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GO2-ICN TG001 

เกาหล ีWinter Soraksan & Ice Fishing
5 วนั 3 คนื โดยสายการบนิ

ไฮไลทท์วัร ์ 

 ชมความงาม อทุยานแหง่ชาตโิซรคัซาน

 ลมิรสสตอเบอรรลีกูใหญ ่หวานหอม สดๆจากไร่

 สนุกสนานกับเทศกาลตกปลานําแข็ง

 ชมมรดกโลกทางวฒันธรรม ณ พระราชวงัชางดอ๊กคงุ

 เพลดิเพลนิกับกจิกรรมตา่งๆ บนลานสกขีนาดใหญ่
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เรมิตน้เพยีง

รายการทวัร ์

Winter Soraksan & Ice Fishing
โดยสายการบนิโคเรยีนแอร์

อทุยานแหง่ชาตโิซรคัซาน ทขีนานนามวา่ วา่สวสิเซอรแ์ลนดข์องเกาหลี

หวานหอม สดๆจากไร ่

เทศกาลตกปลานําแข็ง (รวมคา่อปุกรณ์ตกปลานําแข็ง) 

พระราชวงัชางดอ๊กคงุ 

บนลานสกขีนาดใหญ ่

  
  
  

 

เพยีง22,900.- 

รายการทวัร ์+ ตวัเครอืงบนิ 

 

 

 

 

Winter Soraksan & Ice Fishing 
โคเรยีนแอร ์(KE) 

วา่สวสิเซอรแ์ลนดข์องเกาหล ี
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กําหนดการเดนิทาง 
วนัท ี07-11 ธนัวาคม 61   

วนัท ี14-18 ธนัวาคม 61   

วนัท ี21-25ธนัวาคม 61   

วนัท ี04-08 มกราคม 62   

วนัท ี11-15 มกราคม 62   

วนัท ี18-22 มกราคม 62   

วนัท ี25-29 มกราคม 62   

วนัท ี01-05 กมุภาพนัธ ์62  

วนัท ี08-12 กมุภาพนัธ ์62  

วนัท ี15-19 กมุภาพนัธ ์62  

วนัท ี22-26 กมุภาพนัธ ์62  

วนัท ี01-05 มนีาคม 62   

วนัท ี08-12 มนีาคม 62   

วนัท ี15-19 มนีาคม 62   

วนัท ี22-26 มนีาคม 62   

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

 

 

 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง
1 กรงุเทพฯ – สนามบนินานาชาตอินิชอน 

2 
อนิชอน - อสิระเล่นสก ี–อทุยานแห่งชาตโิซรัคซาน 
ชนิฮนัซา 

3 
เทศกาลตกปลานําแข็ง(จัดทัวรไ์ปเฉพาะพเีรยีดชว่งจัด
เทศกาลตกปลานําแข็ง)  - ไรส่ตอเบอร ี
แลนด ์ 

4 พระราชชางด๊อกคุง –ศูนย์โสม- 
Cosmetic Shop –Duty free - ตลาดเมยีงดง

5 
โซลทาวเวอร–์ ศนูยนํ์ามนัสนเข็มแดง  
สาหรา่ย+สวมชดุฮนับก+ทําคมิบบั
ซปุเปอรม์าเกต๊ - กรงุเทพฯ 

RGN-FD006   
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โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั
อนิชอน    

อทุยานแห่งชาตโิซรัคซาน – วัด ✈ 🍽 
จัดทัวรไ์ปเฉพาะพเีรยีดชว่งจัดงาน

ไรส่ตอเบอร ี– สวนสนุกเอเวอร์ 🍽 🍽 
 ศูนย์สมุนไพรเกาหลี -

ตลาดเมยีงดง 🍽 🍽 
สนเข็มแดง  - พพิธิภณัฑ์
ทําคมิบบั–ชอ้ปปิงถนนฮงแด - 🍽 🍽 

  
  
  

   24,900.- 

   24,900.- 

   24,900.- 

   24,900.- 

   23,900.- 

   23,900.- 

   23,900.- 

   23,900.- 

   23,900.- 

   24,900.- 

   23,900.- 

   23,900.- 

   23,900.- 

   23,900.- 

   22,900.- 

กลางวนั เย็น โรงแรมทพีกั 
  

🍽 
 
I-PARK RESORT 
3*หรอืเมอืง
ใกลเ้คยีงเทยีบเทา่ 

🍽 

GALAXY HOTEL3*
หรอืเทยีบเทา่ 

อสิระ 
GALAXY HOTEL3*
หรอืเทยีบเทา่ 

✈ 
 
 

MYANMAR MYANMAR MYANMAR 
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**ขอสงวนสทิธใินการสลบัปรบัเปลยีน

ทราบลว่งหนา้ ซงึสาเหตอุาจจะขนึอยู่

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัท ี1 กรงุเทพฯ–สนามบนิสวุรรณภมู ิ
20.00 น. คณะมาพรอ้มกันท ีทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ

โคเรียนแอร์) โดยมเีจา้หนา้ทขีองบริษัทและหัวหนา้ทัวร์ พรอ้มอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการ
เดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

23.20 น. นําทา่นเหริฟ้าสู ่สาธารณรฐัเกาหลใีต้
เครอืงดมืบนเครอืง)// พเีรยีด 

วนัท2ี อนิชอน – อสิระเลน่สก ี–

06.50น. 
 

เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน สาธารณรัฐเกาหล ีเวลาทอ้ง
(เพอืความสะดวกในการนัดหมาย กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถนิ
เมอืงและศลุกากรแลว้      

เชา้ นําท่านสนุกกับการ อสิระเลน่สกี
ระดับต่าง ๆ และบรกิารอนืๆ สําหรับผูท้ไีม่ตอ้งการเล่นสก ีเชน่  รา้นอาหาร คอฟฟีชอ้ป ซุปเปอร์มาเก็ตไว ้
บรกิาร 
( ราคาทัวรไ์ม่รวมค่าเขา้ลานสกี
วอน )***หมายเหต ุลานสกบีางแหง่ไมส่ามารถเขา้ไปในลานสกไีด ้เพราะเนอืงจากจะเป็นการรบกวนผูเ้ลน่สกี
หากตอ้งการเขา้ชมจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการเชา่อปุกรณ์ในการเลน่สก ี

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร
ลักษณะคลา้ยสกุหีมอ้ไฟของญปีุ่ น โดยนําเครอืงเคยีงตา่ง ๆ เชน่ผักหลากชนดิ เห็ดตามฤด ูโอเดง้ เบคอนหมู
ทจัีดเตรยีมไว ้มาจัดเรยีงใหส้วยงามในหมอ้ เวลาทาน เตมินําซปุชาบปูรงุรสแลว้ตม้ใหเ้ดอืด แลว้จงึนําอดุง้สด
ลงตม้ สามารถรับประทานเป็
ชนดิ 

บา่ย นําทา่นสู ่อทุยานแหง่ชาตโิซรคัซาน
ชอืเรยีกหนงึวา่สวสิเซอรแ์ลนดข์องเกาหล ีซงึจะผ่านเสน้ทางธรรมชาตทิสีวยงาม ลัดเลาะผ่านไปตามหนา้ผา 
หบุเขาและลําธาร นําทา่นนังกระเชา้ไฟฟ้า 
เหมาะแกก่ารเขา้ชม ขนึอยูก่บัคําสงัของเจา้หนา้ทอีทุยาน
สามารถมองเห็นววิทวิทัศน์บนยอดเขาดุจดังภาพวาดเกนิ บรรยาย จากนันนําทุกท่านนมัสการพระพุทธรูป
สมัฤทธปิางสมาธขินาดใหญ ่ณ 

คาํ บรกิารอาหารคํา ณ ภตัตาคาร ดว้ย
แตต่า่งกนัทคีวามเขม้ขน้ และความจัดจา้นซงึนอ้ยกวา่ตม้ยําบา้นเรามาก ภายในหมอ้ไฟจะมกีารนําอาหารทะเล
ชนดิตา่งๆ เชน่ ปลาหมกึ หอย ป ูผักชนดิตา่งๆ 

  พกัท ีI-PARK RESORT 

วนัท3ี เทศกาลตกปลานําแข็ง (
สนกุเอเวอรแ์ลนด ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม
 นําทา่นสูง่าน เทศกาลตกปลานําแข็ง

สภาพเป็นนําแข็งซงึมีความหนาประมาณ 
ปลาแซลมอน ซงึอาศัยอยู่ในนําเย็นอุณหภมู ิตํากว่า 
รสชาตหิวานมนัอรอ่ย สามารถนํามาทําเป็นซชูหิรอืซาซมิมิารับประทานได ้ อสิระเพลดิเพลนิกบักจิกรรม ต่างๆ 
ในบรเิวณ งานเทศกาล ซงึจะหลายกจิกรรมใหท้่านไดท้ดลองสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ  อาทเิชน่ สโนวสเลด
สเก็ตนําแข็ง, รถไฟนําแข็ง, 
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เปลยีนรายการหรอืมอือาหารตามความเหมาะสม 

ขนึอยูห่ลายๆปจัจยั อาทเิชน่ สภาพการจราจร

สนามบนิสวุรรณภมู ิ
ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิผูโ้ดยสารขาออกชนั4ประต ู7 เคาน์เตอร ์

โดยมเีจา้หนา้ทขีองบริษัทและหัวหนา้ทัวร์ พรอ้มอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการ

สาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ โคเรยีนแอร ์เทยีวบนิท ี
พเีรยีด 07-11 ธ.ค. ไฟลทจ์ะเป็น KE652 (23.15-06.40 

– อทุยานแหง่ชาตโิซรคัซาน – วดัชนิฮนัซา 

เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน สาธารณรัฐเกาหล ีเวลาทอ้งถนิเร็วกว่าประเทศไทย 
เพอืความสะดวกในการนัดหมาย กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถนิ

 
อสิระเลน่สก ีบนลานสกขีนาดใหญ่ เพลดิเพลนิกับลานหมิะทกีวา้งใหญ่ และเนนิเล่นสกี

ระดับต่าง ๆ และบรกิารอนืๆ สําหรับผูท้ไีม่ตอ้งการเล่นสก ีเชน่  รา้นอาหาร คอฟฟีชอ้ป ซุปเปอร์มาเก็ตไว ้

ราคาทัวรไ์ม่รวมค่าเขา้ลานสก,ีชดุ,อปุกรณ์,รองเทา้,ค่าครูฝึก ค่าอุปกรณ์การเล่นสกรีา
หมายเหต ุลานสกบีางแหง่ไมส่ามารถเขา้ไปในลานสกไีด ้เพราะเนอืงจากจะเป็นการรบกวนผูเ้ลน่สกี

หากตอ้งการเขา้ชมจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการเชา่อปุกรณ์ในการเลน่สก ี*** 
บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบรกิารทา่นดว้ย“ชาบชูาบ”ู อาหารพนืเมอืงของคาบสมทุรเกาหล ี

ลักษณะคลา้ยสกุหีมอ้ไฟของญปีุ่ น โดยนําเครอืงเคยีงตา่ง ๆ เชน่ผักหลากชนดิ เห็ดตามฤด ูโอเดง้ เบคอนหมู
ทจัีดเตรยีมไว ้มาจัดเรยีงใหส้วยงามในหมอ้ เวลาทาน เตมินําซปุชาบปูรงุรสแลว้ตม้ใหเ้ดอืด แลว้จงึนําอดุง้สด
ลงตม้ สามารถรับประทานเป็นอุดง้รอ้นและทานพรอ้มขา้วสวยรอ้น นําจมิซอีวิเกาหล ีและเครอืงเคยีงนานา

อทุยานแหง่ชาตโิซรคัซาน ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มววิ อันงดงามทมีเีอกลักษณ์เฉพาะตัวหรอื อกี
ชอืเรยีกหนงึวา่สวสิเซอรแ์ลนดข์องเกาหล ีซงึจะผ่านเสน้ทางธรรมชาตทิสีวยงาม ลัดเลาะผ่านไปตามหนา้ผา 
หบุเขาและลําธาร นําทา่นนังกระเชา้ไฟฟ้า Cable Car (ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ ในกรณีทสีภาพอากาศไม่
เหมาะแกก่ารเขา้ชม ขนึอยูก่บัคําสงัของเจา้หนา้ทอีทุยาน) ขนึสูจ่ดุชมววิของอทุยานแหง่ชาตโิซรัคซาน ซงึจะ
สามารถมองเห็นววิทวิทัศน์บนยอดเขาดุจดังภาพวาดเกนิ บรรยาย จากนันนําทุกท่านนมัสการพระพุทธรูป
สมัฤทธปิางสมาธขินาดใหญ ่ณ วดัชนิฮนัซา  เพอืความเป็นสริมิงคลแกต่ัวทา่นเองและครอบครัว

บรกิารอาหารคํา ณ ภตัตาคาร ดว้ยบรกิารทา่นดว้ย“แฮมูลทงั” หนา้ตาคลา้ยกับตม้ยําทะเลบา้นเรา 
แตต่า่งกนัทคีวามเขม้ขน้ และความจัดจา้นซงึนอ้ยกวา่ตม้ยําบา้นเรามาก ภายในหมอ้ไฟจะมกีารนําอาหารทะเล
ชนดิตา่งๆ เชน่ ปลาหมกึ หอย ป ูผักชนดิตา่งๆ และเห็ดเข็มทองมาตม้รวมกนั ทานกับนําจมิเกาหลี

PARK RESORT 3* หรอืเมอืงใกลเ้คยีง ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่

(จดัทวัรไ์ปเฉพาะพเีรยีดชว่งจดัเทศกาลตกปลานําแข็ง

อาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 
เทศกาลตกปลานําแข็ง ใหท้่านไดล้องสัมผัสบรรยากาศการตกปลาเทราทภ์เูขา ซงึจะเปลยีน

สภาพเป็นนําแข็งซงึมีความหนาประมาณ 30-40 เซนติเมตร ปลาชนิดนีเป็นปลาสายพันธ์เดียวกันกับ
ปลาแซลมอน ซงึอาศัยอยู่ในนําเย็นอุณหภมู ิตํากว่า 20 องศาเซลเซยีส ซงึเป็นปลาทมีคีวามสวยงามและมี
รสชาตหิวานมนัอรอ่ย สามารถนํามาทําเป็นซชูหิรอืซาซมิมิารับประทานได ้ อสิระเพลดิเพลนิกบักจิกรรม ต่างๆ 

าล ซงึจะหลายกจิกรรมใหท้่านไดท้ดลองสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ  อาทเิชน่ สโนวสเลด
, รถATV เป็นตน้ (ราคาทัวรร์วมคา่อปุกรณต์กปลา)

  
  
  

ตามความเหมาะสม  โดยไมต่อ้งแจง้ให้

การจราจร,อากาศ ฯลฯ ** 

เคาน์เตอร ์N(เชค็อนิกรุ๊ปของสายการบนิ
โดยมเีจา้หนา้ทขีองบริษัทและหัวหนา้ทัวร์ พรอ้มอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการ

เทยีวบนิท ีKE658(บรกิารอาหารและ
06.40 น.) 

ถนิเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัวโมง
เพอืความสะดวกในการนัดหมาย กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถนิ) นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้

บนลานสกขีนาดใหญ่ เพลดิเพลนิกับลานหมิะทกีวา้งใหญ่ และเนนิเล่นสกี
ระดับต่าง ๆ และบรกิารอนืๆ สําหรับผูท้ไีม่ตอ้งการเล่นสก ีเชน่  รา้นอาหาร คอฟฟีชอ้ป ซุปเปอร์มาเก็ตไว ้

ค่าครูฝึก ค่าอุปกรณ์การเล่นสกรีาคาประมาณ 50,000 
หมายเหต ุลานสกบีางแหง่ไมส่ามารถเขา้ไปในลานสกไีด ้เพราะเนอืงจากจะเป็นการรบกวนผูเ้ลน่สกี

 
อาหารพนืเมอืงของคาบสมทุรเกาหล ี

ลักษณะคลา้ยสกุหีมอ้ไฟของญปีุ่ น โดยนําเครอืงเคยีงตา่ง ๆ เชน่ผักหลากชนดิ เห็ดตามฤด ูโอเดง้ เบคอนหมู
ทจัีดเตรยีมไว ้มาจัดเรยีงใหส้วยงามในหมอ้ เวลาทาน เตมินําซปุชาบปูรงุรสแลว้ตม้ใหเ้ดอืด แลว้จงึนําอดุง้สด

นอุดง้รอ้นและทานพรอ้มขา้วสวยรอ้น นําจมิซอีวิเกาหล ีและเครอืงเคยีงนานา

ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มววิ อันงดงามทมีเีอกลักษณ์เฉพาะตัวหรอื อกี
ชอืเรยีกหนงึวา่สวสิเซอรแ์ลนดข์องเกาหล ีซงึจะผ่านเสน้ทางธรรมชาตทิสีวยงาม ลัดเลาะผ่านไปตามหนา้ผา 

ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ ในกรณีทสีภาพอากาศไม่
ขนึสูจ่ดุชมววิของอทุยานแหง่ชาตโิซรัคซาน ซงึจะ

สามารถมองเห็นววิทวิทัศน์บนยอดเขาดุจดังภาพวาดเกนิ บรรยาย จากนันนําทุกท่านนมัสการพระพุทธรูป
แกต่ัวทา่นเองและครอบครัว 

หนา้ตาคลา้ยกับตม้ยําทะเลบา้นเรา 
แตต่า่งกนัทคีวามเขม้ขน้ และความจัดจา้นซงึนอ้ยกวา่ตม้ยําบา้นเรามาก ภายในหมอ้ไฟจะมกีารนําอาหารทะเล

และเห็ดเข็มทองมาตม้รวมกนั ทานกับนําจมิเกาหล ี

เทยีบเทา่ 

เฉพาะพเีรยีดชว่งจดัเทศกาลตกปลานําแข็ง) - ไรส่ตอเบอร ี-สวน

ใหท้่านไดล้องสัมผัสบรรยากาศการตกปลาเทราทภ์เูขา ซงึจะเปลยีน
เซนติเมตร ปลาชนิดนีเป็นปลาสายพันธ์เดียวกันกับ

องศาเซลเซยีส ซงึเป็นปลาทมีคีวามสวยงามและมี
รสชาตหิวานมนัอรอ่ย สามารถนํามาทําเป็นซชูหิรอืซาซมิมิารับประทานได ้ อสิระเพลดิเพลนิกบักจิกรรม ต่างๆ 

าล ซงึจะหลายกจิกรรมใหท้่านไดท้ดลองสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ  อาทเิชน่ สโนวสเลด, 
) 
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***หมายเหต ุกําหนดการเทศกาลตกปลานาํแข็ง จดัขนึชว่งประมาณ
ทงันขีนึอยูก่บัสภาพภูมอิากาศในละปี ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนโปรแกรมตามความเหมาะสม
หากเกดิเหตสุดุวสิยัขดัขอ้งไมส่ามารถไปเทศกาลตกปลานาํแข็งได้

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย 
สามชัน โดยนําลงไปผัดปรุงรสใหห้วานเล็กนอ้ย มนํีาขลุกขลกิ รับประทานพรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ เสรฟิพรอ้ม
เครอืงเคยีงและซปุรอ้นๆ 

บา่ย เดนิทางเขา้สู ่ไรส่ตรอเบอรร์ ี
อกลับมาฝากคนทีท่านรักทีเมอืงไทยไดด้ว้ย โดยจะมกีารแพ็คใส่ กล่องสวยงาม และจัดส่งใหท้่านในวัน
สุดทา้ย จากนันนําท่านสู่ 
กลางแจง้ทใีหญท่สีดุของประเทศโดยมบีรษัิทซมัซงุเป็นเจา้ของ ตังอยูท่า่มกลางหบุเขา ใหท้า่นไดอ้สิระเทยีว
ชมท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ทนีีท่านจะพบเจา้ป่าสงิโต และเสือ
สามารถอยูด่ว้ยกนัไดอ้ยา่งเป็นสขุ ชมความน่ารักของหมทีสีา
ดนิแดนแหง่เทพนยิาย สวนสฤีดู ซงึจะปลูกดอกไมเ้ปลยีนไปตามฤดูกาล อกีทังยังสามารถสนุกกับเครอืงเล่น
นานาชนดิ อาทเิชน่ สเปซทัวร ์รถไฟเหาะและหนอนสะบัด ชมสวนดอกไมซ้งึกําลังบานสะพรังอวดสสีันเต็ม
สวน (ทังนีขนึอยู่กับสภาพอากาศ เดอืนมนีาคม 
มถิุนายน เป็นดอกกุหลาบ
พฤศจกิายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ
แบบ ONE DAY TICKET เลน่ไดท้กุเครอืงเลน่ไมจํ่ากดัรอบ เลอืกชมและเลอืกซอืชอ้บปิงในรา้นคา้ของทรีะลกึ
ตา่งๆอยา่งมากมาย 

คาํ บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย 
เลอืงชอืและรูจ้ักกนัดทัีวโลก มรีสชาตอิอกหวาน
สว่นทอีรอ่ยทสีดุ) ยา่งบนเตาถา่นแบบดังเดมิและตัดเป็นชนิพอคํา ห่อทานแบบเมยีงคําไทย โดยใสนํ่าจมิเตา้
เจยีวและเครอืงเคยีงทชีอบหรอืขา้วสวยรอ้นตามทชีอบ บรกิารเครอืงเคยีงตา่งๆ

 พกัท ี GALAXY HOTEL3
วนัท4ี พระราชชางดอ๊กคงุ– ศนูยโ์สม 

เมยีงดง 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม
 นําท่านสู่  พระราชวงัชางดอ๊กคุง

ค.ศ.1405 เป็นพระราชวังทมีคีวามสําคัญอยา่งมากต่อกษัตรยิห์ลายๆ พระองคใ์นราชวงศโ์ชซอนทมีสีภาพดี
และสมบูรณ์ทีสุดใน 5 พระราชวังหลวงทังหมดทียังคงเก็บรักษาไวแ้ละทีนียังไดรั้บการขนึทะเบียนจาก 
UNESCO วา่เป็น มรดกโลกทางวัฒนธรรม ในปี 
ผลติจากโสมทมีอีาย ุ6 ปี ซงึถอืว่าเป็นโสมทมีคีุณภาพดทีสีดุ ชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้่านไดเ้ลอืกซอื
โสมทมีคีณุภาพดทีทีสีดุและราคาถกูกวา่ไทยถงึ 
และนับถอื จากนันนําทา่นชม
เกาหล ีทนํีามาแปรรปูเป็นรปูแบบตา่งๆ ทมีสีรรพคณุรักษาโรค และบํารงุรา่งกาย

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร
เป็นอาหารเลอืงชอืของเมอืงหลวงเชอืกนัวา่บํารงุและเสรมิสขุภาพเสริฟ์ท่านละ 
ไกจ่ะมขีา้วเหนยีวรากโสมพทุราแดงเกาลัดเสริฟ์พรอ้มเครอืงเคยีงเสน้ขนมจนีเหลา้โสมพรกิไทยดําและเกลอื

บา่ย นําทา่นชม COSMETIC SHOP

อปปิงสนิคา้ปลอดภาษีทหีา้ง 

วัยรุ่นยา่นสยามสแควร ์โดยเฉพาะอยา่งยงิเป็นแหล่งรวมเครอืงสําอางคช์อืดัง อาท ิ

Face Shop, Misshaเป็น 

คาํ อสิระอาหารคาํเพอืใหท้า่นไดช้อ้ปปิงไดอ้ยา่งจใุจ
 พกัท ี GALAXY HOTEL3
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หมายเหต ุกําหนดการเทศกาลตกปลานาํแข็ง จดัขนึชว่งประมาณ
ทงันขีนึอยูก่บัสภาพภูมอิากาศในละปี ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนโปรแกรมตามความเหมาะสม
หากเกดิเหตสุดุวสิยัขดัขอ้งไมส่ามารถไปเทศกาลตกปลานาํแข็งได*้**  

บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “โอซมับลุโกก”ิ
สามชัน โดยนําลงไปผัดปรุงรสใหห้วานเล็กนอ้ย มนํีาขลุกขลกิ รับประทานพรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ เสรฟิพรอ้ม

ไรส่ตรอเบอรร์ ีใหท้่านไดช้มิสตรอเบอรร์สีดๆ หวานฉําจากไร่ นอกจากนัน ท่านยังสามารถซ ื
อกลับมาฝากคนทีท่านรักทีเมอืงไทยไดด้ว้ย โดยจะมกีารแพ็คใส่ กล่องสวยงาม และจัดส่งใหท้่านในวัน

จากนันนําท่านสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ซงึถูกขนานนามว่าดสินีย์แลนด์เกาหลี เป็นสวนสนุก
กลางแจง้ทใีหญท่สีดุของประเทศโดยมบีรษัิทซมัซงุเป็นเจา้ของ ตังอยูท่า่มกลางหบุเขา ใหท้า่นไดอ้สิระเทยีว
ชมท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ทนีีท่านจะพบเจา้ป่าสงิโต และเสือ
สามารถอยูด่ว้ยกนัไดอ้ยา่งเป็นสขุ ชมความน่ารักของหมทีสีามารถสอืสารกบัคนขบัรถไดเ้ป็นอยา่งด ีหรอืเขา้สู่
ดนิแดนแหง่เทพนยิาย สวนสฤีดู ซงึจะปลูกดอกไมเ้ปลยีนไปตามฤดูกาล อกีทังยังสามารถสนุกกับเครอืงเล่น
นานาชนดิ อาทเิชน่ สเปซทัวร ์รถไฟเหาะและหนอนสะบัด ชมสวนดอกไมซ้งึกําลังบานสะพรังอวดสสีันเต็ม

พอากาศ เดอืนมนีาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทวิลปิ
มถิุนายน เป็นดอกกุหลาบ, เดือนสงิหาคม - เดือนกันยายน เป็นสวนดอกลลิลี
พฤศจกิายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชมกจิกรรมและการแสดงตา่งๆ ทจัีดตามตารางประจําวันดว้ยบัตรเขา้ชม

เลน่ไดท้กุเครอืงเลน่ไมจํ่ากดัรอบ เลอืกชมและเลอืกซอืชอ้บปิงในรา้นคา้ของทรีะลกึ

ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “คาลบ”ี หมูยา่งเกาหลี
เลอืงชอืและรูจ้ักกนัดทัีวโลก มรีสชาตอิอกหวาน นุ่มและกลมกลอ่ม นําหมสูเต็กสว่นทตีดิกบักระดกู

ยา่งบนเตาถา่นแบบดังเดมิและตัดเป็นชนิพอคํา ห่อทานแบบเมยีงคําไทย โดยใสนํ่าจมิเตา้
เจยีวและเครอืงเคยีงทชีอบหรอืขา้วสวยรอ้นตามทชีอบ บรกิารเครอืงเคยีงตา่งๆ

HOTEL3* เมอืงโซล หรอืเทยีบเทา่ 
ศนูยโ์สม – ศนูยส์มุนไพรเกาหล ี– Cosmetic Shop 

อาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 
พระราชวงัชางดอ๊กคุง เป็นพระราชวังหลวงวังทสีองทสีรา้งต่อจากพระราชวังคยองบกกุง ในปี 
เป็นพระราชวังทมีคีวามสําคัญอยา่งมากต่อกษัตรยิห์ลายๆ พระองคใ์นราชวงศโ์ชซอนทมีสีภาพดี

พระราชวังหลวงทังหมดทียังคงเก็บรักษาไวแ้ละทีนียังไดรั้บการขนึทะเบียนจาก 
วา่เป็น มรดกโลกทางวัฒนธรรม ในปี 1997 จากนันนําทา่นสู ่ศนูยโ์สม 

ปี ซงึถอืว่าเป็นโสมทมีคีุณภาพดทีสีดุ ชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้่านไดเ้ลอืกซอื
โสมทมีคีณุภาพดทีทีสีดุและราคาถกูกวา่ไทยถงึ 2 เท่า เพอืนําไปบํารุงร่างกาย หรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทที่านรัก
และนับถอื จากนันนําทา่นชม ศนูยย์าสมนุไพรเกาหล ีใหท้่านไดเ้ลอืกซอืเลอืกชม สมนุไพรฮอตเกนามขูอง
เกาหล ีทนํีามาแปรรปูเป็นรปูแบบตา่งๆ ทมีสีรรพคณุรักษาโรค และบํารงุรา่งกาย

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบรกิารทา่นดว้ย“ซมัเกทงั”เป็นอาหารวังในสมัยกอ่นปัจจุบัน
เป็นอาหารเลอืงชอืของเมอืงหลวงเชอืกนัวา่บํารงุและเสรมิสขุภาพเสริฟ์ท่านละ 
ไกจ่ะมขีา้วเหนยีวรากโสมพทุราแดงเกาลัดเสริฟ์พรอ้มเครอืงเคยีงเสน้ขนมจนีเหลา้โสมพรกิไทยดําและเกลอื

COSMETIC SHOPศนูยร์วมเครอืงสําอางชอืดังของเกาหล ีเชน่ 

อปปิงสนิคา้ปลอดภาษีทหีา้ง Duty Freeจากนันใหท้่าน ชอ้ปปิงตามอัธยาศัย ณ 

วัยรุ่นยา่นสยามสแควร ์โดยเฉพาะอยา่งยงิเป็นแหล่งรวมเครอืงสําอางคช์อืดัง อาท ิ

อสิระอาหารคาํเพอืใหท้า่นไดช้อ้ปปิงไดอ้ยา่งจใุจ 

GALAXY HOTEL3* เมอืงโซล หรอืเทยีบเทา่ 

  
  
  

หมายเหต ุกําหนดการเทศกาลตกปลานาํแข็ง จดัขนึชว่งประมาณ กลางเดอืนมกราคมของทุกปี  
ทงันขีนึอยูก่บัสภาพภูมอิากาศในละปี ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนโปรแกรมตามความเหมาะสม

***   
”มสีว่นผสมของปลาหมกึและหมู

สามชัน โดยนําลงไปผัดปรุงรสใหห้วานเล็กนอ้ย มนํีาขลุกขลกิ รับประทานพรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ เสรฟิพรอ้ม

ใหท้่านไดช้มิสตรอเบอรร์สีดๆ หวานฉําจากไร่ นอกจากนัน ท่านยังสามารถซ ื
อกลับมาฝากคนทีท่านรักทีเมอืงไทยไดด้ว้ย โดยจะมกีารแพ็คใส่ กล่องสวยงาม และจัดส่งใหท้่านในวัน

ซงึถูกขนานนามว่าดสินีย์แลนด์เกาหลี เป็นสวนสนุก
กลางแจง้ทใีหญท่สีดุของประเทศโดยมบีรษัิทซมัซงุเป็นเจา้ของ ตังอยูท่า่มกลางหบุเขา ใหท้า่นไดอ้สิระเทยีว
ชมท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ทนีีท่านจะพบเจา้ป่าสงิโต และเสือ

อสารกบัคนขบัรถไดเ้ป็นอยา่งด ีหรอืเขา้สู่
ดนิแดนแหง่เทพนยิาย สวนสฤีดู ซงึจะปลูกดอกไมเ้ปลยีนไปตามฤดูกาล อกีทังยังสามารถสนุกกับเครอืงเล่น
นานาชนดิ อาทเิชน่ สเปซทัวร ์รถไฟเหาะและหนอนสะบัด ชมสวนดอกไมซ้งึกําลังบานสะพรังอวดสสีันเต็ม

เมษายน เป็นสวนดอกทวิลปิ, เดอืนพฤษภาคม - เดอืน
เดือนกันยายน เป็นสวนดอกลลิลี, เดือนตุลาคม - เดือน

ชมกจิกรรมและการแสดงตา่งๆ ทจัีดตามตารางประจําวันดว้ยบัตรเขา้ชม
เลน่ไดท้กุเครอืงเลน่ไมจํ่ากดัรอบ เลอืกชมและเลอืกซอืชอ้บปิงในรา้นคา้ของทรีะลกึ

หมูยา่งเกาหล ีเป็นอาหารพนืเมอืงเกาหลทีี
นุ่มและกลมกลอ่ม นําหมสูเต็กสว่นทตีดิกบักระดกู(เชอืวา่เป็น

ยา่งบนเตาถา่นแบบดังเดมิและตัดเป็นชนิพอคํา ห่อทานแบบเมยีงคําไทย โดยใสนํ่าจมิเตา้
เจยีวและเครอืงเคยีงทชีอบหรอืขา้วสวยรอ้นตามทชีอบ บรกิารเครอืงเคยีงตา่งๆ 

Cosmetic Shop –Duty free -  ตลาด

เป็นพระราชวังหลวงวังทสีองทสีรา้งต่อจากพระราชวังคยองบกกุง ในปี 
เป็นพระราชวังทมีคีวามสําคัญอยา่งมากต่อกษัตรยิห์ลายๆ พระองคใ์นราชวงศโ์ชซอนทมีสีภาพดี

พระราชวังหลวงทังหมดทียังคงเก็บรักษาไวแ้ละทีนียังไดรั้บการขนึทะเบียนจาก 
ศนูยโ์สม ซงึรัฐบาลรับรองคุณภาพว่า

ปี ซงึถอืว่าเป็นโสมทมีคีุณภาพดทีสีดุ ชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้่านไดเ้ลอืกซอื
เท่า เพอืนําไปบํารุงร่างกาย หรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทที่านรัก

ใหท้่านไดเ้ลอืกซอืเลอืกชม สมนุไพรฮอตเกนามขูอง
เกาหล ีทนํีามาแปรรปูเป็นรปูแบบตา่งๆ ทมีสีรรพคณุรักษาโรค และบํารงุรา่งกาย 

เป็นอาหารวังในสมัยกอ่นปัจจุบัน
เป็นอาหารเลอืงชอืของเมอืงหลวงเชอืกนัวา่บํารงุและเสรมิสขุภาพเสริฟ์ท่านละ 1 ตัวในหมอ้ดนิรอ้นภายในตัว
ไกจ่ะมขีา้วเหนยีวรากโสมพทุราแดงเกาลัดเสริฟ์พรอ้มเครอืงเคยีงเสน้ขนมจนีเหลา้โสมพรกิไทยดําและเกลอื 

ศนูยร์วมเครอืงสําอางชอืดังของเกาหล ีเชน่ Rojukiss, Misshaเป็นนําท่าน ช ้

จากนันใหท้่าน ชอ้ปปิงตามอัธยาศัย ณ ตลาดเมยีงดง แหล่งรวม

วัยรุ่นยา่นสยามสแควร ์โดยเฉพาะอยา่งยงิเป็นแหล่งรวมเครอืงสําอางคช์อืดัง อาท ิEtude, Skinfood, The 
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วนัท5ี โซลทาวเวอร–์ ศนูยน์ํามนัสนเข็มแดง 
ถนนฮงแด – ซุปเปอรม์าเก็

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม
 นําท่านสู่ชม โซลทาวเวอร์

ระดับนําทะเล ท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอร์ไดร้อบทศิ 
สามารถมองไดถ้งึเขาพกูกัซนั และถา้หันไปยงัทศิตรงขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถงึแมนํ่าฮนักัง 
ลฟิท ์**นําท่านสู ่ศูนยนํ์ามนัสนเข็มแดง
นํามนัสนเขม็แดงนันมปีระโยชน์อยา่งมากมาย ทังชว่ยละลายคลอเรสเตอรอล และไขมันทอีดุตันในเสน้เลอืด 
ลดระดับนําตาลในเลอืด ชว่ยขบัสารพษิออกจากร่างกายในรูปแบบของเสยี เชน่ เหงอื ปัส
ลา้งสารพษิหรอืดท็ีอกซเ์ลอืดใหส้ะอาด เพมิการไหลเวยีนของเลอืดไดส้ะดวกขนึ ชว่ยเพมิภมูติา้นทานใหก้ับ
รา่งกาย บํารงุผวิพรรณใหส้ดใสจากภายใน และลดอตัราเสยีงในการเกดิโรคมะเร็ง นําท่านสูพ่พิธิภณัฑส์าหรา่ย
ซงึท่านจะไดเ้รียนรูก้ารทําสาหร่ายของชาวเกาห
สาหรา่ยพเิศษ....ใหท้า่นไดน้อกจากนทีนียีงัมบีรกิารถา่ยรปูเป็นทรีะลกึในชดุฮนับกพรอ้มใหท้า่นทํา คมิบบัหรอื
ขา้วหอ่สาหรา่ยเกาหลดีว้ยตนเองอกีดว้ย   
ประจําชาตเิกาหล ีชดุฮนับก  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร
ดังเดมิของเมอืงอนัดงปัจจบุนัไดร้ับความนยิมอยา่งแพรห่ลายและรสชาตขิองจมิดักก็เป็นทถีกูปากถกูลนิคน
ไทยเป็นอยา่งยงิ 

บา่ย นําทา่นอสิระชอ้ปปิงถนนฮง
พลาดนําทา่นสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน
ทา่นชอ้ปปิงท ี ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต
สําเร็จรปู สาหรา่ย ขนมขบเคยีว ลกูอม ผลไมต้ามฤดกูาลและของทรีะลกึตา่งๆ

19.45น. นําทา่นกลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ โคเรยีนแอรไ์ลน ์เทยีวบนิที
(บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง

23.50 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

 
**************************************************
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ศนูยน์ํามนัสนเข็มแดง - พพิธิภณัฑส์าหรา่ย+สวมชุดฮนับก
ซุปเปอรม์าเก็ต - กรงุเทพฯ 
อาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 
โซลทาวเวอร  ์1 ใน 18 หอคอยเมืองทีสูงทีสุดในโลกมีความสูงถึง 

ระดับนําทะเล ท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอร์ไดร้อบทศิ 
สามารถมองไดถ้งึเขาพกูกัซนั และถา้หันไปยงัทศิตรงขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถงึแมนํ่าฮนักัง 

นํามนัสนเข็มแดง เป็นการสกัดจากใบสนเข็มแดงบรสิทุธ ิ
นํามนัสนเขม็แดงนันมปีระโยชน์อยา่งมากมาย ทังชว่ยละลายคลอเรสเตอรอล และไขมันทอีดุตันในเสน้เลอืด 
ลดระดับนําตาลในเลอืด ชว่ยขบัสารพษิออกจากร่างกายในรูปแบบของเสยี เชน่ เหงอื ปัส
ลา้งสารพษิหรอืดท็ีอกซเ์ลอืดใหส้ะอาด เพมิการไหลเวยีนของเลอืดไดส้ะดวกขนึ ชว่ยเพมิภมูติา้นทานใหก้ับ
รา่งกาย บํารงุผวิพรรณใหส้ดใสจากภายใน และลดอตัราเสยีงในการเกดิโรคมะเร็ง นําท่านสูพ่พิธิภณัฑส์าหรา่ย
ซงึท่านจะไดเ้รียนรูก้ารทําสาหร่ายของชาวเกาหลีประวัตคิวามเป็นมาและความผูกผันทีชาวเกาหลีทมีตี่อ

ใหท้า่นไดน้อกจากนทีนียีงัมบีรกิารถา่ยรปูเป็นทรีะลกึในชดุฮนับกพรอ้มใหท้า่นทํา คมิบบัหรอื
ขา้วหอ่สาหรา่ยเกาหลดีว้ยตนเองอกีดว้ย   นําทา่นสู ่พพิธิภณัฑส์าหรา่ย พรอ้มใหท้า่นทําคมิบบั และสวมชดุ

ระจําชาตเิกาหล ีชดุฮนับก   
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย“จมิดกั”

ดังเดมิของเมอืงอนัดงปัจจบุนัไดร้ับความนยิมอยา่งแพรห่ลายและรสชาตขิองจมิดักก็เป็นทถีกูปากถกูลนิคน

ถนนฮงแด หรอืบรเิวณหนา้มหาวทิยาลัยฮงอกิน ี เป็นแหลง่ชอ๊ปปิงสําหรับวัยรุน่ทไีมค่วร
ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน เพอืนําทา่นเดนิทางกลับสู ่
ซุปเปอรม์ารเ์ก็ตซงึมสีนิคา้ตา่งๆ มากมายใหเ้ลอืกซอืหาเป็นของฝาก เชน่ กมิจ ิ บะหมกีงึ

สําเร็จรปู สาหรา่ย ขนมขบเคยีว ลกูอม ผลไมต้ามฤดกูาลและของทรีะลกึตา่งๆ
กลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ โคเรยีนแอรไ์ลน ์เทยีวบนิทKีE65

บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง)// พเีรยีด 07-11 ธ.ค. ไฟลทจ์ะเป็น KE651(

เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมูกิรงุเทพฯโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ

******************************************

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  

สวมชุดฮนับก+ทาํคมิบบั– ชอ้ปปิง

หอคอยเมืองทีสูงทีสุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือ
ระดับนําทะเล ท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอร์ไดร้อบทศิ 360 องศาโดย
สามารถมองไดถ้งึเขาพกูกัซนั และถา้หันไปยงัทศิตรงขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถงึแมนํ่าฮนักัง **ไมร่าคารวมคา่ขนึ

เป็นการสกัดจากใบสนเข็มแดงบรสิทุธ ิ100% ซงึสรรพคุณของ
นํามนัสนเขม็แดงนันมปีระโยชน์อยา่งมากมาย ทังชว่ยละลายคลอเรสเตอรอล และไขมันทอีดุตันในเสน้เลอืด 
ลดระดับนําตาลในเลอืด ชว่ยขบัสารพษิออกจากร่างกายในรูปแบบของเสยี เชน่ เหงอื ปัสสาวะ อจุจาระ ชว่ย
ลา้งสารพษิหรอืดท็ีอกซเ์ลอืดใหส้ะอาด เพมิการไหลเวยีนของเลอืดไดส้ะดวกขนึ ชว่ยเพมิภมูติา้นทานใหก้ับ
รา่งกาย บํารงุผวิพรรณใหส้ดใสจากภายใน และลดอตัราเสยีงในการเกดิโรคมะเร็ง นําท่านสูพ่พิธิภณัฑส์าหรา่ย

ลีประวัตคิวามเป็นมาและความผูกผันทีชาวเกาหลีทมีตี่อ
ใหท้า่นไดน้อกจากนทีนียีงัมบีรกิารถา่ยรปูเป็นทรีะลกึในชดุฮนับกพรอ้มใหท้า่นทํา คมิบบัหรอื

พรอ้มใหท้า่นทําคมิบบั และสวมชดุ

”ไกอ่บซอีวิดําวุน้เสน้เมนูพนืเมอืง
ดังเดมิของเมอืงอนัดงปัจจบุนัไดร้ับความนยิมอยา่งแพรห่ลายและรสชาตขิองจมิดักก็เป็นทถีกูปากถกูลนิคน

หรอืบรเิวณหนา้มหาวทิยาลัยฮงอกิน ี เป็นแหลง่ชอ๊ปปิงสําหรับวัยรุน่ทไีมค่วร
เพอืนําทา่นเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ โดยระหวา่งทางนํา

อหาเป็นของฝาก เชน่ กมิจ ิ บะหมกีงึ
สําเร็จรปู สาหรา่ย ขนมขบเคยีว ลกูอม ผลไมต้ามฤดกูาลและของทรีะลกึตา่งๆ 

59 
KE651(17.20-21.30น.) 

โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

****************************************** 
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โปรแกรม : เกาหลWีinter Soraksan & Ice Fishingวนั 3 คนื โดยสายการบนิโคเรยีนแอร ์(KE) 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 
พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 
พักกับผูใ้หญ ่

 1 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กไมม่เีตยีง 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น 
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตวั 
ทา่นละ 

พักเดยีวเพมิ 
ทา่นละ 

วันท ี07-11 ธันวาคม 61 24,900.- 24,900.- 23,900.- 22,900.- 7,000.- 6,900.- 

วันท ี14-18 ธันวาคม 61 24,900.- 24,900.- 23,900.- 22,900.- 7,000.- 6,900.- 

วันท ี21-25ธันวาคม 61 24,900.- 24,900.- 23,900.- 22,900.- 7,000.- 6,900.- 

วันท ี04-08 มกราคม 62 24,900.- 24,900.- 23,900.- 22,900.- 7,000.- 6,900.- 

วันท ี11-15 มกราคม 62 23,900.- 23,900.- 22,900.- 21,900.- 6,400.- 6,900.- 

วันท ี18-22 มกราคม 62 23,900.- 23,900.- 22,900.- 21,900.- 6,400.- 6,900.- 

วันท ี25-29 มกราคม 62 23,900.- 23,900.- 22,900.- 21,900.- 6,400.- 6,900.- 

วันท ี01-05 กมุภาพันธ ์62 23,900.- 23,900.- 22,900.- 21,900.- 6,400.- 6,900.- 

วันท ี08-12 กมุภาพันธ ์62 23,900.- 23,900.- 22,900.- 21,900.- 6,400.- 6,900.- 

วันท ี15-19 กมุภาพันธ ์62 24,900.- 24,900.- 23,900.- 22,900.- 6,400.- 6,900.- 

วันท ี22-26 กมุภาพันธ ์62 23,900.- 23,900.- 22,900.- 21,900.- 6,400.- 6,900.- 

วันท ี01-05 มนีาคม 62 23,900.- 23,900.- 22,900.- 21,900.- 6,400.- 6,900.- 

วันท ี08-12 มนีาคม 62 23,900.- 23,900.- 22,900.- 21,900.- 6,400.- 6,900.- 

วันท ี15-19 มนีาคม 62 23,900.- 23,900.- 22,900.- 21,900.- 6,400.- 6,900.- 

วันท ี22-26 มนีาคม 62 22,900.- 22,900.- 21,900.- 20,900.- 5,400.- 6,900.- 

*** ราคาเด็กทารก(อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั) ทา่นละ 10,900.-  *** 

***ราคานรีวมรายการทวัร ์และ ตวัเครอืงบนิ*** 

 

***ราคานเีฉพาะกรุป๊หนา้รา้นเทา่นนั กรุป๊เหมาโปรดสอบถามอกีครงั*** 
**ราคานสีําหรบัลกูคา้ทถีอืพาสปอรต์ไทยเทา่นนั!! ** 

**สําหรบัลกูคา้ทถีอืพาสปอรต์ไทยไมต่อ้งทําวซีา่เขา้ประเทศเกาหลใีต ้หาก
ลูกคา้ชาวตา่งชาตโิปรดตดิตอ่สอบถามอกีครงั** 

 
 

หมายเหต ุ:รายการนไีมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิและคนขบัรถ (รวมทา่นละ 1,400 บาท/ทา่น/ทรปิ) 

หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

 (เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทสีนามบนิสวุรรณภมู)ิ**เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 

** โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลงได ้ทงันขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทไีมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ 
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พาสปอรต์จะตอ้งมอีายกุอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

ในกรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทงัทกีรงุเทพฯ และทปีระเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้

ประเทศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทงิสนิ 

หมายเหต ุ**   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงเทยีวบนิทงัไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้
ทงันขีนึอยูก่บัสายการบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการเพอืความเหมาะสมไมว่า่จะเกดิจาก
ความขดัขอ้งของ ยานพาหนะหรอืมเีหตุหนงึเหตุใดจนทําใหไ้ม่สามารถดําเนนิการตามหมายกําหนดการได้
โปรแกรมการเดนิทางเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลยีนแปลงรายการท่องเทยีวบางรายการหรอื
ทดแทนรายการท่องเทยีวบางรายการ และจะตอ้งมจีํานวนผูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขนึไปจงึออกเดนิทาง ใน
กรณีทมีจีํานวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย    อตัราคา่บรกิารน ีสําหรบัเดนิทางตงัแต ่30 ทา่นขนึ
ไป ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาในกรณีทมีผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 30 ทา่น 
 

เงอืนไขการใชบ้รกิาร 

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการทจีะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสุดวสิัยทีทาง บรษัิทฯ ไม ่
    สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทยีวบนิ รวมถงึกรณีทกีองตรวจคนเขา้ 
    เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืงรวมทังในกรณีท ี
    ท่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนํีาเงนิ) เดนิทาง หากท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใด 
    ประเทศหนงึ      
2. บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทยีว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
3. บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
4. กรณีทคีณะไม่ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธใินการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่าน 
    ทราบลว่งหนา้ 5-7 วันกอ่นการเดนิทาง  
5. เมอืทา่นทําการซอืโปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงอืนไขของหมายเหตทุุกขอ้แลว้ 
 

**สําคญั!! บรษิทั ทําธุรกจิเพอืการทอ่งเทยีวเทา่นนั ไมส่นบัสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศเกาหล ี
โดยผดิกฎหมายและในขนัตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทงัไทยและเกาหล ีขนึอยูก่บัการพจิารณาของ

เจา้หนา้ทเีทา่นนัลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง  
ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้งัสนิ** 

 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 
1. คา่บตัรโดยสารชนัทัศนาจรไป – กลับ (ตัวกรุ๊ป) รวมภาษี สนามบนิและภาษีนํามนัไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 
2. คา่ทพีัก 3 คนื หอ้งละ 2 - 3 ทา่น 
3. คา่เขา้ชมสถานทตีามรายการระบ ุ
4. หัวหนา้ทัวรห์รอืมคัคเุทศกท์อ้งถนิผูช้ํานาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง 
5. ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท  เสยีชวีติ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 
6. สมัภาระนําหนักไมเ่กนิท่านละ 23 กก.  
7. ราคารวมภาษีมลูคา่เพมิ 7% 
** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซอืประกนัการเดนิทางสาํหรับครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพมิเตมิกบัทางบรษัิทได ้** 
 -เบยีประกนัเรมิตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 -เบยีประกนัเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10**ความครอบคลุมผูเ้อาประกันทมีอีายมุากกว่า 16 หรอืนอ้ย
กวา่ 75 ปี **  
 วัน]  
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  
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 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย 
2.  คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่อาหาร - เครอืงดมื นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้ 
3. คา่นําหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีเีกนิกวา่สายการบนิกําหนด 23 กโิลกรัม 
4. วซีา่เขา้ประเทศเกาหล ีในกรณีทผีูเ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว หรอื ประเทศททีตีอ้งทําวซีา่เขา้ประเสาธารณ

รัฐเกาหลใีต ้คา่ธรรมเนยีมการยนืวซีา่ทา่นละ 1,750 บาท สําหรับผูท้ถีอืหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว จะตอ้งทําเรอืงแจง้ 
เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านันกอ่นการสง่เอกสารยนืวซีา่ 

5 คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิและคนขบัรถ (รวมทา่นละ 1,400 บาท/ทา่น/ทรปิ) 
 
การสาํรองทนีงั 
1. กรุณาสํารองทีนัง+ชําระเงินมัดจําท่านละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือ 

เดนิทาง 
2. คา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื ชําระทังหมดกอ่นการเดนิทาง 15วัน 
3.  เมอืท่านตกลงชําระเงนิค่าบรกิารไมว่่าทังหมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับใน

เงอืนไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทไีดร้ะบไุวท้งัหมดนแีลว้ 
เงอืนไขการยกเลกิ 
1.  สําหรับผูโ้ดยสารทไีมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้นืวซีา่ให ้เมอืผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิ

การเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืคา่มดัจําทังหมด 
2.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-45 วัน เก็บเงนิมดัจําทงัหมด 
3.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วันเก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทัวร ์ตอ่ทา่น 
4.  ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทังหมด 100% ของราคาทัวร ์
5. ยกเลกิการเดนิทางในวันเดนิทาง,ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทังจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลใีต ้

ไมม่กีารคนืเงนิทังหมดไมว่่ากรณีใดๆทังสนิในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์าก
โรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะทําการเลือนการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทังนีท่านจะตอ้งเสีย
คา่ใชจ้า่ยทไีมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตัวทา่นละ 10,000 บาทและคา่ใชจ้า่ยอนืๆ 

6.  ยกเวน้กรุ๊ปทเีดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาล ทตีอ้งการันตมีัดจํากับสายการบนิหรอืค่ามัดจําทพีักโดยตรงหรอืโดย
การผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทยีวบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ 
Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์งัหมดไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

7. กรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทงักรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที
ระบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทงัสนิ 
**สําคญั!! บรษิทัทําธุรกจิเพอืการทอ่งเทยีวเทา่นนั ไมส่นบัสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศเกาหลใีตโ้ดย
ผดิกฎหมายและในขนัตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทงัไทยและเกาหลใีต ้ขนึอยูก่บัการพจิารณา
ของเจา้หนา้ทเีทา่นนั ลูกคา้ทุกทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์ม่
สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้งัสนิ** 

8. เมอืทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทาง   
 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทงัสนิ  
9. สําหรับผูเ้ดนิทางทีอายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 
 

เงอืนไขการเดนิทาง 
1. บรษัิทฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทเีกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิและอนืๆทอียูน่อกเหนอืการควบคมุ

ของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, 
ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 
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3. หากท่านยกเลกิก่อนรายการท่องเทียวจะสนิสุดลง ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านสละสทิธแิละจะไม่รับผดิชอบคืน
คา่บรกิารททีา่นไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณใีดๆ ทงัสนิ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนืองมาจากมสีงิผดิกฎหมาย หรอื
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณอีนืๆ 

5. รายการนีเป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครังหนงึ หลังจากไดสํ้ารองทนัีงบนเครอืง และ
โรงแรมทพีักในต่างประเทศเป็นทเีรยีบรอ้ย แต่อยา่งไรก็ตามรายการนอีาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีคดิตามราคาตัวเครอืงบนิในปัจจุบัน หากราคาตัวเครอืงบนิปรับสูงขนึ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะปรับราคาตัว
เครอืงบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณเีกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทเีกยีวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลยีนแปลง การบรกิารจาก
สายการบนิบรษัิทฯขนส่ง หรอื หน่วยงานทใีหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสุดความสามารถทจีะจัดบรกิารทัวรอ์นื
ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนันๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มีสทิธใินการใหคํ้าสัญญาใดๆ ทังสนิแทนบรษัิทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเท่านัน 

9. หากไม่สามารถไปเทยีวในสถานททีรีะบใุนโปรแกรมได ้อันเนืองมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาด
จากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทังสนิ แตทั่งนทีางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานทอีนืๆมาให ้โดยขอ
สงวนสทิธกิารจัดหานโีดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10. กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังทปีระเทศไทย และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทบีรษัิท
ระบใุนรายการเดนิทาง  

11. บรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณใีด ๆทังสนิบรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคก์ารเดนิทางเพอืทอ่งเทยีว
เกาหลเีทา่นัน 

12. เทยีวบนิ และรายการทอ่งเทยีวอาจมกีารเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
13. เมอืท่านตกลงชําระเงนิค่าบรกิารไมว่่าทังหมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับใน

เงอืนไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทไีดร้ะบไุวท้งัหมดนแีลว้ 
14. โรงแรมทพีักในประเทศเกาหลมีมีาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของทพีักแตกตา่งกับประเทศไทย โดยโรงแรม

ทพีักทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลตีามทรีะบใุน
รายการท่องเทยีวเทา่นัน โรงแรมทปีระเทศเกาหลโีดยสว่นใหญจ่ะเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin หรอืDouble) ในกรณีที
ทา่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ3ทา่นขนึอยูก่บัขอ้จํากดัของหอ้งพักและการวางรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม 
ซงึมคีวามแตกตา่งกันอาจจะทําใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนั และไมส่ามารถเสรมิเตยีงไดต้ามทตีอ้งการโรงแรมหลาย
แห่งจะไม่มเีครอืงปรับอากาศเนืองจากประเทศเกาหลีอยู่ในแถบทมีอีุณหภูมตํิาเครอืงปรับอากาศทมีจีะใหบ้รกิาร
ในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน 

15. กระเป๋าสัมภาระต่างๆถอืเป็นทรัพยส์นิส่วนตัวของท่าน ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายสูญหายล่าชา้ 
หรอือบุตัเิหตตุ่างๆ ใดๆทังสนิ 

16. เมอืทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอื
วา่ทา่นสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิและถา้ทา่นตอ้งการแยกตวัออก
จากกรุป๊ทวัรเ์พอืทอ่งเทยีวเอง โดยไมล่งรา้นศนูยโ์สม, ศนูยส์มุนไพร, รา้นนํามนัสน, ศนูยเ์ครอืงสําอาง 
และรา้นพลอยอะเมทสิ ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 300 USD ตอ่
ทา่น 

17. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธริาคานเีฉพาะนักทอ่งเทยีวชาวไทยและท่องเทยีวเป็นหมูค่ณะแบบ Join Tour เท่านัน กรณี
ตอ้งการตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบรษัิทอีกครัง หากเป็นนักท่องเทียวชาวต่างชาต ิหรือ พระสงฆ์ เก็บ
คา่ใชจ้า่ยเพมิ ทา่นละ 4,000 บาท 

18. ในระหวา่งทอ่งเทยีวจะมชีา่งภาพมาถา่ยรปูและชว่ยดแูลอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และในวนัสดุทา้ยของ
การเดนิทางชา่งภาพจะนําภาพถ่ายมาจําหน่ายหากว่าท่านใดสนใจสามารถซอืไดแ้ต่ถา้ทา่นใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซอื
ทังนขีนึอยูก่บัความพงึพอใจของท่าน ทางบรษัิททัวรไ์มม่กีารบังคับใหซ้อืแต่อยา่งใดแต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้
เพอืใหผุ้เ้ดนิทางไดร้ับทราบ 

19. ในกรณีทลีูกคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทขีองบรษิทัฯก่อนทุกครงัม ิ
 เชน่นนัทางบรษิทัฯจะ ไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทงัสนิ 
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ขอ้ความซงึถอืเป็นสาระสาํหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิงึรว่มเดนิทาง 
ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดนิทางทมีคีวามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมทพีัก อาหาร 
ยานพาหนะ และสถานททีอ่งเทยีวพรอ้มทังการสมัมนา ดงูาน เพอืความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการ
เดนิทาง ทังนทีางบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอบุัตเิหตุหรอืความเสยีหายทเีกดิจากโรงแรมทพีัก ยานพาหนะ,  
อันเนอืงจากอบุัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล, สงคราม
การเมอืง, การผันผวนของอตัราแลกเปลยีนเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเทยีวบนิ, สาย
การเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถนิ,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทเีกยีวขอ้งกับ
สถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้อํีานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จําตอ้งแสดงเหตุผล เนืองจากเป็น
สทิธพิเิศษทางการทตู) ซงึอยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทยีวทังใน หรอื 
ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุตัเิหต ุตามเงอืนไขทบีรษัิทฯ ทรัีบประกันในกรณีทผีูร้่วม
เดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื 
เขา้ประเทศ เนอืงมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่
เฉพาะพืนทีมกีารปลอมแปลงเอกสารเพอืการเดนิทาง รวมถงึมีสงิผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คืนค่าใชจ้่ายใดๆ 
รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลยีนแปลงไดต้ามความจําเป็น หรอืเพอืความเหมาะสมทังปวง โดยมติอ้ง
แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทังนีการขอสงวนสทิธดิังกล่าว บรษัิท จะยดึถือและคํานึงถงึผลประโยชน์ตลอดจนความ
ปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซงึรว่มเดนิทางเป็นสําคัญ 
 

การเดนิทางจากประเทศไทยเขา้สูป่ระเทศเกาหลแีละพธิกีารเขา้เมอืง 
เอกสารทคีวรเตรยีมกอ่นการเดนิทางเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลจีะพจิารณาใหเ้ฉพาะ
นกัทอ่งเทยีวทมีาทอ่งเทยีวโดยสจุรติเทา่นนัทผีา่นเขา้เมอืงได ้และพจิารณาจาก  

1. หลักฐานการทํางานประจําของนักทอ่งเทยีว ซงึสมควรทนํีาตดิตัวไปแสดงดว้ย เชน่ บตัรพนักงาน นามบตัร จดหมาย
การทํางานภาษาองักฤษ (กรณีเดนิทางคนเดยีว) จดหมายรับรองออกโดยบรษัิทผูจ้ดัคณะ 

2. หลักฐานการเงนิ ในระหว่างการท่องเทยีวประเทศเกาหลสีมควรทจีะนําเงนิสดตดิตัวไปดว้ยประมาณ  300เหรยีญ
สหรัฐ หรือประมาณ 300,000 วอน สําหรับการเดนิทาง 2   วัน (หากไม่มีบัตรเครดติคาร์ด) หากมีบัตรเครดติ
ต่างประเทศ เชน่ Visa Card, American Express, Dinners Club หรอื Master Card ตอ้งนําตดิตัวไปดว้ยหรอื
หลักฐานการเงนิอนืใดทจีะแสดงใหเ้จา้หนา้ททีราบวา่ทา่นคอืนักทอ่งเทยีว 

3. ใบรับรองสถานศกึษาหากท่านยังอยูใ่นระหว่างการศกึษาหรอืบัตรนักศกึษาและควรเดนิทางกับผูป้กครอง เชน่ บดิา 
มารดา ป้า นา้ อา ทมีนีามสกลุเดยีวกนั 

4. หากเป็นพาสปอรต์ใหม ่ควรนําพาสปอรต์เกา่เย็บเลม่คูก่บัพาสปอรต์ใหมห่รอืนําตดิตัวไปดว้ย   
5. การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนักทอ่งเทยีว ไมค่วรสวมใสร่องเทา้แตะ 
 

****** HAVE A NICE TRIP ****** 

 
 
 
 
 
 

 


