
 

 

 

 

 

 

 
 

สนุกกับ “ป่ันเรียลไบค์” สัมผัสววิริมทะเล ตลอดระยะทาง 5.6 กม. 
สุดมันส์กับเคร่ืองเล่นนานาชนิดที่ “สวนสนุกเอเวอร์แลนด์”แบบไม่จ ากัดรอบ 

ชมิสตอเบอร์ร่ีสดๆ จากไร่ 
ชมววิกรุงโซล “โซล ทาวเวอร์” 

อสิระช้อปป้ิง ฮุนได เอาท์เล็ท ตลาดเมียงดง, ตลาดทงแดมุน และ ถนนอนิซาดง 
ชมพพิธิภณัฑ์ตุ๊กตาหมี “TEDDY BEAR” 

พเิศษ !! ล่องเรือ ARA CRUISE + บุฟเฟต์นานาชาต ิแบบไม่อัน้                
พักหรู โรงแรม 5 ดาวในโซล 3 คืน 



 

 

 

 

 

 

 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ 

18.30 น. คณะพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ  อาคารผู้ โดยสารขาออกชัน้ 4 ทางเข้าป ระตหูมายเลข 7 

เคาน์เตอร์ N สายการบนิ  KOREAN AIR โดยมีเจ้าหน้าท่ีจากทางบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอํานวยความ
สะดวกด้านสมัภาระและเอกสารให้กบัทา่น 

21.45 น. เหิรฟ้าสู ่เกาหลี โดยสายการบนิ KOREAN AIR เท่ียวบนิท่ี KE 658 (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 6 ช.ม.) 
21.00 น. คณะพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ  อาคารผู้ โดยสารขาออก ชัน้ 4 ทางเข้าประตู หมายเลข 6

เคาน์เตอร์ K สายการบนิ ASIANA AIRLINESโดยมีเจ้าหน้าท่ีทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความ
สะดวกด้านสมัภาระและเอกสารให้กบัทา่น 

23.55 น. เหิรฟ้าสู ่เกาหลี โดยสายการบนิ ASIANA AIRLINESเท่ียวบนิท่ี OZ 742(ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 6 ช.ม.) 

วันท่ีสอง สนามบินอินชอน-ซงโด เซ็นทรัลปาร์ค-ล่องเรือ ARA CRUISE-ฮุนได เอาท์เล็ท-ป่ันเรียลไบค์-ตลาดปลา  

07.30/07.45 น.เดนิทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกาก ร (กรุณาปรับนาฬิกา
ของทา่นให้เป็นเวลาท้องถ่ิน เพ่ือสะดวกในการนดัหมายเวลาประเทศเกาหลีจะเร็วกวา่ประเทศไทย 2ชัว่โมง ) 
จากนัน้นําทา่นขึน้รถโค้ชปรับอากาศสมัผสัภมูิประเทศริมทะเลของเกาะอินชอนซึง่เป็นท่ีตัง้ของสนามบนินานาชาติ
อินชอน ซึง่ได้รับการยอมรับวา่เป็นสนามบนิท่ี ดีอนัดบัต้นๆของโลก  จากนัน้ นําทา่นเดนิเลน่ยา่น ซงโดเซ็ลทรัล
ปาร์ค ตัง้อยูใ่นยา่นธุรกิจของเมืองซองโด  มีพืน้ท่ีกวา่ 400,000 ตารางเมตร โดยแบง่ออกเป็น 5 เกาะจําลอง ตัง้อยู่
ริมนํา้ เป็นจดุขึน้ลงของ Water Taxi (คา่แท็กซ่ี ไมร่วมในคา่ทวัร์ ) และจดับริเวณโดยรอบให้เป็น สถานท่ีพกัผอ่น
หยอ่นใจ สวนประตมิากรรมรูปปัน้ สวนจําลอง 

เที่ยง -  รับประทานอาหาร ณ บนเรือ (บุฟเฟ่ต์นานาชาต)ิ  
 พร้อมลอ่งเรือชม บรรยากาศ ท่ีเรียกวา่  GYEONGIN ARA  WATERWAY บนเรือ

สําราญสดุหรูท่ีนา่ต่ืนตาต่ืนใจ ภายในเรือมีการแสดงความบนัเทิงให้ทา่นได้รับชม 
หากท่านใดท่ีต้องการสมัผสัธรรมชาตสิองข้างทางยงัสามารถขึน้ไปด้านบนชัน้สอง
เพ่ือชมทศันียภาพสองข้างทางพร้อมถ่ายภาพเก็บความประทบัใจ  นําทา่นช้อปปิง้  พรีเม่ียม เอาท์เล็ท ฮุนได  ซึง่
มีร้านค้าหลากหลายหวา่ 165 ร้านค้าและมีสินค้า Brand ดงัมากมายอาทิเชน่  Armani, Calvin Klein, 
Diesel,  DKNY, Guess, Escada ฯลฯ  

จากนัน้นําทา่นไปสมัผสัการ  ป่ันเรียลไบค์   โดย
ตลอดระยะทาง  5.6ก.ม. จะป่ันผา่นชายหาด  โขด
หินริมทะเล และได้รับลมเย็นๆ ท่ีพดัเข้าชายฝ่ัง  รถ
ท่ีใช้ป่ันนีเ้ป็นรถจกัรยานท่ีออกแบบมาพิเศษไว้ใช้
สําหรับรางรถไฟโดยเฉพาะ นอกจากจะได้พกัผอ่นช มวิวธรรมชาตแิล้วยงัได้



 

 

 

 

 

 

ออกกําลงัอีกด้วย  
 นําทา่นไปชม ตลาดปลา  ตลาดปลาแหง่นีถื้อได้วา่เป็นตลาดค้าสง่ปลาท่ีมีขนาดใหญ่ โดยปลาท่ีขายกนัท่ีตลาด

แหง่นีมี้ขนาดท่ีใหญ่ และมีหลายครัง้เป็นปลาท่ีมีสายพนัธุ์หายากท่ีไมเ่คยเห็นในตลาดแหง่อ่ืนๆเลยก็มี ซึง่นอกจาก
จะเป็นตลาดปลาท่ี มีการค้าขายกนัอยา่งคกึคกัแล้ว ยงักลายเป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวเกาหลีท่ีสําคญั ในการมาดวูิถี
ชีวิตชาวประมงของเกาหลีอีกด้วย 

ค ่า - รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (NOODLE SOUP WITH SEAFOOD) ก๋วยเตี๋ยวซีฟุ๊ ดสไตด์เกาหลี 
ที่พัก  HOWARD JOHNSON HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5*  

วันท่ีสาม ENJOY SKI-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-ไร่สตอเบอร์ร่ี-ตลาดทงแดมุน 

เช้า -  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู่  สกีรีสอร์ท  ให้ทา่นได้สนกุกบัการเลน่สกีบน

ลานสกีขนาดใหญ่  ท่ีตัง้อยูท่า่มกลางหบุเขาท่ีปกคลมุไปด้วยหิมะ ให้
ทา่นได้สนกุกับการเลน่สกี บนลานสกีขนาดใหญ่ ลานสกีแหง่นีมี้ความ
ท้าทายให้ทา่นได้สมัผสั ด้วยเนินหิมะท่ีมีความสงูไมต่ํ่ากวา่ 1 กิโลเมตร
ขึน้ไป และเป็นท่ีกลา่วขวญัถึงวา่เป็นสวรรค์ของนกัสกีมือใหม ่แตก็่มี
ทางวิ่งสําหรับมืออาชีพเชน่กนั มีเนินรูปตวัเอสท่ีเช่ือมระหวา่งยอดเนิน 
และพื ้ นด้านลา่งมีท้าทายความสามารถของทา่น ให้ทา่นได้หา

ประสบการณ์ด้วยการเลน่สกีบนลานหิมะขาวโพลนและนอกจากนีย้งัมีสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ อาทิ บลิเลียด , 
โบว์ลิ่ง, ซาวนา่ ฯลฯ มีเวลาให้ทา่นได้สนกุกบัการเลน่สกีอยา่งเตม็ท่ี  (ไม่รวมค่าอุปกรณ์สกี ชุดสกี และครูฝึก ) 
“อปุกรณ์การเลน่สกี ประมาณ 35,000 วอนตอ่เซ็ต” (คา่ไม้สกี กระดานเล่ือนและรองเท้าสกี ) หรือเลือกเลน่สโนเลค 
“อปุกรณ์เลน่สโนสเลค ประมาณ  12,000 วอนตอ่ทา่น  เลน่ไมจํ่ากดัรอบ ”(กระดานเล่ือนพลาสตกิ )“กระเช้าลิฟท์
สําหรับทา่นท่ีเลน่สกี คร่ึงวนัประมาณ 40,000 วอน   

เที่ยง -  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (B.B.Q BUFFET) อ่ิมอร่อยแบบไมอ่ัน่กบับาร์บีควิบฟุเฟ่ต์ 
นําทา่นเดนิทางสู ่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  สวนสนกุ
กลางแจ้งท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศเกาหลี อิสระเวลาให้ทา่น
เพลิดเพลินและสนกุสนานกบัเคร่ืองเลน่ตา่งๆ อาทิ T-
Express, Double Rock Spin, Amazon Express, Rolling 
X-Train พร้อมด้วยบตัรเคร่ืองเลน่แบบ SPECIAL PASS 

TICKET (ไมจํ่ากดัรอบ เลน่ได้ทกุอยา่ง ) ร่ืนรมย์และเก็บภาพ
สวยๆไปกบัเทศกาลหิมะ ตอ่ด้วยนัง่รถบสัทอ่งป่า ชมไลเกอร์ ลกูผสมระหวา่งเสือกบัสิงโต หนึง่เดียวในโลกได้ท่ีน่ี 
ทา่นจะพบวา่เสือและสิงโตก็สามาร ถอยูด้่วยกนัได้อยา่งเป็นสขุ พบความนา่รักของหมีแสนรู้ท่ีจะมาแสดงทา่ทาง
ตา่งๆ ท่ีส่ือสารกบัเจ้าหน้าท่ีได้อยา่งยอดเย่ียมและช้อปปิง้สินค้าของท่ีระลกึตา่งๆ มากมายของเอเวอร์แลนด์  



 

 

 

 

 

 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ไร่สตรอเบอร์ร่ี ซึง่กําลงัออกผลเตม็ต้นให้ทา่นได้เห็นถึงวิธีก าร
ทําไร่ท่ีสามารถให้ผลท่ีโตและหวานกรอบ ให้ทา่นเดนิชมฟาร์มพร้อมกบัทา่นสามารถเก็บ
ชิมได้เล็กน้อยอีกทัง้ยงัสามารถซือ้กลบัไปรับประทานและฝากคนทางบ้านได้ด้วย 
เดนิทางกลบัสู่  กรุงโซล  เมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต้  ให้ทา่นได้ช้อปปิง้สินค้า  

ตลาดทงแดมุน  หรือเทียบได้กบัปร ะตนํูา้บ้านเรา ตัง้อยูท่างประตทูิศตะวนัออก ซึง่เป็น 
1 ในประตเูมืองอนัดัง้เดมิของกรุงโซลตลาดแหง่นีท้า่นสามารถช้อปปิง้สินค้าหลากหลาย สามารถตอ่ราคาได้อยา่ง
สนกุสนาน มีร้านรวงมากมาย มีห้างขายเสือ้ผ้าท่ีทนัสมยัอยูด้่วยกวา่ 10 ห้าง ตัง้อยูท่า่มกลางบรรยากาศแบบ
โบราณ  บางร้านเปิด 24 ชัว่โมงและมีแสงสีและดนตรีตลอดคืน  สินค้าท่ีมีมากท่ีสดุในตลาดนี ้คือ ผ้า เคร่ืองแตง่
กายเคร่ืองหนงั ชดุสภุาพสตรีและเดก็ เคร่ืองนอน เคร่ืองใช้ในบ้าน รองเท้า เคร่ืองกีฬา ร้านตา่งๆ ท่ีสามารถดงึดดู
นกัทอ่งเท่ียวได้มากท่ีสดุ เชน่ MIGLIOREตกึ DOOTA TOWER, HELLO APM, FREEYA TOWER และ 
DESIGNER CLUB 

ค ่า - รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (BIBIMBAP+SOUP) ข้าวยําเกาหลี ซึง่ในสมยัก่อน บบิมิบบั เป็นตวัแทน
อาหารเกาหลีตามธรรมเนียมเก่าแก่ดัง้เดมิ ในวนัหยดุท่ีสําคญั เชน่ เทศกาลชซูอก ในปัจจบุนัเป็นอาหารท่ีรู้จกักนั
แพร่หลายมากขึน้ ซึง่จดัได้วา่เป็นอาหารท่ีมีความสมดลุและมีสารอาหารครบถ้วน เพราะมนัมีผกัตา่งๆ พร้อมกบั
เนือ้สตัว์หมกั มีพริกเกาหลีปรุงพิเศษเพิ่มเข้าไปเพ่ือเพิ่มรสชาตแิละทําให้สว่นผสมตา่งๆ เข้ากนัอยา่งลงตวั 

ที่พัก GRAND AMBASSADOR SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5* 

วันท่ีส่ี พพิธิภัณฑ์สาหร่าย + ชุดฮันอก-ศูนย์โสม-คอสเมตกิ แกลอร่ี-ศูนย์สมุนไพร- โซล ทาวเวอร์ (ไม่รวม
ลิฟต์)-ตลาดเมียงดง  

เช้า -  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนัน้นําทา่นชม พพิธิภัณฑ์สาหร่าย  จดัแสดงเร่ืองราวตา่งๆ  ของการทําสาหร่ายและประวตัคิวามเป็นม าต้น
กําเนิดของการผลิตสาหร่ายและขัน้ตอนการผลิตสาหร่ายท่ีใหมท่กุวนั ให้ทา่นได้เลือก ชิมผลิตภณั ฑ์ท่ีทํา จาก
สาหร่ายหลากหลายรสชาตใิห้ลิม้ลองและเลือกซือ้ และให้ทา่นได้ใสช่ดุประจําชาตเิกาหลี “ฮนับก” และถ่ายรูปภาพ
ความประทบัใจ นํามาเป็นของฝาก เชน่  สาหร่ายอบแห้ง, สาหร่ายย่าง นําทา่นชม ศูนย์โสมรัฐบาล  เรียนรู้วิธีการ
ปลกูและดแูลโสมอยา่งไรให้ได้คณุภาพดีจากเจ้าหน้าท่ี ท่ีผา่นการอบรมจากรัฐบาลเกาหลี พร้อมเลือกซือ้หา
ผลิตภณัฑ์โสมตา่งๆ ท่ีราคาถกูกวา่เมืองไทย ไว้บํารุงสขุภาพตวัทา่นเองหรือเป็นของฝากสําหรับครอบครัว  

เที่ยง - รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  (OSUM BULGOGI) เนือ้หมแูละปลาหมกึยา่งบาร์บีควิหมกัสไตล์สมยัใหม่
เกาหลี คนตา่งประเทศนิยมรับประทานเพราะมีรสชาตอิอกหวานเผ็ดเล็กน้อย โดยการนําบาร์บีควิหมปูลาหมกึลง
ในกระทะคร่ึงวงกลมพร้อมนํา้ซุปปรุงรส เม่ือสกุรับประทานพร้อมเคร่ืองเคียงและ
ข้าวสวย หากต้องการแบบรสชาตเิกาหลีแท้ๆ ก็สามารถใสกิ่มจิหมกัลงต้มด้วย ก็จะ
ได้รสชาตอีิกแบบหนึง่  



 

 

 

 

 

 

 นําทา่นช้อปปิง้เคร่ืองสําอางท่ี คอสเมตกิ แกลอร่ี เป็นศนูย์รวมของเคร่ืองสําอางของเกาหลี อาทิเชน่ ROJUKISS, 
LOTREE,ETUDE และอีกมากมายหลากหลายแบรนด์เนมท่ีนําเข้ามาจากทัว่โลกอิสระ ทา่นเลือกซือ้ได้ตาม
อธัยาศยั นําทา่นสู ่ศูนย์สมุนไพรเกาหลี  ให้ทา่นได้รับชมสมนุไพรท่ีคดัเลือกและดแูลอยา่งพิถีพิถนั อิสระให้ทา่น
ได้เลือกชมและเลือกซือ้สินค้ากลบัไปเป็นของฝาก  

 นําทา่นชม  หอคอยโซลทาวเวอร์  (ไม่รวมลิฟท์ ) ซึง่ถือวา่เป็นสญัลกัษณ์
ของกรุงโซลเลยก็วา่ได้ เป็นสถานท่ียอดนิยมท่ีหนุม่สาวเกาหลีไมพ่ลาดท่ีจะ
มาเท่ียวกนั มีผู้คนให้ความนิยมเดนิทางมาถ่ายภาพ และเป็นสญัลกัษณ์กรุง
โซล ทา่นสามารถขึน้ไปบนเฉลียงบริเวณหลงัคาซึง่คณุจะเห็นทิวทศัน์ของกรุง

โซล พร้อมสมัผสับรรยากาศ LOVE KEY CEREMONYเป็นสถานท่ีสดุโร
แมนตกิ ท่ีบรรดาคูรั่กเกาหลีนิยมนําแมก่ญุแจมาคล้องกนัในอีกความหมายวา่
เราจะไมพ่รากจากกนัจะรักกนัตลอดไป โดยนิยมเขียนช่ือตนเองและคูรั่กลง 
บนแมก่ญุแจพร้อมข้อความสดุซึง้  จากนัน้ช้อปปิง้ตอ่ท่ียา่น เมียงดง แหลง่ช้
อปปิง้ขึน้ช่ือและสถานท่ีรวมแฟชัน่ชัน้นําของกรุงโซลหรือท่ีคนไทยรู้จกัใ นช่ือ
ของสยามแสควร์เกาหลีทา่นจะได้พบกบัสินค้าวยัรุ่นมากมายหลากหลายย่ีห้อไมว่า่จะเป็นเคร่ืองสําอางค์ย่ีห้อดงัๆ
อยา่ง SKIN FOOD, THE FACE SHOP, ETUDE HOUSE, MISSHAฯลฯเสือ้ผ้าแฟชัน่มีสไตล์ , รองเท้าส้นสงู
นา่รักๆ, รองเท้าผ้าใบเก๋ๆร้านกระเป๋าแฟชัน่ รวมถึงเคร่ืองประ ดบัตา่งๆ นอกจากนีย้งัมีร้านอาหารและร้านคาเฟ่
นา่รักๆฯลฯ ซึง่ท่ีน่ีจะมีวยัรุ่นหนุม่สาวเกาหลีไปรวมตวักนัมากมาย 

ค ่า- รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  (SAMGYETANG) เป็นอาหารบํารุงสขุภาพต้นตํารับชาววงั เสริฟ์ในหม้อดนิ
ทา่มกลางนํา้ซุปท่ีกําลงัเดือดพลา่น คดัเลือกไก่ขนาดกําลงัเหมาะ ผา่นการเลีย้งจนอายไุด้ 45 วนั นํามาทําความ
สะอาด ควกัเคร่ืองในออกจนหมด แล้วนําเคร่ืองยาจีน อาทิ เกาลคั เก๋ากี ้พทุธาจีน รากโสม พร้อมด้วยข้าวเหนียว 
ใสล่งไปในตวัไก่ แล้วผา่นการตุน๋จนได้ท่ี เนือ้ไก่ลอ่นจนสามารถรับประทานได้อยา่งสะดวกเพิ่มรสชาตด้วยเส้น
ก๋วยเตี๋ยวแบบเกาหลี เกลือ และพริกไทยป่น  

ที่พัก  GRAND AMBASSADOR SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4* 

วันท่ีห้า  น า้มันสนเข็มแดง-TEDDY BEAR MUSEUM-ถนนอินซาดง-ซุปเปอร์มาเก็ต-กรุงเทพฯ 

เช้า -  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําทา่นเย่ียมชม น า้มันสนเข็มแดง หรือ RED PINE เป็นผลิตภณัฑ์ ท่ีสกดัจาก
นํา้มนัสน ท่ีมีสรรคณุชว่ยบํารุงร่างกาย ลดไขมนั ชว่ยควบคมุอาหารและรักษาสมดลุ
ในร่างกาย  จากนัน้นําทา่นสู ่ TEDDY BEAR MUSEUM ให้ทกุทา่นได้เลือกซือ้
ตุ๊กตาหมีท่ีแตง่ตวัหลายหลาย COLLECTION ท่ี TEDDY BEAR MUSUEM ขนาด
ยอ่มท่ียอ่มากจากเกาะเชจเูลยทีเดียว ทา่นจะได้เห็นและได้ส้มผสัหมีแทดดีแ้บร์ท่ี



 

 

 

 

 

 

นา่รักจากทัว่โลกท่ีมีมากวา่ 100 ปี โดยจดัทําเป็นเร่ืองราวและฉากจําลองวิถีชีวิตของคนเกาหลี โดย ใช้ตุ๊กตาหมี
แตง่ตวัตามสไตลน์ นา่รัก มีทัง้แบบแสดงโชว์และเป็นแบบเคล่ือนไหวได้เป็นต้น  

เที่ยง-  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  (ANDONG) อาหารพืน้เมืองของเกาหลีอีกเมนท่ีูถกูปากคนไทย ปรุงด้วยไก่ 
วุ้นเส้น นํา้ซุปเข้มข้น คลกุเคล้าด้วยรสกลมกลอ่ม เสริฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ พร้อมเคร่ืองเคียงหลายหลายชนิด 
จากนัน้นําทา่นสู ่ถนนอินซาดง  เป็นหนึง่ถนนท่ีเป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีนา่จดจํามากท่ีสดุในกรุงโซลและแสดงให้
เห็นถึงวฒันธรรมเกาหลีแบบดัง้เดมิและงานฝีมือ ร้านค้าในอินซาดง มีสินค้าท่ีหลากหลายเก่ียวกบัวฒันธรรมของ
เกาหลี เชน่ชดุฮนับก , ฮนัจิ (Hanji) กระดาษแบบดัง้เดมิ เคร่ืองปัน้ดนิเผาและงานฝีมือพืน้บ้าน  นําทา่นไปยงั 
ซุปเปอร์มาเก็ต อิสระทา่นเลือกซือ้ได้ตามอธัยาศยัก่อนเดนิทางไปยงัสนามบนิ ระหวา่งทางแวะให้ทา่นได้เลือกซือ้
ขนมเกาหลี ช็อกโกแล๊ต กิมจิ มามา่ ผลไม้ หมอนสขุภาพฯลฯ ก่อนเดนิทางเข้าสูส่นามบนิ 

20.15 น. นําทา่นเดนิทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ KOREAN AIR เท่ียวบนิท่ี KE 659 

00.20 น.  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมทุรปราการ โดยสวสัดภิาพ 
18.20 น. นําทา่นเดนิทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ ASIANA AIRLINES เท่ียวบนิท่ี OZ 741 

00.05 น.  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมทุรปราการ โดยสวสัดภิาพ 
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@@@@@ รับเฉพาะผู้ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือเดนิทางทอ่งเท่ียว คา่ทวัร์ท่ีจา่ยให้กบัทางบริษัทฯ เป็นการชําระแบบชําระ เหมาขาด 
และทางบริษัทฯได้ชําระให้กบัสายการบนิและสถานท่ีทอ่งเท่ียวตา่งๆ แบบชําระเหมาขาดก่อนออกเดนิทาง  ฉะนัน้หากทา่นไมไ่ด้
ร่วมเดนิทางหรือใช้บริการตามรายการไมว่า่ด้วยสาเหตใุดๆหรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศไทยและ
ประเทศเกาหลีใต้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินคา่ทวัร์สว่นใด ๆ รวมทัง้คา่ตัว๋เคร่ืองบนิให้แก่ทา่น @@@@@ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการรวมภาษีสนามบินและภาษีตั๋วทุกชนิดแล้ว 
สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวันเดนิทาง 

 

เน่ืองด้วยมาตรการรักษาความปลอดภยัของสนามบิ นทัว่โลก ก่อนทา่นขึน้เคร่ืองบนิ กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะนําตดิ
ตวัขึน้เคร่ืองบนิ แยกใสถ่งุพลาสตกิใสมีซิปล็อคปิดสนิท โดยท่ีขนาดบรรจภุณัฑ์ไม่ เกิน 100 มิลลิลิตรตอ่ชิน้ และรวมกนัทกุชิน้ไม่
เกิน 1 ลิตร และต้องนําออกมาให้เจ้าหน้าท่ีตรวจได้อยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซ์เรย์ อนญุาตให้ถือได้ทา่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถ้าสิ่งของ
ดงักลา่วมีขนาดบรรจภุณัฑ์มากกวา่ท่ีกําหนด รวมถึงสิ่งของท่ีมีลกัษณะคล้ายกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ จะต้อง
ใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเคร่ืองบนิเทา่นัน้ และประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามนําเข้าผลิตภณัฑ์ท่ีทํามา
จากพืช และเนือ้สตัว์ทกุชนิดเข้าประเทศ เชน่ ผกั ผลไม้สด ไข ่เนือ้สตัว์ ไส้กรอก เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ท่ีจะมาจากสิ่ง
เหลา่นี ้หากเจ้าหน้าท่ีตรวจพบ จะต้องเสียคา่ปรับในอตัราท่ีสงูมาก 
 
หมายเหตุ 

1. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบนิทัง้ไปและกลบัโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
2. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรม หรือรายการอาหารโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าทัง้นีข้ึน้อยูต่ามความ

เหมาะสม 
เงื่อนไขการจองและการให้บริการ 

1. ในการจองครัง้แรก มัดจ าท่านละ 10,000 บาท นับจากวันท่ีจอง หรือทัง้หมด ส่วนที่เหลือช าระก่อนเดนิทาง 15 
วัน 
2. ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 30 วนั - คืนคา่ใช้จา่ยทัง้หมด ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดนิทางชว่งวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีต้องการัน

ตีมดัจํากบัสายการบนิ หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีคา่มดัจําท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ หรือตา่งประเทศ 
รวมถึงเท่ียวบนิพิเศษ เชน่ Charter  Flight, Extra Flight จะไมมี่การคืนเงินมดัจํา หรือคา่ทวัร์ทัง้หมด    
3. ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 15 วนัขึน้ไป - เก็บคา่ใช้จา่ย 10,000 บาท 
4.  ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 7-14 วนั - เก็บคา่ใช้จา่ย   50 % ของราคาทวัร์    
5.  ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 1-6 วนั - เก็บคา่บริการทัง้หมด 100%  
6. ในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯและในตา่งประเทศปฏิเสธมิให้เดนิทางออกหรือเข้าประเทศท่ีระบใุน

รายการ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่บริการไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

ก าหนดการเดนิทาง สายการ
บิน 

ผู้ใหญ่ 
ท่านละ 

ผู้ใหญ่ 2+ 
เดก็รับเตียง 

ผู้ใหญ่ 2+ 
เดก็ไม่รับเตียง 

พักเดี่ยว 
เพิ่ม 

มกราคม 61    : 3-7, 10-14, 17-21, 24-28,   
                     31 ม.ค. – 4 ก.พ. 
กุมภาพันธ์ 61 : 7-11, 14-18, 21-25,  
                     28 ก.พ.-4 มี.ค. 
มีนาคม 61     : 8-11, 15-18, 21-25 

OZ 26,900 25,900 24,900 5,500 

มกราคม 61    : 5-9, 12-16, 19-23, 26-30 
กุมภาพันธ์ 61 : 2-6, 9-13, 16-20, 23-27  
มีนาคม 61     : 2-6, 9-13, 16-20, 23-27 

KE 27,900 26,900 25,900 5,500 



 

 

 

 

 

 

ราคาทัวร์รวม 
1. คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั ตามเส้นทางท่ีระบใุนรายการชัน้ทศันาจร ไป-กลบัพร้อมคณะ  
2. คา่อาหารทกุมือ้ ตามท่ีระบใุนรายการ 
3. คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ 
4. คา่ท่ีพกัตามระบใุนรายการ พกัห้องละ 2 ทา่น หรือ 3 ทา่นกรณีไมพ่กัเด่ียว  ตามโรงแรมท่ีระบ ุหรือเทียบเทา่ 
5. คา่รถรับ-สง่ และนําเท่ียวตามรายการ 
6. คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ท่ีมี 
7. คา่นํา้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละ 20 กก. 
8. คา่หวัหน้าทวัร์ผู้ ชํานาญเส้นทาง นําทา่นทอ่งเท่ียวตลอดรายการในตา่งประเทศ 
9. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

 
ราคาทัวร์ไม่รวม 

1. คา่ใช้จา่ยสว่นตวั อาทิ คา่ทําหนงัสือเดนิทาง , คา่โทรศพัท์สว่นตวั , คา่ซกัรีด , มินิบาร์ในห้อง , รวมถึงคา่อาหาร และ
เคร่ืองดื่มท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากทา่นต้องการสัง่เพิ่ม กรุณาตดิตอ่หวัหน้าทวัร์แล้วจา่ยเพิ่มเองตา่งหาก) 

2. ค่าทปิคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ รวมทัง้ทริป 30,000 วอน ต่อท่าน ช าระก่อนเดนิทางที่สนามบิน 
3. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 
4. คา่นํา้หนกักระเป๋าสมัภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบนิกําหนด (ปกต ิ20 กก.) 
5. คา่วีซา่สําหรับพาสปอร์ตตา่งด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจําตวัคนตา่งด้าว 3)ใบสําคญัถ่ินท่ีอยู ่

4)สําเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมดุบญัชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รูปถ่ายสี 2 นิว้ 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ ดําเนินการย่ืนวี
ซา่ให้ทา่น โดยจา่ยคา่บริการตา่งหาก (สําหรับหนงัสือเดนิทางตา่งด้าว เจ้าของหนงัสือเดนิทางต้องทําเร่ืองแจ้งเข้า- ออก
ด้วยตนเองก่อนจะย่ืนวีซา่) 

 
หมายเหตุ 

1. จ านวนผู้เดนิทาง ขัน้ต ่า ผู้ใหญ่ 15 ท่าน ขึน้ไป  (กรณีลูกค้า 10 ท่าน ออกเดนิทางไม่มีหัวหน้าทัวร์) 
2. เท่ียวบนิ ราคาและรายการทอ่งเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตาม ความเหมาะสม โดยคํานงึถึงผลประโยชน์ของผู้

เดนิทางเป็นสําคญั 
3. หนงัสือเดนิทาง ต้องมีอายเุหลือใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้ มีจดุประสงค์เดนิทางเพื่อทอ่งเท่ียวเทา่นัน้ 
4. ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบนิ , การประท้วง, การนดัหยดุงาน , การก่อ

จลาจล หรือกรณีท่ีทา่นถกูปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทัง้
จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯและไมคื่นคา่ใช้จา่ยใดๆ ทัง้สิน 

5. ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิ ้ น หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯไมค่รบ อาทิ ไมเ่ท่ียวบางรายการ , ไมท่าน
อาหารบางมือ้ เพราะคา่ใช้จา่ยทกุอยา่ง ทางบริษัทฯได้ชําระคา่ใช้จา่ยให้ตวัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดนิทางแล้ว 

6. ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม แล ะ/หรือ เกิดอบุตัเิหตท่ีุเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 

7. ตัว๋เคร่ืองบนิเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีทา่นไมเ่ดนิทางพร้อมคณะไมส่ามารถนํามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได้  
8. เม่ือทา่นตกลงชําระเงินไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้ยอมรับใน เง่ือนไขข้อตกลง

ตา่งๆ ท่ีได้ระบไุว้แล้วทัง้หมด 
 



 

 

 

 

 

 

***ข้อแนะน าเพิ่มเตมิ ส าหรับผู้ท่ีต้องการเดนิทางไปท่องเท่ียวประเทศเกาหลีใต้*** 
1. ผู้ เดนิทางท่ียงัคงสภาพการเป็นนกัศกึษา กรุณาเตรียมใบรับรองการเป็นนกัศกึษาจากสถาบนัการศกึษาเป็น

ภาษาองักฤษตดิตวัไปด้วยอาจจะต้องใช้ในบางกรณี 
2. ผู้ เดนิทางท่ีเป็นข้าราชการ พนกังานรัฐวิสาหกิจ และพนกังานบริษัทเอกชนตา่งๆ กรุณาเตรียมบตัรประจําตวัข้าราชการ 

หรือใบรับรองการทํางานเป็นภาษาองักฤษอาจจะต้องใช้ในบางกรณี 
3. ผู้ เดนิทางท่ีทําเลม่พาสปอร์ตใหมเ่น่ืองจากเลม่เก่าหมดอายใุห้พกหนงัสือเดนิทางเลม่เก่าตดิตวั ไปด้วยอาจจะต้องใช้ใน

บางกรณี 
4. กรุณาพกบตัรเครดติ ( ถ้ามี ) และเงินสดตดิตวั ทัง้เงินวอนและเงินสกลุ USD กองตรวจคนเข้าเมืองอาจจะขอดใูนบาง

กรณี 
ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ 
ในกรณีท่ีผู้เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคน 

เข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทาง  
ผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ 


