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เกาหล ีเทศกาลตกปลานําแข็ง 
Wow..Ice Fishing Festival 5 วนั 3 คนื 

โดยสายการบนิไทย(TG) 
    เรมิเพยีง 26,900.- 

 
 
 
 
 

            
 
 
 

 

 เทศกาลตกปลานําแข็ง สัมผัสบรรยากาศการตกปลาเทราทภ์เูขา 

 ถา่ยรปูและชมความน่ารักของตุก๊ตาหมตัีวนอ้ยๆกับTeddy Bear Museum 

 อสิระเพลดิเพลนิกับกจิกรรมตา่ง ๆ บนลานสก ีเพลดิเพลนิกับลานหมิะทกีวา้งใหญ ่

 ลมิรสสตรอเบอรเ์รอ้ เกาหลสีดๆ พรอ้มชมบรรยากาศภายในไร ่สตรอเบอรร์ ี

 ทําคมิบับหรอืขา้วหอ่สาหรา่ยเกาหลพีรอ้มสวมชดุฮันบกชดุประจําชาตเิกาหล ี

 ชมทัศนยีภาพของกรงุโซลโดย ขนึลฟิท ์โซลทาวเวอร ์1 ใน 18 หอคอยเมอืงทสีงูทสีดุในโลก 

 เมนูพเิศษ....บฟุเฟตอ์นิเตอรร์ะดับ Hi class สดุหร.ู.. ภัตตาคารแหง่เดยีวทตัีงอยูร่มิ 

 สดุคุม้....คุม้สดุๆ พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 3 คนื  

กาํหนดวนัเดนิทาง 

วนัท ี 18-22,24-28 ม.ค. 61 26,900.- 
 
เสน้ทางการเดนิทาง 

กรงุเทพ เชา้ เทยีง คาํ  

1. กรุงเทพฯ - สนามบนิอนิชอน ✈ O O 
Prumir Suwon 
Hotel  4* 
หรอืเทยีบเทา่ 

2. อนิชอน - เทศกาลตกปลานําแข็ง - อสิระเลน่สก ี O O O Marigold Hotel 4* 
หรอืเทยีบเทา่ 

3. ไรส่ตรอเบอรร์ ี- สวนสนุกลอ๊ตเตเ้วลิล ์ - บุฟเฟตอ์นิเตอรร์ะดบั Hi 
class -  ชอ้ปปิงถนนฮงอกิ 

O O O Marigold Hotel 4* 
หรอืเทยีบเทา่ 

4. พระราชวงัเคยีงบ็อคคุง - ศูนยโ์สม - ศนูยส์มุนไพรเกาหล ี- O O ✈  
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Cosmetic Shop - Duty Free   - พพิธิภณัฑส์าหรา่ย+สวมชุดฮนั
บก+ทําคมิบบั - ตลาดเมยีงดง 

5. 
โซลทาวเวอร ์(รวมคา่ขนึลฟิท)์- นํามนัสนเข็มแดง - พลอยอะ
เมทสิ - Teddy Bear Museum- ซุปเปอร ์กรงุเทพฯ 
 

    

 
 
 
โปรแกรมการเดนิทาง 

 
วนัท ี1: กรงุเทพฯ - สนามบนิอนิชอน 

20.00 น. 
 

คณะมาพรอ้มกนัททีา่อากาศยานสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชนั 4 ประต ู2 เคานเ์ตอร ์C (เชค็อนิกรุ๊ป
ของสายการบนิไทย) โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิท และหวัหนา้ทวัร ์พรอ้มอํานวยความสะดวกตรวจเชค็
สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

23.10 น. 
 

นําทา่นเหริฟ้าสู ่สาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดย สายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG658 หรอื เทยีวบนิท ี
TG656 23.30-06.55 น. (บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง) 

 
 

วนัท ี2: อนิชอน - เทศกาลตกปลานาํแข็ง - อสิระเลน่สก ี- สกรีสีอรท์ 

06.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน 
สาธารณรฐัเกาหล ีเวลาทอ้งถนิเร็วกวา่ประเทศไทย 
2 ชวัโมง (เพอืความสะดวกในการนัดหมาย กรณุา
ปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถนิ) นําทา่นผา่น
พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้  นําทา่นสู่
งาน เทศกาลตกปลานําแข็ง ใหท้า่นไดล้องสมัผสั
บรรยากาศการตกปลาเทราทภ์เูขา ซงึจะเปลยีน
สภาพเป็นนําแข็งซงึมคีวามหนาประมาณ 30-40 
เซนตเิมตร ปลาชนดินเีป็นปลาสายพันธเ์ดยีวกนักบั
ปลาแซลมอน ซงึอาศัยอยูใ่นนําเย็นอณุหภมู ิตํากวา่ 
20 องศาเซลเซยีส ซงึเป็นปลาทมีคีวามสวยงามและ
มรีสชาตหิวานมนัอรอ่ย สามารถนํามาทําเป็นซชูหิรอืซาซมิมิารับประทานได ้ อสิระเพลดิเพลนิกบักจิกรรม 
ตา่งๆ ในบรเิวณ งานเทศกาล ซงึจะหลายกจิกรรมใหท้า่นไดท้ดลองสมัผัสประสบการณ์ใหม่ๆ  อาทเิชน่ 
สโนวสเลด, สเกต็นําแข็ง, รถไฟนําแข็ง, รถATV เป็นตน้ (ราคาทวัรร์วมคา่อปุกรณ์ตกปลา)แตไ่มร่วมคา่
เครอืงเลน่และคา่กจิกรรมตา่งๆ  
หมายเหต ุกําหนดการเทศกาลตกปลานําแข็ง ยงัไมร่ะบวุันเปิดทแีน่ชดั แตจ่ะอยูใ่นชว่งประมาณวันท ี10-
31มกราคมของทกุปี  ทังนขีนึอยูก่บัสภาพภมูอิากาศในละ่ปี ขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนโปรแกรมตาม
ความเหมาะสม หากเกดิเหตสุดุวสิยัขดัขอ้งไมส่ามารถไปเทศกาลตกปลานําแข็งได ้

กลางวนั            บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมน ู“ทคัคาลบ”ี ไกบ่าบคีวิผดัซอส
เกาหล ีเป็นอาหารเลอืงชอืของเมอืงชนุชอน โดยนําไกบ่าบคีวิ ตอ้ก (ขา้วเหนยีวปันเกาหล)ี มนัหวาน ผกั
ตา่งๆ ลงผดักบัซอสพรกิเกาหลใีนกระทะแบน วธิกีารทานแบบเมยีงคําไทย โดยหอ่กบัผกักาดแกว้เมอื
ทานไประยะหนงึจะนําขา้วสวย และสาหรา่ยแหง้มาผดัรวมกบัทักคาลบ ีเพอืใหเ้กดิอาหารชนดิใหม ่คอื 
ทักคาลบบีกคมึ หรอืขา้วผดัพรกิไกท่ทีังหอมน่ารับประทาน เสริฟ์พรอ้มเครอืงเคยีง 

บา่ย 
 
 
 
 

นําทา่น อสิระเลน่สก ีใหท้า่นไดอ้สิระเพลดิเพลนิกบักจิกรรมตา่ง ๆ บนลานสก ีเพลดิเพลนิกบัลานหมิะที
กวา้งใหญ ่และเนนิเลน่สกรีะดับตา่ง ๆ กระเชา้ลฟิท ์เนนิเขาเลน่สโนสเลด ทางรสีอรท์ยงัมหีลากหลาย
บรกิารอนืๆ สําหรับผูท้ไีมต่อ้งการเลน่สก ีเชน่  รา้นอาหาร คอฟฟีชอ้ป ซปุเปอรม์าเกด็ไวบ้รกิาร 
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วนัท ี3: 
ไรส่ตรอเบอรร์ ี- สวนสนกุลอ๊ตเตเ้วลิล ์ - บฟุเฟตอ์นิเตอรร์ะดบั Hi class - ชอ้ปปิงถนนฮ
งอกิ 

เชา้        รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
 

นําทา่นสู ่ ไรส่ตรอเบอรร์ ี  ขอเชญิทา่นลมิรสสต
รอเบอรร์เีกาหลสีดๆ พรอ้มชมบรรยากาศภายในไร ่
ซงึทา่นจะไดพ้บกบัวถิชีวีติชาวไรส่ตรอเบอรร์ขีอง
เกาหลวีา่มวีธิกีารปลกูอยา่งไรจงึไดผ้ลสตรอเบอรร์ี
ทขีนาดใหญเ่ป็นพเิศษ และหวานหอมชวนน่า
รับประทานเป็นทชีนืชอบของชาวเกาหลเีอง และ
ชาวตา่งชาต ิและยงัเป็นผลไมส้ง่ออกของประเทศ
อกีดว้ย ชมวธิกีารปลกู การดแูลรักษา และทา่นยงั
สามารถเลอืกซอืสตรอเบอรร์ไีดจ้ากภายในไรไ่ดอ้กี
ดว้ย 

เทยีง 

           บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  บรกิารทา่นดว้ย “คาลบ”ี หมยูา่งเกาหล ี 
           เป็นอาหารพนืเมอืงเกาหลทีเีลอืงชอืและรูจ้ักกนัดทัีวโลก มรีสชาตอิอกหวาน นุ่มและกลมกลอ่ม 
นําหมสูเต็กสว่นทตีดิกบักระดกู(เชอืวา่เป็นสว่นทอีรอ่ยทสีดุ) ยา่งบนเตาถา่นแบบดงัเดมิและตัดเป็นชนิพอ
คํา หอ่ทานแบบเมยีงคําไทย โดยใสนํ่าจมิเตา้เจยีวและเครอืงเคยีงทชีอบหรอืขา้วสวยรอ้นตามทชีอบ 
บรกิารเครอืงเคยีงตา่งๆ 

บา่ย 
 
 
 
 

นําทา่นสู ่สวนสนกุล็อตเตเ้วลิด ์เป็นสวนสนุกในรม่ทใีหญท่สีดุของเกาหล ีตังอยูใ่นเขตซมัซลิ (jamsil) 
ตอนใตข้องกรงุโซล มแีหลง่ดงึดดูใจนักทอ่งเทยีวทังในประเทศและตา่งประเทศมากมาย ไมว่า่จะเป็น 
โรงแรมหร ูชอ็ปปิงมอลลข์นาดใหญม่สีนิคา้หลายหลายชนดิใหเ้ลอืกสรรค ์คาสโิน โรงภาพยนตร ์ 
Wedding Hall และทสํีาคัญคอืสวนสนุกในรม่ (Lotte World – Adventure) และสวนสนุกกลางแจง้ที
ตังอยูใ่นทะเลสาบ (Magic Island) โดยสวนสนุกในรม่จะมลีานไอซส์เก็ต เครอืงเล่นมากมาย เชน่“The 
Adventure of Sinbad” “The Conquistador” “Flume Ride” และการแสดงโชวข์บวนพาเหรด “World 
Carnival” และ Laser Show ตรงกลางสวนสนุกมลีานสเกตนําแข็งขนาดใหญ ่สําหรับสวนสนุกกลางแจง้ก็
มเีครอืงเลน่น่าตนืเตน้ใหค้นรักความทา้ทายไปลองเลน่กนั ทพีลาดไมไ่ดเ้ด็ดขาดคอืรถไฟเหาะ, ล่องแกง่, 
Free Floor (Gyro Drop) แถมยงัมปีราสาทสวยๆ เป็นจดุถา่ยรปูมากมายหมาะสําหรับคนรักการถา่ยรปูไป
เก็บภาพสวยๆกนั และภายในล็อตเตเ้วลิดย์งัม ีLotte World Folk Museum เป็นการจัดแสดงถงึวถิชีวีติ
ความเป็นอยูข่องคนเกาหลใีนสมยัอดตีอกีดว้ย   จากนันใหท้า่นอสิระชอ้ปปิง ถนนฮงอกิ ยา่น
มหาวทิยาลัยวัยรุน่ชอืดัง 
 

คาํ 
 
 

             
           บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคารบรกิารทา่นดว้ย“บฟุเฟตอ์นิเตอร”์@Chavit 
 Cuisine  มทีังอาหารเกาหล ียโุรป อาหารญปีุ่ น  จนี อนิเดยีหลากหลายเมนู หลายสญัชาต ิ

 
 
 
 
 
 

(ราคาทัว ร์ไม่รวมค่า เขา้ลานสกี,ชุด ,อุปกรณ์ ,
รองเทา้ ,ค่าครู ฝึก ค่าอุปกรณ์การเล่นสกีราคา
ประมาณ 50,000 วอน )หมายเหตุ ลานสกบีางแห่ง
ไม่สามารถเขา้ไปในลานสกีได ้เพราะเนืองจากจะ
เป็นการรบกวนผูเ้ล่นสก ีหากตอ้งการเขา้ชมจะตอ้ง
เสยีคา่ใชจ้า่ยในการเชา่อปุกรณ์ในการเลน่สก ี

คาํ 
 
 
 

        บรกิารคาํ ณ ภตัตาคาร  บรกิารทา่นดว้ย “ชาบชูาบ”ู อาหารพนืเมอืงของคาบสมทุรเกาหล ี
ลักษณะคลา้ยสกุหีมอ้ไฟของญปีุ่ น โดยนําเครอืงเคยีงตา่ง ๆ เชน่ผกัหลากชนดิ เห็ดตามฤด ูโอเดง้ 
เบคอนหมทูจัีดเตรยีมไว ้มาจัดเรยีงใหส้วยงามในหมอ้ เวลาทาน เตมินําซปุชาบปูรงุรสแลว้ตม้ใหเ้ดอืด 
แลว้จงึนําอดุง้สดลงตม้ สามารถรับประทานเป็นอดุง้รอ้นและทานพรอ้มขา้วสวยรอ้น นําจมิซอีวิเกาหล ี
และเครอืงเคยีงนานาชนดิ 

 
 

         นําคณะเขา้สูท่พีัก   Prumir Suwon Hotel ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
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  อกีทังยงัมเีมนู ซฟีู๊ ดยา่งและของหวานใหท้า่นไดล้มิชมิรสกนัมากมาย และทา่นจะไดเ้ห็นถงึ 
วธิขีนัตอนในการทําพรอ้มทงั ชมทศันยีภาพของบรรยากาศรมิแมนํ่าฮนั 

          นําคณะเขา้สูท่พีัก Marigold Hotel ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่, เมอืงโซล 

 

วนัท ี4: พระราชวงัเคยีงบ็อคคงุ - ศนูยโ์สม - ศนูยส์มนุไพรเกาหล ี-Cosmetic Shop - Duty Free   
 พพิธิภณัฑส์าหรา่ย+สวมชดุฮนับก+ทําคมิบบั - ตลาดเมยีงดง 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
 

นําทา่นสู ่พระราชวงัเคยีงบอ๊คคงุ พระราชวังเกา่แก่
ทสีดุของราชวงศโ์ชซอน สรา้งขนึในปี ค.ศ.1394 
โดยใชเ้ป็นศนูยก์ลางการปกครองในสมยัโบราณ โดย
เป็นทังทปีระทับและฐานอํานาจของพระเจา้แทโจและ
ตอ่เนอืงมาถงึกษัตรยิใ์นราชวงศโ์ชซอล  พระทนัีงคึ
นชองจอนถกูสรา้งขนึมาเพอืเป็นทวีา่ราชการตอ่มา
คณะปกครองเกาหลขีองญปีุ่ นไดส้รา้งอาคารรัฐสภา
ขนาดยกัษ์ขนึคัน แสดงถงึความตอ้งการตดัความ
ผกูพันระหวา่งพระราชวงศก์บัราษฎร อาคารหลังนไีด ้
ถกูรอืถอนไปในโอกาสครบรอบ50ปีของการปลดแอก
จากญปีุ่ น ภายในเขตพระราชวังยงัมพีระตําหนักเคยีวฮ
เวรลูกัษณะเป็นอาคารสองชนั โดยตวัพระตําหนักถกูสรา้งใหย้นืออกไปกลางสระนํา ทเีต็มไปดว้ยฝงูหงส ์
สรา้งขนึเพอืใชเ้ป็นสถานทสํีาหรับจัดงานเลยีงพระราชทาน พระราชวังนถีอืเป็นพระราชวังทใีหญท่สีดุของ
เกาหลปีระกอบดว้ยหมูอ่าคารตา่งๆ มากมายอาท ิพลับพลากลางนํา, ทอ้งพระโรงทใีชอ้อกวา่ราชการ ฯลฯ   

เทยีง 

       
         บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “ซมัเกทงั”อาหารชาววังในสมยักอ่น
ปัจจบุนั เป็นอาหารเลอืงชอืของเมอืงหลวง เชอืกนัวา่บํารงุและเสรมิสขุภาพ เสริฟ์ทา่นละ 1 ตัวในหมอ้ดนิ
รอ้น ภายในตัวไกจ่ะมขีา้วเหนยีว รากโสม พทุราแดง เกาลัด เสริฟ์พรอ้มเครอืงเคยีง เสน้ขนมจนี เหลา้โสม 
พรกิไทยดําและเกลอื 

 
 
 

นําทา่นสู ่ศนูยโ์สม ซงึรัฐบาลรับรองคณุภาพวา่ผลติจากโสมทมีอีาย ุ6 ปี ซงึถอืวา่เป็นโสมทมีคีณุภาพดี
ทสีดุ ชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืโสมทมีคีณุภาพดทีทีสีดุและราคาถกูกวา่ไทยถงึ 2 เทา่ 
เพอืนําไปบํารงุรา่งกาย หรอืฝากญาตผิูใ้หญท่ทีา่นรักและนับถอื ชม ศนูยส์มนุไพรเกาหล ีใหท้า่นไดเ้ลอืก
ซอืเลอืกชม สมนุไพรฮอตเกนามขูองเกาหล ีทนํีามาแปรรปูเป็นรปูแบบตา่งๆ ทมีสีรรพคณุรักษาโรค และ
บํารงุรา่งกาย   จากนันนําทา่นสู ่Cosmetic Shop ศนูยร์วมเครอืงสําอางคช์อืดังของเกาหล ีมากมาย
หลายแบรนดด์ัง อาท ิเชน่ W.S.Nature,Rojukiss, Missha เป็นตน้  จากนันนําทา่น ชอ้ปปิงสนิคา้ปลอด
ภาษีทหีา้ง Duty Free   นําทา่นสูพ่พิธิภณัฑส์าหรา่ยซงึทา่นจะไดเ้รยีนรูก้ารทําสาหรา่ยของชาวเกาหลี
ประวัตคิวามเป็นมาและความผกูผันทชีาวเกาหลทีมีตีอ่สาหรา่ยพเิศษ....ใหท้า่นไดน้อกจากนทีนียีงัมบีรกิาร
ถา่ยรปูเป็นทรีะลกึในชดุฮนับกพรอ้มใหท้า่นทํา คมิบบัหรอืขา้วหอ่สาหรา่ยเกาหลดีว้ยตนเองอกีดว้ย  
จากนันใหท้า่น ชอ้ปปิงตามอธัยาศัย ณ ตลาดเมยีงดง แหลง่รวมวัยรุน่ยา่นสยามสแควรโ์ดยเฉพาะอยา่งยงิ
เป็นแหลง่รวมเครอืงสําอางคช์อืดัง อาท ิEtude, Skinfood, The FaceShop, Missha เป็นตน้ 

คาํ 
 

            บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร  บรกิารทา่นดว้ย “อนัดงจมิดกั”Andong Jimdak 
            ไกอ่บซอีวิดําวุน้เสน้เมนูพนืเมอืงดังเดมิของเมอืงอนัดงปัจจบุนัไดรั้บความนยิม 
            อยา่งแพรห่ลายและรสชาตขิองจมิดักก็เป็นทถีกูปากถกูลนิคนไทยเป็นอยา่งยงิ. 

 
 

            นําคณะเขา้สูท่พีัก Marigold Hotel ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า, เมอืงโซล 

 
 

วนัท ี5: 
โซลทาวเวอร ์- นํามนัสนเข็มแดง - พลอยอะเมทสิ - Teddy Bear Museum- ซุปเปอร ์
กรงุเทพฯ 
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เชา้        รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
 

นําทา่นขนึลฟิท ์ โซลทาวเวอร ์1 ใน 18 หอคอยเมอืงทสีงูทสีดุในโลกมคีวามสงูถงึ 480 เมตร เหนอื
ระดับนําทะเล นําทา่นสามารถชมทศันยีภาพของกรงุโซลจากยอดโซลทาวเวอรไ์ดร้อบทศิ 360 องศาโดย
สามารถมองไดถ้งึเขาพูกกัซนั และถา้หันไปยงัทศิตรงขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถงึแมนํ่าฮนักงั จากนันนําทา่น
สู ่ นํามนัสนเข็มแดง เป็นการสกดัจากใบสนเข็มแดงบรสิทุธ ิ100% ซงึสรรพคณุของนํามนัสนเขม็แดง
นันมปีระโยชนอ์ยา่งมากมาย ทังชว่ยละลายคลอเรสเตอรอล และไขมนัทอีดุตันในเสน้เลอืด ลดระดับ
นําตาลในเลอืด ชว่ยขบัสารพษิออกจากรา่งกายในรปูแบบของเสยี เชน่ เหงอื ปัสสาวะ อจุจาระ ชว่ยลา้ง
สารพษิหรอืดท็ีอกซเ์ลอืดใหส้ะอาด เพมิการไหลเวยีนของเลอืดไดส้ะดวกขนึ ชว่ยเพมิภมูติา้นทานใหก้บั
รา่งกาย บํารงุผวิพรรณใหส้ดใสจากภายใน และลดอตัราเสยีงในการเกดิโรคมะเร็ง   จากนันนําทา่นสู ่
โรงงานพลอยอเมทสิ หรอื พลอยสมีว่ง ทมีชีอืเสยีงของประเทศเกาหล ี ซงึชาวโสมเชอืวา่ถา้ไดม้พีลอย
ชนดินตีดิตัวไว ้จะทําใหม้โีชคลาภและสงิดีๆ เกดิขนึกบัชวีติ    

เทยีง 
              บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคารบรกิารทา่นดว้ย เมน“ูบฟุเฟ่ตบ์าบคีวิสไตล์
เกาหล”ีบฟุเฟ่ทปิ์งยา่งตน้ตํารับอาหารเลอืงชอืของประเทศ ทา่นสามารถเลอืกรับประทานไดท้งั เนอืวัว, 
หม,ู ไก,่ปลาหมกึ, และเครอืงเคยีงหลากหลายชนดิ,นําซปุ, เสน้อดุง้ พรอ้มดว้ยขา้วสวย แบบไมอ่นั 

 
 
 
 
 

นําทา่นสู ่Teddy Bear Museum ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูและ
ชมความน่ารักของตุ๊กตาหมตีัวนอ้ยๆกบัพพิธิภณัฑห์มเีท็ดดี
แบรจ์ากนันนําทา่นสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน เพอืนํา
ทา่นเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ โดยระหวา่งทางนําทา่นชอ้ปปิง
ท ีซุปเปอรม์ารเ์ก็ต  ซงึมสีนิคา้ตา่งๆ มากมายใหเ้ลอืกซอืหา
เป็นของฝาก เชน่ กมิจ ิบะหมกีงึสําเร็จรปู สาหรา่ย ขนมขบ
เคยีว ลกูอม ผลไมต้ามฤดกูาลและของทรีะลกึตา่งๆ 
 

21.20 น. นําทา่นเหริฟ้ากลับสู ่กรงุเทพฯ โดย สายการบนิไทย  เทยีวบนิท ีTG 657  
(บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง) 

01.10 น. 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 
 

กําหนดการเดนิทาง 

ราคา 
ผูใ้หญ ่

(หอ้งละ2 
ทา่น) 

เด็กอายุตาํ
กวา่ 12  ปี 

พกักบัผูใ้หญ ่
1 ทา่น 

เด็กอายุตาํ
กวา่ 12 ปี 

พกักบั
ผูใ้หญ ่2 

ทา่น มเีตยีง
เสรมิ 

เด็กอายุตาํ
กวา่ 12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ ่
2 ทา่น ไมม่ ี
เตยีงเสรมิ 

 
พกัเดยีว 

เพมิ 
ราคาไม่
รวมตวั

เครอืงบนิ 
 

วนัท ี18-22,24-28ม.ค.61 26,900.- 26,900.- 25,900.- 24,900.- 6,900.- 12,900.- 

 

ราคาเด็ก INFANT 9,900 บาท ไมร่วมคอม 
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อตัราคา่บรกิารนรีวม 

1. คา่บตัรโดยสารชนัทัศนาจรไป – กลับ (ตวักรุ๊ป) รวมภาษี สนามบนิและภาษีนํามนัไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 
**คา่ภาษีนํามนั ทสีายการบนิเรยีกเก็บ ณ วันท ี 1 สงิหาคม พ.ศ. 2556 และทา่นตอ้งชาํระเพมิเตมิ ในกรณีททีาง
สายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพมิ** 
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 30 กก.  
7. อตัรารวมคา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% 

 
อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 

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

สาธารณรัฐเกาหลใีต ้คา่ธรรมเนยีมการยนืวซีา่ทา่นละ 1,400 บาท สําหรับผูท้ถีอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้ง
ทําเรอืงแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นันกอ่นการสง่เอกสารยนืวซีา่ 

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

1. หลักฐานการทํางานประจําของนักทอ่งเทยีว ซงึสมควรทนํีาตดิตวัไปแสดงดว้ย เชน่ บตัรพนักงาน นามบตัร 
จดหมายการทํางานภาษาองักฤษ (กรณีเดนิทางคนเดยีว) จดหมายรับรองออกโดยบรษัิทผูจั้ดคณะ  
2. หลักฐานการเงนิ ในระหวา่งการทอ่งเทยีวประเทศเกาหลสีมควรทจีะนําเงนิสดตดิตัวไปดว้ยประมาณ  300 เหรยีญ 
สหรฐั หรอืประมาณ 300,000 วอน สําหรับการเดนิทาง 2   วัน (หากไมม่บีตัรเครดติคารด์) หากมบีตัรเครดติ 
ตา่งประเทศ เชน่ Visa Card, American Express, Dinners Club หรอื Master Card ตอ้งนําตดิตัวไปดว้ยหรอื 
หลักฐานการเงนิอนืใดทจีะแสดงใหเ้จา้หนา้ททีราบวา่ทา่นคอืนักทอ่งเทยีว 
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 จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ

ในเงอืนไขและขอ้ตกลงต่าง ๆ ทไีดร้ะบไุวท้งัหมดนแีลว้ 
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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 ้จะตอ้งมี
ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะทําการเลอืนการเดนิทางของท่านไปยงัคณะตอ่ไป แต่
ทังนทีา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทไีมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตวัทา่นละ 10,000 บาทและ
คา่ใชจ้า่ยอนืๆ 

6.  ยกเวน้กรุป๊ทเีดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทตีอ้งการันตมีดัจํากับสายการบนิหรอืคา่มดัจําทพีักโดยตรง
หรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทยีวบนิพเิศษเชน่ Extra 
Flight และ Charter Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่ทวัรท์งัหมดไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

7.  กรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทงักรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้
ประเทศทรีะบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทงัสนิ 

 **สําคญั!! บรษิทั ทาํธุรกจิเพอืการทอ่งเทยีวเทา่นนั ไมส่นบัสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศเกาหลี
ใตโ้ดยผดิกฎหมายและในขนัตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทงัไทยและเกาหลใีต ้ขนึอยูก่บัการ
พจิารณาของเจา้หนา้ทเีทา่นนั ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทาง
มคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้งัสนิ** 

8.  เมอืทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทาง   
        พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทงัสนิ 
 
เงอืนไขการเดนิทาง 

1.  บรษัิทฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2.  บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์เีกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอนืๆทอียูน่อกเหนอื

การควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทํา
รา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3.  หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทยีวจะสนิสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธแิละจะไมรั่บผดิชอบคนื
คา่บรกิารททีา่นไดช้าํระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ 

4.  บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนอืงมาจากมสีงิผดิกฎหมาย 
หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณอีนืๆ 

5.  รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้ับการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครังหนงึ หลังจากไดสํ้ารองทนัีงบนเครอืง 
และโรงแรมทพีักในตา่งประเทศเป็นทเีรยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนอีาจเปลยีนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 

6.  ราคานคีดิตามราคาตัวเครอืงบนิในปัจจบุนั หากราคาตัวเครอืงบนิปรับสงูขนึ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะปรับราคาตวั
เครอืงบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7.  กรณเีกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทเีกยีวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลยีนแปลง การบรกิาร
จากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทใีหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถทจีะจดับรกิาร
ทัวรอ์นืทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนันๆ 

8.  มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทังสนิแทนบรษัิทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากับเทา่นัน 

9.  หากไมส่ามารถไปเทยีวในสถานททีรีะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนอืงมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความ
ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทังสนิ แตท่ังนทีางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานที
อนืๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธกิารจัดหานโีดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังทปีระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศท ี
 บรษัิทระบใุนรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆทงัสนิ 
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11.  บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคก์ารเดนิทางเพอืทอ่งเทยีวเกาหลเีทา่นัน 
12.  เทยีวบนิ และรายการทอ่งเทยีวอาจมกีารเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
13.  เมอืทา่นตกลงชําระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ

ในเงอืนไขและขอ้ตกลงต่าง ๆ ทไีดร้ะบไุวท้งัหมดนแีลว้ 
14. โรงแรมทพีักในประเทศเกาหลมีมีาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของทพีักแตกตา่งกบัประเทศไทย โดย

โรงแรมทพีักทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลี
ตามทรีะบใุนรายการทอ่งเทยีวเทา่นัน โรงแรมทปีระเทศเกาหลโีดยสว่นใหญจ่ะเป็นแบบหอ้งพกัคู ่(Twin หรอื
Double) ในกรณีททีา่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ3ทา่นขนึอยูก่บัขอ้จํากดัของหอ้งพักและการวางรปูแบบของ
หอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซงึมคีวามแตกตา่งกันอาจจะทําใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนั และไมส่ามารถเสรมิ
เตยีงไดต้ามทตีอ้งการโรงแรมหลายแหง่จะไมม่เีครอืงปรับอากาศเนอืงจากประเทศเกาหลอียูใ่นแถบทมีี
อณุหภมูตํิาเครอืงปรับอากาศทมีจีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน 

15. กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายสญูหาย
ลา่ชา้ หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทังสนิ 

16. เมอืทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้ม
คณะถอืวา่ท่านสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทังสนิและถา้ทา่นตอ้งการ
แยกตวัออกจากกรุป๊ทวัรเ์พอืทอ่งเทยีวเอง โดยไมล่งรา้นศนูยโ์สม, ศนูยส์มนุไพร, รา้นนํามนัสน, ศนูย์
เครอืงสําอาง และรา้นพลอยอะเมทสิ ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 
300 USD ตอ่ทา่น 

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

18. ในระหวา่งทอ่งเทยีวจะมชีา่งภาพมาถา่ยรปูและชว่ยดแูลอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และ
ในวนัสดุทา้ยของการเดนิทางชา่งภาพจะนําภาพถา่ยมาจําหนา่ยหากวา่ทา่นใดสนใจสามารถซอืได้
แตถ่า้ทา่นใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซอืทงันขีนึอยูก่บัความพงึพอใจของทา่น ทางบรษิทัทวัรไ์มม่กีารบงัคบั
ใหซ้อืแตอ่ยา่งใดแตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้เพอืใหผุ้เ้ดนิทางไดร้บัทราบ 

19. ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษิทัฯกอ่นทกุครงัม ิ
เชน่นนัทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทงัสนิ 

 

 
 


