
 

 

รหัสทัวร ZAT2000196 
ทัวรเกาหล ีอีซี่ ไทย สโนว เฟสติวัล 5 วัน 3 คืน (LJ) 
ชมเทศกาลประดับไฟ OOOZOOO ILLUMINATION | ชิมสตรอเบอรรี่สดๆจากไร 
สนุกเต็มท่ีกับสวนสนุกเอเวอรแวนด | ชอปปم�งเมียงดง ,ฮงแด 
 

 
 
 
 



 

 

เดินทางโดยสายการบินจินแอร 
โหลดกระเป�า15 ก.ก.ขึ้นเคร่ือง 10 ก.ก. 

พักสกีรีสอรท 1 คืน (ระดับ 4 ดาว) 

อัตราคาบริการ 
กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ 1 ทาน 

( พักหองละ 2 – 3 ทาน ) พักเด่ียว 

7 – 11 กุมภาพันธ 63 (วันมาฆบูชา) 20,900 6,500 
*** ราคาโปรโมช่ัน!!ไมมีราคาเด็ก *** 

ราคาอื่นๆ  
1. เด็กทารก INFANT (อายุตํ่ากวา 2 ป) ราคา 8,900 บาท 
2. จอยแลนดไมใชตั๋วเครื่องบิน ราคา 9,900 บาท 

 
 
 
 

สายการบิน AIRASIA X (XJ) 
ขาไป LJ 004 BKK - ICN 22.25 –05.40 

สายการบิน AIRASIA X (XJ) 
ขากลับ LJ 003 ICN - BKK 17.10– 21.10 

 
หากทานตองซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ แตละกรุปน้ันจะคอนเฟรมกอน
ประมาณ 10 วันกอนเดินทาง 
หากทานตองการจองตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาสอบถามเที่ยวบินคอนเฟรมกับเจาหนาที่
กอน กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาในการเดินทางได
และหากกรณีเกิดความผิดพลาดจากสายการบิน เชนความลาชาของเที่ยวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มี
การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณา
สถานการณแลววา อยูนอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเหตุผลทางดานความ
ปลอดภัยเปนตน เหตุผลตางๆท่ีอยู 
เหนือความควบคุมของบริษัท ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆไดในทุกกรณี 
 



 

 

 
19.00 น. คณะพรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกประตู 7 
เคานเตอร P 

 สายการบินจินแอร (LJ)โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯคอยใหการตอนรับและอํานวย
ความสะดวก  

22.25 น. เดินทางสูกรุงโซล โดยสายการบิน JIN AIR เที่ยวบินที่ LJ 004 (บินประมาณ 
4.30 – 05.00 ชั่วโมง) 

 
 

 
 
 
 

 

 
05.40 น. เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติอินชอนประเทศเกาหลีใต หลังจากผน ตม. 

และรับกระเป�าสัมภาระเรียบรอยแลว (เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2ช.ม.)นําทาน
รับประทานอาหารเชา 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคาร เมนูอูดง (1)เสนอูดงมีตนกําเนิดมาจากเสนชู
เม่ียนเสนแป�งสาลีสีขาวหนานุม ทานในน้ําซุปใส ทานรอนๆ โลงคอ 

 
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)                                                                                             
( - / -/ -) 

วันที่ 2 
ทาอากาศยานอนิชอน –สวนสนุกเอเวอรแลนด – ไรสตรอเบอรรี่ – เทศกาลประดับ
ไฟ OOOZOOO ILLUMINATION                                                                                 
( เชา / กลางวัน / เย็น ) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 จากน้ันนําทานเพลิดเพลินกับ สวนสนุกเอเวอรแลนด(รวมบัตรเครื่องเลนไมจํากัด

รอบ)ถือวาเปนสวนสนุกกลางแจงที่ใหญที่สุดของเกาหลี ตั้งอยูที่เมืองยงอินโดยมี
บริษัทซัมซุงเปนเจาของ เอเวอรแลนดน้ันถือวาเปนเหมือน “ดิสนียแลนดเกาหลี” เลย
ก็วาได แถมถูกนิตยสาร Forbes จัดอันดับใหเปน 1 ใน 4 สวนสนุกยอดนิยมของ
โลก ในที่ ค.ศ. 2005 โดยแตละปจะมีนักทองเที่ยวมาเยือนสวนสนุกแหงน้ีกวา 9 
ลานคนที่ตั้งของสวนสนุกเอเวอรแลนดน้ันเหมือนสวนสนุกในฝนจริงๆ เพราะอยู
ทามกลางหุบเขาและธรรมชาติ สวยเหมือนในเทพนิยาย ดานในถูกแบงออกเปน 5 
โซนใหญๆ เติมเต็มความสุขของทานสนุกสนานกับเครื่องเลนตางๆ ไมจํากัดชนิด 
พรอมทั้งบรรยากาศหนาวๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นําทานเยี่ยมชมไรผลไมสงออกที่สําคัญในฤดูหนาว ท่ี ไรสตรอเบอรรี่เชิญทานลิ้มรส
สตรอเบอรรี่เกาหลีสดๆ ในบรรยากาศภายในไรสตรอเบอรรี่อยางแทจริง ทานจะได
พบกับวิถีชีวิตชาวไรสตรอเบอรรี่ของเกาหลี วามีวิธีการปลูกอยางไรจึงไดผลสตรอ
เบอรรี่ที่ขนาดใหญเปนพิเศษและหวานหอมชวนนารับประทานเปนที่ชื่นชอบของชาว
เกาหลีเองและชาวตางชาติ และยังเปนผลไมสงออกของประเทศอีกดวย ชมวิธีการ
ปลูก การดูแลรักษาผลสตรอเบอรรี่ และทานยังสามารถเลือกเก็บสตรอเบอรรี่ และ



 

 

เลือกชิมไดจากภายในไร พรอมทั้งยังสามารถซื้อกลับไปฝากคนทางบานไดดวย 
(หมายเหตุ: สามารถไปไรสตรอเบอรรรี่ไดตั้งแตเดือน ธ.ค. – เม.ย. 63เทาน้ัน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการ บีบิมบับและชาบูชาบูสุกี้สไตล

เกาหลี(2)หมอไฟรอนๆ ประกอบดวยหมูสไลด และผักสดนานาชนิด เสิรฟพรอมน้ํา
ซุปรอนๆ พรอมเสิรฟขาวสวยสูตรดั่งเดิมของเกาหลีซึ่งนําเอาขาวสวย ผักตางๆ เชน 
ถั่วงอก ผักกาดเห็ดหอม สาหราย และซอสสีแดงมาผัดรวมกัน ซึ่งก็จะไดรสชาติแบบ
เกาหลีจริงๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 

  จากน้ันนําทานเดินทางสูเมือง อีชอน จังหวัดคยองกีโด ชมเทศกาลประดับไฟ 
OOOZOOO ILLUMINATIONทั่งทั้งธีมปารคจะประดับตกแตงดวยดวงไฟ
มากมาย ซึ่งจะแบงออกเปนหลายโซน เชน โซน Flower Garden ทานจะพบกับ
สวนดอกไมที่มีไฟดวงเล็กๆมาประดับประดา และประกอบเปนชอใหญสวยงาม 
โซนอุโมงคไฟ ก็จะประดับดวยไฟใหทานไดเดินลอดอุโมงค ชมความสวยงามจาก
ไฟนับพันดวง 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หมูยางเกาหลี หรือคาลบี้ (3)เปนอาหาร

พื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรูจักกันดีทั่วโลก มีรสชาติกลมกลอม โดยนําหมูสวนที่ติด
กับกระดูกไปยางบนเตาถานแบบดั้งเดิม เสิรฟพรอมขาวสวยรอนๆ เครื่องเคียงหลาก
ชนิด น้ําจิ้มเตาเจี้ยว และน้ําซุปสาหราย รับประทานคลายกับเมี่ยงคํา 

 
 
 
 
 
 
 
คํ่า นําทานเขาสูที่พัก IY HOTEL, CENTRAL HOTEL หรือ เทียบเทา 
 



 

 

 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4) 

นําทานเดินทางสู ยงเพียง สกีรีสอรท (YONGPYONG SKI RESORT)ใชเวลา
เดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงสถานที่ จัดเทศกาล Asian Snow Festivalเปน
เทศกาลที่จัดขึ้นมาเพ่ือใหทุกทานไดสนุกสนานกับกิจกรรมหลากหลายชนิดกับหิมะ รี
สอรทแหงน้ีเปนสถานเลนสกีที่ดีที่สุดในเกาหลีใต ทานสามารถเลนและสัมผัสกับหิมะ
ปุยขาวไดอยางสนุกสนาน พรอมมีกิจกรรมใหทานไดรวมสนุกตางๆมากมาย เชน 
Cable Carขึ้นสูยอดเขาดรากอนพีค,Snow Sledding นอกจากน้ียังมีการแขงขัน
เลื่อนหิมะ ใหทานไดรวมสนุกและรับของรางวัลมากมาย ที่นี่ยังไดรับความนิยมเปน
พิเศษเพราะวามีซีรียชื่อดังอยางเรื่อง Goblin มาถายที่น่ีดวย เลยเปนอีกหน่ึงจุดที่
นาสนใจในบรรดาสกีรีสอรททั้งหลายและอีกทั้งยังไดรับเลือกใหเปนเจาภาพจัดงาน
แขงขันกีฬาโอลิมปกฤดูหนาวประจําป2018 และพาราโอริมปกที่พย็องชัง ทั้งน้ียังมี
สนามกอลฟ สวนน้ํา บอน้ําพุรอน รานอาหารตางๆใหบริการ อิสระใหทานสนุกกับ
หิมะขาวปุย วิวทิวทัศนสลับกับทัศนียภาพจากยอดเขาสูง กับสมญานาม "เทือกเขา
แอลป� ของเกาหลี" นําทานขึ้นกอนโดลาชมวิวยอดเขา Dragon Peak (รวมคาขึ้น
กอนโดลาแลว) เพลิดเพลินกับ 40 นาทีบนกระเชาไฟฟ�า ที่ยาวทึ่สุดในเอเซีย 3.7 
กม. ชมทิวทัศนอันงดงามของธรรมชาติของทะเลตะวันออก และ ภูเขา พัลวาง ชม
อาคารทรงสวิส บนยอดเขาพัลวางพรอมภัตตาคาร ใหทานไดอิสระเก็บภาพแหง
ความประทับใจ 
 
 
 
 

วันที่ 3 
 
เมืองยงเพียง –เทศกาลหิมะยงเพียงสกีรีสอรท เขารวมกิจกรรม THAI SNOW 
WEEK ( เชา / กลางวัน / เย็น ) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เมนูบุลโกกิ (5)อาหาร

เกาหลีที่ขึ้นชื่ออีกอยางหน่ึง เปนเน้ือสัตวซอสบารบีคิวเกาหลี ปรุงสุกใชเทคนิคการ
ยางแบบดั้งเดิม นํามาขลุกขลิกกับซุปบุลโกกิกะทะรอน พรอมผักและเครื่องเคียง
ตางๆ เวลากินใหกินกับผัก กระเทียม และพริก หอเปนคําแลวจิ้มน้ําจิ้ม 

 
 
 
 
 
 

นําทานเขาสู งาน THAI SNOW WEEK ที่การทองเที่ยวเกาหลีแหงประเทศไทย 
KTO รวมมือกับ ยงเพียงสกีรีสอรท และการทองเที่ยวจังหวัดคังวอนโด จัดเทศกาล
หิมะหรรษา Thai Snow Week เชิญชวนนักทองเที่ยวไทยไปสัมผัสบรรยากาศฤดู
หนาวสุดโรแมนติกและเพลิดเพลินกับการเลนสกีหมหิมะ ทาลมหนาว บนลานสกี
ระดับโลก โดยเทศกาลน้ีจัดขึ้นระหวางวันที่9-10 กุมภาพันธ63 ณ สถานเลนสกียง
เพียงเวลา 14.00 น.นําทานลงทะเบียน“การแขงขันกระดานหิมะ” (SNOW 
SLED) ผูแขงขันลงทะเบียน และรับฟงกฏกติกาการแขงขันแจกเสื้อหมายเลขและ
ตรวจลงเวลา ในการแขงขันน้ีผูรวมแขงขันจะสนุกสุดเหวี่ยงกับประสบการณบนเลื่อน
หิมะพรอมของรางวัลมากมาย 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 สมควรแกเวลานําทานเขารวมปารตี้สุดพิเศษ  
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม (6) บริการทานดวยอาหารคํ่า

แบบกาลาดินเนอร พรอมชมการแสดงสุดพิเศษ เพลิดเพลินกับอาหารคํ่า และรวม
กิจกรรมอ่ืนๆอีกมากมาย จากน้ันชมพิธีมอบรางวัลจากการแขงขันกระดานเล่ือนหิมะ  

คํ่า พักที่ YONGPYONG SKI RESORTระดับ 4 ดาว 
 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (7) 
นําทานเดินทางสูกรุงโซล ใชเวลาประมาณ 3 ชั่วโมงจากน้ันเดินทางสู ศูนยโสม
รัฐบาลซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพวาผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปซึ่งถือวาเปนโสมที่มี
คุณภาพดีที่สุดชมวงจรชีวิตของโสมพรอมใหทานไดเลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด
และราคาถูกกวาไทยถึง 2 เทากลับไปบํารุงรางกายหรือฝากญาติผูใหญที่ทานรักและ
นับถืออีกไมไกลจากกันมากนักนําทานสูศูนยเครื่องสําอาง เปนศูนยรวมของเวช
สําอางของเกาหลี อาทิเชนROJUKISS, LOTREE, ครีมน้ําแตกสุดฮิต จากน้ันนํา
ทานสู ศูนยสมุนไพรสนเข็มแดงซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใช
ตนสนเข็มแดงจากยอดเขาที่ประเทศเกาหลีเหนือมาผลิตโดยใชเทคโนโลยีพรอมกับ

วันที่ 4 
ศูนยโสมรัฐบาล–ศูนยเคร่ืองสําอาง – ศูนยสมุนไพรสนเข็มแดง– โซลทาวเวอร– ดิวตี้
ฟรี                 ชอปปم�งเมียงดง                                                                               
( เชา / กลางวัน / - ) 



 

 

การวิจัยที่ประเทศเกาหลีใตออกมาเปนน้ํามันสนเข็มแดงภูมิประเทศของประเทศ
เกาหลีเปนภูเขาประมาณ 70 เปอรเซ็นตโดยกวาจะมาเปนน้ํามันสนเข็มแดงได 1 
แคปซูล ตองใชใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กิโลกรัมมาสกัดเอาน้ํามันมาผลิตและ
วิจัยออกมาเปนน้ํามันสนน้ีสามารถชวยในการลดระดับไขมันในเสนเลือดไดเปนอยาง
ดี 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบริการทานดวย เมนูSamgyetang(8)
หรือเมนูไกตุนโสมอาหารในวังในสมัยกอน ปจจุบันเปนอาหารเล่ืองชื่อของเมืองหลวง 
เช่ือกันวาบํารุงและเสริมสุขภาพ ภายในตัวไกจะมีขาวเหนียว รากโสม พุทราแดงและ
เคล็ดลับในการตุนเสิรฟพรอมเครื่องเคียงที่เรียกวา กักตุกี เสนขนมจีน เหลาโสม 
พริกไทยดํา และเกลือ) 
 
 
 
 

 
นําทานสู โซลทาวเวอร หรือ นัมซาน ทาวเวอรไมรวมคาขึ้นชมลิฟตเปนหน่ึงใน
แหลงทองเที่ยวสําคัญของโซล เปดใหบริการมาตั้งแตป 1980 ตั้งอยูบนยอดเขานัม
ซัง สูง 236 เมตร ใหวิวเมืองโซลและบริเวณรอบๆแบบ พาโนรามา นับวาเปนหน่ึง
ในทาวเวอรที่ใหวิวสวยที่สุดในเอเชียโซลทาวเวอร ไดรับการ renovate ใหมป 
2005 จึงไดชื่อใหมเปน N Seoul Tower โดย N ที่เพิ่มขึ้นมาน้ันยอมาจาก new 
look หรือ รูปแบบใหม โดยมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาการตางๆ ท้ังการใหแสงไฟ
ที่หลากหลายและสวยงามขึ้น รวมถึงภายในที่ตกแตงใหม โดยมีรานอาหารบน
หอคอยที่จะหมุนครบรอบทุกๆ 48 นาที ชื่อวา N Grill และหองน้ําตกแตงสไตล
อวกาศจุดไฮไลทที่พลาดไมไดเลยเม่ือมาเที่ยว Seoul Tower น่ันก็คือ สถานที่คลอง
กุญแจชื่อดัง  Love Key Ceremony ที่มีความเชื่อวาคูรักที่มาคลองกุญแจที่จะมี
ความรักที่ยืนยาวตลอดกาล 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 นําทาน ชอปปم�งสินคาปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี ที่น่ีมีสินคาช้ันนําใหทานเลือกซื้อมากมาย
กวา 500 ชนิด อาทิ น้ําหอม เสื้อผาเครื่องสําอาง กระเป�า นาฬิกา เครื่องประดับ 
ฯลฯ 

 จากน้ันนําทานชอปปم�งยาน เมียงดง หรือ สยามสแควรเกาหลี หากทานตองการทราบ
วาแฟชั่นของเกาหลีเปนอยางไร กาวลํ้านําสมัยเพียงใดทานจะตองมาที่เมียงดงแหงน้ี 
พบกับสินคาวัยรุน อาทิ เสื้อผาแฟช่ันแบบอินเทรน เครื่องสําอางดังๆ ของเกาหลี พบ
กับความแปลกใหมในการชอปปم�งอีกรูปแบบหน่ึง ซึ่งเมียงดงแหงน้ีจะมีวัยรุนหนุมสาว
ชาวโสมไปรวมตัวกันที่น่ีกวาลานคนในแตละวัน  

 
 
 
 
 
 
 
 อิสระใหทานชอปปم�ง และ รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
คํ่า นํ า ท า น เข า สู ที่ พั ก  SEOUL GALAXY HOTEL, BENIKEA HOTELห รื อ 

เทียบเทา 



 

 

 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (9) 

นําทานเดินทางไปดูแลสุขภาพกันทีศู่นยสมุนไพรฮอกเกนามูซึ่งเปนสมุนไพรที่ท่ัวโลก
ยอมรับ รวมถึงสถาบันตางๆ วาเปนสมุนไพรที่มีคุณภาพดีที่สุดในการบํารุงตับและดู
และตับของเรา ซึ่งจะเปนสมุนไพรที่หาไดยากในปจจุบัน ทานจะไดชมการสาธิต การ
ทดลองวาสมุนไพรชนิดน้ีมีคุณคาเพียงใดตอโลกใบน้ี ตนไมชนิดน้ีเจริญเติบโตในป�า
ลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ําทะเล 50-800 เมตรชาวเกาหลี
รุนใหมนิยมนํามารับประทานเพื่อชวยดูแลตับใหสะอาดแข็งแรง ป�องกันโรคตับแข็ง 
ไมถูกทําลายจาการดื่มแอลกอฮอล กาแฟ บุหร่ี สารตกคางจากอาหารและยา 
จากน้ันนําทานเขาชมโรงงานสาหรายของฝากที่มีชื่อเสียงของเกาหลี ผลิตสาหราย
ใหม สด ทุกวันมีหลายรสชาติใหทานไดเลือกซื้อไปเปนของฝาก พิเศษใหทุกทานได 
เรียนรูวิธีการทําคิมบับ (ขาวหอสาหราย) อาหารงายๆที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน 
คิม แปลวา สาหราย บับ แปลวา ขาว จะเปนแทงยาวๆ แลวเคาก็จะหั่นเปนชิ้นๆพอดี
คํา จิ้มโชยุญี่ปุ�นหรือวาซาบิก็ได  
 
 
 

 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เมนู จิมดัก (10)เปน

ไกพะโลผัดกับวุนเสนและผักอรอยมากมายเสริฟพรอมขาวสวยรอนๆ พรอมเครื่อง
เคียงตางๆ 
 
 

 
 

วันที่ 5 
ศนูยสมุนไพรฮอกเกนามู– โรงงานสาหราย –  ชอปปم�งยานฮงแด –ซุปเปอรมาเก็ต
ละลายเงินวอน สนามบิน                                                                                                 
( เชา / กลางวัน / - ) 



 

 

แลวนําทานชอปปم�งยานฮงแดแหลงชอปปم�งสุดฮิตของเหลาวัยรุน นักศึกษา ซ่ึงอยูใกล
กับมหาวิทยาลัยศิลปะฮงอิก ที่มีชื่อเสียงมากของเกาหลีบรรยากาศจึงสดใสเต็มไป
ดวยหนุมสาวชาวโซลในตอนกลางวันฮงแดเปนถนนที่สามารถเดินชอปปم�งในรานเสื้อ
สวยสุดอารตแบบราคานักศึกษา และอัพเดตสตรีท สไตล จากแฟชั่นนิสตาตัวจริงสวน
กลางคืนเปนแหลงปารตี้ที่ chic สุดในโซล 
 
 
 
 
 
 

 
กอนเดินทางกลับกรุงเทพ พาทุกทานแวะละลายเงินวอนท่ีซุปเปอรมาเก็ตละลายเงิน
วอนสาหราย ขนมตาง ๆ  ช็อกโกแลตหินซีเรียลช็อกโก  ผลิตภัณฑของใบและราก
ฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนาโสม ครีมลางหนาโสม 
เครื่องสําอางโสม เปนตน  และยังมีหมอนสุขภาพ  กิมจิ  เปบเปโร (ป�อกกี้เกาหลี) ชิน
ราเมง(มามาเกาหลี) 
สมควรเวลานําทานเดินทางสูทาอากาศยานอินชอน 

19.55 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร โดยเท่ียวบินที่ LJ 003 
21.10 น. ถึงทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

ไมร่วมทปิไกด+์คนขบัรถตลอดการเดนิทาง ทา่นละ 50,000 วอน (ประมาณ 1,600 บาท) 
ขออนญุาตเก็บคา่ทปิทกุทา่นที�สนามบนิไทย  

กรณุาชําระคา่มดัจาํทา่นละ 5,000 บาท หลงัจากจองภายใน 3 วนั  
หากไมชํ่าระภายในเวลาที�กําหนด ทางบรษิทัขออนญุาตตดัที�น ั�งตามเงื�อนไข 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กอนตัดสินใจจองทัวร ควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทจนเปนที่พอใจ 
แลวจึงวางมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง  

 
**พาสปอรตควรมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือนนับจากวันเดินทาง** 

 
ราคาทัวรนี้รวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินช้ันประหยัดไปกลับพรอมกรุป 

นํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 15 กิโลกรัมตอทาน/หิ้วขึน้เคร่ืองได 10 กิโลกรัม 
 คาภาษีสนามบินทุกแหง 
 โรงแรมระดับ 3 ดาว พักหองละ 2 – 3 ทาน จํานวน 3 คืน  
 บริการอาหารทุกมื้อตามรายการระบ ุ
 คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตางๆตามรายการระบ ุ
 คารถรับ-สงและนําเที่ยว พรอมหัวหนาทัวรชํานาญงานและมัคคุเทศกทองถิ่น ตลอดการ

เดินทาง 
 คาประกันอุบัติ เหตุระหวางการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 

 ขอ้ควรทราบ : 
 1.ในกรณีที�ผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการตรวจพจิารณาจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง (ต.ม.)ในการ  
เขา้-ออกทั �งประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต ้อันเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การ
หลบหนีเขา้ออกเมือง หรือการถูกปฎเิสธในกรณีอื�นๆทุกกรณี ทางบรษัิทจะไม่รับผิดชอบและไม่คืน
คา่ใชจ้า่ยตา่งๆทั �งสิ�น เนื�องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนบรษัิทแลว้ 
 2.การเดนิทางอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั �งนี�เนื�องจาก
สภาพ ลม ฟ้า อากาศ และสถานการณ์ในการเดนิทางขณะนั�นแต่จะคํานงึถงึความปลอดภยัในการเดนิทาง 
และผลประโยชนข์องหมูค่ณะเป็นสําคัญ โดยไมทํ่าใหม้าตรฐานของการบรกิารลดนอ้ยลง 
 3.ขอความร่วมมอืในการลงรา้นรัฐบาลตามโปรแกรมกําหนด เชน่ รา้นศูนยโ์สมรัฐบาล, ศูนยส์มนุไพร
บํารงุตับศนูยส์มนุไพรสนเข็มแดง, ศนูยเ์ครื�องสําอาง, Duty free ไมม่กีารบงัคับซื�อแตอ่ยา่งใด แตข่อความ
กรณุาตอ้งลงใหค้รบทกุรา้น 
 4.ทัวรน์ี�จัดใหเ้ฉพาะลูกคา้ที�ประสงคจ์ะไปท่องเที�ยวตามรายการของทัวรท์ุกวันเท่านั�น  หากท่านไม่
สามารถรว่มทัวรท์กุวัน แค่สมัครมารว่มทัวรเ์พยีงเพื�อการใชต้ั�วเครื�องบนิและที�พักในราคาพเิศษ  หากท่าน
ไม่แจง้ และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวรใ์นบางวัน ทางบรษัิทจะคดิค่าดําเนินการในการแยกท่องเที�ยวเอง 
300 USD  (กอ่นซื�อทัวร ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท์ี�เป็นจรงิ เพื�อทางผูจ้ัดจะไดค้ดิคา่บรกิารที�เหมาะสม) 

5.ประเทศเกาหลใีตไ้มอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนื�อสัตว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่า
ฝืน จะมโีทษปรับและจับ ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัดลุพนิจิของเจา้หนา้ที�ศลุกากร ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง  

 



 

 

อัตรานี้ไมรวม 
 คาทิปไกด และคนขับรถ ประมาณ  50,000 วอนหรือ 1,500 บาท ตอทานตลอดท

ริป  
สวนหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน 

 คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ เชน หนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาซักรีด คาอาหารเครื่องดื่ม
นอกเหนือรายการ  

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และ หัก ณ ที่จาย 3 %    
 คาน้ําหนักกระเป�าเกิน 15กิโลกรัม  /  คาวีซาสําหรับหนังสือเดินทางตางดาว หรือ

ชาวตางชาติ 
 
หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่ผูเดินทาง
ไมถึง 20 คนขึ้นไป 

 ในกรณีที่สายการบินประการปรบัขึ้นภาษีน้ํามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเปนจริง 

 ตั๋วเครื่องบินที่ออกเปนกรุปไมสามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการทองเท่ียวตามความเหมาะสม 

ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสยั หรือเหตุการณที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ 
จะคํานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชนของคณะผูเดินทางเปนหลัก 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณสุดวิสัย เชน ความลาชาจากสาย
การบิน การยกเลิกเท่ียวบิน การเมือง การประทวง การนัดหยดุงาน การกอจลาจล 
ปญหาจราจร อุบัติเหต ุภัยธรรมชาติ หรือทรัพยสินสูญหายอันเน่ืองมาจากความประมาท
ของตัวทานเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวทานเอง 

 กรณีที่สถานที่ทองเที่ยวใดๆ ที่ไมสามารถเขาชมไดเน่ืองจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ 
เหตุการณที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เปนตน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืน
คาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น 

 กรณีที่ทานสละสิทธิ์ในการใชบริการใดๆ หรือไมเขาชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุใน
รายการทองเท่ียว หรือไมเดินทางพรอมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาใชจายไม
วากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 



 

 

 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งในประเทศไทย และในตางประเทศมีปฏิเสธมิใหเดิน
ทางเขา-ออกตามประเทศที่ระบุไว  เน่ืองจากการครองครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของ
ตองหาม เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือไมวาดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดกต็าม 

 กรณีที่ทานใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะ
ทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม
คืนคาทัวรและรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

 เม่ือทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดแลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับ
เงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

 
เงื่อนไขการชําระเงิน 

 ชําระคามัดจํา ทานละ 10,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน 
 ชําระเงินคาทัวรสวนทีเ่หลือภายใน 21 วัน กอนออกเดินทาง 

 
เงื่อนไขการยกเลิก 

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจําเต็มจํานวน 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาใชจาย 100% ของราคา

ทัวรทั้งหมด 
 กรณีกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด เทศกาลตางๆ เชน ปใหม สงกรานต เปนตน ทางบริษัทฯ 

ตองมีการการันตีมัดจําท่ีน่ังกับทางสายการบนิ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน Charter 
Flight และโรงแรมท่ีพักตางๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคามัดจํา หรือ คาทัวร
ทั้งหมด ไมวายกเลิกกรณีใดกต็าม 

 เม่ือออกตั๋วแลว หากทานมีเหตุบางประการทําใหเดินทางไมไดไมสามารถขอคืนคา
ตั๋วไดเน่ืองจากเปนนโยบายของสายการบิน 
 
 
 
 
 
 



 

 

ขอแนะนําเพ่ิมเติม สําหรับผูเดินทางไปทองเที่ยวประเทศเกาหลีใต 
1. ผูเดินทางที่ยังคงสภาพการเปนนักศึกษา กรุณาเตรียมใบรับรองการเปนนักศึกษาจาก

สถาบันการศึกษาเปนภาษาอังกฤษติดตัวไปดวยอาจจะตองใชในบางกรณี 
2. ผูเดินทางที่เปนขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชนตางๆ กรุณา

เตรียมบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบรับรองการทํางานเปนภาษาอังกฤษอาจจะตองใช
ในบางกรณี 

3. ผูเดินทางที่ทําเลมพาสปอรตใหมเน่ืองจากเลมเกาหมดอายุใหพกหนังสือเดินทางเลมเกา
ติดตัวไปดวยอาจจะตองใชในบางกรณี 

4. กรุณาพกบัตรเครดิต (ถามี) และเงินสดติดตัว ท้ังเงินวอนและเงินสกุล USD กองตรวจคน
เขาเมืองอาจจะขอดูในบางกรณีอานเอกสารโปรแกรมทัวรในละเอียดชัดเจน ทั้งสถานที่
ทองเที่ยว,เที่ยวบิน,วันเดินทาง เพื่อประโยชนแกตัวทานเองในกรณีที่ตองตอบคําถามที่
ดานตรวจคนเขาเมือง 

 


