยา่งทําจากนํา้แขง็ ภายใต้อณุหภมูิ ลบ 4 องศา!  "Ice Museum" ตัง้อยูท่ี่
 เดียวกบั "พิพิธภณัฑ์ศิลปะสามมติิ TRICKEYE" เปิดให้บริการตลอด 365 วนั ภายในมีกิจกรรมหลากหลายไมว่า่จะ
 เป็นสไลเดอร์นํา้แข็งทีย่าวกวา่ 10 เมตร สมัผสัประสบการณ์นัง่รถลากกวางรูดอร์ฟ ทกัทายลงุซานต้า โพสทา่คูก่บันกเพน 

  กวิน้ขัว้โลก สาํรวจบ้านนํา้แขง็เอสกิโม เยี่ยมชมปราสาทนํา้แขง็ ชมวิวจากบนกําแพงเมือง ลองเข้าพกัโรงแรมที่ทกุอยา่งทาํ
 จากนํา้แขง็! และผลงานศิลปะท่ีทําจากนํา้แขง็อีกกวา่ 50 ชิน้ รวมอยูใ่นท่ีเดียว   

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู ไก่พะโล้  
น าท่านชม ศูนย์โสม ซึง่รัฐบาลรับรองคณุภาพวา่ผลติจากโสมทีม่ีอาย ุ6 ปี ซึง่ถือวา่ เป็นโสมที่มคีณุภาพดีที่สดุ ชมวงจร
ชีวิตของโสม พร้อมให้ทา่นได้เลอืกซือ้โสมที่มีคณุภาพดีที่สดุและราคาถกูกวา่ไทยถึง 2 
เทา่ กลบัไปบํารุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ทา่นรักและนบัถือ  จากนัน้นําทา่น 
เลอืกซือ้ คอสเมตกิ หลากยี่ห้อคณุภาพ@ศูนย์เวชส าอางค์เคร่ืองส าอางค์   
จากนัน้นําทา่น ผ่านจตุัรัสคังฮวามุน GWANGHWAMUN SQUARE จดุเที่ยวแหง่
ใหมส่ดุชิลของชาวเมือง ซึง่ที่น่ีเคย เป็นสถานท่ีที่ใช้ในการจดังาน  SEOUL SNOW JAM และFIS SNOWBORD 

WORLD CUP BIG AIR เป็นการแขง่ขนัสโนว์บอร์ดที่ รับการรับรองจาก FIS ให้เป็นหนึง่ในสนามเก็บคะแนนสะสมระดบั
โลก รวมถึงสถานท่ีถ่ายทําซีรีย์เร่ืองดงั IRIS โดยทางสาํนกัวา่การกรุงโซลมุง่หวงัทีจ่ะให้จตัรัุสคงัฮวามนุแหง่นีเ้ป็น แลนด์



 

 

 

 

 

มาร์กแหง่ใหมข่องกรุงโซล และที่น่ียงัเป็นสถานที่สาํหรับใช้เคาท์ดาวน์ของชาวเกาหลใีต้อีกด้วย จากนัน้น าท่านช้อปป้ิง
สินค้าปลอดภาษีที่ ดงวา ดวิตีฟ้รี ที่น่ีมีสนิค้าชัน้นําให้ทา่นเลอืกซือ้มากมายกวา่ 500 ชนิด อาทิ นํา้หอม เสือ้ผ้า 
เคร่ืองสาํอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดบั ฯลฯ  จากนัน้นําทา่นช้อปปิง้ยา่น เมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหล ีหากทา่น
ต้องการทราบวา่แฟชัน่ของเกาหลเีป็นอยา่งไร ก้าวลํา้นาํสมยัเพียงใดทา่นจะต้องมาที่เมียงดงแหง่นี ้พบกบัสนิค้าวยัรุ่น 
อาทิ เสือ้ผ้าแฟชัน่แบบอินเทร์น เคร่ืองสาํอางดงัๆ ของเกาหล ีพบกบัความแปลกใหมใ่นการช้อปปิง้อีกรูปแบบหนึง่ ซึง่เมียง
ดงแหง่นีจ้ะมวียัรุ่นหนุม่สาวชาวโสมไปรวมตวักนัท่ีนี่กวา่ล้านคนในแตล่ะวนั เชิญทา่นเลอืกซือ้หาสนิค้าได้ตามอธัยาศยั 
หรือจะลองนัง่ดืม่กาแฟในคอฟฟ่ีช้อปสไตล์เกาหลทีี่น่ีได้เช่นกนั   
พิเศษ+++ได้เวลาน าทุกท่านชมโชว์ FANTA STICK SHOW สุดยอดการแสดงที่ผสมผสานศิลปะการแสดงอัน
หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นดนตรีเคร่ืองสาย อาทิ ฟรุต ไวโอลนิ ซอ และกายากึม กับศิลปะร่วมสมัย อย่างบีบอย 
และแจสแดนซ์ โดยแฝงมุกตลก(ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโชว์อนัเน่ืองมาจากรอบการแสดงเต็ม หรือ 
เหตุสุดวิสัย !) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนู ข้าวย าเกาหลี + แฮมูลทัง ซุปรวมมิตรทะเลต้มย าทะเลของเมืองไทย
ครับ แต่ความเข้มข้นน้อยกว่ามาก เป็นการน าอาหารทะเลสด ๆ เช่น ปลาหมึกเนือ้ปลา หอย และปู และผัก
ชนิดต่าง ๆ เช่น ผักกาด กะหล าปล ีหวัไช้เท้า เหด็เข็มทอง มาต้มรวมกันใน
กะทะบนเตาแก๊ส ทานกับน า้จิม้แบบเกาหลี และเคร่ืองเคยีง เช่น กิมจิ และ
สาหร่าย 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ย่านศูนย์การค้าแหล่งช้อปป้ิงที่ช่ือไดวา่ใหญ่ที่สดุใน
เอเชีย ทงเดมุน ซึง่ตัง้อยูบ่ริเวณประตเูมืองโบราณทางทิศตะวนัออกทา่นสามารถซือ้
สนิค้าหลากหลายประเภทได้ที่นีอ้าทิ เสือ้ผ้าบรุุษ-สตรี รองเท้าบรุุษ-สตรี รองเท้าผ้าใบ เขม็ขดั ของที่ระลกึ ชดุเคร่ืองครัวถงุ
นอ่งถงุเท้าผ้าพนัคอโดยทา่นจะได้ สมัผสั กบั บรรยากาศการช้อปปิง้สนิค้าในราคาเกาหลอียา่งแท้จริง  
จากนัน้น าท่านเข้าที่พัก   SEOUL : BLUE  PEARL HOTEL หรือเทียบเท่า 

 
วันที่ห้าของการเดนิทาง     ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - โรงงานพลอยสีม่วง - นัมซานทาวเวอร์ – ซุปเปอร์ – กรุงเทพ 
เช้า          รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม   

จากนัน้นําทา่นเดินทางสู ่ศูนย์สมุนไพรเกาหล ี( KOREA HERB SHOP CENTER อ็อดเก นามู ) สมนุไพรบํารุงตบั
เกาหล ีเป็นสมนุไพรที่มีคณุคา่สงูและหายาก ซึง่ผา่นการวิจยัมาเป็นเวลายาวนานกวา่ 20 ปี สมนุไพรบํารุงตบัเกาหลสีกดั
มาจากเมลด็ต้นฮ็อดเกและผสมสว่นแกนกลางของโสมบริสทุธ์ิ เมลด็พนัธ์ุต้นฮ็อดเก เจริญเติบโตในป่าลกึบนยอดเขาซึง่
ปราศจากมลภาวะใดๆ เมลด็ต้นฮ็อดเก ทางการแพทย์เรียกวา่ ผลไม้สทีอง มีรสชาตเิปรีย้ว ซึง่บาํรุงตบั ม้าม และปอด  
สามารถรักษาอาการเมา ร้อนใน กระหายนํา้ อาการอาเจียน และท้องผกู ทางการแพทย์แผนปัจจบุนั ยืนยนัวา่ เมลด็ต้นฮ็
อดเก มีสารโพแทสเซียมไนเนรต ซึง่สามารถลดระดบัแอลกอฮอลล์ในเส้นเลอืด ซึง่ลดความเสีย่งทีแ่อลกอฮอลล์จะทําลาย
ตบั และ ไต ได้ และช่วยตอ่ต้านอนมุลูอิสระ อีกทัง้ยงัขบัไขมนัสว่นเกินและ เอทานอลทีเ่ป็นผลเสยีกบัตบั ฉะนัน้เมลด็ต้นฮ็
อดเกจึงมีสรรพคณุทีว่ิเศษกบัชีวติของเราทกุคน น าท่านชม โรงงานพลอยสีม่วง หรือ Amethyst แดนเกาหลเีป็นแดน
ของพลอยสมีว่ง พลอยแหง่สขุภาพและนําโชค โดยมีตัง้แตส่มีว่งออ่นเย็นตาจนถงึสมีว่งไวน์ มเีสนห์่เย้ายวนใจพลอยนีจ้ะ
งามจบัตาเมื่อมาทาํเป็นแหวน จี ้ตา่งห ูและสร้อยข้อมือ น าท่านย้อนรอยละครซีรีย์เกาหลีชื่อดัง My name is Kim 

Sam Soon ที่ “ภเูขานัมซาน” ภเูขาแหง่เดียวที่ตัง้อยูใ่จกลางเมืองโซล สงู 274 เมตร บนยอดเขามีหอ Seoul Tower 
(อตัรานีไ้มร่วมคา่ขึน้ลฟิท์+พิพิธภณัฑ์หมีเท็ดดีแ้บร์) ซึง่เป็น 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สงูที่สดุในโลกมีความสงูถึง 480 เมตร 



 

 

 

 

 

เหนือระดบันํา้ทะเล ทา่นสามารถชมทศันียภาพของกรุงโซล ได้รอบทิศ 360 องศา ท่ีคูรั่กทกุคูช่าวเกาหลจีะต้องทําคือ การ
คล้องกญุแจคูรั่ก  Love Key Ceremony บนโซลทาวเวอร์ โดยที่จะเขียนข้อความ หรือช่ือของคูรั่กไว้บนแมก่ญุแจและก็จะ
นําแมก่ญุแจนีไ้ปคล้องกบัรัว้เหลก็ สว่นลกูกญุแจเค้าจะทิง้ไป ด้วยความเช่ือที่วา่หากคูรั่กคูใ่ด ได้มาเยือนและคล้องกญุแจ
คูรั่กกนัท่ีนี่ จะทาํให้ความรักของทัง้คูย่ืนยาว ไมพ่รากจากกนัไปตลอดกาล  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนูไก่ตุ๋นโสม เป็นอาหารบ ารุงสุขภาพต้นต ารีบชาววัง จากนัน้น า
  ท่านเดนิทางสู่สนามบินอินชอน ระหวา่งทางพาทา่นแวะละลายเงินวอนที่ ร้านค้าสนามบิน ซึง่ทา่นสามารถเลอืกซือ้
  สนิค้าพืน้เมืองเป็นการสง่ท้ายก่อนอําลาเกาหล ีอาทิ บะหมี่ซินราเมียน อดู้ง กิมจิ ลกูอมแปลกๆ ช็อคโกแลต นํา้จิม้หมยูา่ง
  เกาหล ีไก่ตุน๋โสมสาํเร็จรูป ผลไม้ ในราคาพิเศษ  นําทกุทา่นออกเดินทางสู่สนามบนิ 
17.30 น.   ออกเดนิทางกลับกรุงเทพฯมหานคร โดยเที่ยวบนิที่  ZE 511 
21.20 น.  ถึงทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 

 
อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดนิทาง 

เดือน ธันวาคม 2557 

ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 2-3 ท่าน 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ เด็ก
มีเตียง 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 

เด็กไม่มีเตียง 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

04-08 ธันวาคม 25,900 25,900 25,900 5,000 
05-09 ธันวาคม 25,900 25,900 25,900 5,000 
24-28 ธันวาคม 25,900 25,900 25,900 5,000 

30 ธันวาคม-03มกราคม(ปีใหม่) 30,900 30,900 30,900 5,000 
31ธันวาคม-04 มกราคาคม(ปีใหม่) 30,900 30,900 30,900 5,000 

* จ านวนผู้ 25 ท่านขึน้ไป  * 
การเดนิทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้นีเ้น่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ และ

สถานการณ์ในการเดินทางขณะนัน้แต่จะค านึงถงึความปลอดภยัในการเดนิทาง และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคัญ โดยไม่
ท าให้มาตรฐานของการบริการลดน้อยลง 

หนังสือเดินทาง ต้องมอีายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
 
 

ในกรณีผู้ เดินทางไมผ่า่นการตรวจพิจารณาในการตรวจเข้า-ออกเมือง ทัง้ประเทศไทยและเกาหล ีอนัเนื่องมาจากการกระทําที่สอ่ไปในทาง
ผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไมถ่กูต้อง หรือการถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ ทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบและไมค่ืน
คา่ใช้จา่ยตา่งๆ เนื่องจากการเดินทางเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนบริษัทนัน้ๆ และหรือ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ ต.ม. (ตรวจคนเข้าเมอืง)  ณ 
ประเทศเกาหล ีปฏิเสธการพิจารณาการเข้าเมืองของทา่น แล้วทางเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลไีด้มีการสง่ตวัทา่นกลบั
ประเทศไทย อาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จา่ยตา่งๆ อธิเช่น คา่ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัของทา่น ณ วนัท่ีถกูสง่ตวักลบัประเทศไทย ทางบริษัท ไม ่ขอ
รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายตา่งๆที่เกินขึน้ทกุกรณี  จึงเรียนมาให้ทราบโดยทัว่กนั..... 

 
อัตราค่าบริการรวม คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ประหยดั กรุงเทพฯ – โซล – กรุงเทพฯ ไปกลบัแบบหมูค่ณะ พร้อมที่พกั  3  คืน (ห้องละ  2-3  ทา่น)         
คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่และคา่ภาษีนํา้มนัของสายการบิน + อาหารเช้า กลางวนั และเย็นหรือคํ่า + บตัรเข้าชมสถานท่ี + คา่รถนําเที่ยว + คา่



 

 

 

 

 

ผู้นําทวัร์ (มคัคเุทศก์) อํานวยความสะดวก + คา่นํา้หนกักระเป๋าไมเ่กิน 20 กก. (ไมเ่กินทา่นละ 2 ชิน้) +  คา่ประกนัอบุตัิเหตตุามกรมธรรม์ 
(วงเงินประกนั 1 ล้านบาท คา่รักษาพยาบาล 5 แสนบาท ตํ่ากวา่ 15 ปีหรืออาย ุ75-85 ความคุ้มครองเหลอื 50% อายเุกิน 85 ปีไมคุ่้มครอง ไม่
คุ้มครองโรคประจําตวัหรือการถกูฆาตกรรมหรือถกูทาํร้ายร่างกาย) 
 
ราคาค่าบริการไม่รวม คา่ใช้จ่ายสว่นตวัอาทิ อาหารและเคร่ืองดืม่ที่สัง่เพิ่ม โทรศพัท์ โทรสาร มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ คา่ทาํหนงัสอืเดินทาง คา่
ซกัรีด ค่าทิปคนขับรถและไกด์ 26,000 วอนตลอดทริป หัวหน้าทวัร์วนัละ 50 บาท คา่สมัภาระที่เกินชิน้หรือนํา้หนกัเกินสายการบิน
กําหนด (ปกติ 20 กก.) คา่วีซา่พาสปอร์ตตา่งด้าว  คา่ภาษีการบริการ  3%  ภาษีมลูคา่เพิม่  7% 
 
เงื่อนไขในการจอง  มัดจ าท่านละ 5,000 บาทต่อท่าน ภายใน 3 วนั หลังจากที่ได้รับยนืยนัการจองพร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษ
ตามหนังสอืเดนิทางและช าระส่วนที่เหลือก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 25 วันล่วงหน้า (การชําระไมค่รบ หรือเช็คธนาคารถกูระงบัการ
จ่ายไมว่า่ด้วยสาเหตใุดใด ผู้จดัมสีทิธิยกเลกิการจดัหรือยกเลกิการเดินทาง) 
 
การยกเลกิการจอง 
1) การยกเลกิการจองนัน้ จะต้องแฟ็กซ์แจ้งยกเลกิการจองลว่งหน้าอยา่งน้อย  30 วนัทําการก่อนการเดินทางหรือก่อนหน้านัน้  โดยจะยดึเงิน
มดัจํา 5,000 บาท เพราะทางผู้จดัต้องการันตมีดัจําหรือซือ้ขาดแบบมีเง่ือนไขกบัสายการบิน  หรือ ผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ 
หรือการการันตีคา่มดัจําที่พกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได้ 
2) ยกเลกิก่อนการเดินทาง 25 วนัขึน้ไป - เก็บคา่ใช้จ่าย 10,000 บาท 
3) ยกเลกิก่อนการเดินทาง 14-24 วนั - เก็บคา่ใช้จ่าย 75 % ของราคาทวัร์ 
4) ยกเลกิก่อนการเดินทางวนัเดนิทาง หรือ 1-14 วนั - เก็บคา่บริการทัง้หมด 100% 
 
เอกสารใช้ประกอบในการเดนิทาง 
1.หนงัสอืเดินทางที่เหลอือายกุารใช้งานมากกวา่ 6 เดือน **กรณีทาํหนงัสอืเดินทางเลม่ใหมก่รุณาเตรียมหนงัสอืเดินทางเลม่เกา่ไปด้วย ณ วนั
เดินทาง                                                                                                                                                                                                                         
2. หนงัสอืรับรองการทํางานเป็นภาษาองักฤษ (ระบตุําแหนง่, เงินเดือน, วนัเร่ิมต้นการทํางาน) 
3. กรณีที่ทา่นเป็นเจ้าของกิจการกรุณาจดัเตรียมสาํเนาหนงัสอืจดทะเบียนที่มีช่ือของทา่นพร้อมเซนต์รับรองสาํเนาให้ถกูต้อง 
4. สาํเนาสมดุบญัชีเงินฝากย้อนหลงั 6 เดือน จนถงึเดือนปัจจบุนั 
5. กรณีเป็นนกัเรียน, นกัศกึษา กรุณาเตรียมหนงัสอืรับรองจากทางสถาบนัเป็นเป็นภาษาองักฤษ (ในกรณีที่เด็กอายไุมเ่กิน 18 ปี ไมไ่ด้เดินทาง
กบับิดาหรือมารดา ต้องจดัเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดงันี ้ 5.1 หนงัสอืรับรองการทํางานของบิดาหรือมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่  5.2 สาํเนาสมดุ
บญัชีเงินฝากของบิดา หรือมารดาย้อนหลงั 6 เดือนจนถงึปัจจบุนั  5.3 สาํเนาสตูิบตัร 
 
หมายเหตุ 
1) ผู้จดัมีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงหรือสบัเปลีย่นรายการได้ตามความเหมาะสม ตลอดจนการเปลีย่นแปลงเท่ียวบินและตารางบินของสายการบิน 
2)  ผู้จดัขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเลือ่นการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไมถ่ึง 15 ทา่นผู้ใหญ่ และหากทางผู้ เดินทางทกุทา่นยินดีทีจ่ะชําระคา่บริการ
เพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์ 



 

 

 

 

 

3) ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะมกีารเปลีย่นแปลงราคาโดยมต้ิองแจ้งให้ทราบลว่งหน้าในกรณีที่มกีารขึน้ลงของเงินตราตา่งประเทศ หรือการปรับขึน้ของ
ภาษีนํา้มนัหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน 
4) หากมีการถอนตวัหรือไมไ่ด้ใช้บริการตามที่จองระบเุอาไว้หรือกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง เช่น ไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ ไมเ่ที่ยว
บางรายการ ไมส่ามารถขอหกัคา่บริการคืนได้ เพราะการชําระคา่ทวัร์ เป็นไปในลกัษณะเหมาจา่ย 
5) ขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บผิดชอบคา่เสยีหายท่ีเกิดจากสายการบิน การนดัหยดุงาน  ภยัธรรมชาต ิการก่อจลาจล การปฎิวตัิ อบุตัเิหต ุและอื่นๆ ที่
อยูน่อกเหนือการควบคมุของทางผู้จดั หรือ ค่าใช้จา่ยเพิม่เติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถกูทาํร้าย การสญูหาย 
ความลา่ช้า หรือ จากอบุตัิเหตตุา่งๆ 
6) กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทนหรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลกิ ลา่ช้า เปลีย่นแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนสง่ 
หรือ หนว่ยงานท่ีให้บริการ ผู้จดัจะดําเนินโดยสดุความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ลกูค้า แตจ่ะไมค่ืนเงินให้สาํหรับ
คา่บริการนัน้ๆ                                                                                                                                                                                                                            
7) มคัคเุทศก์ พนกังานและตวัแทนของผู้จดั ไมม่ีสทิธิในการให้คาํสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผู้จดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอาํนาจของผู้
จดักํากบัเทา่นัน้ 
8) ผู้จดัจะไมรั่บผิดชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใช้จา่ยตา่งๆ ได้ เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที่ผู้ เดินทางไมผ่า่นการ
พิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเที่ยว อนั
เนื่องมาจากการกระทําที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง และกรณีอื่นๆ 
*** กรุณาเตรียมเอกสารเพิ่มเติมนีเ้พื่อประโยชน์ในการเดนิทางเข้าประเทศเกาหลขีองท่าน *** 
 
 

 
 


