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WONDERFUL KOREA 
WINTER SO COOL   
5 DAYS  3 NIGHTS 

 ไฮไลท์!!!  
- ดื่มด ่ากบับรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ท่ามกลางอากาศทีห่นาวเยน็ บนเกาะนาม ิ
- ย้อนวยัไปกบั หมู่บ้านเทพนิยาย Dongwha Maeun Village 
- สนุกสนายกยัการเกบ็ สตรอเบอร์ร่ี จากต้นด้วยตัวท่านเอง  
- เพลดิเพลนิกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิดที ่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 
- ชมความสวยงามของ พระราชวงัถ๊อกซูกงุ และ หมู่บ้านบุกชอนฮอนฮก  
- ชมววิกรุงโซล ณ ภูเขานัมซานและถ่ายรูปคู่กบั หอคอย N’Seoul Tower พร้อมทั้งคล้องกญุแจคู่รัก 
- ชม Seoullo 7017 หรือ โซลโล 7017 สะพานลอยฟ้า แลนด์มาร์กแห่งใหม่ ณ กรุงโซล 
- ช้อปป้ิง ย่านดังของเกาหลใีต้ ได้แก่ ย่านเมยีงดง และ ฮงอกิ  
- ลิม้รสเมนูสุดฮิต ช่ือดังของชาวแดนโสม พร้อมสัมผสับรรยากาศแบบต้นต ารับสไตล์เกาหลแีท้ๆ 
 

ราคาเร่ิมต้น 

16,900.- 
บาท / ท่าน 



 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูม ิ 

19.00 น. คณะพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิช้ัน 4   ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ    
สายการบินจนิแอร์ (LJ)  เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใหท่้านก่อนข้ึนเคร่ืองฯ 

22.40 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินอินชอน ประเทศเกาหล ีโดยสายการบินจินแอร์ (LJ)   เที่ยวบินที่ LJ004 (เวลาท่ีเกาหลี
ใตเ้ร็วกวา่ไทย 2 ชัว่โมง | เวลาบินประมาณ 5-6 ช.ม.)  

วนัที่สอง สนามบินอนิชอน – หมู่บ้านเทพนิยาย – เกาะนาม ิ– เล่นสก ี 

05.55 น. เดินทางถึง สนามบินอนิชอน ประเทศเกาหลใีต้ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร (กรุณาปรับนาฬิกาของท่าน
ใหเ้ป็นเวลาทอ้งถ่ิน เพ่ือสะดวกในการนดัหมายเวลา ประเทศเกาหลีจะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเทพนิยาย ( DONGWHA MAEUNL) ไดถ้กูเนรมิตร และตกแต่งใหห้มู่บา้นท่ีแสนธรรมดา
ให้กลายเป็นหมู่บา้นแห่งเทพนิยาย โดยน านิยายท่ีทุกท่านคุน้เคยหลายเร่ืองมาวาดภาพตกแต่งรอบๆหมู่บา้นแห่งน้ี 
เช่น ปีเตอร์แพน สโนวไ์วทก์บัคนแคระทั้ง 7 อะลาดินกบัตะเกียงวิเศษ หนูนอ้ยหมวกแดง ฯลฯ ใหท่้านไดถ่้ายภาพได้
เกือบทุกมุม หนัไปทางไหนกต็อ้งถ่ายภาพเกบ็ไวเ้ป็นท่ีระลึก  

 
 
 
 
 
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร ---ทัคคัลบี (ไก่ผดัซอส) 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เกาะนามโิดยเรือเฟอร์ร่ี เพ่ือขา้มฝากไปยงั

เกาะ ซ่ึงเป็นสถานท่ีโรแมนติกอีกแห่งหน่ึงส าหรับคู่รักคู่หนุ่มสาว 
ครอบครัว เพ่ือนๆ หน่ึงในสถานท่ีถ่ายท าละครเร่ืองดงั เพลงรักใน
สายลมหนาว เกาะนามิมีรูปร่างเหมือนใบไมท่ี้ลอยอยู่ทางตอน
เหนือของแม่น ้าฮนัและห่างจากกรุงโซลไปเพียง 63 กิโลเมตร ณ ท่ี
แห่งน้ีท่านสามารถเช่าจกัรยานเท่ียวรอบเกาะ  
น าท่านเดินทางสู่ ลานสกี ใหทุ้กท่านสนุกสนานกบัการเล่นสกี หรือ กระดาน
เล่ือนหิมะ สมัผสัหิมะและสถานท่ีอนังดงาม พร้อมถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกได(้ผูส้นใจ
เช่าอุปกรณ์เคร่ืองเล่นใหติ้ดต่อหวัหนา้ทวัร์เพราะราคาน้ีไม่รวมค่า เช่าอุปกรณ์ , 
สกีลิฟท ์สกีค่าเล่นรวมชุดประมาณ 50,000 วอน และ กรุณาเตรียมถุงมือสกี 
ผา้พนัคอ แวน่กนัแดด เส้ือแจ๊กเกต็กนัน ้า หรือ ผา้ร่ม และกางเกงท่ีเหมาะสม) ** 
**หมายเหตุ.... ปริมาณของหิมะและการเปิดใหบ้ริการของลานสกีข้ึนอยูก่บัความ
เอ้ืออ านวยของอากาศ หากไม่มีหิมะเพียงพอ ลานสกีอาจจะปิดใหบ้ริการ ในกรณีท่ีลานสกีไม่สามารถเปิดบริการ ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ปรับเปล่ียนเป็น ONE MOUNT (SNOW PARK) ***(ไม่รวมค่า
เขา้ SNOW PARK 15,000 วอน หรือหากท่านใดไม่สนใจ สามารถเดินชอ้ปป้ิงตามอธยัาศยั มีทั้ง H&M , ADIDAS 
และมีอีกหลากหลายแบรนดช์ั้นน า) 



 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   ---พุลโกก ิ(หมูผดัซอสสไตล์เกาหล)ี 
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั JM HOTEL OR CENTRAL PLAZA หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่สาม ไร่สตรอเบอร์ร่ี – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ –ร้านคอสเมตกิ – น า้มนัสนเข็มแดง  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านสู่  ไร่สตรอเบอร่ี เชิญท่านล้ิมรสผลสดในบรรยากาศไร่สตรอเบอร์ร่ีจริงๆ ไดเ้รียนรู้

วิถีชีวิตชาวไร่สตรอเบอร่ีของเกาหลีว่า มีวิธีการปลูกอย่างไรจึงไดผ้ลสตรอเบอร่ีท่ีขนาด
ใหญ่เป็นพิเศษ และหวานหอมชวนรับประทาน 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   ---คัลบี หรือ หมูย่างเกาหล ี
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เอเวอร์แลนด์ สวนสนุกน้ีถูกขนานนามวา่ ดิสนียแ์ลนดเ์กาหลี เป็นสวนสนุกกลางแจง้ท่ีใหญ่

ท่ีสุดของประเทศ โดยมีบริษทัซัมซุงเป็นเจา้ของ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา 
ท่านจะไดน้ัง่กระเชา้ลิฟท ์และท่องไปกบัโลกของสัตวป่์าซาฟารี     ชมไล
เกอร์ (สิงโตผสมกบัเสือ) แฝดคู่แรกของโลก ท่ีน่ีท่านจะพบว่าเจา้ป่าสิงโต 
และเสือสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็นสุข ชม   ความน่ารักของหมีท่ี
สามารถส่ือสารกบัคนขบัรถไดเ้ป็นอยา่งดี เขา้สู่ดินแดนแห่งเทพนิยาย สวน
ส่ีฤดู ซ่ึงจะปลูกดอกไมเ้ปล่ียนไปตามฤดูกาลและสนุกกบัเคร่ืองเล่นนานา
ชนิด อาทิเช่น สเปสทวัร์ รถไฟเหาะ หนอนสะบดั ชมกิจกรรมและการแสดงต่าง ๆ ท่ีจดัตามตารางประจ าวนั  น าท่าน 
เขา้ชม น ้ามันสนเข็มแดง (Red Pine) ปัจจุบนันิยมมารับประทานเพ่ือลา้งพิษในร่างกาย ลา้งไขมนัในเส้นเลือดทัว่ทั้ง
ร่างกาย ป้องกนัไขมนัอุดตนัในเสน้เลือด , โรคหวัใจ , โรคภูมิแพ ้เป็นตน้ 
จากนั้นอิสระใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเคร่ืองส าอางคแ์บรนดด์งัของเกาหลี ณ คอสเมติค มีใหเ้ลือกมากมายหลายยี่หอ้ อาทิ
เช่น ครีมน ้าแตกท่ีโด่งดงั ครีมหอยทาก แป้งโรตี โลจูคิส ฯลฯ  

เยน็ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  --- บิบิมบับ+ซุป (ข้าวย าเกาหล)ี 
 น าท่านเข้าสู่ที่พกัโรงแรม  GALAXY HOTEL OR H CS AVENUE HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่ส่ี พระราชวังถ๊อกซูกุง – หมู่บ้านบุกชอนฮันอก – ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพรโบกานยอง – คล้องกุญแจคู่รัก – โซลทาว
เวอร์ – ดวิตีฟ้รี – เมยีงดง  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชมความสวยงามของ พระราชวังถ๊อกซูกุง (Deoksugung Palace) พระราชวงัเก่าแก่ ขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่ แต่

สวยงามร่มร่ืนไปดว้ยตน้ไม ้ยิ่งช่วงใบไมแ้ดงแลว้ยิ่งสวยงาม พระราชวงัแห่งน้ีมีถนนก าแพงหินอนัมีช่ือเสียงท่ีมกัมีผู ้
นิยมไปเดินเล่นพกัผ่อนช่ืนชมกบังามงดงามของพระราชวงั ซ่ึงตั้งอยู่อย่างโดดเด่นสง่างามท่ามกลางอาคารสไตล์
ตะวนัตกใจกลางกรุงโซล จากนั้นเดินทางไปยงั หมู่บ้านบุกชอนฮันอก (Bukchon Hanok Village)  เป็นอีกหน่ึง
สญัลกัษณ์ของเกาหลี ท่ามกลางตึกรามบา้นช่องท่ีทนัสมยัของกรุงโซลนั้น หมู่บา้นแห่งน้ีกย็งัคงรักษาอาคารบา้นเรือน
ในสมยัโบราณ มีกล่ินอายของเกาหลีในยุคเก่าแก่ ท่านจะไดพ้บกบับา้นของขุนนางระดบัสูงของเกาหลีในสมยัก่อน 
ภายในหมู่บา้นมีอาคารแบบดั้ งเดิมของเกาหลีกว่า 100 หลงั (รูปแบบบา้นแบบดั้ งเดิมของเกาหลีเรียกว่า ฮนัอก
(hanok)) ซ่ึงเก่าแก่มาตั้ งแต่สมัยโชซอน ในปัจจุบันน้ีบ้านฮันอกหลายหลังในหมู่บ้านถูกดัดแปลงให้เป็นศูนย์



 

 

วฒันธรรม เกสตเ์ฮา้ส์ ร้านอาหาร และโรงน ้าชา เปิดใหบ้ริการแก่นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาเพ่ือสัมผสัและเรียนรู้วฒันธรรม
เกาหลีแบบดั้งเดิม และอีกหน่ึงส่ิงท่ีส าคญักคื็อหมู่บา้นน้ีเป็นยา่นท่ีมีคนเกาหลีอยู่อาศยักนัจริงๆภายในบา้น   

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั  ---ซัมเกทัง (ไก่ตุ๋นโสม) 
บ่าย น าท่านเขา้ชม ศูนย์โสม ซ่ึงรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมท่ีมีอายุ 6 ปีซ่ึงถือว่า เป็นโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด 

ชมวงจรชีวิตของโสมพร้อมให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่ากลบัไปบ ารุง
ร่างกายหรือฝากญาติผูใ้หญ่ท่ีท่านรักและนบัถือ แลว้น าท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรโบกานยอง ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตใน
ป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะและระดบัสูงเหนือน ้าทะเล 50-800เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามารับประทาน
เพ่ือช่วยดูแลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็งไม่ถูกท าลายจาการด่ืมแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้ง จาก
อาหารและยา จากนั้นน าท่านยอ้นรอยละครซีรียเ์กาหลีช่ือดงั My name is Kim Sam Soon ท่ี ภูเขานัมซาน ภูเขาแห่ง
เดียวท่ีตั้งอยู่ใจกลางเมืองโซล สูง 274 เมตร บนยอดเขามีหอ Seoul Tower (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) ซ่ึงเป็น 1 ใน 18 
หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเลท่านสามารถชมทศันียภาพของกรุงโซล ได้
รอบทิศ 360 องศา ท่ีคู่รักทุกคู่ชาวเกาหลีจะตอ้งท า คือ การคล้องกุญแจคู่รัก Love Key Ceremony บนโซลทาวเวอร์ 
โดยท่ีจะเขียนขอ้ความ หรือช่ือของคู่รักไวบ้นแม่กุญแจและก็จะน าแม่กุญแจน้ีไปคลอ้งกบัร้ัวเหลก็ ส่วนลูกกุญแจเคา้
จะท้ิงไปดว้ยความเช่ือท่ีว่าหากคู่รักคู่ใด ไดม้าเยือนและคลอ้งกุญแจคู่รักกนัท่ีน่ีจะท าให้ความรักของทั้งคู่ยืนยาวไม่
พรากจากกนัไปตลอดกาล ต่อดว้ยชอ้ปป้ิงสินคา้ท่ี ดิวตีฟ้รี ท่ีน่ีมีสินคา้ชั้นน าให้ท่านเลือกซ้ือมากมายกว่า 500 ชนิด 
อาทิ น ้าหอม เส้ือผา้เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดบั ฯลฯ  

เยน็ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  ---จมิดกั (ไก่พะโล้เกาหล)ี  
 จากนั้นใหท่้านไดอิ้สระช็อปป้ิง ณ ตลาดเมยีงดง แหล่งช็อปป้ิงข้ึนช่ือและสถานท่ีรวมแฟชัน่ชั้นน าของกรุงโซลหรือท่ี

คนไทยรู้จกักนัในช่ือสยามแสควร์เกาหลีท่านจะพบกบัสินคา้วยัรุ่นมากมายหลากหลายยี่หอ้ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองส าอาง
ยี่หอ้ดงัๆอยา่ง THE SKIN FOOD, THE FACE SHOP, ETUDE HOUSE, MISSHA ฯลฯเส้ือผา้แฟชัน่มีสไตล,์ รองเทา้
ส้นสูงน่ารักๆ, รองเทา้ผา้ใบเก๋ๆ, นอกจากน้ียงัมีร้านอาหารและร้านคาเฟ่น่ารักๆซ่ึงท่ีน่ีจะมีวยัรุ่นหนุ่มสาวเกาหลีไป
รวมตวักนัมากมายในแต่ละวนั 

 น าท่านเข้าสู่ที่พกัโรงแรม  GALAXY HOTEL OR H CS AVENUE HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่ห้า พพิธิภัณฑ์สาหร่าย + ฮันบก – ตลาดฮงอกิ – Seoullo 7017 – ซุปเปอร์มาเกต็ – กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่าน เดินทางไป พิพิธภัณฑ์สาหร่าย (SEAWEED MUSEUM) ซ่ึงท่านจะไดเ้รียนรู้การท าสาหร่ายของชาวเกาหลี 

ประวติัความเป็นมาและความผูกผนัท่ีชาวเกาหลีท่ีมีต่อสาหร่าย พิเศษ...ให้ท่านได้ทดลองสวมชุดฮันบก ชุดประจ า
ชาติเกาหลี เพ่ือเกบ็ภาพแห่งความประทบัใจ ช็อปป้ิงต่อท่ี ฮงอกิ แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีอยูล่อ้มรอบไปดว้ยมหาวิทยาลยัช่ือดงั
ในเกาหลี สินคา้ในย่านน้ีส่วนใหญ่เป็นสินคา้วยัรุ่นท่ีทนัสมยัและราคาไม่แพงเช่นเส้ือผา้ท่ีออกแบบโดยดีไซน์เนอร์
เกาหลี รองเทา้ กระเป๋า เคร่ืองประดบั เคร่ืองส าอาง และยงัมีร้านแบรนดเ์นมอยูท่ัว่ไป 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  ---โอซัมพุลโกก ิ(ปลาหมกึผดัซอส) 



 

 

บ่าย ก่อนเดินทางไปสนามบิน แวะชม Seoullo 7017 หรือ โซลโล 7017 สะพานลอย
ฟ้า แลนด์มาร์กแห่งใหม่ ณ กรุงโซล ถือเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีเท่ียวใหม่ของ
เกาหลีใต ้ท่ีเกิดจากการปรับปรุงทศันียภาพ และปรับสะพานท่ีทรุดโทรม ให้
เป็นถนนลอยฟ้า แถวบริเวณสถานีรถไฟโซล (Seoul Station)  ปัจุบนัไดก้ลาย
มาเป็น สถานท่ีพกัผอ่นส าหรับประชาชน และนกัท่องเท่ียว 

 จากนั้นพาท่านละลายเงินวอนท่ี ร้านค้าสนามบิน ซ่ึงท่านสามารถเลือกซ้ือ
สินคา้ พ้ืนเมืองเป็นการส่งทา้ยก่อนอ าลาเกาหลี อาทิ บะหม่ีชินราเมียน อดูง้ กิมจิ ลกูอมแปลกๆ ช็อคโกแลต น ้าจ้ิมหมู
ยา่งเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมส าเร็จรูป ผลไม ้ในราคาพิเศษ 

 เวลาสมควรน าทุกท่านเดินทางกลบัสู่ สนามบินอนิชอน  
17.25 น. น าท่านเดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบินจนิแอร์ (LJ)   เที่ยวบินที่ LJ003  
21.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 

-------------------------------------------------- 

ข้อควรควรทราบ : 

 การลงร้านสินค้าพืน้เมอืง หรือร้านช้อปต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการทัวร์มผีลต่อราคาทัวร์ที่เสนอ จงึขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า 
จ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งส้ิน 

 ส าหรับท่านที่ต้องออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนท าการออกตัว๋ 
เนื่องจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 
** ตั้งแต่วันที่ 01 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าประกนัส าหรับท่านที่ต้องสงสัยว่าแอบแฝงมาเป็น
นักท่องเที่ยว เน่ืองจากทางแลนด์เกาหล ีได้รับการแจ้งเตอืนมาจากกรมตรวจคนเข้าเมอืงเกาหล ีและสายการบิน เพราะมลีูกค้าที่เดนิทางไป
เกาหล ี เพือ่จุดประสงค์อืน่ เช่น ไปท างานในประเทศเกาหล ีโดยบริษทัฯ จ าเป็นต้องเกบ็ค่าประกนัเพือ่ให้ลูกค้าเดนิทาง ไป-กลบั พร้อมกรุ๊ป 
เป็นจ านวนเงิน  100 ดอลล่า (3,300บาท)  และจะคืนให้เมือ่ลูกค้าเดนิทางกลบัถึงประเทศไทยพร้อมกรุ๊ป  และผ่านการตรวจสอบของกรม
แรงงาน และตรวจคนเข้าเมอืงประเทศเกาหล ีดงัน้ันทางบริษัทฯจงึใคร่ขอความร่วมมอืมา ณ ที่นีด้้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อตัราค่าบริการ  

ก าหนดการดินทาง 
ผู้ใหญ่ พกั 
ห้องละ 2-3 

ท่าน 

เด็ก อายุ 2-12 ปี 
พกัเดี่ยว 

เพิม่ท่านละ พกักบั 1 
ผู้ใหญ่ 

พกักบั 2 ผู้ใหญ่  
มีเตียง 

พกักบั 2 ผู้ใหญ่
ไม่มีเตียง 

ธันวาคม 

03-07, 04-08, 05-09, 09-13, 
10-14, 11-15, 12-16, 16-20, 

ธ.ค.60 
17,900 5,900 

08-12 ธ.ค.60 18,900 5,900 

06-10, 13-17, 14-18, 20-24,  19,900 5,900 

มกราคม 

15-19, 29 ม.ค.-02 ก.พ.61 16,900 5,900 

07-11, 09-13, 12-17, 21-25, 
23-27, 27-31 ม.ค.61 

17,900 5,900 

01-05, 03-07, 05-09, 11-15, 
17-21, 19-23, 25-29,  
31 ม.ค.-04 ก.พ.61 

18,900 5,900 

กมุภาพนัธ์ 

03-07, 05-09, 11-15, 13-17, 
17-21, 19-23,  

25 ก.พ.-01 ม.ีค.61 
27 ก.พ.-03 ม.ีค.61 

17,900 5,900 

01-05, 07-11, 09-13, 15-19, 
21-25, 23-27 ก.พ.61 

18,900 5,900 

 
*ทารก (INFANT) เสียค่าใช้จ่าย  3,500 บาท 

**ราคาเบือ้งต้นเป็นการน าเสนอราคา เท่าน้ัน ยงัไม่มกีารท าจองใดๆทั้งส้ิน ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง 
 

 



 

 

อตัรานีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์ 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได ้เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนา้) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดล้ิ้มลองอาหารพ้ืนเมืองของแต่ละประเทศ 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาต น า้หนักไม่เกนิ 15 กก.   
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 
 
อตัรานีไ้ม่รวม 

 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทปิพนักงานขับรถ ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 35,000 วอน หรือ 1,100 บาท/ท่าน/ทปิ 

เงือ่นไขการเดินทาง 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 25 ท่านโดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน
เดินทาง 15 วนั 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการล่าชา้
ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯโดยจะค านึงถึงผลประโยชน์ของ
ผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด กฎหมาย
หรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผน่ดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเกบ็เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
เท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

 มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 

 บริษทัฯ จดัใหเ้ฉพาะลกูคา้ท่ีประสงคจ์ะไปท่องเท่ียวตามรายการของทวัร์ทุกวนัเท่านั้น  หากท่านไม่สามารถร่วมทวัร์ทุกวนั แค่
สมคัรมาร่วมทวัร์เพียงเพ่ือการใชต้ัว๋เคร่ืองบินและท่ีพกัในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏวา่ท่านไม่รวมทวัร์ในบางวนั 
ทางบริษทัจะคิดค่าด าเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD 



 

 

 
การส ารองที่นั่งและช าระเงนิ 

 ยนืยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง 

 ช าระเงินมดัจ าภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 
o ยโุรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ท่านละ 25,000 บาท 
o ญ่ีปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลงักา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 10,000 บาท 
o จีน ไตห้วนั เวียดนาม พม่า กมัพชูา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 21 วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข และ

ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
 หลงัจากส ารองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้นโปรแกรม 

เพ่ือด าเนินการยื่นขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า) 
 
 
 
 

การยกเลกิ 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 31 วนั  คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 - 15 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 50% 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 75% 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 - วนัเดินทาง  หกัเงินค่าทวัร์ 100% 

 กรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากเป็นตัว๋ท่ีสามารถท า Refund ได ้ผูเ้ดินทางตอ้งรอเงินค่า Refund  
ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) 

 หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวีซ่าไดท้นัตาม
ก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้งไม่อยูใ่นเง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่
อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 

 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ดว้ยเหตุผลใด 
ๆ กต็ามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานฑูต ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ใหถื้อเป็นการยกเลิกตาม
เง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ 

 
ตัว๋เคร่ืองบิน 



 

 

 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสายการ
บินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออกราคา
ขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ตาม
ความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
 

โรงแรมและห้องพกั 

 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (Twin / Double Room) ประเภทหอ้งพกัข้ึนอยูก่บัการวางรูปแบบของแต่ละ
โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ 

 โดยทัว่ไป โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นหอ้งพกัคู่ และเพ่ิมเตียง

เสริมให ้(Extra Bed) ถา้ไม่มีเตียงเสริมใหท่้านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว และตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 
 หากโรงแรมไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให ้ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว และตอ้งช าระ

ค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคาตน้ทุน

ท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 

 


