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รำยละเอียดกำรเดินทำง 

20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ผู้โดยสำรระหว่ำงประเทศชั้น 4  เคำน์เตอร ์C ประตูทำงเข้ำ
ที่ 2 สำยกำรบินไทย  (TG) โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ คอยให้กำรต้อนรับ และอ ำนวยควำมสะดวกด้ำน
สัมภำระเช็คอิน 

23.10 น.  ออกเดินทำงสู่ ประเทศเกำหลีใต้ โดย สำยกำรบินไทย (TG)  เที่ยวบินท่ี TG 658   
 

06.35 น. ถึง ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติอินชอน สำธำรณรัฐเกำหลีใต้ (เวลำท้องถิ่นเร็วกว่ำไทย 2 ช.ม. กรุณำปรับ
นำฬิกำของท่ำนเป็นเวลำท้องถิ่นเพื่อสะดวกในกำรนัดหมำย)  ผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองแล้ว  
น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองชุนชอน น ำท่ำนสู่ ท่ำเรือเฟอร์ร่ีข้ำมฟำก เพ่ือข้ำมไปยัง  เกำะนำมิ สถำนที่โรแมน
ติคอีกแห่งหนึ่งส ำหรับคู่รักคู่หนุ่มสำว ครอบครัว เพ่ือนๆหนึ่งในสถำนที่ถ่ำยท ำละคร เกำหลี Winter 
Love Song หรือเพลงรักในสำยลมหนำว เกำะนำมิมีรูปร่ำงเหมือนใบไม้ที่ลอยอยู่ทำงตอนเหนือของแม่น้ ำ
ฮัน ณ ท่ีแห่งนี้ ท่ำนสำมำรถเช่ำจักรยำนหรือมอเตอร์ไบท์เที่ยวรอบเกำะ เดินเล่นชมสวนเกำหลี หรือคำรำ
วะสุสำนนำยพลนำมิ และสำมำรถเดินผ่ำนกลำงแมก
ไม้แห่งสวนสนท่ีสูงเสียดฟ้ำเพื่อสุขภำพ ผ่ำนดงต้นสน 
ดอกสน ต้นเกำลัด เลือกนั่งที่ม้ำนั่งข้ำงชำยฝั่ง เพ่ือ
ชมบรรยำกำศโรแมนติกใต้เงำไม้ มองดูพันธ์ุสัตว์
ต่ำงๆ เช่น นกกระจอกเทศ กระต่ำย กระรอก เป็ด 
กวำง ได้เวลำสมควรน ำท่ำนกลับฝั่ง   

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  เมนูทัคคำลบี หรือ ไก่บำร์บีคิวผัดซอสเกำหลี อำหำรเล่ืองชื่อ
แห่งเมืองซุนซอน น ำไก่บำร์บีคิว ข้ำวเหนียว มันหวำน ผักต่ำงๆลงผัดรวมกับซอสแบบเกำหลี น ำผักกำดเขียว
มำห่อรับประทำน และสำมำรำดัดแปลงเป็นทัคคำลบีโปคึมหรือข้ำวผัดทัคคำลบี โดยน ำข้ำวสวยและสำหร่ำย
แห้งมำผัดรวมกับทัคคำลบี    

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ สกีรีสอร์ท เป็นรีสอร์ทท่ีมีควำมสงบ อัดแน่นไปด้วยควำมเป็นธรรมชำติที่เป็นหุบเขำ และ
สิ่งแวดล้อมที่บริสุทธ์ิ รวมทั้งวิวทิวทัศน์ของหิมะที่เรียงรำยอยู่รอบๆรีสอร์ท   อิสระให้ท่ำนได้เพลิดเพลินกับ
กิจกรรมต่ำงๆ บนลำนสกี (กรุณำเตรียมถุงมือ ผ้ำพันคอ แว่นกันแดด เสื้อแจ๊ก เก็ตกันน้ ำกันลม และ
กำงเกงรัดรูป) อิสระถ่ำยรูปอย่ำงเพลิดเพลินกับลำนหิมะที่กว้ำงใหญ่ ซึ่งทำงรีสอร์ทยังมีหลำกหลำยบริกำร
อื่นๆ ไว้ส ำหรับผู้ที่ไม่ต้องกำรเล่นสกี เช่น ร้ำนอำหำร คอฟฟี่ช้อป ซุปเปอร์มำเก็ดไว้บริกำร  (รำคำทัวร์ไม่
รวมค่ำอุปกรณ์กำรเล่นสกี, ครูฝึกรวมทั้งสโนว์สเลดและกระเช้ำลิฟท์ ค่ำเช่ำอุปกรณ์สกี  50,000 วอน 
สโนบอร์ด ประมำณ 30,000 – 40,000 วอนต่อเช็ด สโนสเลคประมำณ 12,000 วอนต่อเช็ด กระเช้ำ
ลิฟท์ส ำหรับท่ำนท่ีเล่นสกี คร่ึงวัน ประมำณ 40,000 วอนต่อท่ำน ท่ำนสำมำรถฝำกไกด์ท้องถิ่นซื้อบัตร 
ไม่รวมในรำคำทัวร์ รำคำอำจจะมีกำรเปล่ียนแปลง โปรดสอบถำมที่ไกด์น ำเที่ยวอีกครั้ง)  

ค่ ำ  บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร  เมนูชำบูชำบู สุกี้หม้อไฟสไตล์เกำหลี อำหำรพ้ืนเมืองของคำบสมุทร
เกำหลีตั้งแต่สมัยมองโกเลียบุกคำบสมุทรเกำหลี ลักษณะคล้ำยสุกี้หม้อไฟ 
 พักที่  OAK VALLEY SKI RESORT หรือ เทยีบเท่ำ  

29 ธ.ค. 61  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)                                                           (-/-/-)  

30 ธ.ค. 61  อินชอน – ชุนชอน – เกำะนำม ิ– อิสระเล่นสกี รีสอร์ท                                (-/L/D)                                                         



   KOREA-KR01   3 

 

 
 
 
 
 
 
 

เช้ำ   บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม   
น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองยงอิน น ำท่ำนสู่  โรงเรียนสอนท ำกิมจิ เพ่ือให้ท่ำนเรียนรู้วัฒนธรรมกำรท ำกิมจิให้
ท่ำนได้สนุกสนำนเพลิดเพลินกับกำรท ำกิมจิ พร้อมทั้ง สวมชุดฮันบก เป็นชุดประจ ำชำติของเกำหลีพร้อม
ถ่ำยภำพเป็นท่ีระลึกและท่ำนยังสำมำรถน ำกิมจิ ผีมือของท่ำนกลับไปเป็นของฝำกได้อีกด้วย  
จำกนั้นน ำสู้เมืองยงอิน เพื่อชม ไร่สตรอเบอร์ร่ีปลอดสำรพิษ ให้ท่ำนได้ชิมสตรอเบอร์ร่ีสดๆ หวำนฉ่ ำขนำด
ผึ้งยังรุมตอม เมื่อท่ำนเดินผ่ำนแปลงปลูกท่ำนจะได้สัมผัสกล่ินหอมของสตรอเบอร์ร่ีกำรเพำะปลูกวิธี 
ORGANIC ผลสตรอเบอร์ร่ีของเกำหลีจะมีขนำดใหญ่สีแดงสดใสกลิ่นหอม นอกจำกนี้ท่ำนยังสำมำรถเลือก
ซื้อกลับมำเป็นของฝำกคนที่รักในรำคำย่อมเยำและผลผลิตมีควำมสดใหม่ได้อีกด้วย  
(กำรออกผลของสตรอเบอร์ร่ี ข้ึนอยู่กับสภำพอำกำศและฤดูกำล บำงช่วงเวลำกำรเดินทำง ผลสตรอเบอร์ร่ี
อำจจะยังไม่มี)   

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  เมนูหมูย่ำงเกำหลี ต้นต ำรับอำหำรเล่ืองชื่อของประเทศเกำหลีใต้ 
เป็นหมูย่ำงที่ผ่ำนกำรหมักจนได้ที่ น ำมำย่ำงบนเตำถ่ำนร้อนๆ สุกก ำลังดี แล้วตัดชิ้นพอค ำ รับประทำนกับ
ซอส, กระเทียม, กิมจิ และใช้ใบผักกำดหอมสดห่อเป็นค ำๆ คล้ำยเมี่ยงค ำ แกล้มด้วยพริกเกำหลีเม็ดโตสีเขียว
สด พร้อมข้ำวสวยร้อนๆ 
จำกนั้นน ำท่ำนสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซึ่งถูกขนำนนำมว่ำ ดิสนีย์แลนด์เกำหลี เป็นสวนสนุกกลำงแจ้งที่
ใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีบริษัทซัมซุง เป็น
เจ้ำของ ตั้งอยู่ท่ำมกลำงหุบเขำ ท่ำนจะได้นั่งกระเช้ำ
ลิฟต์ และท่องไปกับโลกของสัตว์ป่ำซำฟำรี ชมไล
เกอร์แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่ท่ำนจะพบว่ำเจ้ำป่ำ
สิงโต และเสือดินแดนแห่งเทพนิยำย และสนุกกับ
เคร่ืองเล่นนำนำชนิด อำทิ สเปสวร์ รถไฟเหำะ 
หนอนสะบัด ชมสวนดอกไม้ซึ่งก ำลังบำนสะพร่ัง
อวดสีสันเต็มสวน (ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กับสภำพอำกำศ 
เดือนมีนำคม - เมษำยน เป็นสวนดอกทิวลิป, เดือนพฤษภำคม - เดือนมิถุนำยน เป็นดอกกุหลำบ, เดือน
สิงหำคม - เดือนกันยำยน เป็นสวนดอกลิลล่ี, เดือนตุลำคม - เดือนพฤศจิกำยน เป็นสวนดอกเบญจมำศ) 
ชมกิจกรรมและกำรแสดงต่ำงๆ ด้วยบัตรเข้ำชมแบบ ไม่จ ำกัดจ ำนวนรอบ   

31 ธ.ค. 61   โรงเรียนสอนท ำกิมจิ + ชุดฮันบก – เมืองยงอิน – ไร่สตรอเบอร์ร่ี – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  – กรุงโซล  
             โซลทำวเวอร์ – Cosmetic                                                 (B/L/D)  
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สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู่ กรุงโซล น ำท่ำนช้อปปิ้งร้ำนเคร่ืองส ำอำงยอดนิยม COSMETIC ของ
นักช้อปชำวไทยให้ท่ำนได้เลือกซื้อกลับไปฝำกเป็นของที่ระลึก อำทิเช่น ROJUKISS ซึ่งรำคำถูกกว่ำที่
เมืองไทยเกือบเท่ำตัวและบำงผลิตภัณฑ์ยังไม่มีขำยในไทย  
น ำชมวิวกรุงโซล ณ โซลทำวเวอร์ “Witch You Hee” “Kim Sang Soon” “Boys Over 
Flowers หรือ F4 เกำหลี” ณ เขำนัมซำน-ภูเขำเพียงลูกเดียวใจกลำงเมืองหลวง  กรุงโซล 1 ใน 17 
หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก  สูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ ำทะเล ณ เขำนัมซำนใจกลำงเมืองหลวง ชม
ทัศนียภำพกรุงโซลและชำนเมืองแบบรอบทิศ 360 องศำ และท่ำนสำมำรถคล้องกุญแจคู่รัก ตำมควำมเชื่อ
ได้  (อิสระไม่รวมค่ำข้ึนลิฟท์) 

ค่ ำ  บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร  เมนูโอซัมบุลโกกิ ประกอบไปด้วย ปลำหมึกสดห่ันชิ้นพอดีค ำ และ
เนื้อหมู สไลด์ท่ีผ่ำนกำรหมักด้วยเครื่องปรุงสูตรต้นต ำรับจนเข้ำกัน) 
 พักที่  SEOUL GALAXY HOTEL หรือ เทียบเท่ำ 

 

เช้ำ   บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม   
จำกนั้น เย่ียมชม RED PINE ผลิตภัณฑ์ที่สกัดจำกน้ ำมันสน ที่มีสรรพคุณช่วยบ ำรุงร่ำงกำย ลดไขมัน 
ช่วยควบคุมอำหำรและรักษำสมดุลในร่ำงกำย  
จำกนั้น น ำท่ำนสู่ สมุนไพรโสมเกำหลี หรือรำชำแห่งมวลสมุนไพรโสมถูก น ำมำใช้เพ่ือสุขภำพเป็นเวลำนำนำ
กว่ำ 2,000 ปี  ในต ำรำยำแผนโบรำณจีน ระบุว่ำโสมเป็นสมุนไพรที่ช่วยเสริมควำมแข็งแรงให้แก่ระบบย่อย
อำหำรและปอด ช่วยท ำให้จิตใจสงบและเพ่ิมพละก ำลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทำงกำรแพทย์ ช่วยบ ำรุงหัวใจ 
ป้องกันโรคหัวใจขำดเลือด เสริมประสิทธิภำพทำงเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง และเร็วๆนี้ โสมเกำหลีอำจจะได้
จดทะเบียนมรดกโลก โดยองค์กำรยูเนสโก ทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์โสมเป็นสิ่งที่ขำดไม่ได้ส ำหรับผู้ที่ค ำนึงถึง
สุขภำพในปัจจุบัน  

เที่ยง   บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  เมนูไก่ตุ๋นโสม เป็นอำหำรบ ำรุงสุขภำพ เสิร์ฟในหม้อดิน
ท่ำมกลำงน้ ำซุปท่ีก ำลังเดือดพล่ำน คัดเลือกไก่ขนำดก ำลังเหมำะสม  

บ่ำย น ำท่ำนเข้ำชม พระรำชวังเคียงบ็อค ซึ่งเป็นพระรำชวังไม้โบรำณเก่ำแก่ที่สุด สร้ำงข้ึนใน ค.ศ.1394 ในอดีต
กว่ำ 600 ปีก่อน ภำยในพระรำชวังแห่งนี้มีหมู่พระที่นั่ ง
มำกกว่ำ 200 หลัง แต่ได้ถูกท ำลำยไปมำกในสมัยที่ญี่ปุ่นเข้ำ
มำบุกยึดครอง ทั้งยังเคยเป็นศูนย์บัญชำกำรทำงกำรทหำรและ
เป็นท่ีประทับของ กษัตริย์ปัจจุบันได้มีกำรก่อสร้ำงหมู่พระที่นั่ง
ที่เคยถู  กท ำลำยข้ึนมำใหม่ในต ำแหน่งเดิม ถ่ำยภำพคู่กับพลับ
พรำกลำงน้ ำ “เคียงเฮวรู” ที่ซึ่งเคยเป็นท้องพระโรงออกงำน
สโมสรสันนิบำตต่ำงๆ ส ำหรับต้อนรับแขกบ้ำนแขกเมือง  
จำกนั้นช้อปปิ้งสินค้ำปลอดภำษีที่ ดิวตี้ฟร ีมีสินค้ำแบรนด์เนม
มำกมำย อำทิ นำฬิกำ, แว่นตำ, เครื่องส ำอำงค์, กระเป๋ำ, กล้องถ่ำยรูป หรือจะเป็นโทรศัพท์มือถือ  
หำกมี เวลำอิสระให้ท่ำนชม คลองชองเกชอน ซึ่งเดิมเป็นคลองเก่ำแก่ในอดีตมีอำยุกว่ำ 600 ปี ที่ทอดผ่ำน
ใจกลำงเมืองหลวง แต่ในปัจจุบันได้มีกำรพัฒนำ และบูรณะคลองแห่งนี้ข้ึนมำใหม่ ท ำให้กรุงโซลมีคลองที่
ยำวกว่ำ 6 กิโลเมตร ที่มีแต่น้ ำใส จนสำมำรถมองเห็นตัวปลำหลำกพันธ์ที่ก ำลังแหวกว่ำยไปมำ ปัจจุบัน

01 ม.ค. 61   ศูนย์โสม – ศูนย์น้ ำมันสน- พระรำชวังเคียงบ็อค – DUTY FREE - เมียงดง          (B/L/D) 
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โครงกำรชองเกชองได้กลำยเป็นสถำนที่จัดกิจกรรมต่ำงๆ อำทิ งำนแสดงศิลปะต่ำงๆ งำนดนตรี 
นิทรรศกำรดอกไม้ ฯลฯ และยังมีสวนสำธำรณะทั้งสองฝั่งคลอง ที่ในยำมค่ ำคืนจะเต็มไปด้วยแสงสีสวยงำม
น่ำชม  

ค่ ำ  บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร  เมนูบุฟเฟต์บำร์บีคิวปิ้งย่ำง สไตล์เกำหลี บริกำรเนื้อหมู เนื้อไก่ 
ปลำหมึก อำหำรเกำหลี  เติมไม่อั้น พร้อมเสิร์ฟด้วยข้ำว และเครื่องเคียงกิมจิ ซุปสำหร่ำย 
น ำท่ำนช้อปปิ้งตลำดดังที่สุดของเกำหลี ตลำดเมียงดง หรือสยำมสแควร์เกำหลี หำกท่ำนต้องกำรทรำบว่ำ
แฟชั่นของเกำหลีเป็นอย่ำงไร ก้ำวล้ ำน ำสมัยเพียงใดท่ำนจะต้องมำที่เมียงดงแห่งนี้พบกับสินค้ำวัยรุ่น อำทิ 
เสื้อผ้ำบุรุษ-สตรี เคร่ืองส ำอำงดังๆ อำทิ ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, 
MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE หรืออีกมำยให้ท่ำนได้เลือกซื้อซึ่งรำคำถูกกว่ำที่ เมืองไทย 2-3 
เท่ำ  
 พักที่ SEOUL GALAXY HOTEL หรือ เทียบเท่ำ 

 

เช้ำ   บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม   
จำกนั้น น ำท่ำนชม ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกนำมู ต้นไม้ชนิดน้ีเจริญเติบโตในป่ำลึกบนภูเขำที่ปรำศจำกมลภำวะ
และระดับสูงเหนือน้ ำทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพันธ์ุฮ๊อตเกตนี้ ชำวเกำหลีรุ่นใหม่นิยมน ำมำ
รับประทำนเพ่ือช่วยดูแลตับให้สะอำดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกท ำลำยจำกำรดื่มแอลกอฮอล์ กำแฟ 
บุหร่ี สำรตกค้ำงจำกอำหำรและยำ 
น ำท่ำนชม พลอยอเมทิส แดนเกำหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภำพและน ำโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วง
อ่อนเย็นตำจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ำยวนใจ พลอยนี้จะงำมจับตำเมื่อมำท ำเป็นแหวน จี้ ต่ำงหู และสร้อย
ข้อมือ 

เที่ยง   บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  เมนูจิมดัก  ไก่ผัดกับวุ้นเส้นและผักอร่อยมำกมำย 
บ่ำย น ำท่ำน อิสระให้ท่ำนเดินช้อปปิ้งกันที่ ย่ำนฮงอิก ซึ่งเป็นย่ำนช้อปปิ้งชื่อดังของเหล่ำวัยรุ่นเกำหลี ซึ่งฝั่งตรงข้ำมของ

ย่ำนนี้เป็นมหำวิทยำลัยฮงอิก น ำท่ำนเข้ำสู่ TRICK EYE MUSEUM  พิพิธภัณฑ์ศิลปะ 3 มิติ ต้นฉบับของ
เกำหลี สถำนที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่ทัง้คนเกำหลี และนักท่องเที่ยวต่ำงชำติเดนิทำงมำเก็บรูปภำพ พร้อมโพสต์ท่ำเก๋ๆ 
กับฉำก 3 มิติ ท ำให้กำรเดินชมนิทรรศกำรศิลปะไม่ใช่สิ่งที่น่ำเบ่ือ และเข้ำใจยำกอีกต่อไป  
จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ ICE MUSEUM เมืองน้ ำแข็งที่มีผลงำนศิลปะแกะสลักน้ ำแข็งกว่ำ 50 ชิ้น รวมอยู่ในที่เดียว 
พร้อมจัดแสดงในแบบที่ไม่ธรรมดำ แต่จ ำลองเป็นเมืองที่ทุกอย่ำงกลำยเป็นน้ ำแข็ง และเอำใจเด็กๆ ด้วยสไลเดอร์
น้ ำแข็ง และกิจกรรมอื่นๆ อีกมำกมำย ให้คุณได้เดินเที่ยวอย่ำงไม่รู้สึกเบ่ืออำทิ สัมผัสประสบกำรณ์นั่งรถลำกกวำง
รูดอร์ฟ ทักทำยลุงซำนต้ำ โพสท่ำคู่กับนกเพนกวินข้ัวโลก ส ำรวจบ้ำนน้ ำแข็งเอสกิโม 

จำกนั้น    น ำท่ำนแวะ ซุปเปอร์มำเก็ต ซื้อของสำหร่ำย ขนมต่ำงๆ ช็อกโกแลตหิน ซีเรียลช็อกโก ผลิตภัณฑ์ของใบ และรำก
ฝอยของโสม ในรูปแบบขนมโสม ชำโสม โคลนพอกหน้ำโสม ครีมล้ำงหน้ำโสม เคร่ืองส ำอำงโสม หมอนสุขภำพ 
กิมจิ เป็บโปโร้ (ป๊อกกี้เกำหลี) ชินรำเมง (มำม่ำเกำหลี) เป็นต้น  

 
 
 

02 ม.ค. 61  ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกนำมู – พลอยอเมทีส – พิพิธภัณฑ์ภำพ 3 มิติ  – ช้อปปิ้งฮงแด 
             กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)                                                         (B/L/-)  
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21.25 น. เหิรฟ้ำสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย  เที่ยวบินท่ี TG 655  
01.20 น.  เดินทำงถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพ  
 
 
 
หมำยเหตุ  

1.บริษัทฯ  จัดเฉพำะลูกค้ำที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตำมรำยกำรของทัวร์ทุกวันเท่ำน้ัน  หำกท่ำนไม่สำมำรถร่วมทัวร์ทุกวัน แค่สมัคร
มำร่วมทัวร์เพียงเพื่อกำรใช้ต๋ัวเครื่องบินและที่พักในรำคำพิเศษ  หำกท่ำนไม่แจ้ง และปรำกฏว่ำท่ำนไม่รวมทัวร์ในบำงวัน ทำงบริษัทจะคิดค่ำ
ด ำเนินกำรในกำรแยกท่องเที่ยวเอง 300 USDต่อท่ำน (ก่อนซื้อทัวร์ จะต้องแจ้งควำมประสงค์ที่เป็นจริง เพื่อทำงผู้จัดจะได้คิดค่ำบริกำรที่
เหมำะสม) 

หมำยเหตุ: หำกกำรไปพบเพื่อนหรือญำติหรือไปติดต่อธุรกิจหรือท่องเที่ยวอิสระ ท ำหลังจำกที่รำยกำรเสร็จสิ้นในแต่ละวันแล้ว ไม่เป็น
เหตุที่ทำงผู้จัด จะตัดกำรให้บริกำรท่ำนแต่อย่ำงใด  

2. ในกรณีที่ลูกค้ำเดินทำงไปประเทศเกำหลีใต้แล้วไม่สำมำรถผ่ำนเข้ำ-ออกนอกประเทศได้ท ำให้ลูกค้ำต้องถูกส่งตัวกลับเข้ำประเทศ
ไทยจึงมีค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นในกำรเปลี่ยนต๋ัวขำกลับและรวมถึงค่ำบริกำรอ่ืนๆที่เกิดขึ้นด้วยฉะน้ันลูกค้ำจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้น
ที่ทำงประเทศน้ันๆเรียกเก็บทำงผู้จัดและทำงสำยกำรบินจะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นทุกกรณีหรือต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไป
ที่มีที่น่ังว่ำงหรือตำมวันเดินทำงของต๋ัวเครื่องบินทั้งน้ีขึ้นอยู่ทำงเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศเกำหลีใต้และสำยกำรบินเป็นผู้พิจำรณำ
ทำงผู้จัดไม่สำมำรถเข้ำไปแทรกแซงได้ 

3.ตรวจคนเข้ำเมืองประเทศเกำหลีใต้จะมีกำรสุ่มตรวจและอำจมีกำรเรียกไปสัมภำษณ์ในกำรที่ทำงตรวจคนเข้ำเมืองเรียกสัมภำษณ์น้ัน
ขึ้นอยู่กับทำงตรวจคนเข้ำเมืองเป็นผู้พิจำรณำและอยู่ในดุลพินิจของทำงเจ้ำหน้ำที่ตม.ทำงบริษัททัวร์ไม่สำมำรถเข้ำไปแทรกแซงในส่วนน้ีได้  

หมำยเหตุ : ขอแจ้งให้ทรำบว่ำ ทำงคณะทัวร์จะออกเดินทำงท่องเที่ยวหลังเวลำเครื่องลงประมำณ 1 ช่ัวโมง ทำงทัวร์ไม่มีนโยบำยให้
คณะรอ ท่ำนที่ติดด่ำนตรวจคนเข้ำเมือง หำกสำมำรถผ่ำนเข้ำเมืองได้จะต้องเดินทำงไปพบกับคณะทัวร์ด้วยตนเอง และไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำ
เดินทำงจำกทัวร์ได้ เพื่อควำมเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเที่ยวอย่ำงเต็มเวลำ ขออภัยในควำมไม่สะดวก 

4.เมนูอำหำรทุกมื้อตำมที่ระบุไว้ในรำยกำรทำงบริษัทจะจัดเป็นเมนูตำมปกติหำกท่ำนไม่สำมำรถทำนได้ เช่นทำนเจ, มังสวิรัติ, อำหำร
อิสลำมหรือแพ้อำหำรชนิดอ่ืนๆกรุณำแจ้งให้เจ้ำหน้ำที่ทรำบทันทีต้ังแต่จองทัวร์ 

 
อัตรำค่ำบริกำร 

 
ก ำหนดวันเดินทำง 

ผู้ใหญ่ 
(2-3 ท่ำน/ห้อง) 

พักเดี่ยว 
(จ่ำยเพิ่ม) 

วันท่ี 29 ธันวำคม – 02 มกรำคม 2562 31,900.- 8,000.- 
 

วิธกีำรช ำระเงนิ  ช ำระมดัจ ำ ทำ่นละ  15,000 บำท  
 แฟกซ์หรืออีเมล์ หน้ำหนังสือเดินทำง (PASSPORT) เพื่อส ำรองท่ีนั่ง(หนังสอืเดนิทำงมอีำยกุำรใชง้ำน 6 เดือนขึน้ไป) 
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 ค่ำมัดจ ำทัวร์ บริษัทขอเก็บค่ำทัวร์ ภำยใน 3 วัน นับจำกวันที่ท ำกำรจอง และค่ำทัวร์ส่วนท่ีเหลือ ขอเก็บทั้งหมด 30 
วัน ก่อนกำรเดินทำง มิฉะนั้นทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่ำมัดจ ำทั้งหมด 
 

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 
 ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (ตั๋วกรุ๊ป)  
 น้ ำหนัก กระเป๋ำสัมภำระเดินทำง  
สำมำรถโหลดกระเป๋ำใต้เครื่องบินได้ไม่เกินท่ำนละ 30 กิโลกรัม  สำมำรถถือข้ึนเคร่ืองได้ 7 กิโลกรัม  
 ค่ำธรรมเนียม น้ ำมันเชื้อเพลิงของสำยกำรบินและภำษีสนำมบินทุกแห่ง 
 โรงแรมท่ีพัก ตำมที่ระบุในรำยกำร หรือเทียบเท่ำ (พัก 2 ท่ำน/ห้อง) 
 เข้ำชมสถำนท่ีต่ำง ๆ ตำมที่ระบุในรำยกำร 
 อำหำรและเครื่องด่ืม ตำมที่ระบุในรำยกำร  
 พำหนะเดินทำงระหว่ำงน ำเที่ยว ตำมที่ระบุในรำยกำร 
 ค่ำมัคคุเทศก์ของบริษัทจำกกรุงเทพฯ 
 ประกันอุบัติเหตุในกำรเดินทำงวงเงิน 1,000,000 บำท ค่ำรักษำพยำบำล 500,000 บำท 
(หมำยเหตุ: ค่ำประกันอุบัติเหตุจะคุ้มครองเต็มจ ำนวนส ำหรับผู้ทีม่ีอำยุ1 – 80 ปี กรณีมีอำยุมำกกว่ำ 80 ข้ึนไปทำงบริษัท
ประกันฯ จะชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนเพียง 50 % ของสัญญำฯ และท่ำนสำมำรถซื้อประกันเพ่ิมเติมได้จำกบริษัทที่ท่ำน
ไว้วำงใจ) 
 
อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 
 ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และ ภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำย 3%  
 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว นอกเหนือจำกรำยกำรทัวร์ระบุไว้  เช่น ค่ำอำหำร-เครื่องดื่ม,ค่ำซักรีด,ค่ำโทรศัพท์,ค่ำมินิบำร์และทีวี

ช่องพิเศษ ฯลฯ  
 ค่ำธรรมเนียม น้ ำมันเชื้อเพลิงและภำษีสนำมบินท่ีทำงสำยกำรบินอำจเรียกเก็บเพิ่มตำมภำวะอัตรำแลกเปล่ียน  
 ค่ำปรับ ส ำหรับกระเป๋ำสัมภำระเดินทำงที่เกินกว่ำที่สำยกำรบินก ำหนด 
 ค่ำทิปพนักงำนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้ำทัวร์จำกเมืองไทย ท่ำนละ 1,300 บำท 
     (ทำงเจำ้หนำ้ทีส่ง่กรุป๊ ขออนญุำตเกบ็คำ่ทปิ ทีส่นำมบนิสวุรรณภมู)ิ 

 
 

 


