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ICNNY01 KOREA NEW YEAR 2020 (5D3N) 
สายการบิน ASIANA AIRLINES (OZ) 

 

 



บนิดว้ยสายการบนิเอเชยีน่าแอรไ์ลน์ (OZ) : ขึน้เครือ่งทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ(BKK) 

*****มอีาหารบนเครือ่งทัง้ไปและกลบั***** 
OZ742 BKK(กรงุเทพ) - ICN(อนิชอน) 23.55 – 07.10+1 
OZ741 ICN(อนิชอน) - BKK(กรงุเทพ) 18.10 – 22.00 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนกัไมเ่กนิ 23 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ ้าหนกัไมเ่กนิ 12 ก.ก. ** 

DAY 1 
กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)   (-/-/-) 

20.30  คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สวุรรณภมิู กรงุเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้า 
5 เคาน์เตอรเ์ชค็อิน K สายการบิน ASIANA AIRLINES โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารต้อนรบั อ านวย
ความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้ าแนะน าเพื่อเตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

23.55 น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ อินชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต้ โดยสายการบนิ ASIANA 
AIRLINE เทีย่วบนิที ่OZ742 

http://bit.ly/2NMk5YE


DAY 2 
สนามบินอินชอน – PARADISE CITY – ถนนแคฮงันูรี – หมู่บ้านเทพนิยาย - เกาะนามิ – 

สนุกสนานกบัการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่    (-/L/D) 

07.10  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ อินชอน เมืองอินชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต้ ** ตามเวลาทอ้งถิน่ 
เรว็กว่าเมอืงไทยประมาณ 2 ชัว่โมง กรณุาปรบันาฬกิาของท่านเพื่อความสะดวกในการนดัหมายเวลา ** 
หลงัทุกท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย 

 น าทุกท่านเดนิท่านเดนิทางขา้มทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยอจอง หรอื สะพานเพื่อความหวงัในการรวมชาตทิี่
ยาวกว่า 4.42 ก.ม. และ มยีอดโดมสงู 107 เมตร ท่านจะไดส้มัผสัความสวยงามและยิง่ใหญ่  

 

ดว้ยสถาปัตยท์นัสมยัเก๋ๆแปลกตาของตกึแลว้ท าใหไ้ดร้ปูสวยๆ จุดเชค็อนิเกร๋ๆกลบัไปไม่ซ ้าใครPARADISE CITY 
กนัอีก ที่นี่ เรยีกว่าแหล่งบนัเทิงครบวงจรเลยก็ว่าได้เพราะในนี้มทีัง้โรงแรม คาสิโน แกลลอรี่ สวนสนุก ภตัคาร
รา้นอาหาร สระว่ายน ้า จดุชอปป้ิงครบทุกอยา่งในแหล่งเดยีวตัง้อยูใ่นโซน CULTURE PARK 

 



ตัง้อยู่ในไชน่าทาวน์ ย่านอินชอน ถนนแคฮงัดูร ีเป็นถนนที่เต็มไปด้วยกลิน่อายจนี เกาหล ีญี่ปุ่ น ตวัถนนแคฮงันูรี 
อาคารของทีน่ี่ยงัคงความดัง้เดมิของแต่ละประเทศไวอ้ยู่ มมีุมถ่ายรปูเก๋ๆ ชคิๆ นอกจากนี้ยงัมรี้านอาหารอร่อยๆอกี
มากมาย  

อยู่ในเมืองอินชอน  หมู่บ้านแห่งนี้ได้น าเอาตัวละครจากนิทานหมู่บ้านเทพนิยาย (ดงฮวามาอึล) 
หลากหลายเรื่องทีไ่ดร้บัความนิยมมาตกแต่งตวับา้น ก าแพง ประตู หน้าตาดว้ยสสีนัที่ีสดใส สะดุดตา บา้นทุกหลงัมี
คนอาศยัอยูจ่รงิๆ ชุมชนเลก็ๆแห่งนี้เดมิทกีไ็มไ่ดเ้ป็นทีรู่จ้กัมากมายอยา่งในปัจจบุนันะคะออกจะเงยีบ ซบเซาดว้ยซ ้า
เพราะจะมแีต่ผู้สูงอายุอาศยัอยู่แต่ได้มกีารพฒันาปรบัปรุงด้วยการตกแต่งชุมชนให้เป็นเทพนิยายก็กลายเป็นที่รู้ จกั
มากขึน้ในหมูน่กัท่องเทีย่วผ่านทางซรีีย่ห์ลายเรือ่งทีม่าใชโ้ลเกชัน่ทีน่ี่ถ่ายท า 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู ทคัคาลบี ้

 
 

 

NAMI 

ISLAND 



 เป็นแหล่งท่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีงของประเทศเกาหลใีต้ เกาะนาม ิมรีปูร่างเหมอืนใบไม้เกาะนามิ (NAMI ISLAND)
ลอยน ้า เป็นเกาะกลางแม่น ้าฮนั ซึง่เกดิจากการสรา้งเขื่อนชอ็งพยอ็ง โด่งดงัจากซรีสีเ์รื่องเพลงรกัในสายลมหนาว (THE 
WINTER LOVE SONATA) ซึง่ใชเ้กาะนามเิป็นสถานทีถ่่ายท า เกาะนามไิดช้ื่อตามนายพลนาม ิทีร่บัราชการตัง้แต่อาย ุ
17 ปี บิดาอยู่ในตระกูลสูงศักดิ ์ส่วนมารดาเป็นเจ้าฟ้าหญิง เขาน าทัพกวาดล้างจลาจลในพื้นที่ภาคเหนือและ
ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไดท้ัง้หมด และไดร้บัต าแหน่งสงูเมือ่ยงัมอีายุเพยีง 26 ปี แต่หลงัจากเปลีย่นรชักาลใหม ่
เขากถ็ูกใส่รา้ยว่าเป็นกบฏ และถูกประหารชวีติพรอ้มกบัมารดาและพวกรวม 25 คน ต่อมาหลงัผลดัเปลีย่นรชักาลใหม่อกี
ครัง้ ไดม้กีารพสิจูน์พบว่าขอ้กล่าวหาทัง้หมดลว้นเป็นเทจ็ เขาจงึไดร้บัคนืยศถาบรรดาศกัดิด์งัเดมิ เกาะแห่งน้ีมทีวิทศัน์ที่
สวยงามไปดว้ยต้นเกาลดัและทวิสนเรยีงราย ในช่วงฤดูใบไมร้่วงจะมเีทศกาลใบไมเ้ปลี่ยนสี ใบไมต่้างเปลีย่นเป็นสแีดง
สวยงาม และมสีุสานของนายพลนาม ีซึง่ยงัคงตัง้อยู ่ณ เกาะแห่งนี้ 

   ประกอบไปดว้ยเนินสกถีงึ 2 เนินลานสกีขนาดใหญ่  YANGJI SKI RESORT หรือเทียบเท่า
ดว้ยกนัแบ่งเป็นเนินสกสี าหรบัผูฝึ้กหดัเล่น 1 เนิน,  และเนินส าหรบัผูท้ีเ่ล่นช านาญแลว้ 1 เนิน (ราคาทวัรย์งัไม่รวม
ค่าอุปกรณ์การเล่นสกี, สกลีฟิท,์ สโนว์สเลด กอนโดล่า หรอื เคเบลิ **ขึน้อยู่กบัสถานทีว่่ามใีหบ้รกิารหรอืไม่**) มี
เวลาให้ท่านไดส้นุกกบัการเล่นสกอีย่างเตม็ที ่ซึง่ปลอดภยัไม่มอีนัตราย เตรยีมตวัก่อนเล่นสก ีควรเตรยีม ถุงมอืสก ี
ผ้าพนัคอ แว่นกนัแดด เสื้อแจ๊คเก็ตกนัน ้า หรอืผ้าร่ม และกางเกงรดัรูป ขอค าแนะน าและฝึกวธิกีารเล่นจากไกด์
ทอ้งถิน่ก่อนลงสนามจรงิ เพื่อความปลอดภยัของท่านเองเป็นส าคญั **ปรมิาณของหมิะและการเปิดให้บรกิารของ
ลานสกขีึน้อยูก่บัความเอือ้อ านวยของอากาศ หากไม่มหีมิะเพยีงพอ ลานสกอีาจจะปิดใหบ้รกิาร ในกรณีทีล่านสกไีม่
สามารถเปิดบรกิาร ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรม ปรบัเปลีย่นเป็น ONE MOUNT SNOW 
PARK (ไมร่วมค่าเขา้ SNOW PARK) 

 
ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนู ชาบ ูชาบสูไตลเ์กาหลี 
ท่ีพกั      YANGJI SKI RESORT, SUWON  หรือเทียบเท่า    

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/Winter_Sonata
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A4%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87


DAY 3 
ไร่สตอเบอร์ร่ี – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – เมืองโซล – พิพิธภณัฑ์สาหร่าย – วดัโชเกซา – 

SHOPPING ย่านดงแดมุน   พิเศษ !!  ให้ท่านได้ใส่ชุดประจ าชาติเกาหลี “ฮนับก”           

(B/L/D) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

   

 ให้ท่านเพลดิเพลนิกบัการชมและเลอืกเก็บสตรอเบอร์รีส่ดๆหวานฉ ่ าจากไร่ นอกจากนัน้ ท่านยงัไร่สตรอเบอรร่ี์ 
สามารถซือ้กลบัมาฝากคนทีท่่านรกัทีเ่มอืงไทยไดด้ว้ย 

 

 เป็นสวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศเกาหลใีต้ ตัง้อยู่บนสวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์(EVERLAND) 
ท าเลทีส่วยงามท่ามกลางหุบเขา ในเมอืงยงอนิ ทางตอนใตข้องเมอืงโซล ไดร้บัการขนานนามว่าเป็นดสินียแ์ลนดแ์ห่ง



เกาหลใีต้ ที่นี่ถูกออกแบบให้แตกต่างกันในแต่ละโซน ได้แก่ สวนสตัว์ , GLOBAL FAIR , EUROPEAN 
ADVENTURE , MAGIC LAND , AMERICAN ADVENTURE และEVER LAND SPEEDWAY นอกจากนี้ยงัมสีวน
สีฤ่ดู ซึง่ปลูกดอกไมป้ระจ าในแต่ละฤดูกาล และมกีารตกแต่งสวนสนุกใหเ้ขา้กบับรรยากาศของเทศกาลนัน้ๆ โดยมี
บรษิทัซมัซุง เป็นเจา้ของ ผูบ้รหิารจดัการสวนสนุกแห่งนี้ ดงันัน้ความยิง่ใหญ่ตระการตา และ ปลอดภยั ไม่แพช้าตใิด
ในโลกแน่นอน ** โซนสวนน ้าจะเปิดเฉพาะช่วงฤดรูอ้น** 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู ป้ิงย่าง 

 

 ชื่ออยา่งเป็นทางการนครพเิศษโซล เป็นเมอืงหลวงและมหานครทีใ่หญ่ทีสุ่ดของเกาหลใีต ้เมืองโซล (SEOUL)
 จดัแสดงเรื่องราวต่างๆของการท าสาหร่ายและประวตัคิวามเป็นมาต้นก าเนิดพิพิธภณัฑส์าหร่าย (KIMPAP) 

ของการผลติสาหร่ายและขัน้ตอนการผลติสาหร่ายทีส่ดใหม่ทุกวนั ใหท้่านจะไดเ้ลอืกชมิผลติภณัฑท์ีท่ าจากสาหร่าย
หลากหลายรสชาตใิห้ลิ้มลองและเลอืกซื้อเหมาะแก่การน ามาเป็นของฝาก เช่น สาหร่ายอบแห้ง , สาหร่ายย่าง 

พิเศษ !!  ให้ท่านได้ใส่ชุดประจ าชาติเกาหลี “ฮนับก” (HANBOK) และถ่ายรปูไวเ้ป็นทีร่ะลกึ       

 

  หรอืที่คนไทยเรยีกว่า “วดัพระยิ้ม” ในอดตีนัน้วดัแห่งนี้เป็นเหมอืนวดัโชเกชา (JOGYESA TEMPLE)
ศูนยก์ลางของศาสนาพุทธนิกายเซนในเกาหล ีซึง่เป็นวดัเก่าแก่และมชีื่อเสยีงเป็นอย่างยิง่ เมื่อเดนิเขา้มาในวดันี้สิง่
แรกทีจ่ะสงัเกตุเหน็กค็อืต้นไมใ้หญ่ทีด่า้นหน้าประตูทางเขา้ มคีวามสูงถงึ 26 เมตร ส่วนอาคารหลกัของวดันัน้มอีายุ
มากกว่า 500 ปี และเป็นอาคารขนาดใหญ่ ชื่อว่า DAEUNGJEON สรา้งขึน้ในปี 1938 ภายในมพีระประธานสทีอง
ขนาดใหญ่ 3 องค ์ซึง่ชาวเกาหลเีชื่อกนัว่ามคีวามศกัสทิธิ ์จงึนิยมไปนมสัการในวนัส าคญัต่างๆ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3


 
  ตลาดคา้ส่งทีใ่หญ่ที่สุดของเกาหลใีต้ มรีา้นค้ามากกว่า 10,000 รา้น ทัง้แบบรา้นคา้บนตกึ ย่านช้อปป้ิงทงแดมุน

แผงลอย และแบกะดนิ บรรยากาศประมาณส าเพง็ โบ๊เบ๊ บวกกบัประตูน ้า ตลาดแห่งนี้เปิด 24 ชัว่โมง ส่วนใหญ่
จ าหน่ายสนิคา้แนวแฟชัน่ เสือ้ผา้ รองเทา้ ปะปนกนัไปใหเ้ลอืกตามงบประมาณ ตัง้แต่สนิคา้ถูกทีสุ่ด หรอืราคากลาง 
ๆ สบายกระเป๋า ไปจนถึงระดบัหรูหราราคากระเป๋าฉีก ส่วนในช่วงกลางคนืจะมกีารเปิดแสงสปีระกอบดนตรขีบั
กล่อมกนัตลอด รบัรองว่าถงึแมอ้อกมาชอ้ปป้ิงคนเดยีวกไ็มรู่ส้กึเหงาอยา่งแน่นอน 

ค า่       บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนู บิบิมบบั (ข้าวย าเกาหลี) 
ท่ีพกั BENIKEA SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า   

DAY 4 
ศูนยโ์สมรฐับาล - ศูนย์สมุนไพรน ้ามนัสนเขม็แดง – ศูนย์รวมเครื่องส าอางแบรน์ดงัเกาหลี – 

พระราชวงัชางดอ็กกงุ – หมู่บ้านอิกซอนดง - ภเูขานัมซาน – หอคอยเอน็โซลทาวเวอร ์– ดิวต้ี

ฟรี – ย่านช้อปป้ิงเมียงดง  (B/L/D) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เลอืกซือ้สนิคา้จาก ศนูยโ์สมแห่งรฐับาล (GINSENG) เหตุผลทีเ่รยีกว่าศูนยโ์สมแห่งรฐับาล เพราะโสมทุก 

ชนิดทีน่ี่จะถูกควบคุมคุณภาพภายใตม้าตรฐานของรฐับาล ไดร้บัการรบัรองคุณภาพจากรฐับาล เป็นโสมทีม่อีายุ 6 ปี 

ซึง่ถอืว่ามคีุณภาพดทีี่สุดในโลก มชีื่อเสยีงที่สุด และ ศนูยส์มุนไพรน ้ามนัสนเขม็แดง (RED PINE) 
เป็นผลติภณัฑ ์ที่สกดัจากน้ามนัสน มสีรรพคุณช่วยบ ารุงร่างกาย ลดไขมนั ช่วยควบคุมอาหารและรกัษาสมดุลใน

รา่งกายไดเ้ป็นอยา่งด ีทีข่าดไมไ่ดค้อืผลติภณัฑเ์วชส าอางจาก ศนูยร์วมเครื่องส าอางแบรนดด์งัเกาหลี 



 เช่น WATER DROP (ครมีน ้าแตก) , SNAIL CREAM (ครมีเมอืกหอยทาก) , (COSMETIC GALLERY)
BOTOX (โบทอ็กซ)์ , ALOE VERA PRODUCT (ผลติภณัฑจ์ากสมนุไพร ว่านหางจระเข)้ เป็นตน้ 

 

พระราชวงัล าดบัทีส่อง ทึถู่กสรา้งในพระราชวงัชางดอ็กกงุ (CHANGDEOKGUNG PALACE)  
ปี ค.ศ. 1405 ต่อจากพระราชวงัคยอ็งบกกุง  และมคีวามส าคญัในการเป็น ที่พ านักของพระมหากษตัรยิห์ลาย
พระองค ์ในสมยัราชวงศ์โชซอ็น และยงัเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวงัส าคญัทีย่งัคงรกัษาไว้ พระราชวงัแห่งน้ีเป็นท่ีพ านกั
ของ พระมหากษตัริยถึ์ง 9 พระองค ์ในสมยัราชวงศโ์ชซ็อน (JOSEON DYNASTY) 

กลางวนั    บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู ไก่ตุ๋นโสม  

 

  เป็นหมูบ่า้นฮนัอกโบราณอายกุว่า 100 ปี อยูแ่ถวอนิซาดง แหล่งรวมหมู่บา้นอิกซอนดง (IKSEONDONG)
ค่าเฟ่เก๋ๆ รา้นอาหารชคิๆกลางกรงุโซล ถนนสายน้ีหรอืแมแ้ต่ตวับา้นเรอืนกย็งัคงสไตลค์วามโบราณฉบบัเกาหลไีว้ 

CHANGDEOKGUNG 



 
 ตัง้อยู่บน หอคอยเอน็ โซลล ์ทาวเวอร ์(N SEOUL TOWER) ภเูขานัมซาน 1 ใน 18 หอคอย 

เมอืงทีสู่งทีสุ่ดในโลก มคีวามสูงถงึ 480 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล ท่านสามารถชมทศันียภาพของกรุงโซลจากยอด
โซลทาวเวอรไ์ดร้อบทศิ 360 องศา โดยสามารถมองไดถ้งึเขาพกูกัซนั และถา้หนัไปยงัทศิตรงขา้ม กจ็ะเหน็ไกลไปถงึ
แมน่ ้าฮนักงั เป็นอกีหนึ่งสถานที ่ทีสุ่ดแสนจะโรแมนตกิ ไม่ว่าจะเป็นยามกลางวนัหรอืกลางคนื และไม่ว่าจะฤดูไหนๆ 
ที่นี่ยงัคงได้รบัความนิยมเสมอมา เพราะเป็นสถานที่คล้องกุญแจคู่รกัที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยว และชาวเกาหล ี
โดยมคีวามเชื่อว่าหากไดม้าคลอ้งกุญแจดว้ยกนัทีน่ี่ และโยนลูกกุญแจลงไปจะท าใหร้กักนัมัน่คง ยนืยาว ตราบนาน
เท่านาน ** ยงัไมร่วมค่า ขึน้ลฟิต ์และ ค่าแมกุ่ญแจ ลกูกุญแจคู่รกัส าหรบัคลอ้ง ท่านสามารถเตรยีมจากประเทศไทย
ไปได ้**  

 เป็นศูนยร์วมรา้นคา้ปลอดภาษทีีใ่หญ่ทีสุ่ดในโซล ใหไ้ด้ชอ็ปป้ิงสนิคา้แบรนด์เนมชัน้น าดิวต้ี ฟรี (DUTY FREE) 
แบบ NEW COLLECTION ! มากมาย เช่น นาฬกิา , แว่นตา , เครื่องส าอาง , กระเป๋า , กลอ้งถ่ายรปู หรอืจะเป็น
โทรศัพท์มอืถือ ให้ท่านอิสระได้เลือกซื้อได้อย่างเต็มที่ เป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์ดงักว่า 250 แบรนด์ ทัง้
เครื่องส าอาง , น ้าหอม , กระเป๋า , สนิคา้แฟชัน่ต่างๆ เช่น CHANEL , HERMES , MCM , DIOR , FENDI , 
LOEWE , PRADA , MIU MIU , CELINE เป็นต้น ไม่ไดม้แีค่เพยีงสนิคา้จากแบรนดต่์างประเทศเท่านัน้ สนิคา้แบ
รนด์เกาหลกี็มใีห้เลอืกหลากหลายไม่แพ้กนั หากจะเข้าไปช็อปป้ิงกนัที่ห้างแห่งนี้ ให้พกพาสปอร์ตและข้อมูลตัว๋
เครือ่งบนิไปดว้ยเพราะตอ้งใชใ้นการซือ้สนิคา้ 

 



  เปรยีบเสมอืนยา่นสยามสแควรบ์า้นเรา เมยีงดงไดช้ื่อว่าเป็นแหล่งรวมแฟชัน่ย่านเมียงดง (MYEONGDONG)
แบรนดเ์กาหลชีัน้น า ซึ่งในแต่ละวนัจะ มวียัรุ่นเกาหลมีาเดนิชอ็ปป้ิงกนัอย่างลน้หลาม ท่านสามารถหาซือ้สนิคา้ได้
อย่างหลากหลายทัง้เสื้อผา้ , รองเท้า , กระเป๋า , เครื่องส าอางซึ่งเป็นที่รูจ้กัอย่างดขีองคนไทย เช่นLANEIGE , 
ETUDE HOUSE , IIOPE , CHARMZONE , SKIN FOOD , THE FACE SHOP เป็นต้น เครื่องประดบั , ซดีเีพลง 
, วซีดี ี, ดวีดีหีนงัและซรียีท์ีฮ่ติตลอด จนไปถงึของทีร่ะลกึทีม่รีปูดารานกัแสดงคนโปรดของท่านอยู่ในสนิคา้ อกีทัง้ยงั
มรีา้นกาแฟ รา้นอาหารต่างๆ ท่าน สามารถลิม้ลองไอศกรมี 2,000 วอน ทีส่งูเกอืบฟุตไดท้ีน่ี้ 

ค า่       บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนู บฟุเฟตน์านาชาติ พิเศษเมนู ขาปยูกัษ์ ไวน์ เบียร ์
ท่ีพกั BENIKEA SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า   

  DAY 5 
โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส - ศูนยส์มุนไพรเกาหลี - ย่านฮงแด - พิพิธภณัฑ์ภาพ 3 มิติ – 

พิพิธภณัฑ์น ้าแข็ง - ซุปเปอร์มาเก็ต หรือ ร้านละลายเงินวอน – เมืองอินชอน – กรุงเทพ 

(สวุรรณภมิู)            (B/L/-) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เลอืกซือ้เครื่องประดบัจาก   ประเทศโรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส (AMETHYST FACTORY)
เกาหลใีต้เป็นดนิแดนของ พลอยสมี่วง พลอยแห่งสุขภาพและน าโชค โดยมตีัง้แต่สมี่วงอ่อนเยน็ตา จนถงึสมี่วงเขม้ 
(มว่งไวน์) มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยน้ีจะสวยงามจบัตาเมือ่มาท าเป็นแหวน จี ้ต่างหู และ สรอ้ยขอ้มอื เป็นหนิทีม่พีลงั
ในการบ าบดัทัง้ดา้นร่างกายและจติใจของผูส้วมใส่ ขจดัความคดิแง่ลบ เป็นพลอยแห่งสุขภาพและน าโชค สามารถ

ปกป้องคุม้ครองผูส้วมใส่ได ้จากนัน้เลอืกซือ้สนิคา้จาก   เป็นผลติภณัฑ์ศนูยส์มุนไพรเกาหลี (HERB SHOP)
ผลของฮ๊อกเกท็นาม ูทีเ่ตบิโตกลางป่าดงดบิกว่า 20 ปี มสีรรพคุณช่วยกรองสารพษิในตบั เหมาะส าหรบัคนทีท่ างาน
หนัก ดื่มเหลา้ นอนดกึ หรอืเป็นไวรสัตบัอกัเสบ ตบัแขง็ ใหท้่านอสิระเลอืกซือ้ใหต้วัเองและฝากครอบครวัหรอืญาติ
ผูใ้หญ่ทีท่่านรกั 

 



  เป็นย่านชอ้ปป้ิงบรเิวณดา้นหน้าของมหาวทิยาลยัฮงอกิ(HONGIK UNIVERSITY) จงึเป็นศูนยร์วมเดก็วยัรุ่นย่านฮงแด
และเด็กมหาวทิยาลยั เป็นอีกเส้นหนึ่งที่มบีรรยากาศโรแมนติก อีกทัง้ยงัมรี้านกาแฟที่เป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี ่
รา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้แฟชัน่ คลบั ตลาดศลิปะ และรา้นอาหารที่น่าสนใจในหมู่วยัรุ่นอายุ 20 -30 ปีที่นิยมมาเดนิเล่น 
ราคาของสนิคา้และรา้นอาหารต่างๆกย็งัไมแ่พงอกีดว้ย ซึง่จะคกึคกัเป็นพเิศษตัง้แต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไป เพราะรา้นคา้
แต่ละร้านจะทยอยเปิดให้บริการ ของที่ขายกนัเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสนิค้าแฟชัน่ เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า 
ของกิฟ๊ชอ้ป เครือ่งเขยีน และทีเ่ยอะไมแ่พก้นักค็อืขนมต่างๆ 

 

พิพิธภณัฑภ์าพ 3 มิติ (   เป็นสถานทีท่่องเทีย่วชื่อดงัทีจ่ดัขึน้แบบพพิธิภณัฑ์TRICK EYE MUSEUM)
แกลเลอรีศ่ลิปะและภาพวาด ทีส่รา้งขึน้โดย “ตรอ็งป์ L’OEIL” คอืเทคนิคงานศลิปะแบบ 2D และลกัษณะภาพวาดจะ
เป็นแบบ 3D แทนที่จะเป็นการดูภาพวาดธรรมดาๆเหมอืนหอศลิป์ทัว่ไป นักท่องเที่ยวจะตื่นตาตื่นใจกบัภาพวาด
แนว 3D ที่เสมอืนว่าได้เขา้ไปเป็นส่วนหนึ่งในรปูภาพนัน้ๆ ท าใหน้ักท่องเทีย่วเพลนิเพลนิสนุกสนาน ไม่มเีบื่อ ถอื
เป็นพพิธิภณัฑศ์ลิปะยอดนิยมของชาวเกาหลแีละนกัท่องเทีย่ว  

 
 
 
 

                    DOWNLOAD TRICK EYE APP 

                 สนุกไปอกีขัน้ในการถ่ายรปู 3 มติ ิในรปูแบบของ AR 
                 ท่านสามารถโหลด  TRICK EYE APP ไดท้างโทรศพัท ์ 
                 แลว้สรา้งภาพสวยๆ แบบ AR ไดเ้ลย  
 

 



  

  เป็นการจ าลองเมอืงน ้าแขง็ขึน้มา เป็นศลิปะการแกะสลกัน ้าแขง็แบบไม่พิพิธภณัฑน์ ้าแขง็ (ICE MUSEUM)
ธรรมดา หากแต่เป็นการจ าลองเป็นเมอืงน ้าแข็งเหมอืนจรงิมากที่สุด และยงัเอาใจเด็กๆด้วยการสร้างสไลเดอร์
น ้าแขง็อกีทัง้ยงัมกีจิกรรมและโซนต่างๆ ใหน้กัท่องเทีย่วเขา้ชมไดโ้ดยไม่มเีบื่อ เช่น นัง่รถลากกวางรดูอรฟ์ ถ่ายรปูคู่
กบัคุณลุงซานต้าน ้าแขง็ และถ่ายรูปกบับรรดานกแพนกวินน ้าแข็งทัง้หลาย ส ารวจถ ้าน ้าแขง็ เอสกิโม เยี่ยมชม
ปราสาทน ้าแขง็ มจีุดชมววิบนก าแพงเมอืงน ้าแขง็ โรงแรมทีส่รา้งจ าลองขึน้จากการแกะสลกัจากน ้าแขง็ทัง้หมด ซึ่ง
นกัท่องเทีย่วสามารถตื่นตาตื่นใจและสมัผสักบัความหนาวอุณหภมูติดิลบมากกว่า 5 องศา  

กลางวนั     บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู จิมดกั 

 

จากนัน้เลอืกซือ้ของฝากจาก   ให้ท่านไดเ้ลอืกซุปเปอรม์ารเ์กต็ หรือ ร้านละลายเงินวอน
ซือ้ชอ็กโกแลต ผลติภณัฑข์องใบและรากฝอยของโสม ในรปู ขนมโสม ชาโสม ลูกอมโสม โคลนพอกหน้าโสม ครมี
ล้างหน้าโสม เครื่องส าอางโสม เป็นต้น และยงัมกีิมจิ , ชินราเมง (มาม่าเกาหลี ) และ นมกล้วย เป็นต้น 
อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ อินชอน  ประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต้  

18.05 น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน ASIANA 
AIRLINES เทีย่วบนิที ่OZ741  

22.00 เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ พร้อมกบัความ

ประทบัใจ 

 



อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
12 ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 
(เดก็อายไุม่เกิน 

12 ปี) 
อตัราเดก็ ท่าน

ละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 
อตัรา 
ห้องละ 

ไม่ใช้ตัว๋
เครื่องบิน
อตัรา  
ท่านละ 

ตลอดเดือน ธนัวาคม 2562 
28 ธ.ค. – 01 ม.ค. 62 35,999 35,999 35,999 7,000 12,900 

29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 62 35,999 35,999 35,999 7,000 12,900 
 

ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 7,900 บาท ** (ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน) 
 

อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศก์ท้องถ่ิน ตามธรรมเนียม 50,000 วอน 
ต่อ ทริป ต่อ ลกูค้า ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) 
ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทั
ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทกุท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน  
 
อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 150 USD. (เป็นเงินไทยประมาณ 
5,250 บาท)  
 
กรณีต้องการตดักรุป๊ส่วนตวั กรุป๊เหมาท่ีสถานะผู้เดินทางเป็น เดก็นักเรียน นักศึกษา คร ู ธรุกิจขายตรง
เคร่ืองส าอางค ์หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะท่ีต้องการให้เพ่ิมสถานท่ีขอดงูาน กรณุาติดต่อแจ้ง
รายละเอียด โดยละเอียด กบัเจ้าหน้าท่ีเพ่ือท าราคาให้ใหม่ทกุครัง้  

 
 



ส าคญั!! :  กรณีผู้เดินทางถกูปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทัง้จากท่ี

ด้านหน้าเคาน์เตอรเ์ช็คอิน หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองกต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่

รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึน้ตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท่ี์ท่านช าระเรียบร้อย

แล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

 
หมายเหตุ : ตามนโยบายการโปรโมทสินค้าพื้นเมืองของรฐับาลเกาหลีร่วมกบัการท่องเท่ียวเกาหลี ใน

นามของร้านรฐับาล ซ่ึงจ าเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทวัร ์เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ จึงอยาก
เรียนช้ีแจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรฐับาลทุกร้านจ าเป็นต้องแวะชม จะซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้นอยู่กบั
ความพอใจของลกูค้าเป็นหลกั และถ้าหากลกูค้าไม่มีความประสงคจ์ะเข้าร้านรฐับาล ขอสงวน
สิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงิน 100 USD / ท่าน / ร้าน 







 
อตัราค่าบริการน้ี รวม 

 ค่าบตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษสีนามบนิ
และค่าภาษีน ้ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลี่ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง 
กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่เป็นกรณีพเิศษ โดยอ้างองิค่าใช้จ่ายการจองทวัรแ์บบ ไม่ใช่ตัว๋เครื่องบนิ ตามที่ตามที่ตารางอตัรา
ค่าบรกิารระบุ 
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเครื่องบนิ สายการบนิ ASIANA AIRLINE อนุญาตให้โหลดกระเป๋า
สมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 23 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 12 ก.ก. (ไม่
จ ากดัจ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) ** 
 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 
 ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา หรอื 
กจิกรรมอื่นๆ ที่ท าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลี่ยนโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืง
ใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีมร่วมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 
 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    
 ค่ามคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 



 ค่าเบี้ยประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม
กรรมธรรม)์ กรณตีอ้งการซือ้ประกนัเพิม่เพื่อคุง้ครองสุขภาพ กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์นหอ้ง

และค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุในรายการ 
× ค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 50,000วอน (หรือค านวณเป็นเงินไทย 

ประมาณ 1,750 บาท) ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกค้า ผูเ้ดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทาง
กลบั (INFANT) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกว่านี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษิทั
ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได้ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการบนิ 
และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 
× ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 
× ค่าธรรมเนียมการขอวซี่าท่องเที่ยว กรณีที่สถานทูตแจ้งให้ยื่นขอวซี่าแบบกะทนัหนัก่อนเดินทางตามจรงิ ประเทศ

เกาหลีใต้ อนุญาตใหท้่านที่ถอืหนังสอืเดนิทางไทย และมวีตัถุประสงคเ์ดนิทางไปประเทศเกาหลใีต้ เพื่อการท่องเที่ยว 
ไมจ่ าเป็นตอ้งยืน่ขอวซี่า โดยสามารถพ านกัไดไ้มเ่กนิ 90 วนั ต่อครัง้ 

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 
- กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดินทาง พร้อมช าระเงนิมดัจ าครัง้ที่ 1 ท่านละ 10,000 บาท 

หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง 1 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. 
เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัิทนัท ีหากยงัไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมคีวามประสงค์
จะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นต้องท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่ ีควิรอ (WAITING LIST) กจ็ะให้
สทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั 

- กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่ทีบ่รษิทัก าหนด 
ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืเงนิมดัจ าใหท่้านใดไม่ว่าส่วนในส่วน
หนึ่งกต็าม 

- กรณีลูกค้าท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ
ค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100% 

 
 
 
 



เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
 - ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 
 ** ยกเว้น พีเรียดท่ีมีวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั ก่อนเดินทาง ** 

- ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 
- ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระมาแล้วทัง้หมดทัง้น้ี ทาง

บรษิทัจะหกัค่าใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจดัการน าเทีย่วใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว เช่น 
การส ารองทีน่ัง่ตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

- ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น เช่น สถานทูต
ปฏเิสธวซี่า ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

- กรณตีอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชื่อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั ก่อนออนออก
เดนิทาง กรณแีจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่่าส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก
เกบ็ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัช่วงพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส าคญัดว้ย 
กรณุาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการ
ด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

- สายการบิน ASIANA AIRLINE ขอสงวนสิทธิส์ าหรบัท่านที่จะเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง กรณีออกบตัรโดยสาร (ตัว๋
เครื่องบนิ) เรยีบร้อยแล้ว ไม่สามารถยกเลกิหรอืเปลี่ยนแปลงได้ทุกกรณี จะต้องซื้อบตัรโดยสารใบใหม่ (หากมทีี่ว่าง) 
เท่านัน้ โดยทางบริษัทจะออกตัว๋เครื่องบินก่อนออกเดินทางอย่างน้อย 10 -15 วัน ก่อนเดินทาง ทัง้นี้ ขึ้นอยู่กับ
กระบวนการการด าเนินการของแต่ละคณะเท่านัน้ 
 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
- คณะจะสามารถออกเดนิทางได้ตามจ าเป็นต้องมขีึ้นต ่า อย่างน้อย 25 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดนิทางได ้หากผู้เดนิทางทุกท่านยนิดทีี่จะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีี่จะประสานงาน 
เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ให้
ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อีกครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณี
พเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

- กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้
เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่กบั
ฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั ท่านจ าเป็นต้องมาถงึสนามบนิ
เพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสยีหายใดๆบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่
รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 



- กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 
วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ที่ท่านเริม่จองทวัร ์เพื่อให้ทางบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพื่อจดัเตรยีมล่วงหน้า 
กรณมีคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรณุาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากช าระเงนิกรณีทีท่่าน
เดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรณุาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

- กรณทีีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่าส่วน
ใดส่วนหน่ึง หากท่านไมด่ าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื่อใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้่าน
อยา่งน้อย 3 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป หรอื 
กลบัส่วนใดได ้จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็น
กรณพีเิศษ 

- ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกค้าที่ไม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่า
หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  
- ส าหรบัลูกค้าที่เดนิทาง 3 ท่าน และ ต้องการพกัห้องส าหรบั 3 ท่าน อาจมคี่าใช้จ่ายเพิม่เตมิได้ในบางกรณี ขน้อยู่กบั

โรงแรมทีค่ณะนัน้ๆพกัว่ามหีอ้งรอบรบัส าหรบั 3 ท่าน หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม่ กรณีไม่ม ีท่านจ าเป็นจะต้องช าระ
ค่าใชจ้า่ยเพิม่ (พกัเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เดก็ทีม่อีายตุ ่ากว่า 12 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

- การให้ทปิถอืเป็นธรรมเนียมปฏบิตัสิ าหรบันักท่องเที่ยวที่เดนิทางไปต่างประเทศ โดยผู้ให้บรกิารจะต้องหวงัสนิน ้าใจ
เลก็ๆน้อยๆ เป็นเรือ่งปกต ิจงึรบกวนใหท้่านเตรยีมค่าใชจ้่ายในส่วนนี้เพื่อมอบใหเ้ลก็ๆน้อยๆ ตามความเหมาะสม 

- ฤดหูนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสีโ่มงเยน็กจ็ะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ 
จะปิดเรว็กว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานทีท่่องเทีย่วกลางแจง้ เวลา
เดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้้องใช้ความระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใช้รองเทา้ทีส่ามารถเดนิบนหมิะได ้แว่นกนั
แดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการทาง
การเมอืง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บรกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบรษิัทจะ
ค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั หากกรณทีีจ่ าเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเที่ยวในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทัจึง
ขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหน่ึงที่ท่านไม่ต้องการได้รบับรกิาร หาก
ระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได้ ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่
สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่าย
ไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- กรณทีีท่่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะไม่
สามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าที่สายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง ( พาสปอรต์) 
ของท่านช ารุดแมเ้พยีงเลก็น้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มกีระดาษหน้าใดหน้า



หนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น ทางสายการบนิ หรอื 
เจา้หน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล 
หนงัสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยูใ่นสภาพดอียูต่ลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณชี ารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการ
ต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอ้างองิ และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด 
เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาทีบ่รษิทัเรยีบรอ้ยแล้ว กรณีทีย่งัไม่ออกบตัร
โดยสาร (ตัว๋เครือ่งบนิ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้มม่คี่าใชจ้า่ย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ 
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อน
ออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ขึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

- เกี่ยวกบัที่นัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวน
สทิธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกค้าเดนิทางดว้ยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายามทีสุ่ด
ใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจ
ท าให้ห้องพกัแบบห้องพกัเดี่ยว (SINGLE) และห้องคู่ (TWIN/DOUBLE) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) จะ
แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

- กรณทีีท่่านไมผ่่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์
ในการคนืค่าใชจ้า่ยใหไ้มว่่าส่วนใดส่วนหน่ึงทัง้สิน้ 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของผู้จดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษิทัผู้จดั นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 
- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความ
รบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 
และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไว้ที่โรงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่้องไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

** เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงกต็าม ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่าน
ได้ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว ** 

 
 
 
 
 



ค าแนะน าเพ่ิมเติม เก่ียวกบั มาตรการการยกเว้นการขอวีซ่า 

จากมาต รการ  ก า รยก เ ว้นก า รขอวีซ่ า เ ข้ า  ประ เทศ เกาห ลี ใ ต้  ส า ห รับผู้ ที่ ถื อ หนั ง สือ เ ดินทาง ไทย                                                                                                                                                                                                                                                                    
ทีม่คีวามประสงคเ์พื่อเดนิทางไปเพื่อท่องเทีย่วในระยะสัน้ไมเ่กนิ 15 วนั ท่านจงึควรเตรยีมเอกสารเพื่อยื่นส าหรบัขัน้ตอน
การตรวจคนเขา้เมอืง เพื่อยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศ เบือ้งตน้ ดงัต่อไปนี้  

1. หลกัฐานการท างาน เช่น บตัรพนกังาน นามบตัร จดหมายรบัรองการท างานภาษาองักฤษ (กรณเีดนิทางคนเดยีว) 
2. หากเป็นหนงัสอืเดนิทางใหม ่ควรน าหนงัสอืเดนิทางเล่มเก่าตดิตวัไปดว้ย 
3. สิง่ทีย่นืยนัว่าท่านจะเดนิทางไปประเทศเกาหลใีต้เพื่อท่องเทีย่วจรงิๆ และจะต้องกลบัมาปฏบิตังิานทีป่ระเทศไทยแน่นอน 

เช่น หนงัสอืรบัรองการท างาน บตัรพนกังาน เป็นตน้ 
4. หลกัฐานการเงนิ ในระหว่างการท่องเทีย่วประเทศในต่างประเทศ ควรทีจ่ะน าเงนิสดตดิตวัไปดว้ยประมาณ 600 เหรยีญ

สหรฐั (USD) หรอื ประมาณ 20,000 บาท ส าหรบัการเดนิทาง 5-6 วนั (กรณีไม่มบีตัรเครดติการด์) หากมบีตัรเครดติ
การด์ เช่น VISA CARD , AMERICAN EXPRESS , DINNERS CLUB หรอื MASTER CARD ควรน าตดิตวัไปดว้ย 
หรอืสิง่ทีย่นืยนัว่าท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ระหว่างพ านกัในต่างประเทศได้  

5. ใบรบัรองสถานศกึษาหากท่านยงัอยู่ในระหว่างการศกึษา หรอืบตัรนักศกึษา และควรเดนิทางกบัผูป้กครองทีม่นีามสกุล
เดยีวกนัจะดทีีสุ่ด  

6. กรณผีูเ้ยาว ์อายตุ ่ากว่า 20 ปี เดนิทางกบับุคคลอื่น (คนละนามสกุล) หรอื เดนิทางไปกบับุคคลอื่น จ าเป็นต้องถอื  หนังสอื
ยนิยอมใหผู้เ้ยาวเ์ดนิทางไปต่างประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตทอ้งถิน่ทีอ่ยู่อาศยั โดยมผีูป้กครอง (นามสกุลเดยีวกนั) 
ลงนามยนิยอมต่อหน้าพนกังานเจา้หน้าที ่พรอ้มตราประทบั (ฉบบัจรงิ) 

7. ควรแต่งกายดว้ยชุดสุภาพ มดิชดิ ลกัษณะเหมอืนนกัท่องเทีย่วทัว่ไป ไมค่วรสวมรองเทา้แตะ 
8 .  ตั ว๋ เ ค รื่ อ งบิน ขา ไป  แล ะ  ก ลับ  ( ท า งบริษัท ฯ  จัด เ ต รีย ม ให้ทุ ก ท่ า น ใ นซอ ง เ อ กส าร  ณ  วัน เ ดินทา ง ) 

9. ชื่อ ทีอ่ยู่ (โรงแรม) และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศต่างประเทศ (ทางบรษิทัฯ จดัเตรยีมใหทุ้กท่าน
ในซองเอกสาร ณ วนัเดนิทาง) 

10. โปรแกรมการท่องเทีย่ว และ สถานทีท่่องเทีย่วส าคญั ผูเ้ดนิทางควรทราบขอ้มลูเบือ้งตน้เพราะเจา้หน้าทีด่่านตรวจคนเขา้
เมอืงอาจสุ่มถามขอ้มลูได ้

 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 
 
 



 


