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รหัสโปรแกรม : 24365 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

MAGIC SNOW KOREA 
(พกัสกรีสีอรท์ 1 คนื +  โซล 2 คนื)  

ไฟลส์วย  ไมเ่สยีเวลาเทีย่วกนัแบบเตม็วนั  ไมต่อ้งรบี 
 เดนิทางโดยสายการบนิ ASIANA (OZ) 

 

 
 

ไฮไลท์โปรแกรม 
 บินตรงกรุงเทพฯ – อินชอน โดยสายการบิน ASIANA AIRLINES  

พร้อมบริการอาหารแบบ  และ ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป – กลับ 23 กิโลกรัม/ ถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม 
 สัมผัสกับการพักผ่อนแบบเต็มรูปแบบในโรงแรมระดับ 3 ดาว ของประเทศเกาหลีใต้ พร้อมอาหารเช้า 
  พักสกรีสีอรท์ 1 คนื และ โซล 2 คนื 
 เที่ยวครบทุกไฮไลท์ เกาะนามิ สนุกสนานกับการเล่นสกี  เก็บสตอเบอร์รี่ ลิ้มรสลมหนาวท่ามกลางบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก

ที่สวนสนุก EVERLAND (รวมค่าเข้าสวนสนุก)โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์)   
พระราชวังเคียงบกกุง ช็อปปิ้งกันแบบจุใจที่ย่านทงแดมุน  เมียงดง  DUTYFREE และ ถนนเอวา 

วัน โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั เย็น โรงแรมทีพ่กั 
1 กรุงเทพฯ – อินชอน X X X - 

2 
ไชน่าทาวน์ - หมู่บ้านเทพนิยาย  –  เกาะนามิ –  สนุกกับการเล่น
สกี   

X ทักคาลบี ้ ชาบู ชาบู 
SKI RESORT 

3 STAR HOTEL 

3 
เก็บสตอเบอร์รี่ - สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตร) 
COSMETIC  SHOP - ช้อปปิ้งทงแดมุน 

โรงแรม คาลบี ้ บิบิมบบั+ซุป 
SEOUL 

3 STAR HOTEL 

4 
ศูนย์โสมรัฐบาล - RED PINE - บลูเฮาส์ –พระราชวังเคียงบก
กุง– หอคอย N SEOUL TOWER  –  DUTY FREE  –   
ช้อปปิ้งเมียงดง 

โรงแรม ไก่ตุ๋มโสม บุฟเฟต่ ์
บาบีคิว 

SEOUL 
3 STAR HOTEL 

5 
ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเกตนาม ู– ศูนย์พลอยอเมทิส  – ช้อปปิ้งย่านเอ
วา – ฮุนไดเอาท์เลท  –   SUPER MARKET – กรุงเทพฯ 

โรงแรม โอซัม 
พลูโกก ิ X  

(รายการอาหารอาจมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม) 
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ขั้นตอนการเดินทางเข้าเกาหลใีต้ 23 พฤษภาคม 2565 
1. กรอก K-ETA บริษทัฯ บริการกรอกให ้(รวมในค่าทวัร์ ราคา 10,300 WON) 
2. ใชผ้ลตรวจ ATK (24 ชัว่โมง ก่อนเดินทาง) ลูกคา้ตรวจเองท่ีไทย ค่าตรวจไม่รวมในค่าทวัร์ 
3. ลงทะเบียน Q-CODE เพื่อขอยกเวน้การกกัตวัท่ีเกาหลี ลงทะเบียน 48 ชัว่โมง ก่อนการเดินทาง  
4. หลงัไปถึงเกาหลีแลว้ ตอ้งตรวจ RT-PCR ท่ีสนามบินอินชอน (ค่าตรวจไม่รวมในค่าทวัร์ ราคา 80,000-100,000 WON) 

 

เง่ือนไขการจองทัวร์ ในกรณี K-ETA  ไม่ผ่าน 
1. กรณีผลออกชา้กวา่ 7 วนั ก่อนวนัเดินทาง ลูกคา้สามารถเล่ือนวนัเดินทางได ้และขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง 
2. กรณีกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ดว้ยเหตุผล เช่น คนท่ีผา่น K-ETA  ไม่ถึง 15 ท่าน ลูกคา้สามารถเล่ือนวนัเดินทางได ้ 
และขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง 
3. หากลูกคา้ไม่ผา่น K-ETA ขอสงวนสิทธ์ิ หกัค่าด าเนินการตามจริง 4,500.- บาท (ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน 500 บาท และค่า
มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน 4,000.- บาท) 
 

ราคานีไ้ม่รวม 
1. ค่าชุดเล่นสกีประมาณ 15,000 วอน ค่าอุปกรณ์เล่นสกีประมาณ 35,000 วอน  
2. ค่าทิปไกด+์คนขบัรถ  40,000 วอน 

 

วันแรก     กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) -  เกาหลใีต้ (สนามบินอนิชอน) 

21.30 คณะพร้อมกนัท่ีจุดนดัหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ H สายการบิน 
ASIANA (OZ) (ลงประตูทางเขา้หมายเลข 5) โดยมีหวัหนา้ทวัร์และเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯรอตอ้นรับและอ านวยความ
สะดวกก่อนขึ้นเคร่ือง  

วันท่ี2     ไชน่าทาวน์  – หมู่บ้านเทพนิยาย - เกาะนามิ –  สนุกกบัการเล่นสก ี  

01.10 น.  บินลดัฟ้าสู่ ประเทศเกาหลใีต้ สายการบินเอเชียน่า แอร์ไลน์ OZ เท่ียวบินท่ี OZ742 
              (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

09.15 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต ้(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกา 
ของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย)  

 หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้  
จีนท่ีถือก าเนิดจากการเปิดท่าเรืออินชอนในปี ค.ศ. 1883 ในอดีตนบัเป็นพื้นท่ีส าคญัในการขนส่งและคา้ขายสินคา้
จากประเทศจีน ส าหรับปัจจุบนัน้ีชาวจีนท่ียงัคงอาศยัอยู่เป็นรุ่นท่ี 2 หรือรุ่นท่ี 3 นบัจากท่ีมีการบุกเบิก แต่กล่ินไอ
และการด ารงไวซ่ึ้งวฒันธรรมของคนรุ่นก่อนยงัคงมีใหเ้ห็น รวมไปถึงการไดมี้โอกาสไดลิ้้มลองรสชาติอาหารจีน
ท่ีมีให้เลือกสรรหลายร้านท่ีอินขอนไชน่าทาวน์แห่งน้ี  จากนั้ นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเทพนิยาย หรือ 
DONGWHA MAEUNL ไดถู้กเนรมิตร และตกแต่งให้หมู่บา้นท่ีแสนธรรมดาให้กลายเป็นหมู่บา้นแห่งเทพนิยาย 
โดยน านิยายท่ีทุกท่านคุน้เคยหลายเร่ืองมาวาดภาพตกแต่งรอบๆหมู่บา้นแห่งน้ี เช่น ปีเตอร์แพน สโนวไ์วทก์บัคน
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แคระทั้ง 7 อะลาดินกบัตะเกียงวิเศษ  หนูนอ้ยหมวกแดง ฯลฯ ใหท้่านไดถ้่ายภาพไดเ้กือบทุกมุม หันไปทางไหนก็
ตอ้งถ่ายภาพเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก  

กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน  
น าท่านเดินทางสู่ เกาะนามิ เมืองชุนชอน จงัหวดั คงัวอน ลงเรือเฟอร์รีขา้มไปยงัเกาะ (ใช้เวลาประมาณ 10 
นาที) ให้ท่านไดด่ื้มด ่ากบัธรรมชาติ แมกไม ้ทิวสนบนเกาะนามิ และไส้กรอกนามิแสนอร่อยท่ามกลางอากาศ
อนัหนาวเหน็บ ซ่ึงถือเป็นช่วงเวลาท่ีดีท่ีสุดท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติกของฤดูหนาวให้ท่านไดย้อ้นรอย
ละครรักแนว DRAMA ซีรียเ์กาหลีท่ีโด่งดังไปทัว่เอเชีย  WINTER LOVE SONG  หรือ เพลงรักในสายลม
หนาว พร้อมเก็บภาพความประทบัใจ ถ่ายรูป กบัดาราแสดงน า BAE YONG JOON และ CHOI JI WOO รูป
ป้ันท่ีสร้างขึ้นเพื่อไวเ้ก็บเป็นภาพความประทบัใจ กับฉากและเน้ือเร่ืองท่ีเรียกเสียงสะอ้ืนและน ้ าตาของผูช้ม
นอกจออย่างท่วมท้น จากนั้นน าท่านสู่ ลานสกี เพ่ือให้ทุกท่านสนุกสนานกับการเล่นสกี ประเทศเกาหลี มี
สถานท่ีเล่นสกีท่ีไดรั้บความนิยมอยูห่ลายแห่ง  ลานสกีของเกาหลีจึงเป็นท่ีรู้จกักนัดีในทัว่เอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต้ จีนและญ่ีปุ่ น ตลอดจนนักสกีระดับอาชีพจากยุโรปและอเมริกา  จึงได้ออกแบบลานสกีท่ีได้ระดับ
มาตรฐานมากท่ีสุด โดยทุกท่ีแบ่งพื้นท่ีส าหรับผูท่ี้เร่ิมเล่นเล่ือนต าแหน่งไปจนถึงระดบัADVANCE  ทั้งยงัมีส่ิง
อ านวยความสะดวกไวม้ากมาย ไม่วา่จะเป็น ท่ีพกัโรงแรม  ร้านอาหาร มินิมาร์ท  ใหท้่านท่ีหลงใหลในการเล่น
สกีหรือจะสนุกต่ืนเตน้กบัความเร็วของสโนวบ์อร์ดท่ีไหลเล่ือนลงมาจากเนินสกีบนภูเขาไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  
(ชุดสกีและอุปกรณ์สกีไม่รวมในค่าทวัร์) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั YONGYEPONG RESPORT หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ี3  เกบ็สตอเบอร์ร่ี - สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตร) – COSMETIC  SHOP - ช้อปป้ิงทงแดมุน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าทุกท่านเดินทางสู่ ไร่สตรอเบอร์ร่ี  เปิดประสบการณ์ท่องเท่ียวเชิงเกษตรเก็บและลิ้มรสสตรอเบอร์ร่ีเกาหลี
สดๆ ในบรรยากาศภายในไร่สตรอเบอร์ร่ีอย่างแทจ้ริงท่านจะไดพ้บกบัวิถีชีวิตชาวไร่สตรอเบอร์ร่ีของเกาหลี 
ว่ามีวิธีการปลูกอย่างไรจึงไดผ้ลสตรอเบอร์ร่ีท่ีขนาดใหญ่เป็นพิเศษและหวานหอมชวนน่ารับประทานเป็นท่ี
ช่ืนชอบของชาวเกาหลีเอง และชาวต่างชาติ และยงัเป็นผลไมส่้งออกของประเทศอีกดว้ยชมวิธีการปลูก การ
ดูแลรักษา และท่านยงัสามารถเลือกชิมสตรอเบอร์ร่ีไดจ้ากภายในไร่  น าท่านเดินทางสู่  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 
สวนสนุกกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศซ่ึงตั้งอยูท่่ามกลางหุบเขาท่ามกลางธรรมชาติอนัสุดแสนโรแมนติก 
พบกบั “FESTIVALWORLD” การแสดงขบวนพาเหรดอนัตระการตา สนุกสุดมนัส์กับบตัร FREE PASS ท่ี
ท่านสามารถเลือกเล่นเคร่ืองเล่นได้ทุกชนิดไม่จ ากัดจ านวนคร้ัง พบกับเคร่ืองท่ีทุกท่านไม่ควรพลาด T-
EXPRESS ซ่ึงเป็นรถไฟเหาะท่ีเร็วท่ีสุดและใชเ้วลาว่ิงนานท่ีสุดในเอเชีย(T-EXPRESS จะไม่เปิดให้บริการใน
วนัฝนตกหรือหิมะหนาเกินไป) พร้อมเก็บภาพความประทบัใจกบัสวนดอกไมซ่ึ้งเต็มสะพร่ังกลางลานโดยถูก
จดัไวเ้ป็น THEME ตามฤดูกาล (มีนาคม-เมษายน:สวนดอกทิวลิป / พฤษภาคม-มิถุนายน:สวนดอกกุหลาบ / 
สิงหาคม-กนัยายน:สวนดอกลิลล่ี / ตุลาคม-พฤศจิกายน:สวนดอกเบญจมาศ) นอกจากน้ียงัสามารถท่องไปกบั
โลกของสัตว์ป่าซาฟารี พบกับ      ไลเกอร์ ลูกแฝดผสมระหว่างพ่อสิงโตและแม่เสือ นับเป็นแฝดผสมเสือ-
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สิงโตคู่แรกในโลกนอกจากนั้นให้ท่านได้ต่ืนตาในสวนสัตว์ซาฟารี ชมความน่ารักของสัตว์ต่างๆ และได้
เพลิดเพลินกบัการใหอ้าหารหมีท่ีทุกท่านไม่ควรพลาด  

กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน  
จากนั้นน าท่าน ศูนย์รวมเคร่ืองส าอางแบรนด์ดังเกาหล ีเช่น ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO 
ให้ท่านได้เลือกซ้ือในราคาพิเศษ  ถึงเวลาพาทุกท่านตะลุยสู่แหล่งช้อปป้ิงท่ีได้ช่ือว่าใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย 
ตลาดทงแดมุน ห้างสรรพสินค้ากว่า 10 แห่ง ท่ีบางห้างเปิดตลอด 24 ชั่วโมง เช่น  MIGLIORE, DOOTA 
TOWER, HELLO AM, DESIGNER CLUB  ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้หลากหลายประเภทไดท่ี้น่ี อาทิเช่น 
เส้ือผา้บุรุษ-สตรี รองเทา้บุรุษ-สตรี รองเทา้ผา้ใบ เข็มขดั ของท่ีระลึก ชุดเคร่ืองครัว ถุงเทา้ ผา้พนัคอ ในราคา
เกาหลีอยา่งแทจ้ริง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  GALAXY HOTEL  หรือเทียบเท่า 

วันท่ีส่ี     ศูนย์โสมรัฐบาล - RED PINE - บลูเฮาส์ -พระราชวังเคียงบกกุง – หอคอย N SEOUL TOWER  –  DUTY 
FREE  –  ช้อปป้ิงเมียงดง  

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านสู่ ศูนย์โสมรัฐบาล ซ่ึงรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็นโสมท่ีอายุ 6 ปี ซ่ึงถือว่ามีคุณภาพดีท่ีสุด ให้ท่าน

ไดเ้ลือกซ้ือโสมคุณภาพและราคาถูกกวา่ไทย 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็นยาบ ารุงร่างกาย หรือสามารถซ้ือเป็นของ
ฝากจากประเทศเกาหลี จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ร้านสมุนไพร RED PINE เป็นผลิตภณัฑ ์ท่ีสกดัจากน ้ามนัสน 
ท่ีมีสรรคุณช่วยบ ารุงร่างกาย ลดไขมนั ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย  จากนั้นน าท่านเดิน
ทางผ่านชมท าเนียบประธานาธิบดี ห รือบลู เฮาส์  จากนั้ นน าท่ าน เท่ียวชม พระราชวังเคีบงบกกุง 
(Gyeongbokgung)  เป็นทั้งสัญญลกัษณ์และแหล่งท่องเท่ียวยอดฮิตของกรุงโซล พระราชวงัท่ีมีขนาดใหญ่และ
เก่าแก่ท่ีสุดในกรุงโซล สร้างขึ้นในปี 1394 ในสมยัพระเจา้แทโจ ราชวงศโ์ชซอน เดิมทีนั้นภายในพระราชวงัมี
อาคารและต าหนักต่างๆมากกว่า 200 หลงั แต่เม่ือมีการรุกรานของญ่ีปุ่ น อาคารส่วนใหญ่ก็ไดถู้กท าลายลง
เหลืออยูเ่พียงแค่ 10 หลงัเท่านั้น 

กลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน 
 น าท่านยอ้นรอยละครซีรียเ์กาหลีดงั ท่ี “นัมซาน” ภูเขาแห่งเดียวท่ีตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซล บนยอดเขามีหอคอย  

N SEOUL TOWER 1 ใน 18 หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน ้ าทะเล น า
ท่านสู่ NAMSAN VIEW POINT ให้ท่านไดถ้่ายรูปและสัมผสัความน่ารักของวยัรุ่นเกาหลี ซ่ึงนิยมมาคลอ้ง
กุญแจคู่รักไวบ้นระเบียงแทบจะทุกดา้น SEOUL TOWER จึงเตม็ไปดว้ยกุญแจหลากหลายสี 

 จากนั้นน าท่านชมแหล่งช้อปป้ิงปลอดภาษี DUTY  FREE ช้อปป้ิงสินคา้แบรนด์เนม  มากมาย อาทิ นาฬิกา,
แว่นตา,เคร่ืองส าอางค์,กระเป๋า,กลอ้งถ่ายรูป หรือจะเป็นโทรศพัท์มือถือ ให้ท่านอิสระไดเ้ลือกซ้ืออย่างเต็มท่ี 
ถึงเวลาพาทุกท่านไปชอ้ปป้ิงท่ี เมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลีท่านสามารถเลือกสินคา้เทรนด์แฟชัน่ล่าสุด
ของเกาหลีไดท่ี้น่ีโดยเฉพาะสินคา้วยัรุ่นเช่นเส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า เคร่ืองประดบั ทั้งแบรนด์เนม เช่น EVISU, 
GAP, ONISUKA TIGER และสินคา้จากแบรนด์เกาหลีโดยเฉพาะ เคร่ืองส าอางเช่นETUDE HOUSE, SKIN 

https://www.chilloutkorea.com/category/area/seoul/
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FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีกทั้ งยงัมีร้านกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ ท่าน
สามารถลิ้มลองไอศกรีม 2,000 วอน ท่ีสูงเกือบฟุตไดท่ี้น้ี  และKRISPY KREMEโดนทั ท่ีสุดแสนอร่อย  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันท่ีห้า  ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเกตนามู – ช้อปป้ิงย่านเอวา – ฮุนไดเอาท์เลท  –   SUPER MARKET –  กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร ของโรงแรม 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจาก
มลภาวะและระดบัสูงเหนือน ้ าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพนัธุ์ของสมุนไพรอ๊อตเกตนามูน้ี เป็นท่ีนิยมของคน
เกาหลีรุ่นใหม่ เพราะมีผลช่วยดูแลตบัให้แขง็แรง ป้องกนัโรคตบัแข็งไม่ถูกท าลายจาการด่ืมแอลกอฮอล ์กาแฟ 
บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหาร  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  
จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ย่าน เอวา Ewha Womans University เป็นสถาบันการศึกษาแรกของเกาหลีใต้
ส าหรับผูห้ญิง ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2429 โดย Mary F. Scranton ผูส้อนศาสนาชาวอเมริกนัของโบสถเ์มธอดิสต์
เอพิสโกพลั ช่ือของโรงเรียน "Ewha" ถูกมอบใหโ้ดยจกัรพรรดิโกจง (ราชาแห่งราชวงศโ์ชซอนคร้ังท่ี 26, 1863 
~ 1907) สามประการท่ี เอวา สนบัสนุนคือ ความจริง ความดี และความงาม ในระหวา่งการปกครองอาณานิคม
ของญ่ีปุ่ นโรงเรียนถูกลิดรอนช่ือ "เอวา" และปรับลดสถาบนัการศึกษาเป็นเวลา 1 ปี ในปี ค.ศ. 1945 เม่ือเกาหลี
ได้รับอิสระจากการปกครองออกจากประเทศญ่ีปุ่ นโรงเรียนได้รับช่ือและในขณะน้ีมหาวิทยาลัย Ewha 
Womans ไดก่้อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ ปัจจุบนัมีมหาวิทยาลยั 15 แห่งท่ีส าเร็จการศึกษาวิทยาลยั 11 แห่งท่ีมี 
67 แผนกและสถาบนัวิจยัหลายแห่งมหาวิทยาลยั Ewha Womans University เป็นย่านช้อปป้ิงยอดนิยมแห่ง
หน่ึงในกรุงโซล ร้านขายเส้ือผา้ในพื้นท่ีขายแฟชัน่ราคาไม่แพงและทนัสมยัส าหรับคนหนุ่มสาว ร้านอาหารใน
พื้นท่ีให้ความส าคัญกับรสนิยมของหญิงสาวและเครือข่ายร้านอาหารนานาชาติจ านวนมากมีสาขาอยู่ท่ีน่ี 
เช่นเดียวกบัถนนสายหลกัท่ีน าไปสู่โรงเรียนหลายแห่งตรอกซอกซอยมีมูลค่าการเยี่ยมชม พวกเขาเต็มไปดว้ย
ร้านขายอุปกรณ์ เสริมร้านเส้ือผ้าขนาดเล็กร้านรองเท้าคาเฟ่และร้านท าผม จากนั้ นน าท่านช๊อบต่อท่ี 
HYUNDAI OUTLET ซ่ึงได้รวบรวมสินคา้แบรนด์เนมต่างๆไวม้ากมายให้ทุกท่านไดเ้ลือกซ้ือกันอย่างจุใจ 
จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ SUPER MARKET ซ่ึงท่านสามารถเลือก ซ้ือสินคา้เกาหลีไดอี้กรอบ โดยเฉพาะ
ของกิน เช่น บะหม่ีซินราเมียน (มาม่าสไตลเ์กาหลี) อูดง้ กิมจิ ขนมช๊อคโกพ้าย น ้ าจ้ิมปรุงรสหมูย่างเกาหลี ไก่
ตุ๋นโสมส าเร็จรูป ผลไมต้ามฤดูกาล ในราคาพิเศษก่อนกลบัเมืองไทยจากนั้นน าท่านสู่สนามบินอิน 

19.30 น.          เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอเชียน่า แอร์ไลน์ โดยเท่ียวบินท่ี OZ741 
                           บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
23.10 น.         ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

*************************** 
หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ในการปรับเปลีย่นราคา หากมกีารปรบัขึ้นของ

ภาษนีำ้มนัของสายบนิหรอืการเปลีย่นแปลงกฎการเขา้ประเทศทีม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 
*** กรณุาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวันเดินทาง*** 
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อตัราคา่บรกิาร 
ผู้ใหญ ่พกัหอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น 

ราคา/ทา่นละ 

7-11,14-18 ธันวาคม 2565 37,888.- 

21-25 ธันวาคม 2565  39,888.- 

28 ธันวาคม 2565 – 1 มกราคม 2566 42,888.- 

พักเด่ียวเพิ่ม ท่านละ  7,900.- 

 
ราคาทัวรร์วม ราคาทัวรไ์มร่วม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามเส้นทางที่ระบุในรายการชั้น
ทัศนาจรไป-กลับพร้อมคณะ  
กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว 

2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ 
3. ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
4. ค่าที่พักระบุในรายการพักห้องละ 2 ท่าน  

ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า 
5. ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ 
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี 
7. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 23 กก. 
8. ค่าหัวหน้าทัวร์นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการใน

ต่างประเทศ 
9. K-ETA (ELECTRONIC TRAVEL 

AUTHORIZATION) 
10. ค่าประกันโควิท(ตามเงื่อนไขประกัน) และประกันอุบัติเหตุ

ระหว่างเดินทาง  
- การชดเชยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกรณี เสียชีวิต สูญเสีย   
อวัยวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 1,000,000 
บาท 

      -   การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 500,000    
         บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์
ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ
เครื่องดื่มท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่ง
เพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก) 

2. คา่ทิปคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ ท่านละ 40,000 วอน ตอ่ท่าน
ตลอดทัง้ทรปิ(ไมร่วมทิปหวัหน้าทัวรต์ามความพงึพอใจ) 

3. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออก
ใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกำกับภาษี) 

4. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด 
(ปกติ 23 กก.) 

5. ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 
1)พาสปอร์ต 2)ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3)ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 
4)สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)
รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวี
ซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก(สำหรับหนังสือเดินทาง
ต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออก
ด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า) 

6. ตรวจ ATK ลูกค้าตรวจเองที่ไทย 
7. หลังไปถึงเกาหลีแล้ว 1 วัน ตรวจ RT-PCR 
8. ค่ากักตัวกรณีตรวจเจอโควิดและค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือใน

รายการทัวร์ 
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เง่ือนไขการจองและการให้บริการ 
1. ในการจองคร้ังแรก มดัจ าท่านละ 10,000 บาท หรือช าระทั้งหมด  
2. ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง 30 วนั ในกรณีท่ีไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามเวลาท่ีก าหนด ขอสงวนสิทธ์ิในการบอก

ยกเลิกการเดินทาง 
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ โดยจะตอ้งส่งแฟกซ์ หรือ อีเมล ์ใบจองทวัร์ใหเ้จา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายช่ือของผู ้

เดินทางท่ีสะกดตรงตามหนงัสือเดินทาง 
 การยกเลกิ 

1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเม่ือไดแ้ฟกซ์ หรือ อีเมล ์การยกเลิกใหก้บัเจา้หน้าท่ีฝ่ายขาย  
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัท าการขึ้นไป  คืนเงินทั้งหมด 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัท าการขึ้นไป เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 5,000 บาท 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วนัท าการ เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์ 
• ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1 - 6 วนัท าการ  เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์ 

2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเจ็บป่วยหรือมีเหตุจากร่างกายท่ีไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาท่ีจองได ้การยกเลิก
การเดินทาจะตอ้งแสดงใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายทั้งน้ีบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาใน
การคืนเงินใหก้บัลูกคา้เป็นกรณีไป  

3. ในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเขา้-ออกนอกประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั บริษทั
ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

4. ในกรณีกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือ เทศกาล บริษทัฯไดมี้การการันตีมดัจ า หรือ ซ้ือขายแบบมีเง่ือนไขกบัสายการ
บิน รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาล า), EXTRA FLIGHT (เท่ียวบินพิเศษท่ีเพิ่มเขา้มาช่วง
วนัหยดุ หรือ เทศกาลดงักล่าว) บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด 
หมายเหต ุ

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีจ านวนผูเ้ดินทาง ต ่ากวา่  15 ท่าน(ผูใ้หญ่) ขึ้นไป โดยบริษทัฯ 
จะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนการเดินทาง  

2. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็นส าคญั 

3. หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียว
เท่านั้น 

4. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งส้ิน อนัเน่ืองมาจากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การ
ประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภยัธรรมชาติ (โดยบริษทัฯจะด าเนินการประสานงานเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้)  

5. ทางบริษทัฯสงวนสิทธิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ เช่น ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแลว้ 
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6. ทางบริษทัฯสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

7. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆแลว้ 
ตามท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน    
9. เด็กอายุต ่ากว่า 6 ขวบไม่ต้องตรวจPCRและไม่ต้องฉีดวัคซีน 

เด็กอายุ 6 ขวบขึน้ไป ต้องมีผลตรวจPCRและผลฉีดกวัคซีน ครบ 2เข็ม ส าหรับท่านท่ีฉีดวัคซีนเข็ม2 ต้องฉีดมาแล้วไม่
เกนิ 180 วัน หรือ 6เดือน 

เมนูอาหาร 
1. TAKKALBI ไก่ผดัเผด็บาร์บีคิวเป็นเน้ือไก่ท่ีหั่นออกเป็นช้ินพอค า คลุกเคลา้ดว้ยซีอ๊ิวเคร่ืองปรุง และหมกัทิ้ง

ไวจ้นไดท่ี้ จึงน าเน้ือไก่และผกัมาผดับนกระทะยกัษ ์รับประทานพร้อม กิมจิ ซุปสาหร่าย และขา้วสวย 
2. บิบิมบับ+ซุป พิบิมพพั ท าจากขา้วสวยผสมกบัเน้ือหมูหั่นเป็นช้ินเลก็ๆ ผกัปรุงรสและไข่ จะคลุกกบัโคชูจงั 

(ซอสพริกรสเผด็) ก็ไดถ้า้ตอ้งการ เสิร์ฟพร้อมหมูผดัวุน้เส้น และหอมใหญ่ มีน ้าขลุกขลิกออกรสหวาน
เลก็นอ้ย พร้อมซุป 

3. ชาบู ชาบู สุก้ีสไตลเ์กาหลี บนหมอ้ไฟร้อนๆ ประกอบดว้ย ผกัสดชนิดต่างๆ และเน้ือหมูสไลดน์ ้าซุปร้อนๆ 
และเส้นอูดง้ซ่ึงขาดไม่ไดใ้นการทาน ชาบู ชาบู พร้อมขา้วสวย 

4. คาลบี ้ หมูยา่งเกาหลี เป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลีเล่ืองช่ือและเป็นท่ีรู้จกักนัดีทัว่โลก มีรสชาติออกหวานกลม
กล่อม โดยน าหมูส่วนท่ีติดกบักระดูก น าไปยา่งบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม เสิร์ฟพร้อมขา้วสวยร้อนๆ และเคร่ือง
เคียงต่างๆ น ้าจ้ิมเตา้เจ้ียวและน ้าซุปสาหร่าย มีวิธีการรับประทานคลา้ยกบัเม่ียงค าของไทย 

5. ซัมเคทัง หรือ ไก่ตุ๋นโสม อาหารต าหรับชาววงับ ารุงสุขภาพ บริการท่านละ 1 ตวั บรรจุอยูใ่นหมอ้เหลก็ร้อนๆ 
ภายในตวัไก่จะยดัไส้ดว้ยขา้ว และของบ ารุงต่างๆ อาทิ เม็ดพุทราแหง้ รากโสม เก๋าก้ี ปรุงรสดว้ยพริกไทยด า และ
เกลือ รับประทานพร้อมเคร่ืองเคียงท่ีเรียกวา่ กกัตุก ี (ท าจากหวัไชเทา้ดอง) และเส้นขนมจีนหนานุ่มแบบเกาหลี
พร้อมทั้งเสิร์ฟ อินซมัจูหรือเหลา้ดองโสม 

6. โอซัม พุลโกก ิประกอบดว้ยปลาหมึกสด และหมูสไลดท่ี์ผา่นการหมกัดว้ยเคร่ืองปรุงจนไดท่ี้ น ามาผดัรวมกบั
ผกัสดนานา ชนิดบนกระทะร้อนๆ รับประทานพร้อมเคร่ืองเคียง และขา้วสวยร้อนๆ มีกล่ินหอมน่าลิ้มลอง 

7. บุฟเฟ่ต์บาบีคิว สไตลเ์กาหลี ใหท้่านเลือกสรรทั้ง เน้ือววั หมูติดมนัสไลด ์หมูหมกั ซีฟู้ดตกัรับประทานแบบ
ไม่อั้น ทานไดจ้นอ่ิม พร้อมเคร่ืองเคียงผกัสด กิมจิ และอ่ืนๆอีกมากมาย 

(รายการอาหารอาจมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม) 
 
 
 
 
 
 



MAGIC SNOW KOREA 1 

Page   9 
 

หากสนจองกรุณาตดิตอ่ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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