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         เรมิเพยีง 29,900.- 
 
 
 

 

 

 

 สัมผัสความงดงามดังอยูส่วนบนสวรรค ์ เขาด็อกยซูาน ในชว่งฤดหูนาวจะปกคลมุดว้ยหมิะอันขาวโพน  

 ผอ่นคลายกับการอาบนําแรส่ไตลเ์กาหลพีรอ้มสัมผัสวัฒนธรรมชาวเกาหลแีท ้ๆ   Jimjilbang (จมิจลิบัง) 

 ขนึลฟิทช์มววิ Lotte World Tower (SeoulSky) แลนดม์ารค์แหง่ใหม ่!! ตกึทสีงูทสีดุในกรงุโซล 

 หมูบ่า้นวฒันธรรมเจนิจ ูหมู่บา้นโบราณ 100 ปี หนงึในเมอืงมรดกโลก   

 มอืพเิศษเมนู บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์ กนิดมืเบยีร ์ไวน ์แบบไมอ่นั 

 บนิหร.ู....ทนีงัแสนสบาย สายการบนิแหง่ชาตปิระเทศเกาหลใีต ้สายการบนิโคเรยีนแอร ์ 

 เทยีวแหลง่ชอ้ปปิงสไตลส์วยไสวัยรุน่ชอบ ยา่นมหาวทิยาลยัสตร ีอฮีวา 

 สดุคุม้....พกัสกรีสีอรท์ 1 คนื และพักโรงแรมระดบั 4 ดาวในเมอืงโซล  2 คนื  

 

 กาํหนดวนัเดนิทาง 

วนัท ี 28 ก.พ.- 04 ม.ีค. 61 29,900.- 

 
 

 เสน้ทางการเดนิทาง 
กรงุเทพ เชา้ เทยีง คาํ  

1. กรุงเทพฯ - สนามบนิอนิชอน ✈ 🍽 🍽 Muju Ski Resort  
หรอืเทยีบเทา่ 

2. อนิชอน –หมูบ่า้นวฒันธรรมเจนิจ ู- เขาด็อกยูซาน (รวมคา่ขนึ
กระเชา้)- อสิระเลน่สก ี- สกรีสีอรท์ 🍽 🍽 🍽 Marigold Hotel 4* 

หรอืเทยีบเทา่ 

3. ไรส่ตอเบอร ี- สวนสนุกลอ๊ตเตเ้วลิล ์- Lotte Tower (ราคารวมคา่
ขนึลฟิต)์ - อาบนําแรส่ไตลเ์กาหล ีJimjilbang (รวมคา่เขา้) 🍽 🍽 🍽 Marigold Hotel 4* 

หรอืเทยีบเทา่ 

4. 
โซลทาวเวอร ์- พระราชชางดอ๊กคงุ - ศนูยโ์สม - ศูนยส์มุนไพร
เกาหล ี- Cosmetic Shop - Duty Free - ตลาดเมยีงดง 🍽 🍽 ✈  

5. 
นํามนัสนเข็มแดง - พลอยอเมทสิ - ยา่นมหาวทิยาลยัอฮิวา - 
ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต - อนิชอน - กรุงเทพฯ     

KOREA Valley of paradise Ski&Snow 
5 วนั 3 คนื โดยสายการบนิโคเรยีนแอร(์KE) 
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วนัท ี1  กรงุเทพฯ - สนามบนิอนิชอน 

20.00 น. 
 

คณะมาพรอ้มกนัท ีทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชนั 4 ประต ู7 เคานเ์ตอร ์N 
(เชค็อนิกรุ๊ปของสายการบนิโคเรยีนแอร)์ โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิท และหัวหนา้ทัวร ์พรอ้มอํานวย
ความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทุกทา่น 

22.40 น. 
 

ออกเดนิทางสู ่สาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ โคเรยีนแอร ์เทยีวบนิท ีKE652  
(บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง) 

 ***ขอสงวนสทิธใินการลอ๊คทนัีง ตอ้งทําการเชค็อนิทเีคาเตอรเ์ทา่นัน*** 
วนัท ี2  อนิชอน - หมูบ่า้นวฒันธรรมเจนิจ ู- เขาด็อกยซูาน - อสิระเลน่สก ี– สกรีสีอรท์ 
 
00.50 น. 

เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิ
ชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหล ีเวลา
ทอ้งถนิเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชวัโมง (เพอื
ความสะดวกในการนัดหมาย กรณุาปรับ
นาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถนิ) นําทา่น
ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร
แลว้   นําทา่นมุง่สู ่เมอืงเจนิจ ูโดยรถบสั ใช ้
เวลาประมาณ 3 ชวัโมง  เพอืนําทา่นสู ่
หมูบ่า้นวฒันธรรมเจนิจ ู  เจนิจเูป็นเมอืงที
มชีอืเสยีงดา้นอาหารตน้ตํารบั “บบิมิบพั” 
ชอืดังของเกาหลแีละ “ฮนัจ”ิ ซงึกระดาษสาโบราณ เมอืงเกา่แกท่สีดุของเกาหลมีอีายมุากวา่ 
1000 ปี ชมหมูบ่า้นพนืเมอืงเกาหลโีบราณ Hanok กวา่ 800 รอ้ยหลังคาเรอืน โดยผูค้นยงัคง
อนุรักษ์ประเพณวีัฒนธรรมตา่ง ๆ และยงัเป็นสถานทถีา่ยทําภาพยนตรห์รอื ซรียีช์อืดงัมากมาย 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย  “Bibimbab บบิบิฟั” เหมาะ
สําหรับผูท้รัีกสขุภาพ และชอบทานผกันานาชนดิเป็นอยา่งมาก เสริฟ์มาในหมอ้หนิสไตลเ์กาหลี
รอ้นๆ ทเีพมิความหอมใหข้า้วยําเกาหล ี

บา่ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําทา่นขนึกระเชา้ชมววิสู ่อทุยานแหง่ชาติ
ด็อกยูซาน  Deogyusan Mountain 
National Park เขาด็อกยซูานถกูตังขนึเป็น
อทุยานตังแตปี่ 1975 โดยมอีาณาเขตคล
อบคลมุถงึ 4 จังหวัดดว้ยกนั สนัเขามคีวาม
ยาวตังแตย่อดเขา Hyangjeokbong ของ
ภเูขา Bukdeogyusan ไปจนถงึเขา 
Namdeogyusan เป็นระยะทางประมาณ 
17.5 กโิลเมตรและมคีวามสงู 1,200 เมตร
ภายในอทุยานแหง่ชาตด็ิอกยซูานมแีหลง่
ทอ่งเทยีวทมีชีอืเสยีงหลายแหง่ดว้ยกนั ไม่
วา่จะเป็น วัด Baekryeonsa , สกรีสีอรท์ 
และธรรมชาตทิสีวยงาม จงึทําใหอ้ทุยานแหง่นมีคีนเดนิทางมาเทยีวตลอดทังปี ซงึแต่ละฤดกู็จะมี
ความสวยงามแตกตา่งกนัออกไป จดุไฮไลทท์หีา้มพลาดกค็อืศาลาบนยอดเขา ซงึจะสวยงามมาก
ในชว่งฤดหูนาวเพราะหมิะจะปกคลมุไปจนทัว   
จากนันนําทา่น อสิระเลน่สก ีใหท้า่นไดอ้สิระเพลดิเพลนิกบักจิกรรมตา่ง ๆ บนลานสก ีเพลดิเพลนิ
กบัลานหมิะทกีวา้งใหญ ่และเนนิเลน่สกรีะดับตา่ง ๆ กระเชา้ลฟิท ์เนนิเขาเลน่สโนสเลด ทางรี
สอรท์ยงัมหีลากหลายบรกิารอนืๆ สําหรับผูท้ไีมต่อ้งการเลน่สก ีเชน่  รา้นอาหาร คอฟฟีชอ้ป 
ซปุเปอรม์าเก็ดไวบ้รกิาร(ราคาทัวรไ์มร่วมคา่เขา้ลานสก,ีชดุ,อปุกรณ,์รองเทา้,คา่ครฝึูก คา่อปุกรณ์
การเลน่สกรีาคาประมาณ 50,000 วอน )***หมายเหต ุลานสกบีางแหง่ไมส่ามารถเขา้ไปในลาน
สกไีด ้เพราะเนอืงจากจะเป็นการรบกวนผูเ้ลน่สก ีหากตอ้งการเขา้ชมจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการ
เชา่อปุกรณ์ในการเลน่สก ี*** 

คาํ       บรกิารคาํ ณ ภตัตาคาร  บรกิารทา่นดว้ย “ชาบชูาบ”ู อาหารพนืเมอืงของคาบสมทุร
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เกาหล ีลักษณะคลา้ยสกุหีมอ้ไฟของญปีุ่ น โดยนําเครอืงเคยีงตา่ง ๆ เชน่ผักหลากชนดิ เห็ดตาม
ฤด ูโอเดง้ เบคอนหมทูจัีดเตรยีมไว ้มาจัดเรยีงใหส้วยงามในหมอ้ เวลาทาน เตมินําซปุชาบปูรงุรส
แลว้ตม้ใหเ้ดอืด แลว้จงึนําอดุง้สดลงตม้ สามารถรับประทานเป็นอดุง้รอ้นและทานพรอ้มขา้วสวย
รอ้น นําจมิซอีวิเกาหล ีและเครอืงเคยีงนานาชนดิ 

        นําคณะเขา้สูท่พีัก  Muju Ski resort  สกรีสีอรท์หรอืเทยีบเทา่ 
 หอ้งพักในคําคนืน ีอาจจะบรกิารเป็นแบบ Ondol (อน คอื ความอบอุน่ ดล คอื กอ้นหนิ) หรอื 

หอ้งนอนแบบนอนบนพนืสไตลเ์กาหล ีอนดล จะทําใหพ้นืหอ้งอุน่ ประดษิฐข์นึโดยชาวเกาหลี
โบราณ ระบบดังเดมิทํางาน ดว้ยหนิขนาดใหญใ่ตพ้นืทอียูอ่าศัย ควันจากไฟจะอยูน่อกทพีักและถกู
ขบัให ้เคลอืนไปใตห้นิออกอกีชอ่งหนงึ ระบบนยีงัใชก้นัอยูแ่มแ้ตใ่นบา้นสมยัใหมห่รอืในอพารท์
เมน้ทท์ตีม้นําดว้ย แก๊สหรอืเตาไฟฟ้าซงึจะไหลเวยีนเป็นวงกลมผา่นทอ่ฝังไวใ้ตพ้นืซเีมนต ์ท่านจะ
ไดรั้บความอุน่จากพนื นอนหลับพกัผอ่นไดอ้ยา่งสบายตลอดคนื 

วนัท ี3  
ไรส่ตอเบอร ี- สวนสนกุลอ๊ตเตเ้วลิล ์- Lotte Tower (รวมคา่ขนึลฟิต)์ - อาบนาํแร่
สไตลเ์กาหล ีJimjilbang 

เชา้        รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
 

นําทา่นสู ่ ไรส่ตรอเบอรร์ ี  ขอเชญิทา่นลมิ
รสสตรอเบอรร์เีกาหลสีดๆ พรอ้มชม
บรรยากาศภายในไร ่ซงึทา่นจะไดพ้บกบัวถิี
ชวีติชาวไรส่ตรอเบอรร์ขีองเกาหลวีา่มวีธิกีาร
ปลกูอยา่งไรจงึไดผ้ลสตรอเบอรร์ทีขีนาดใหญ่
เป็นพเิศษ และหวานหอมชวนน่ารับประทาน
เป็นทชีนืชอบของชาวเกาหลเีอง และ
ชาวตา่งชาต ิและยงัเป็นผลไมส้ง่ออกของ
ประเทศอกีดว้ย ชมวธิกีารปลกู การดแูลรักษา 
และทา่นยงัสามารถเลอืกซอืสตรอเบอรร์ไีด ้
จากภายในไรไ่ดอ้กีดว้ย 

เทยีง 

           บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  บรกิารทา่นดว้ย “คาลบ”ี หมยูา่งเกาหล ี 
           เป็นอาหารพนืเมอืงเกาหลทีเีลอืงชอืและรูจ้ักกนัดทัีวโลก มรีสชาตอิอกหวาน นุ่มและกลม
กลอ่ม นําหมสูเต็กสว่นทตีดิกบักระดกู(เชอืวา่เป็นสว่นทอีรอ่ยทสีดุ) ยา่งบนเตาถา่นแบบดังเดมิและ
ตัดเป็นชนิพอคํา หอ่ทานแบบเมยีงคําไทย โดยใสนํ่าจมิเตา้เจยีวและเครอืงเคยีงทชีอบหรอืขา้ว
สวยรอ้นตามทชีอบ บรกิารเครอืงเคยีงตา่งๆ 

บา่ย 
 
 
 
 

นําทา่นสู ่สวนสนกุล็อตเตเ้วลิด ์เป็นสวนสนุกในรม่ทใีหญท่สีดุของเกาหล ีตังอยูใ่นเขตซมัซลิ  มี
แหลง่ดงึดดูใจนักทอ่งเทยีวทังในประเทศและตา่งประเทศมากมาย ไมว่า่จะเป็น โรงแรมหร ูชอ็ป
ปิงมอลลข์นาดใหญม่สีนิคา้หลายหลายชนดิใหเ้ลอืกสรรค ์คาสโิน โรงภาพยนตร ์ Wedding Hall 
และทสํีาคัญคอืสวนสนุกในรม่ (Lotte World – Adventure) และสวนสนุกกลางแจง้ทตีังอยูใ่น
ทะเลสาบ (Magic Island) โดยสวนสนุกในรม่จะมลีานไอซส์เก็ต เครอืงเล่นมากมาย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนันนําทา่นสู ่Lotte World Tower (Seoul Sky) **รวมคา่ขนึลฟิท*์*  ตังอยูใ่จกลางกรงุ
โซล เขตชมัซลิ นําท่านขนึหอชมววิ Sky Seoul ของตกึ Lotte World Tower (ความสงูจากพนืดนิ 
555 เมตร) มาพรอ้มกบัคอนเซปต ์“The Beauty and Pride of Korea" ชมววิทสีวยงามของกรงุ
โซล 

คาํ 
 
 
 

             
           บรกิารอาหารคํา ณ ภตัตาคารบรกิารทา่นดว้ย เมนู“บฟุเฟ่ตบ์าบคีวิสไตลเ์กาหล”ี 
บฟุเฟ่ทปิ์งยา่งตน้ตํารับอาหารเลอืงชอืของประเทศ ทา่นสามารถเลอืกรับประทานไดท้ัง เนอืวัว, 
หม,ู ไก,่ปลาหมกึ, และเครอืงเคยีงหลากหลายชนดิ,นําซปุ, เสน้อดุง้ พรอ้มดว้ยขา้วสวย แบบไม่
อนั 
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จากนันใหท้า่นผอ่นคลายและสมัผัสวถิชีวีติของชาวเกาหล ี อาบนําแรส่ไตลเ์กาหล ีจมิจลิบงั 
Jimjilbang   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          นําคณะเขา้สูท่พีัก Marigold Hotel ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่, เมอืงโซล 

วนัท ี4  
โซลทาวเวอร ์- พระราชชางดอ๊กคงุ - ศนูยโ์สม - ศนูยส์มนุไพรเกาหล ี- Cosmetic 
Shop - Duty Free - ตลาดเมยีงดง 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
 

นําทา่นชม โซลทาวเวอร ์1 ใน 18 หอคอยเมอืงทสีงูทสีดุในโลกมคีวามสงูถงึ 480 เมตร เหนอื
ระดับนําทะเล ทา่นสามารถชมทศันยีภาพของกรงุโซลจากยอดโซลทาวเวอรไ์ดร้อบทศิ 360 องศา
โดยสามารถมองไดถ้งึเขาพกูกัซนั และถา้หันไปยงัทศิตรงขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถงึแมนํ่าฮนักัง ***
ราคาไมร่วมคา่ขนึลฟิท*์**  นําทา่นสู ่พระราชวงัถอ๊กซูกงุ เป็นหนงึในหา้พระราชวังทสํีาคญั
ทสีดุของราชวงศโ์ชซอ็นและเกาหลเีดมิพระราชวังแหง่นเีป็นทปีระทบัขององคช์ายวอลซานพระ
เชษฐาในพระเจา้ซองจงหรอืองคช์ายชาซานระหวา่งสงครามเจ็ดปีทนีไีดก้ลายเป็นพระราชวังหลวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทยีง 

       
         บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “จมิดัก”Andong Jimdakไกอ่บซอีวิ
ดําวุน้เสน้เมนูพนืเมอืงดงัเดมิของเมอืงอนัดงปัจจบุนัไดรั้บความนยิมอยา่งแพรห่ลายและรสชาติ
ของจมิดักก็เป็นทถีกูปากถกูลนิคนไทยเป็นอยา่งยงิ 

 
 
 

นําทา่นสู ่ศนูยโ์สม ซงึรัฐบาลรับรองคณุภาพวา่ผลติจากโสมทมีอีาย ุ6 ปี ซงึถอืวา่เป็นโสมทมีี
คณุภาพดทีสีดุ ชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืโสมทมีคีณุภาพดทีทีสีดุและราคา
ถกูกวา่ไทยถงึ 2 เท่า เพอืนําไปบํารงุรา่งกาย หรอืฝากญาตผิูใ้หญท่ทีา่นรักและนับถอื   จากนันนํา
ทา่นชม ศนูยส์มนุไพรเกาหล ีใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืเลอืกชม สมนุไพรฮอตเกนามขูองเกาหล ีที
นํามาแปรรปูเป็นรปูแบบตา่งๆ ทมีสีรรพคณุรักษาโรค และบํารงุรา่งกาย  นําทา่นชม COSMETIC 
SHOP ศนูยร์วมเครอืงสําอางชอืดังของเกาหล ีเชน่ Rojukiss, Missha เป็น  นําทา่นชอ้ปปิงสนิคา้
ปลอดภาษีทหีา้ง Duty Free  จากนันใหท้า่นอสิระชอ้ปปิงท ีตลาดเมยีงดง แหลง่รวมวัยรุน่ยา่น
สยามสแควร ์โดยเฉพาะอยา่งยงิเป็นแหลง่รวมเครอืงสําอางคช์อืดัง อาท ิEtude, Skinfood, The 
Face Shop, Missha เป็นตน้  

คาํ 
 

            บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมนพูเิศษ...บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์  
(INTERNATIONAL BUFFET KING CRAB) ภตัตาคารบฟุเฟ่ตพ์รอ้มขาปยูกัษ์อลาสกา้และ อาหาร
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ทะเลสดๆหลากหลายชนดิใหเ้ลอืกรับประทานไดม้ากมายและเครอืงดมื ***ทังนรีายการอาหาร
อาจมกีารปรับเปลยีน*** 

             นําคณะเขา้สูท่พีัก Marigold Hotel ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า, เมอืงโซล 

วนัท ี5  
นํามนัสนเข็มแดง - พลอยอะเมทสิ - ยา่นมหาวทิยาลยัอฮิวา - ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต  
อนิชอน - กรงุเทพฯ 

เชา้        รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
 

นําทา่นชม นํามนัสนเข็มแดง เป็นการสกดัจากใบสนเข็มแดงบรสิทุธ ิ100% ซงึสรรพคณุของ
นํามนัสนเขม็แดงนันมปีระโยชนอ์ยา่งมากมาย ทังชว่ยละลายคลอเรสเตอรอล และไขมนัทอีดุตัน
ในเสน้เลอืด ลดระดับนําตาลในเลอืด ชว่ยขบัสารพษิออกจากรา่งกายในรปูแบบของเสยี เชน่ เหงอื 
ปัสสาวะ อจุจาระ ชว่ยลา้งสารพษิหรอืดท็ีอกซเ์ลอืดใหส้ะอาด เพมิการไหลเวยีนของเลอืดได ้
สะดวกขนึ ชว่ยเพมิภมูติา้นทานใหก้บัรา่งกาย บํารงุผวิพรรณใหส้ดใสจากภายใน และลดอตัรา
เสยีงในการเกดิโรคมะเร็ง  จากนันนําทา่นสู ่โรงงานพลอยอเมทสิ หรอื พลอยสมีว่ง ทมีชีอืเสยีง
ของประเทศเกาหล ี ซงึชาวโสมเชอืวา่ถา้ไดม้พีลอยชนดินตีดิตวัไว ้จะทําใหม้โีชคลาภและสงิดีๆ
เกดิขนึกบัชวีติ   

เทยีง 
            บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย  “บลุโกก”ิ หรอืเนอืหมสูด
หมกักบัซอ๊สและเครอืงเทศจนไดท้แีลว้นํามาใสบ่นกระทะผัดกบักะหลําปีสดและวุน้เสน้ของเกาหลี
มนํีาขลกุขลกิรสชาตอิอกหวานเล็กนอ้ย พรอ้มกบัเสรฟิขา้วสวยและเครอืงเคยีงตา่งๆ 

 
 
 
 
 

ใหท้า่นอสิระเดนิเลน่ยา่นวัยรุน่ชอืดัง 
สนิคา้ราคายอ่มเยาว ์ยา่น
มหาวทิยาลยัอฮิวา ซงึมหาวทิยาลัย
สตรแีหง่แรกของเกาหล ี  
จากนันนําทา่นสู ่ทา่อากาศยาน
นานาชาตอินิชอน เพอืนําท่านเดนิทาง
กลับสู ่กรงุเทพฯ  โดยระหวา่งทางนํา
ทา่นชอ้ปปิงท ีซุปเปอรม์ารเ์ก็ต  ซงึมี
สนิคา้ตา่งๆ มากมายใหเ้ลอืกซอืหาเป็น
ของฝาก เชน่ กมิจ ิบะหมกีงึสําเร็จรปู 
สาหรา่ย ขนมขบเคยีว ลกูอม ผลไมต้ามฤดกูาลและของทรีะลกึตา่งๆ 

17.40 เดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG 671 
21.10 เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ  
 
 

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายกุอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 
ในกรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทงัทกีรงุเทพฯ และทปีระเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอื

เขา้ประเทศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทงิสนิ 
หมายเหตุ **  บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงเทยีวบนิ ทงัไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ทงันขีนึอยูก่บัสายการบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการเพอืความเหมาะสมไมว่า่จะ
เกิดจาก ความขดัข้องของ ยานพาหนะหรือมีเหตุหนงึเหตุใดจนทําให้ไม่สามารถดําเนนิการตาม
หมายกําหนดการได ้ โปรแกรมการเดนิทางเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลยีนแปลงรายการ
ทอ่งเทยีวบางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทยีวบางรายการ และจะตอ้งมจีํานวนผูโ้ดยสารจํานวน 10  ทา่น
ขนึไปจงึออกเดนิทาง 
 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 

เด็ก 8- 12 ปี
(เสรมิเตยีง) 

เด็ก 8- 12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พักเดยีวเพมิ ราคา 
ไมร่วมตวั 

28 ก.พ.- 04 ม.ีค.61  29,900.- 28,900.- 27,900.- 7,900.- 13,900.- 

***  ราคาทารก [ เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ ] 9,900.-  / ทา่น *** 
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อตัราคา่บรกิารนรีวม 

1. คา่บตัรโดยสารชนัทัศนาจรไป – กลับ (ตวักรุ๊ป) รวมภาษี สนามบนิและภาษีนํามนัไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 
 **คา่ภาษีนํามนั ทสีายการบนิเรยีกเก็บ ณ วันท ี1 สงิหาคม พ.ศ. 2556 และทา่นตอ้งชําระเพมิเตมิ ในกรณี

ททีางสายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพมิ** 
2. คา่ทพีัก 3 คนื หอ้งละ 2 - 3 ทา่น 
3. คา่เขา้ชมสถานทตีามรายการระบ ุ
4. หัวหนา้ทัวร ์หรอืมคัคเุทศกท์อ้งถนิผูช้ํานาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง  
5. ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท  เสยีชวีติ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 
6. สมัภาระนําหนักไมเ่กนิทา่นละ 23 กก.  
7. อตัรารวมคา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย 
2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่อาหาร - เครอืงดมื นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี ค่าโทรศัพท ์เป็นตน้ 
3. คา่นําหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทเีกนิกวา่สายการบนิกําหนด 20 กโิลกรัม 
4. วซีา่เขา้ประเทศเกาหล ี ในกรณีทผีูเ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว หรอื ประเทศททีตีอ้งทําวซีา่เขา้

ประเทศสาธารณรัฐเกาหลใีต ้ คา่ธรรมเนยีมการยนืวซีา่ทา่นละ 1,400 บาท สําหรับผูท้ถีอืหนังสอืเดนิทาง
ตา่งดา้ว จะตอ้งทําเรอืงแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านันกอ่นการสง่เอกสารยนืวซีา่ 

5. คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ประมาณ 35,000 วอน ต่อทา่นตอ่ทรปิ 
การเดนิทางจากประเทศไทยเขา้สูป่ระเทศเกาหลแีละพธิกีารเขา้เมอืง  
เอกสารทคีวรเตรยีมกอ่นการเดนิทาง เจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลจีะพจิารณาใหเ้ฉพานักทอ่งเทยีว 
ทมีาทอ่งเทยีวโดยสจุรติเทา่นันทผีา่นเขา้เมอืงได ้และพจิารณาจาก  

1.  หลักฐานการทํางานประจําของนักทอ่งเทยีว ซงึสมควรทนํีาตดิตวัไปแสดงดว้ย เชน่ บตัรพนักงาน นามบตัร 
จดหมายการทํางานภาษาองักฤษ (กรณีเดนิทางคนเดยีว) จดหมายรับรองออกโดยบรษัิทผูจั้ดคณะ  

2.  หลักฐานการเงนิ ในระหวา่งการทอ่งเทยีวประเทศเกาหลสีมควรทจีะนําเงนิสดตดิตวัไปดว้ยประมาณ  300 
เหรยีญสหรัฐ หรอืประมาณ 300,000 วอน สําหรับการเดนิทาง 2   วัน (หากไมม่บีตัรเครดติคารด์) หากมี
บตัรเครดติตา่งประเทศ เชน่ Visa Card, American Express, Dinners Club หรอื Master Card ตอ้งนําตดิ
ตัวไปดว้ยหรอืหลกัฐานการเงนิอนืใดทจีะแสดงใหเ้จา้หนา้ททีราบวา่ทา่นคอืนักทอ่งเทยีว 

3. ใบรับรองสถานศกึษาหากทา่นยงัอยูใ่นระหวา่งการศกึษาหรอืบตัรนักศกึษาและควรเดนิทางกบัผูป้กครอง 
เชน่ บดิา มารดา ป้า นา้ อา ทมีนีามสกลุเดยีวกนั 

4.  หากเป็นพาสปอรต์ใหม ่ควรนําพาสปอรต์เกา่เย็บเลม่คูก่บัพาสปอรต์ใหมห่รอืนําตดิตัวไปดว้ย 
5.  การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนักทอ่งเทยีว ไมค่วรสวมใสร่องเทา้แตะ 

 
การสาํรองทนีงั 

1. กรณุาสํารองทนัีง+ชาํระเงนิมดัจําทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชอื+สกลุ เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอื
เดนิทาง 

2.  คา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื ชําระทังหมดกอ่นการเดนิทาง 15วัน 
3.  เมอืทา่นตกลงชําระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้

ยอมรับในเงอืนไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทไีดร้ะบไุวท้งัหมดนแีลว้ 
เงอืนไขการยกเลกิ 

1.  สําหรับผูโ้ดยสารทไีมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้นืวซีา่ให ้เมอืผลวซีา่ผา่นแลว้มกีาร
ยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืคา่มดัจําทังหมด 

2.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-45 วันเก็บเงนิมดัจําทงัหมด 
3.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วันเก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทวัร ์ตอ่ทา่น 
4.  ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทังหมด 100% ของราคาทัวร ์
5. ยกเลกิการเดนิทางในวันเดนิทาง,ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทังจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐ

เกาหลใีต ้ ไมม่กีารคนืเงนิทงัหมดไมว่า่กรณีใดๆทงัสนิในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้
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จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะทําการเลอืนการเดนิทางของทา่นไปยงั
คณะตอ่ไป แตทั่งนทีา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทไีมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตัวทา่นละ 
10,000 บาทและคา่ใชจ้า่ยอนืๆ 

6.  ยกเวน้กรุป๊ทเีดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทตีอ้งการันตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจําทพีัก
โดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ
เชน่ Extra Flight และ Charter Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่ทวัรท์งัหมดไมว่า่ยกเลกิดว้ย
กรณีใดๆ 

7.  กรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทงักรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้
ประเทศทรีะบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทงัสนิ 

 **สําคญั!! บรษิทั ทาํธุรกจิเพอืการทอ่งเทยีวเทา่นนั ไมส่นบัสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศ
เกาหลใีตโ้ดยผดิกฎหมายและในขนัตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทงัไทยและเกาหลใีต ้
ขนึอยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทเีทา่นนั ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวั
ของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้งัสนิ** 

8.  เมอืทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทาง   
        พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทงัสนิ 

 
เงอืนไขการเดนิทาง 

1.  บรษัิทฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2.  บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์เีกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอนืๆทอียู่

นอกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ
เจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3.  หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทยีวจะสนิสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธแิละจะไมรั่บผดิชอบ
คนืคา่บรกิารททีา่นไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทังสนิ 

4.  บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนอืงมาจากมสีงิผดิ
กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณอีนืๆ 

5.  รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้ับการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครังหนงึ หลังจากไดสํ้ารองทนัีงบนเครอืง 
และโรงแรมทพีักในตา่งประเทศเป็นทเีรยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนอีาจเปลยีนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 

6.  ราคานคีดิตามราคาตัวเครอืงบนิในปัจจบุนั หากราคาตัวเครอืงบนิปรับสงูขนึ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะปรับ
ราคาตวัเครอืงบนิตามสถานการณด์ังกลา่ว 

7.  กรณเีกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทเีกยีวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลยีนแปลง การ
บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทใีหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถทจีะ
จัดบรกิารทัวรอ์นืทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนันๆ 

8.  มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทังสนิแทนบรษัิทฯ นอกจาก
มเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากับเทา่นัน 

9.  หากไมส่ามารถไปเทยีวในสถานททีรีะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนอืงมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความ
ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทังสนิ แตท่ังนทีางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานที
อนืๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธกิารจัดหานโีดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังทปีระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศท ี
 บรษัิทระบใุนรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆทงัสนิ 
11.  บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคก์ารเดนิทางเพอืทอ่งเทยีวเกาหลเีทา่นัน 
12.  เทยีวบนิ และรายการทอ่งเทยีวอาจมกีารเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ 
13.  เมอืทา่นตกลงชําระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้

ยอมรับในเงอืนไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทไีดร้ะบไุวท้งัหมดนแีลว้ 
14. โรงแรมทพีักในประเทศเกาหลมีมีาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของทพีักแตกตา่งกบัประเทศไทย 

โดยโรงแรมทพีักทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศ
เกาหลตีามทรีะบใุนรายการทอ่งเทยีวเทา่นัน โรงแรมทปีระเทศเกาหลโีดยสว่นใหญจ่ะเป็นแบบหอ้งพักคู ่
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(Twin หรอืDouble) ในกรณีททีา่นมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ3ทา่นขนึอยูก่บัขอ้จํากดัของหอ้งพกัและการ
วางรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซงึมคีวามแตกตา่งกันอาจจะทําใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนั และ
ไมส่ามารถเสรมิเตยีงไดต้ามทตีอ้งการโรงแรมหลายแหง่จะไมม่เีครอืงปรับอากาศเนอืงจากประเทศเกาหลี
อยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูตํิาเครอืงปรับอากาศทมีจีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน 

15. กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายสญูหาย
ลา่ชา้ หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทังสนิ 

16. เมอืทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้ม
คณะถอืวา่ท่านสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทังสนิและถา้ทา่น
ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุป๊ทวัรเ์พอืทอ่งเทยีวเอง โดยไมล่งรา้นศนูยโ์สม, ศนูยส์มนุไพร, รา้น
นํามนัสน, ศนูยเ์ครอืงสําอาง และรา้นพลอยอะเมทสิ ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจาก
ทา่นเป็นจํานวนเงนิ 300 USD ตอ่ทา่น 

17. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธริาคานเีฉพาะนกัทอ่งเทยีวชาวไทยและทอ่งเทยีวเป็นหมูค่ณะแบบ Join 
Tour เทา่นนั กรณีตอ้งการตดักรุป๊เหมาโปรดสอบถามทางบรษิทัอกีครงัหากเป็นนกัทอ่งเทยีว
ชาวตา่งชาต ิหรอื พระสงฆ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยเพมิ ทา่นละ 4,000 บาท 

18. ในระหวา่งทอ่งเทยีวจะมชีา่งภาพมาถา่ยรปูและชว่ยดแูลอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
และในวนัสดุทา้ยของการเดนิทางชา่งภาพจะนําภาพถา่ยมาจําหนา่ยหากวา่ทา่นใดสนใจสามารถ
ซอืไดแ้ตถ่า้ทา่นใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซอืทงันขีนึอยูก่บัความพงึพอใจของทา่น ทางบรษิทัทวัรไ์มม่ ี
การบงัคบัใหซ้อืแตอ่ยา่งใดแตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้เพอืใหผุ้เ้ดนิทางไดร้บัทราบ 

19. ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษิทัฯกอ่นทกุครงัม ิ
 เชน่นนัทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทงัสนิ 

 

 
 


