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ก ำหนดกำรเดินทำง :  12 – 16 พฤษภำคม 2560         
 

 

รำคำนี้ เป็นรำคำโปรโมชัน่ทำง บริษทั ฯ เก็บมดัจ ำค่ำทวัร ์ท่ำนล่ะ 10,000 บำท/ท่ำน 
 

** หากท่านต้องซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศเพ่ือไปและกลับกรุงเทพฯ  กรุณำเลือกซ้ือบตัรโดยสำรภำยในประเทศ

ประเภทที่สำมำรถเลือ่นวนัและเวลำในกำรเดินทำงได้  ทั้งนี้ เพือ่ป้องกนัปัญหำเที่ยวบินล่ำชำ้หรือกำรเปลีย่นแปลงเวลำ

ของเที่ยวบนิหรือกำรเปลีย่นแปลงวนัเดินทำงกรณีเกิดควำมผดิพลำดจำกบริกำรจำกสำยกำรบิน (ความล่าช้าของเที่ยวบิน 

การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณา

สถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น)  โปรด

เข้าใจและรับทราบว่า ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี 
 

 

ทวัร์ทวัร์น้ีจัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปทอ่งเที่ยวตามรายการของทวัร์ทุกวันเทา่น้ัน  หำกท่ำนไม่สำมำรถร่วมทวัรทุ์กวนั 

แค่สมคัรมำร่วมทวัรเ์พยีงเพือ่กำรใชต้ัว๋เครือ่งบนิและทีพ่กัในรำคำพเิศษ  หำกท่ำนไม่แจง้ และปรำกฏว่ำท่ำนไม่ร่วมทวัร์

ในบำงวนั ทำงบริษทัฯ จะคิดค่ำด ำเนินกำรในกำรแยกท่องเทีย่วเอง 300 USD  (ก่อนซ้ือทวัร ์จะตอ้งแจง้ควำมประสงคที์่
เป็นจริง เพือ่ทำงผูจ้ัดจะไดคิ้ดค่ำบริกำรทีเ่หมำะสม) ** 
***  หมำยเหตุ : โปรดตรวจสอบ อำยุ ของหนงัสือเดินทำง (Passport) ของผูโ้ดยสำร ว่ำจะตอ้งคงมีอำยุเหลือ ณ 
วนัเดินทำง มำกกว่ำ 6 เดือนข้ึนไป *** 

 
รำยกำรโปรแกรมทวัร ์

วนัแรก         กรุงเทพฯ – สนำมบินนำนำชำติสุวรรณภูมิ  
 

22.00 น. คณะพร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ L ประตูทางเขา้ที ่6

สายการบินT’WAY (TW)  

                    โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และ อ านวยความสะดวกด้านสมัภาระเชค็อนิทแ์ด่ทุกทา่น….. 
 
 

สำยกำรบินทีเวย ์แอรไ์ลน ์(TW)  <ข้ึนเคร่ืองสุวรรณภูมิ> 

ขำไป TW 102    กรุงเทพ (BKK)  -   อินชอน (ICN)        01.20 - 08.40 

ขำกลบั TW101    อินชอน (ICN)    -   กรุงเทพ (BKK)  20.25 – 00.10 
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หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เชค็อินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 60 นาท ีผู้โดยสารพร้อม ณ  

               ประตูขึ้นเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออก 30 นาท ี

 
วนัสอง          อินชอน (ประเทศเกำหลีใต)้ – ONE MOUNT SNOW PARK (สกีโดม) –  เกำะนำมิ ยอ้นรอยซีรียด์งั   

                  (Winter Love Song) – ชมสะพำนกระจกแกว้ใส  (Soyanggang  Sky  Walk) 

 

01.20 น. เหิรฟ้าสู่ประเทศเกำหลีใต ้โดยสายการบิน T’way(TW) 

08.40 น. ถึงสนามบินนานาชาติ อินชอน ประเทศเกาหลีใต้ หลังผ่าน

ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว... 

(เวลาท้องถิ่นประเทศเกาหลีใต้ เรว็กว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 
 

น าท่านเดินทางสู่ ONE MOUNT SNOW PARK  พ้ืนที่มาก

ถึง 161,602 ตารางเมตร ภายในแบ่งพ้ืนที่ เป็นหลายส่วน

พร้อมด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกมากมาย เช่น Fitness & 

Golf, Club, Water Park, Shopping Mall, Roof Garden, 

Snow Park เป็นต้น   นอกจากน้ี ยังเคยเป็นสถานที่ถ่ายท ามิว

สิควีดีโอเพลง "เจนเทิลแมน" (Gentleman) ของ "ไซ" หรือ"

ปาร์ค แจ-ซัง" นักร้องหนุ่มชาวเกาหลีใต้ เจ้าของเพลง"กังนัม 

สไตล์" ที่ โด่งดังไปทั่วโลก หรือ แม้กระทั่งรายการยอดฮิต 

Running Man กเ็คยมาถ่ายท าที่น่ี พาทุกท่านเดินทางเข้าในส่วนของ สกีโดม ซ่ึงเป็นการจ าลองลานสกีในร่ม

อนักว้างใหญ่ ไม่ต่างไปจากลานสกีที่นักท่องเที่ยวจะสัมผัสได้ในช่วงฤดูหนาว   โดยสามารถสนุกสนานกับการ

เล่นสกีหรือ สโนว์บอร์ดได้ตามความถนัด  *** รำคำนี้ ไม่รวมค่ำเขำ้ SNOW PARK **  หำกท่ำนสนใจเขำ้

สำมำรถแจ้งไกด ์หรือ หวัหนำ้ทวัรไ์ด ้ (ค่ำเขำ้ SNOW PARK  15,000 วอน สำมำรถเล่นเครื่องเล่นได้

หลำยชนิด ทั้ง   ปันจ้ีจัมพ ์ไมล้ำกเลื่อน มำ้หมุน สไลเดอร์)  ส่วนท่ำนใดที่ไม่สนใจเล่น SNOW PARK  

สำมำรถเดินช็อปป้ิงตำมอธัยำศยั มีทั้ง H&M ADIDAS และมีอีกหลำกหลำย แบรนดช์ั้นน ำ   
 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   (เมนู...ทคัคำลบ ีหรือ ไก่บำรบ์คิีวผดัซอสเกำหลี) (1) 
 

จากน้ันน าท่าน เดินทางไปท่าเรือเฟอร์ร่ีข้ามฟากไปยัง เกำะ

นำมิ หน่ึงในสถานที่ถ่ายท าละครเกาหลี  Winter Love Song 

หรือ เพลงรักในสายลมหนาว ท่านจะได้เหน็ความงดงามของ

ดอกไม้หลากหลายพันธุ์ที่แข่งกันผลิดอกสีสันงดงาม ท่าน

สามารถเดินเล่นรอบเกาะนามิชมทิวต้นสนที่เป็นไฮไลท์ของ

เกาะนามิ และถ่ายรูปเกบ็ภาพความประทับใจ ระหว่างทาง

กลับมีร้านค้า 2 ข้างทาง อาทิ ร้านซาลาเปา ร้านไส้กรอก 

ขนมแพนเค้ก แสนอร่อย ให้ท่านเลือกซ้ือทานได้ตามอัธยาศัย หรือจะเลือกน่ังจิบกาแฟร้อนๆ ในร้าน coffee 

shop ในเกาะนามิ ได้เวลาสมควรน่ังเรือประมาณ 5 นาท ีกลับมายังฝั่ง   

จากน้ันน าท่าน ชมสะพำนกระจกแกว้ใส  (Soyanggang Sky Walk : 소양강 스카이워크) Soyanggang Sky 

Walk ที่ต้ังอยู่ริมทะเลสาบเอียมโฮแห่งน้ี ท่านจะได้สัมผัสความตื่นเต้นจากการเดินบนสะพานกระจกแก้ว ที่มี
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ความยาวกว่า 156 เมตร ตอนกลางวันเรากจ็ะเหน็ทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบเอียมโฮแบบ 360 องศา 

ส่วนในตอนกลางคืนเรากจ็ะเหน็แสงไฟสปอร์ตไลต์ที่สาดส่องไปยังบนตัวสะพาน ซ่ึงมีความสวยงามไปอกีแบ 
 
 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร (เมนู...ชำบูชำบู SHABU SHABU) (2) 
 

 

ทีพ่กั  น ำท่ำนเขำ้สู่ โรงแรม  CENTRAL PLAZA HOTEL หรือ ระดบัเทียบเท่ำ 
 

วนัสำม          วดัวำวูจองซำ – ยอ้นวยักบัเครือ่งเล่นนำนำชนิด ณ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์(เล่นไดไ้ม่จ ำกดั)  

                          COSMETIC OUTLET - อิสระชอ้ปป้ิงตลำดขวญัใจวยัรุ่น “ตลำดฮงแด” ( ย่ำนมหำลยัฮงอิก ) 
 
 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม (3) 
 

น าท่านชม วดัวำวูจองซำ (Waujeongsa Temple)  เมื่อเข้า

ไปยังไม่ทันถึงตัววัดกจ็ะเหน็เศียรพระพุทธรูปไม้สลักขนาด

ใหญ่มากสีทองอร่าม 

ซ่ึงเป็นสัญ ลักษณ์ที่

ส าคัญของวัดน้ี เศียร

พระพุทธรูปน้ีมีความ

สูงถึ ง 8 เมตร วาง

ตั้งอยู่บนกองหินขนาดใหญ่ ถ้ามองจากระยะไกลกองหินน้ีจะดูเหมือน

ล าตัวของพระพุทธรูป โดยเศียรพระพุทธรูปที่น่ีได้รับการบันทกึลง กิน

เนสบุ๊ค ให้เป็น “รูปสลักจากไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก” และมี รูปป้ันหินสลักดูเหมือนจะเป็นนกฮูกแม่กับ
ลูกและเมื่อเดินเข้าสู่อุโบสถซ่ึงอยู่บนเนินเขากจ็ะพบกับที่ประดิษฐานพระนอนขนาดใหญ่ที่แกะสลักมาจากไม้

ซ่ึงน ามาจากอินเดียและมีความเก่าแก่ และทางวัดยังมีให้ท าบุญซ้ือหลังคาวัดแล้วให้เขียนช่ือของเราไว้บน

หลังคา นอกจากน้ีที่วัดแห่งน้ียังเป็นที่เกบ็รักษาระฆังที่ใช้ตีในพิธีเปิดกีฬา โอลิมปิค ในปี ค.ศ. 1987 อีกด้วย 

กเ็พราะอย่างน้ีน่ีเองที่น่ีถึงติดอันดับแหล่งท่องเที่ยวในเกาหลี วัดวาวูจองซา กม็ีความสวยงามไปตามฤดูกาล 

รอบๆตัววัดมีต้นซากุระที่จะออกดอกสีชมพูเตม็ต้นในช่วงเดือนเมษายน มีต้นเมเป้ิลที่ใบจะเปล่ียนสีสวยๆ 

เป็นสีแดงสด ด้านหน้าของ เศียรพระพุทธรูปจะเป็นสระน า้ ซ่ึงมีพระองค์เลก็ๆวางอยู่รอบๆสระยาวไปจนถึง

กองหินที่เป็นฐานของเศียรพระพุทธรูป บริเวณรอบๆวัดกมี็รูปป้ันหินสลักเณรน้อยน่ังพนมมือ และมีเหรียญ 

วางบนหน้าตัก  
 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  (เมนู... บำบคิีวป้ิงย่ำงสไตลเ์กำหลี หมู ไก่) (4) 
 

บ่าย จากน้ันน าท่านสนุกสนานยอ้นวยั ที่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ 

เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของ

เกาหลี ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา  ให้ท่าน

ได้สนุกสนานกับเคร่ืองเล่นนานาชนิด 

อาทิ รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ล่องแก่ง 

การ์ตูน 4 มิติ บ้านหมุน บ้านผีสิง และ

ในสวนสนุกแห่งน้ีท่านจะได้พบกับ ไลเกอรแ์ฝดคู่แรกของ

โลก ( ลูกของพ่อสิงโตและแม่เสือ ) เสือขาว สิงโตเจ้าป่า หมี
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แสนรู้ และสัตว์นานาชนิดๆ และในโซนสวนดอกไม้ ท่านจะได้พบกับดอกไม้ซ่ึงก าลังบานสะพร่ังอวดสีสันเตม็

สวน และภายใน สวนสนุก ให้ท่านได้พบกับ  LINE FRIEND STORE    มีสินค้ามากมายหลายรูปแบบ ตัว
การ์ตูนยอดนิยมแอปลิเคช่ัน LINE อาท ิกระเป๋า หมวก แว่นตา หรือหมอนรูปแบบต่างๆ   จากน้ันน าทา่นไปช้
อปป้ิง COSMETIC OUTLET   ช้อปป้ิงเคร่ืองส าอางยอดนิยม เช่น Snail Cream (ครีมหอยทาก) , water 

drop (ครีมน ้าแตก) ,  Bubble Cleansing , CC ครีม , แป้งม้าโยก, เซร่ัมโบทอ็กเกาหลี  ซ่ึงราคาถูกกว่าที่

เมืองไทยเกอืบเทา่ตัว และบางผลิตภัณฑยั์งไม่มีขายในไทย    

 

เย็น รบัประทำนอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำร (เมนู...บูเดชิเก Budaejjigae) (5) หรือหมอ้ไฟเกำหลี 

จากน้ันน าทา่นไปช้อปป้ิงที่ ตลำดฮงแด แหล่งช้อปป้ิงสินค้าแฟช่ันส าหรับวัยรุ่น อยู่ใกล้กลับมหาวิทยาฮงอกิ 

หน่ึงในมหาวิทยาลัยช่ือดังของประเทศเกาหลี ภายในถนนเส้นนี้ เตม็ไปด้วยสนิค้าแฟช่ัน ทั้งร้านริมข้างทาง 

แผงลอย รวมไปถึงร้านแบรนอย่าง H&M หรือ Forever 21 ร้านเคร่ืองส าอางช่ือดัง เช่น ETUDE, 

SKINFOOD หรือจะร้านรวมแฟช่ันและเคร่ืองส าอางค์สุดชิคอย่าง อกีทั้งยังมีร้านอาหารและคาเฟ่มากมาย…. 
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วนัทีสี่ ่          ศูนยส์มุนไพรฮ็อกเกตนำมู – พระรำชวงัเคียงบกกุง – น ้ำมนัสน (RED PINE)  

                  สวมชุดประจ ำชำติเกำหลี “ชุดฮนับก”+ หดัท ำคิมบบั (ขำ้วห่อสำหร่ำย) +  ถ่ำยรูป 3 มิติ  

                  ดิวต้ีฟรี – อิระช็อปป้ิงตลำดเมียงดง หรือ สยำมสแควรเ์กำหลี 
 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม (6) 
 

น าท่ าน รู้ จักและเข้าใจ  “ศูนย์ส มุนไพรฮ๊อกเก็ตนำมู”                

ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมรับประทาน เพ่ือช่วยดูแลตับให้สะอาด

แขง็แรงป้องกันโรคตับแขง็ไม่ถูกท าลายจากการดื่มกาแฟ บุหร่ี 

แอลกอฮอล์ สารตกค้างจากอาหารและยา  น าท่ านชม 

พระรำชวงัเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace) หรือเรียก

อีกแบบหน่ึงว่า “พระรำชวงัคยองบกกุง” เป็นทั้งสัญญลักษณ์

และแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของกรุงโซล พระราชวังที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในกรุงโซล สร้างข้ึนในปี 

1394 ในสมัยพระเจ้าแทโจ ราชวงศ์โชซอน  จากน้ันน าท่านไป

ชม  น ้ ำมนัสนเข็มแดง  ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศ

เกาหลี มีสรรพคุณช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายช่วยลดระดับ

น ้าตาลในเส้นเลือด  ช่วยละลายไขมันในเส้นเลือดช่วยล้าง

สารพิษหรือดีทอ็กเลือดให้สะอาดและเพ่ิมการไหลเวียนของ
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เลือดได้สะดวก... 
 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (เมนู...จิมดกั ไก่ผดัวุน้เสน้อร่อยน่ำลอง) (7) 
 

บ่าย จากน้ันน าท่านไปสวยหล่อแบบหนุ่มสาวเกาหลี กับการสวม

ชุดประจ าชาติเกาหลี   “ ชุดฮนับก”  ให้ท่านได้ถ่ายรูปตาม

อัธยาศัยและเก็บภาพความประทับใจ  จากน้ันน าท่านไป

เรียนรู้เกี่ยวกับการ ท ำคิมบบั (ข้ำวห่อสำหร่ำย) เรียนรู้

วิธีการท า คิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) อาหารง่ายๆๆ ที่คน

เกาหลีนิยมรับประทาน พร้อมให้ท่านอิสระถ่ำยรูป 3 มิติ 

ศิลปะแนวใหม่ภาพวาดลวงตาสามมิติ  โดยท่านจะได้

สนุกสนานกับการถ่ายรูปแอ็คช่ันท่าทางต่างๆภาพทุกภาพจะออกมาดูประหน่ึงเหมือนจริงในเหตุการณ์    

จากน้ันน าท่าน   ชอ้ปป้ิงแหล่งปลอดภำษี (ดิวต้ีฟรี) สินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,

เคร่ืองส าอาง,กระเป๋า, น ้าหอม เคร่ืองส าอาง อาทิ  SULWHASOO , 3CE STYLENANDA , SHISEIDO , 
DIOR  และ กระเป๋า MCM , CHANAL , GUCCI  จากน้ันให้ท่านอิสระช้อปป้ิงตลาดดังที่สดุของเกาหลี ตลำด
เมียงดง หรือ สยำมสแควร์เกำหลี  ที่ตลาดแห่งน้ีท่านจะได้พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้ อผ้าบุรุษ-สตรี 

เคร่ืองส าอางดังๆ รองเท้าแบรนด์ดัง อาท ิAdidas , Nike , New balance ฯลฯ ให้ทา่นได้เลือกซ้ือซ่ึงราคาถูกกว่า
ที่เมืองไทย 2-3 เทา่  

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  (เมนู...ไก่ตุ่นโสม) (8) 
 

ทีพ่กั  น ำท่ำนเขำ้สู่ โรงแรม BENIKIA BLISS HOTEL หรือ ระดบัเทียบเท่ำ 

วนัทีห่ำ้         ศูนยโ์สมเกำหลี – ชมหอคอยโซลทำวเวอร ์( คลอ้งกุญแจคู่รกั ) – พลอยแอมมำทีส – ละลำยเงินวอน 

                  ซุปเปอรม์ำเก็ต – สนำมบินอินชอน – กรุงเทพฯ         
 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม (9) 
 

จากน้ันน าท่านรู้จักและเข้าใจ สมุนไพรโสมเกำหลี ที่ช่วย

เสริมความแข็งแรงให้แก่ ระบบ ย่อยอาหารและปอด 

สรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบ ารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจ

ขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง

และเรว็ๆ น้ี โสมเกาหลีอาจจะได้จดทะเบียนมรดกโลกโดย

องค์การยูเนสโก  ทุกวันน้ีผลิตภัณฑ์โสมเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้

ส าหรับผู้ที่ค านึงถึงสุขภาพใน  จากน้ันน าท่านชมโรงงานเจียระไน พลอยอเมทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของ

พลอยสีม่วง  พลอยแห่งสุขภาพและน าโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเยน็ตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ 

พลอยน้ีจะงามจับตาเมื่อมาท าเป็นแหวน จ้ี ต่างหู และสร้อยข้อมือ  จากน้ันน าท่านสู่  หอคอย N’SEOUL 

TOWER ย้อนรอยซีรีย์ดัง “You Who Came From The Stars” (ยัยตัวร้ายกับนายต่างดาว) และ “ Kim 

Sang Soon” ณ เขานัมซาน ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงกรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดใน

โลก สูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน า้ทะเล  ชมทัศนียภาพกรุงโซลและชานเมืองแบบรอบทศิ 360 องศา พา

ทา่น คลอ้งกุญแจคู่รกั เพราะมีความเช่ือว่าคู่รักที่ได้มาคล้องกุญแจที่น่ีจะรักกันยาวนาน  (อิสระไม่รวมค่ำข้ึน

ลิฟท)์ 
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เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  (เมนู...ขำ้วย ำเกำหลี + ซุป)  (10) 
 

 

จากน้ันน าทา่น น าทา่นแวะซ้ือของฝาก รำ้นละลำยเงินวอน เช่น สาหร่าย ขนมต่างๆข้าวพองธญัพืช ผลิตภัณฑ์

ของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เคร่ืองส าอางโสม 

เป็นต้น  และยังมีหมอนสขุภาพ  กมิจิ  เป็บโปโร้ (ป๊อกกี้ เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) 

 

 

 

 

 
 
 

 ได้เวลาอนัสมควรน าทุกทา่นเดินทางสู่สนามบินอนิชอน เพ่ือท าการเชค็อนิทต์ัว๋เคร่ืองบิน และ สัมภาระ......... 
 

 

20.25 น. เหิรฟ้าสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน T’way(TW101) 

00.10น. คณะเดินทำงถึงสนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภำพและควำมประทบัใจจำกพวกเรำทุกคน………… 
 

     ขอขอบพระคุณทุกท่ำนค่ะ    

 
 
 

☺☺☺☺☺☺ 

ไม่รวมทิปไกด+์คนขบัรถตลอดการเดินทาง ทา่นละ 30,000 วอน (ประมาณ 1,000บาท) 

ขออนุญาตเก็บค่าทิปทุกทา่นที่สนามบินสุวรรณภูมิ 

 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

เดือนพฤษภำคม 2560 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 

ท่ำน 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่ เด็กมี

เตียง 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่ 

เด็กไม่มีเตียง 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

วนัที ่12 – 16 พฤษภำคม 2560 12,900 12,900 12,900 5,000 

รำคำเด็กอำยุไม่เกิน 2 ขวบ (INFANT) รำคำ  5,900 บำท 

รำคำจอยแลนดไ์ม่ใชต้ัว๋เครื่องบิน รำคำ 7,900 บำท 

 

หมำยเหตุ 

 

1.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
2.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งน้ีขึ้นอยู่ตามความเหมาะสม 

3.หมายเหตุที่ประเทศเกาหลีใต้มีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจ าหน่ายวันสดุท้ายลูกทวัร์ทา่นใดสนใจสามารถซ้ือได้แต่ถ้าทา่นใดไม่ 

   สนใจกไ็ม่ต้องซ้ือ โดยไม่มีการบังคับลุกทวัร์ทั้งสนิ แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า 
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อตัรำนี้ รวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ  กรุงเทพ - อนิชอน - กรุงเทพ  (ตัว๋กรุ๊ป) และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี  

 ค่าอาหารทุกม้ือ ตามที่ระบุในรายการ 

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ    

 ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ทา่น  

 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ    

 ค่าน า้หนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละ 20 กก.  / น าขึ้นเคร่ืองได้ 10 กก.  

 มัคคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

 

อตัรำนี้ ไม่รวม 

 กรณีปรับเพ่ิมอตัราค่าภาษีเช้ือเพลิงและประกนัวินาศภัยทางอากาศสายการบิน 

 ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าว 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพทส่์วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร  

และเคร่ืองด่ืมที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากทา่นต้องการสั่งเพ่ิม กรุณาติดต่อหัวหน้าทวัร์แล้วจ่ายเพ่ิมเองต่างหาก) 

 ค่ำทิปคนขบัรถ และ ไกดท์อ้งถิน่ และ หวัหนำ้ทวัร ์ท่ำนละ (30,000 วอน หรือ 1,000 บำท /คน/ทริป) 

 ราคาตามโปรแกรมทวัร์ ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 

 ทางบริษัทฯ ขอรับมัดจ า 10,000 บาท ส าหรับการจองนับตั้งแต่วันจองภายใน 2 วัน  

และ ส่วนที่เหลือทั้งหมดช าระก่อนเดินทางอย่างน้อย 25 วัน (การไม่ช าระเงินค่ามัดจ า หรือ ช าระไม่ครบ หรือเชค็

ธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสทิธยิกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)   

 

เงือ่นไขกำรยกเลิก 

 

1. ส าหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสอืเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ย่ืนวีซ่าให้ เม่ือผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ  

    เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนค่ามัดจ าทั้งหมด 

2. ****รำคำดงักล่ำวเป็นรำคำโปรโมชัน่ ไม่สำมำรถยกเลิกกำรจองไดทุ้กกรณี ****  

3. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏเิสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ไม่มี 

    การคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น  

4. กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากบัสายการบินหรือค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่าน 

   ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซ่ึงไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight 

   จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ 
 

หมำยเหตุ 

 การเดินทางในคณะน้ีจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 30 ท่านขึ้นไป และในกรณีที่ผู้โดยสารไม่ครบคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์

ในการออกเดินทาง หรือ ปรับราคาขึ้นตามความเหมาะสม หากลูกค้าต้องการเดินทาง  

 ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเกบ็ค่าภาษีเช้ือเพลิง เพ่ิมเติม ราคาน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามประกาศสายการบิน...  

 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามสถานการณ์ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 หนังสือเดินทาง ตอ้งมอีายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวนสทิธิ์รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการ

ท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้จัดได้ช าระให้กับสายการบินและสถานที่ต่าง ๆ แบบ
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รายการท่องเทีย่วและเมนูอาหารทีร่ะบุไว ้อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ความเหมาะสมของโรงแรมทีไ่ดร้บัการยนืยนับรษิทัฯขอสงวนสทิธใ์นการแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

ช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะน้ันหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้รับการ

ปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)  ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืน

เงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินให้แก่ท่าน) 

 หากมีเพ่ือนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลีหรือปัญหาต่าง ๆ ตลอดจน

ข้อแนะน ากรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบ หากท่านมีความจ าเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่นเพ่ือที่จะน าไปยังประเทศ             

น้ัน ๆ  หรือน ากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของน้ันว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมี

โทษถงึขั้นประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด 

 หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางผู้จัดมีค่าใช้จ่ายที่ได้ช าระล่วงหน้าไปแล้วจ านวนมาก ขอสงวนสิทธิ์ในการ

หักเงินในส่วนที่เกดิขึ้นจริง  

 คณะเดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไขหรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด  ขอ

สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ที่ มีการปรับขึ้ นจากภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติม 

ตลอดจนการเปล่ียนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน  

 หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ใช้บริการตามที่จองระบุเอาไว้หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสดุลง ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์

และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ได้ช าระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เน่ืองจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช าระแบบ

ยืนยันการใช้บริการแบบผู้จัดเป็นตัวแทนนายหน้า ผู้จัดได้ช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่ผู้ให้บริการในแต่ละแห่งแบบช าระเตม็มี

เงื่อนไข  

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน 

บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ ผู้จัดจะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า 

แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับค่าบริการน้ัน ๆ  

 มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสทิธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อ านาจของผู้จัดก ากบัเท่าน้ัน  

 ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการท่องเที่ยว อนัเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง และกรณีอื่นๆ 

 เน่ืองด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั่วโลก ก่อนท่านขึ้นเคร่ืองบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติด

ตัวขึ้นเคร่ืองบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปลอ็คปิดสนิท โดยที่ขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนัทุกช้ิน

ไม่เกิน 1 ลิตร และต้องน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถ้า

สิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนด รวมถงึสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเลบ็ มีดพก แหนบ 

จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่าน้ัน และประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามน าเข้าผลิตภัณฑ์ที่

ท ามาจากพืช และเน้ือสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เน้ือสัตว์ ไส้กรอก เพ่ือเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมา

จากสิ่งเหล่าน้ี หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสยีค่าปรับในอตัราที่สงูมาก 
 

 

“ขอขอบพระคุณทุกท่ำนทีไ่ดม้อบควำมไวว้ำงใจ ใหท้ำงบริษทั เป็นผูน้ ำพำกำรเดินทำงในครั้งนี้ ” 
 

 

 

 

 


