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ก าหนดการเดินทาง เดือนมีนาคม  2562 

 

20.30 - 22.00 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิบรเิวณชัน้ 4 ชัน้ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอรส์ายการ

 บนิ  Asiana Airline หรอืเทยีบเท่า(Korean Air // Thai Aiways)   หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิ …K…. ใกล้

 ประตทูางเขา้หมายเลข …6… โดยมเีจา้หน้าทีจ่ากบรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

 ในเรือ่งของเอกสาร 

 

 

 

23.55 - 02.35 น.    ออกเดนิทางสูป่ระเทศเกาหล ี โดยสายการบนิ ASIANA 

        AIRLINE เทีย่วบนิที ่OZ742 // OZ 744  นบัว่าเป็น

       สายการบนิทีม่ฐีานอยู่ทีก่รงุโซล สาธารณรฐัเกาหล ี และ

       เป็นหนึ่งในสองสายการบนิหลกัของเกาหลใีตเ้อเชยีนา

       แอรไ์ลน์เป็นสมาชกิของ Star Alliance และถอืว่าเป็น

สายการบนิระดบั5ดาวเลยทเีดยีว (ขอสงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลงสาย

การบนิโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า)  

วนัแรกของการเดินทาง พบกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู  

 

ข้อแนะน า  ถ้าต้องการน าของเหลวขึน้เคร่ืองใส่กระเป๋าถือติดตวัจะต้องบรรจใุนบรรจภุณัฑ์ และมีปริมาณไมเ่กิน 100 มิลลิลิตรตอ่ชิน้ (รวมกนัไม่

เกิน 1 ลิตร) บรรจภุณัฑ์ดงักลา่ว ควรใสใ่นถงุที่โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดได้ด้วย ให้น าถงุขึน้ไปเพียงใบเดียวเทา่นัน้ การน าผลิตภณัฑ์ของสดที่ท า

จากสตัว์ไมว่า่เนือ้หม ูเนือ้ววั ผกั ผลไม้สด ไมอ่นญุาต ให้น าเข้าประเทศเพ่ือปอ้งกนัโรคตา่งๆ เพราะหากศลุกากรตรวจพบจะต้องเสียคา่ปรับ 
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 น ้าหนกักระเป๋า 20 กโิลกรมั /ทา่น/1ชิน้  

 ขอสงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลงสายการบนิ เทีย่วบนิ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 

 

07.00-10.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิอนิชอน  ประเทศเกาหลใีต ้  (กรุณาปรบัเวลาของท่านใหเ้รว็ขึน้ 2 ชัว่โมง 

เพื่อใหต้รงกบัเวลาทอ้งถิน่ของประเทศเกาหล)ี  

   

 

 

 

นําท่านเดนิทางสูท่่าเรอืเฟอรร์ี ่ ขา้มฟากไปยงั เกาะนามิ (Nami Island) ชมทวิทศัน์ของธรรมชาต ิ

ซึง่เคยใชเ้ป็นสถานทีถ่่ายทาํละครเกาหลยีอดฮติ “เพลงรกัในสายลมหนาว (Winter Love Song)” และเป็น

สถานทีถ่่ายทาํละครเกาหลอีกีหลายๆเรื่อง เกาะนามมิรีปูร่างเหมอืนใบไมท้ีล่อยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ํา

ฮนั ใหอ้สิระท่านไดเ้ดนิเล่น ผ่านแนวตน้สนทีส่งูเสยีดฟ้า แนวตน้เกาลดั หรอืเลอืกนัง่ทีม่า้นัง่รมิฝัง่แม่น้ําเพื่อ

ชมบรรยากาศสดุโรแมนตกิใตเ้งาไม ้ มองดสูตัวน้์อยใหญ่ต่างๆ เช่น นกกระจอกเทศ กระต่าย กระรอก เป็ด 

แวะคารวะสสุานท่านนายพลนาม ิ และเกบ็ภาพอนัแสนประทบัใจกลบัไปฝากคนทางบ้าน เมื่อไดเ้วลาอนั

สมควรนําท่านนัง่เรอืกลบัมายงัฝัง่ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ท่ี1) 

  จากนัน้นําคณะเดนิทางสู ่ ลานสกี (ไม่รวมค่าอปุกรณ์ทุกชนิด) ระหว่างทางท่านจะไดช้ื่นชม

บรรยากาศสองขา้งทางในชว่งฤดหูนาวอนัแสนงดงามของประเทศเกาหลทีีส่วยทีส่ดุเมื่อถงึสกรีสีอรท์อสิระให้

ทุกท่านไดส้มัผสัหมิะและสถานทีท่ีง่ดงาม พรอ้มถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึและเล่นสกซีึง่ลานสกแีห่งนี้มคีวามทา้ทาย

ใหท้่านไดส้มัผสัดว้ยเนินหมิะทีม่คีวามสงูไม่ตํ่ากว่า 1 กโิลเมตรขึน้ไป และเป็นทีก่ล่าวขวญัถงึว่าเป็นสวรรค์

ของนกัสกมีอืใหม ่ แต่กม็ทีางวิง่สาํหรบัมอือาชพีเช่นกนั มเีนินรปูตวัเอสเป็นตวัเชื่อมระหว่างยอดเนินและพืน้

ดา้นล่างมาทา้ทายความสามารถของท่านตามอธัยาศยัพรอ้มเพลดิเพลนิกบับรรยากาศของสายลมเยน็ในฤดู

หนาวและทาํกจิกรรมสนุกๆ บนลานหมิะกวา้ง  ลานสกจีะเปิดใหบ้รกิารขึน้อยู่กบัสภาพอากาศและปรมิาณ

หมิะในขณะนัน้   

  

 

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง       เกาะนามิ  - ลานสกี 
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เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ (มือ้ท่ี2) 

ทีพ่กั พาทุกท่านเดนิทางเขา้ทีพ่กั Oak Valley Ski Resort หรอืเทยีบเท่า (ระดบั 3 ดาว) 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ท่ี 3) 

พาทุกท่านเดนิทางสู ่ LOTTE SEOUL SKY (ลอ็ตเต้ โซล สกาย) ตัง้อยูใ่จกลางกรุงโซล เป็นตกึทีส่งูทีส่ดุ 

ในเกาหลแีละสงูเป็นอนัดบัที ่5 ของโลกมทีัง้หมด 123 ชัน้ 

ความสงูอยูท่ีป่ระมาณ 555  เมตร  เรยีกไดว้่าเป็นแลนด์

มารค์แห่งใหม่ของกรงุโซล สาํหรบัหอชมววิ “Seoul Sky” 

ซึง่ไดถู้กบนัทกึใหเ้ป็นหอชมววิทีส่งูเป็นอนัดบัสามของ

โลก และจะเปิดใหเ้ขา้ชมในเดอืนเมษายน 2017 ซึง่ตัง้อยู่

บนชัน้ 117-123 ของตกึทีส่งูทีส่ดุในโซลอย่าง “Lotte 

World Tower”  Seoul Sky นัน้ไดท้าํลาย 3 สถติขิอง 

Guinness World Records อย่างแรกเลยคอื “ชัน้ลอยฟ้า

ทีอ่ยู่สงูทีส่ดุในโลก” บนชัน้ 118, “ลฟิตท์ีเ่รว็ทีส่ดุในโลก” ทีม่คีวามเรว็ถงึ 600 เมตรต่อนาท ีและสดุทา้ยคอื 

“ระยะทางของลฟิตท์ีย่าวทีส่ดุในโลก” Seoul Sky ถูกดไีซน์ภายใตค้อนเซป็ต ์“The Beauty and Pride of 

Korea" (ความงามและความภาคภูมใิจของเกาหล)ี 

นําท่านเดนิทางเขา้สู ่สวนสนุกลอ็ตเต้เวิลด ์LOTTE WORLD เป็นสวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ทีต่ัง้อยู่ที่

เขตชมัซลิ (Jamsil) ในกรุงโซล ทีน่ี่มทีัง้สวนสนุกในร่ม ซึง่จดั

ไดว้่าเป็นสวนสนุกในร่มทีม่ชีื่อเสยีงทีส่ดุแหง่หนึ่งในโลก เลย

กว็่าได ้และมโีซนสวนสนุกกลางแจง้ ทีส่รา้งเป็นเกาะอยู่กลาง

ทะเลสาบซอกชน (Seokchon Lake) สญัลกัษณ์ของสวนสนุก

แห่งนี้ กค็อืแรคคนูทีช่ื่อ Lotty และ Lorry ทัง้คู่เป็นแฟนกนั 

สวนสนุกแห่งนี้ มกีารแบง่พืน้ทีเ่ป็น 2 โซนใหญ่ๆ คอื สวน

สนุกในร่ม Lotte World Adventure เครื่องเล่นสว่นใหญ่ของ

โซนนี้จะเน้นหนกัสาํหรบัเดก็เลก็บวกกบัมลีาน สเกต็น้ําแขง็ไวบ้รกิารพรอ้มทัง้ยงัเชื่อมต่อกบั พพิธิภณัธ์

พืน้บา้นลอ็ตเตเ้วลิด ์(Lotte World Folk Museum) สว่นอกีโซนนึงจะเป็นโซน Outdoor เชื่อมต่อไปยงัดา้น

นอกสู ่Magic Island เตม็ไปดว้ยเครื่องเล่นหวาดเสยีวแบบเอก็ซต์รมีต่างๆ ใหไ้ดส้นุกสนานกนัตลอดทัง้สีฤ่ด ู

วนัท่ีสามของการเดินทาง     ลอ๊ตเต้ โซล สกาย  - สวนสนุกลอ็ตเต้เวิลด ์ - รา้นสมุนไพร  - ศนูยร์วมเครือ่งส าอางค ์ - 

ฮงแด ชอ็ปป้ิงสตรีท 
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มาดเูครื่องเล่นผาดโผนกนับา้งดกีว่า GYRO DROP คอื 1 ใน 4 ของเครื่องเล่นแนวเอก็ซต์รมีของทีน่ี่ ทีค่น

ชอบความหวาดเสยีวและทา้ทายไม่ควรพลาด 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ท่ี 4) 

   จากนัน้นําท่านชม รา้นสมุนไพร(Korea Herb) ใหม่ล่าสดุของเกาหล ีโดยมกีารจดลขิสทิธิ ์

เรยีบรอ้ยแลว้ เป็นสมุนไพรเมลด็ฮอตเก  (ฮอตเกนาม)ู ทาง

การแพทยเ์รยีกว่า ผลไมท้อง มรีสเปรีย้ว ดสีาํหรบับุคคลที ่นยิมดื่ม

เหลา้ ชา กาแฟ น้ําอดัลม ฯลฯ เมลด็ฮอตเก จะชว่ยในการลา้ง

สารพษิทีต่กคา้งหรอืไขมนัทีส่ะสมอยู่ภายในผนงัของตบัหรอืไต ช่วย

ใหต้บัหรอืไตของท่านแขง็แรงขึน้ ซึง่ยงัสง่ผลดต่ีอสขุภาพร่างกาย

ของท่านเอง 

   จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่ ศนูยร์วมเครือ่งส าอางค ์Midam Cosmetic  ประเภทเวช 

สาํอางคท์ีห่มอศลัยกรรมเกาหลรี่วมออกแบบมากมาย เช่น ผลติภณัฑ์

บาํรุงผวิหน้า เครอืงสาํอางค ์หลากหลายแบรนด ์และอื่นๆอกีมากมาย 

อาทเิช่น B2B ,Closee Dr.,Rojukiss ,etc นอกจากนี้ยงัมคีรมีทีโ่ด่งดงั  

อาทเิช่น ครมีเมอืกหอยทาก , เซรัม่พษิง ู, ครมีโบทอ็ก , Aloevera Gel 

. ครมีน้ําแตก , BB Cream , etc 

   จากนัน้พาท่านสู ่ HONGDAE SHOPPING STREET  ศนูยร์วมเครื่องสาํอางค ์ผลติภณัฑ์

บาํรุงผวิพรรณ  ผลติภณัฑบ์าํรุงผวิหน้า หลากหลายแบรนดด์งัที่

กาํลงัเป็นทีน่ิยมในเกาหล ีเช่น SKINFOOD ,IT’S SKIN , CLUB 

CLIO , BANILACO. THE FACE SHOP , NATURE REPUBLIC 

ฯลฯ มใีหท้่านไดเ้ลอืกซือ้อย่างมากมาย และยงัสามารถมอบเป็นของ

ฝากใหก้บัคนใกลต้วัไดอ้กีดว้ย 

 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ (มือ้ท่ี5) 

ทีพ่กั Lucebridge  Hotel ระดบั 3 ดาว หรอื เทยีบเท่า 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ท่ี 6) 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง พระราชวงัถอ็กซูกงุ  - ศนูยน์ ้ามนัสนเขม็แดง  - ศนูยโ์สม  - ดิวต้ีฟรี  - ตลาดเมียงดง  - รา้น
ละลายเงินวอน 
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พาท่านเยีย่มชม พระราชวงัถอ็กซูกงุ (Deosugung Palace) ซึง่แปลว่า พระราชวงัแห่งความอายุยนืนาน

และมัง่คง ทีไ่ดร้บัการพระราชทานชื่อจากกษตัรยิช์ุน

จอง เป็นทีป่ระทบัของเจา้ชายวอนชาน ระหว่างปี 

1454 – 1488  จนถงึกษตัรยิโ์กจอง กษตัรยิก์่อนองค์

สดุทา้ยของราชวงศโ์ชชอนกถ็ูกบงัคบัใหส้ละราชสมบตัิ

ทีน่ี่โดยญีปุ่่ น ในปี 1907 และพระองคก์ท็รงประทบัอยู่

ทีน่ี่จนสิน้พระชนม ์ในปี ค.ศ.1919 พระราชวงันี้ตัง้อยู่

ตรงขา้มกบั ศาลาว่าการเมอืงแห่งกรุงโซล (City  Hall) 

มปีระตูทางเขา้ทีส่วยงาม คอืประตูแทฮนัมุน (Daehanmun Gate) ภายในมพีระทีน่ัง่ซุงวาจอน 

(Junghwajeon) หนัหน้าไปทางทศิใต ้บรเิวณรอบกาํแพงดา้นหน้าพระราชวงั มชี่างแกะสลกัไมเ้ป็นตวัอกัษร

ฮนักลึ และมกีารแสดงพธิเีปลีย่นเวรยามหน้าประตูพระราชวงั 

จากนัน้พาท่านเดนิทางต่อที ่รา้นน ้ามนัสนเขม็แดง มหศัจรรย์

แห่งธรรมชาต ิผา่นผลงานการวจิยัมากมาย จากมหาวทิยาลยั

แห่งชาตโิซล ประเทศเกาหลใีต ้มสีรรพคุณช่วยลดไขมนัและ

น้ําตาลในกระแสเลอืด ป้องกนัการเกดิเสน้เลอืดตบี แตก ตนั และ

สามารถลา้งสารพษิในร่างกาย เพื่อเพิม่ภมูติา้นทานและทาํใหอ้ายุยนืแบบชาวเกาหล ีซึง่กาํลงัเป็นสิง่ทีไ่ดร้บั

ความนิยมจากคนในประเทศเกาหลเีป็นอย่างมาก 

จากนัน้นําท่านสู ่ศนูยโ์สม (Ginseng Center) ซึง่รฐับาลรบัรอง

คุณภาพว่าผลติจากโสมทีอ่ายุ 6 ปี ซึง่ถอื ว่าเป็นโสมทีม่คีุณภาพดี

ทีส่ดุ ชมวงจรชวีติของโสม พรอ้มใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่ี

คุณภาพดทีีส่ดุและราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า กลบัไปบาํรงุร่างกาย

หรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่่านรกัและนบัถอื 

จากนัน้นําท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษทีี ่ดิวต้ีฟรี  มสีนิคา้ชัน้นํา

ปลอดภาษใีหท้่านเลอืกซือ้มากมายกว่า 500 ชนิด ทัง้ น้ําหอม 

เสือ้ผา้ เครื่องสาํอางค ์กระเป๋า แว่นตา นาฬกิา กลอ้งถ่ายรปู และ

เครื่องประดบั ฯลฯ หลากหลายแบรนดช์ัน้นํา อาทเิช่น  MCM , PRADA , SULWHASOO , DIOR , ANNA 

SUI ,LOUIS VUITTON ,SK II และอื่นๆอกีมากมายทีคุ่ณจะอดใจไม่ได ้
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กลางวนั     อิสระอาหารกลางวนั ณ เมียงดง 

จากนัน้นําท่าน ช้อปป้ิงท่ียา่นเมียงดง ไดช้ื่อว่าเป็นแหล่งรวม

แฟชัน่แบรนดเ์กาหลชีัน้นํา ซึง่ในแต่ละวนัจะ มวียัรุ่นเกาหลมีาเดนิช้

อปป้ิงกนัอย่างลน้หลาม ท่านสามารถหาซือ้สนิคา้ไดอ้ย่าง

หลากหลายทัง้เสือ้ผา้,รองเทา้,กระเป๋า,เครื่องสาํอางคซ์ึง่เป็นทีรู่จ้กั

อย่างดขีองคนไทย อาท ิEtude , Skinfood, Laneige, Innisfree, 

Tony Moly, The Face Shop เครื่องประดบั, ซดีเีพลง, วซีดี-ีดวีดีหีนงัและซรีีส่ฮ์ติ ตลอดจนของทีร่ะลกึทีม่รีปู

ดาราคนโปรดของท่านอยู่ในสนิคา้ 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู ่รา้นละลายเงินวอนหรอื Supermarket ทีน่ี่มขีนมพืน้เมอืงเกาหลหีลากชนิด อาทิ

เช่น ขนมขบเคีย้ว ชอ็คโกแลต กมิจ ิมาม่า รวมไปถงึของใชใ้นครวัเรอืน เช่น ตะเกยีบ ถว้ยใสข่า้ว กระทะ 

ซอสปรุงรส และของฝากของทีร่ะลกึมใีหท้่านไดเ้ลอืกซือ้มากมาย พรอ้มมบีรกิารบรรจุกล่องตามเงื่อนไขของ

รา้น 

 

 

 

 

ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านสูส่นามบนิอนิชอนเพื่อเตรยีมตวัเดนิทางกลบักรุงเทพฯ   

18.40 - 21.45 น. เหนิฟ้ากลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ  ASIANA AIRLINE  เทีย่วบนิที ่OZ741 // OZ743 

22.15 - 01.25 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบั 

**ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงสายการบิน เท่ียวบิน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
**สายการบินมีการเปล่ียนแปลงได้ในระดบัเทียบเท่ากนั น ้าหนักกระเป๋า 20 กิโลกรมั / 1 ช้ิน 

 
 

***กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมอืงทัง้ท่ีกรงุเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรอืเข้าประเทศท่ี

ระบุในรายการเดินทาง ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้ส้ินและขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไมว่่า

กรณีใดๆทัง้ส้ิน ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทั*** ในกรณีเกิดเหตสุุดวิสยัต่างๆ เช่น กรณีการ

ล่าช้าของสายการบิน อบุติัเหต ุภยัธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจราจรติดขดั หรอืส่ิงของสูญหายตาม

สถานท่ีต่างๆ ท่ีเกิดขึน้อยู่เหนือการควบคมุของบริษทั และเจ้าหน้าท่ี ท่ีจะส่งผลกระทบให้เสียเวลาในการ

ท่องเท่ียวท่ีระบใุนโปรแกรม ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกรอ้งค่าเสียหาย วา่ด้วยกรณีใดๆทัง้ส้ิน ค่าเสียเวลา ค่า

เสียโอกาส และค่าใช้จา่ยท่ีลูกค้าและบริษทัจา่ยไปแล้ว  
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หมายเหต ุเมนูอาหาร 
 

- จมิดกั ไก่อบซอีิว๊ เป็นเมนูอาหารเกาหลพีืน้เมอืงดัง้เดมิ จมิดกัจานใหญ่นี้ประกอบไปดว้ย ไก่ชิน้โต วุน้เสน้

เกาหลนีี้มลีกัษณะเป็นเสน้แบนใหญ่ๆทาํจากมนัฝรัง่ทาํใหเ้หนียวนุ่มเป็นพเิศษผดัคลุกเคลา้กบัซอสสตูรเฉพาะ 

เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้ๆ การรบัประทานใชก้รรไกรตดัเสน้และไก่ฉบัๆใหเ้ป็นชิน้เลก็พอดคีาํ รบัรองตอ้งตดิใจ 

- ทคัคาลบี ้อาหารยอดนยิมอกีชนดิหนึ่ง ของคนเกาหล ีนําไก่ บารบ์คีวิ ผกัต่างๆ ผดัร่วมกบัซอสบารบ์คีวิ

เกาหลใีนกระทะแบน วธิกีารทานโดยห่อกบัผกักาดแกว้เกาหล ีเมื่อทานไประยะหนึ่งจะนําขา้วสวยและ

สาหร่ายแหง้มาผดัรวมกบัทคัคาลบีเ้พื่อใหเ้กดิอาหารชนิดใหม่ คอื ทคัคาลบีโ้ปคมีหรอืขา้วผดัทคัคาลบีท้ีท่ ัง้

หอม อร่อย เสริฟ์พรอ้มเครื่องเคยีง 

- ชาบ ูชาบ ูจะเป็นการนําผกัหลากหลายชนิด เหด็ต่างๆ โอเดง้ เบคอนหมรูวมกนัไวใ้นหมอ้ และจะเตมิดว้ยน้ํา

ซุปรอ้นๆ สตูรเฉพาะของแต่ละรา้น แลว้ตม้จนเดอืด ก่อนจะเริม่รบัประทาน กจ็ะนําอุดง้ลงตม้อกีครัง้ จะทาน

พรอ้มกบัขา้วสวย หรอือุดง้กไ็ด ้เมนูชาบชูาบ ูถอืไดว้่าเป็นรายการอาหารทีข่าดไม่ไดใ้นโปรแกรมทวัรเ์กาหล ี

เพราะรสชาตขิองน้ําซุป ผกัต่างๆในหมอ้ ทาํใหเ้ป็นทีช่ื่นชอบของหลายท่าน หากท่านใดทานรสจดัหน่อย ก็

สามารถขอน้ําจิม้เกาหล ีเตมิเพิม่รสชาต ิ

- พลุโกก ิสว่นผสมของเมนูนี้ คอืหมหูมกัชิน้บาง ๆ ผกัต่าง ๆ เชน่ กะหลํ่าปล ีฟักทองอ่อน ถัว่งอก แครอท เหด็

และวุน้เสน้มาตม้รวมกนั โดยสามารถทานไดท้ัง้แบบแหง้และน้ํา เครื่องเคยีงต่าง ๆ คอื ถัว่งอกดอง วุน้เสน้

ปรุงรสสาหร่าย กมิจ ิเสรฟิพรอ้มกบัขา้วสวยรอ้นๆ ท่านจะอิม่อร่อยกบัเมนูอาหารนี้อย่างแน่นอน 

- คาลบ ิอาหารเกาหลแีบบป้ิงย่างทีม่ชีื่อเสยีงของเกาหล ีเป็นการนําเน้ือหมมูาหมกักบัเครื่องปรุงจนเนื้อนุ่ม แลว้

จงึนําไปย่างบนแผ่นโลหะทีถู่กเผาจนรอ้น ตอนย่างเนื้อนัน้จะย่างเป็นชิน้โตพอสมควร พอใกลส้กุแลว้กต็อ้งใช้

กรรไกรตดัเป็นชิน้พอดคีาํ ทานกบัเครื่องเคยีงจาํพวกผกั กระเทยีม 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***เน่ืองจากทางแลนดเ์กาหลี ได้รบัแจ้งเตือนหลายครัง้จากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน เร่ืองผูแ้อบแฝงมาเป็น

นักท่องเท่ียว แต่ไปด้วยวตัถปุระสงคอ่ื์น เช่น ไปท างาน แรงงานผิดกฎหมาย ดงันัน้ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2558 โปรแกรม ASIANA PLUS + ทางแลนด์

เกาหลีจ าเป็นต้องเกบ็ค่าประกนัเพ่ือให้ลกูค้าไป-กลบัพร้อมกรุป๊เท่านัน้ เป็นจ านวนเงิน (3,000 บาท หรือ 100,000 วอน) หากลูกค้าเป็นนักท่องเท่ียว

จริงๆ เดินทางท่องเท่ียวพร้อมกรุป๊และกลบัพร้อมกรุป๊ตามโปรแกรมท่ีก าหนด สามารถขอรบัเงินประกนัน้ีคืนเตม็จ านวน ดงันัน้จึงใคร่ขอความร่วมมือ

จากลูกค้าปฎิบติัตามเง่ือนไขดงักล่าว  (ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินประกนักรณีลุกค้าไม่ผา่นกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทัง้ท่ีประเทศไทยและ

ประเทศเกาหลีใต้)*** 

หากท่านถกูเจ้าหน้าท่ีตม.เกาหลี กกัตวัไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในระหว่างถกูกกัตวัและส่งตวักลบัประเทศไทย                                

ลกูค้าจะต้องเป็นผูช้ าระเองทัง้หมด 

หมายเหต ุ: ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทวัรจ์ะออกเดินทางท่องเท่ียวหลงัเวลาเคร่ืองลงประมาณ 1 ชัว่โมง ทางทวัรไ์ม่มีนโยบายให้คณะรอ ท่านท่ีติด

ด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผา่นเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกบัคณะทวัรด้์วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทวัรไ์ด้ เพ่ือ

ความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเท่ียวอย่างเตม็เวลา ขออภยัในความไม่สะดวก 
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เง่ือนไขการให้บริการกรณีส ารองท่ีนัง่  
   1. ราคาโปรโมชัน่ชําระเงนิเตม็จาํนวน 1 วนัหลงัไดร้บั invoice 
      ราคาปกตชิาํระเงนิมดัจาํ***   ท่านละ 5,000 บาท 1 วนัหลงัไดร้บั invoice 
   2. ส่วนทีเ่หลอืชาํระเตม็จาํนวนก่อนออกเดนิทาง 30 วนั ในกรณทีีไ่มช่ําระยอดเงนิส่วนทีเ่หลอืตาม
เวลาทีก่ําหนด รวมถงึกรณเีชค็ของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่่ากรณใีดๆ ใหถ้อืว่าท่านสละสทิธิใ์น
การเดนิทางกบัทางบรษิทั 
 
ราคาน้ีรวม 
- ค่าตัว๋เครือ่งบนิ ตามทีร่ะบุในรายการ ไป-กลบัพรอ้มคณะ  
- ค่าภาษสีนามบนิ ทุกแห่งทีม่ ี 
- ค่าอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ / ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ 
- ค่าทีพ่กัระดบัมาตรฐาน 2 คนื (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 
- ค่ารถรบั-ส่ง และนําเทีย่วตามรายการ / ค่าน้ําหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 20 กก. /1ชิน้ 
- ค่าหวัหน้าทวัรผ์ูช้าํนาญเสน้ทาง นําท่านท่องเทีย่วตลอดรายการในต่างประเทศ 
  (ขอสงวนสทิธิห์วัหน้าทวัรไ์มบ่นิขึน้ไปพรอ้มกรุป๊ทวัร)์ 
- ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณุาขอ
เอกสารจากสถานพยาบาลเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ 
 
ราคาน้ีไม่รวม 
- ค่าธรรมเนียมคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ 800 บาท หรอื 25,000 วอน ต่อท่านตลอดทรปิ 
- ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั อาท ิค่าทาํหนังสอืเดนิทาง, ค่าโทรศพัทส์่วนตวั, ค่าซกัรดี, มนิิบารใ์นหอ้ง, รวมถงึ
ค่าอาหาร และ เครือ่งดื่มทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพิม่ กรณุาตดิต่อหวัหน้าทวัร์
แลว้จา่ยเพิม่เองต่างหาก) 
- ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% (ในกรณอีอกใบเสรจ็เตม็รปูแบบ) 

อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง ผูใ้หญ่ 
เดก็ไม่เสริม

เตียง 
พกัเด่ียวเพ่ิม 

มีนาคม : 3-6 , 4-7 , 5-8 , 10-13 , 11-14 , 12-15 , 17-20 , 18-21 , 19-22 

24-27 , 25-28 , 26-29 , 31-3 เม.ย. 
13,300.-/คน 

4,900.- มีนาคม : 2-5 , 6-9 , 9-12 , 13-16 , 16-19 , 20-23 , 23-26 , 27-30 , 30-2เม.ย. 13,600.-/คน 

มีนาคม : 1-4 , 7-10 , 8-11 , 14-17 , 15-18 , 21-24 , 22-25 , 28-31 ,29-1 เม.ย. 13,900.-/คน 

เดก็ทารก อายไุม่เกิน 2 ปี : 5,900 บาท 
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- ค่าน้ําหนกักระเป๋าสมัภาระ ทีห่นกัเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิ20 กก.) 
- ค่าวซี่าสาํหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรณุาเตรยีมเอกสารคอื  
1) พาสปอรต์ 
2) ใบประจาํตวัคนต่างดา้ว 
3) ใบสาํคญัถิน่ทีอ่ยู ่ 
4) สาํเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี 
5) สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถ้าม)ี  
6) รปูถ่ายส ี2 นิ้ว 2 รปู ผูเ้ดนิทางเตรยีมเอกสารและดําเนินการยื่นวซี่าดว้ยตนเองเท่านัน้   
(สาํหรบัหนงัสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสอืเดนิทางตอ้งทาํเรื่องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื่นวซี่า) 
-  ค่าอาหารทีล่กูคา้รบัประทานทานนอกเหนือหรอืเปลีย่นแปลงจากทีโ่ปรแกรมกําหนด หากลกูคา้ไม่
สามารถรบัประทานอาหารทีท่างทวัรจ์ดัให ้กรณุาเตรยีมอาหารสาํเรจ็รปูส่วนตวัสาํรองมาดว้ย 
 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30  วนัขึน้ไป ยดึมดัจาํ 
 ยกเลกิการเดนิทางไมถ่งึ 30  วนั ยดึเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีนักท่องเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 20 ท่าน (ผูใ้หญ่) 
(ราคาโปรโมชัน่ไม่สามารถยกเลกิการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงวนัเดนิทางและผูเ้ดนิทางไดใ้นทกุกรณี )    
ช่วงเทศกาลไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางหรอืเปลีย่นชื่อผูเ้ดนิทางได*้** 
กรุป๊ทีเ่ดนิทางตอ้งการนัตมีดัจาํกบัสายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศ หรอืต่างประเทศ รวมถงึ
เทีย่วบนิพเิศษเช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจาํ หรอื ค่าทวัรท์ัง้หมด 
 
    หมายเหตุ 
-  จาํนวนผูเ้ดนิทาง ขัน้ตํ่า ผูใ้หญ่ 20 ท่าน (ผูใ้หญ่) ขึน้ไป โดยบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอย่างน้อย 
5 วนัก่อนการเดนิทาง 
- ราคานี้เป็นราคาสาํหรบันกัท่องเทีย่วชาวไทยหรอืผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทยเท่านัน้ (นกัท่องเทีย่ว
ต่างชาตชิําระเพิม่ท่านละ 3,000 บาท) 
 - เทีย่วบนิ ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
โดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นสําคญั 
- สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิทัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
- หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดอืน และบรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้จีดุประสงค์
เดนิทางเพื่อท่องเทีย่ว เท่านัน้ (หากหนงัสอืเดนิทางเหลอืน้อยกว่า 6 เดอืนทาํใหไ้ม่สามารถเดนิทางได้
ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้) 
- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณคีวามล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนดั
หยดุงาน, การก่อจลาจล ภยัธรรมชาต ิหรอืกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หน้าที่
ตรวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความ
รบัผดิชอบของบรษิทัฯ 
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- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบาง
รายการ, ไมท่านอาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอยา่ง ทางบรษิทัฯไดช้ําระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทน
ต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดนิทางแลว้ 
- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิ
อุบตัเิหตุทีเ่กดิจาก ความประมาทของตวันกัท่องเทีย่วเอง 
- ตัว๋เครือ่งบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณทีีท่่านไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถนํามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิ 
- การตดิต่อใดๆกบัทางบรษิทัเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมาย ฯลฯ ตอ้งทาํในวนัทําการของบรษิทัดงันี้ 
วนัจนัทร ์- วนัศุกร ์เวลา 09.00 น. - 17.30 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าว และวนัหยุดนตัฤกษ์ทีร่ฐับาล
ประกาศในปีนัน้ๆ ถอืว่าเป็นวนัหยดุทําการของบรษิทั 
- มคัคุเทศก ์พนกังาน  ไม่มทอีํานาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบรษิทัทัง้สิน้ เวน้แต่มเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อีํานาจของบรษิทักํากบัเท่านัน้ 
- หากท่านทีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ อาทเิช่นเครื่องบนิ รถไฟ กรณุาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้
ก่อนทาํการออกตัว๋ เพื่อป้องกนัปัญหาเทีย่วบนิล่าชา้ เปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ การยกเลกิไฟลท์บนิ 
เปลีย่นแปลงวนัเดนิทางกรณเีกดิการผดิพลาดจากสายการบนิ  โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้าซึง่อยู่
เหนือการควบคุมของทางบรษิทั ทางบรษิทัจะ 
ไมร่บัผดิชอบและคนืค่าใชจ้่ายใหใ้นทุกกรณี 
-  ถา้ลกูคา้ไมเ่ขา้รา้นคา้ชอ้ปป้ิงตามที่โปรแกรมกําหนด ทางแลนดป์รบัเงนิค่าเขา้รา้นชอ็ปรา้นละ 3,000 
บาท 
- หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST ขึน้อยูก่บัหอ้งว่าง ณ วนัเขา้พกั และ
โรงแรมทีเ่ขา้พกั ไมส่ามารถ CONFIRM ใหไ้ด ้
- ถา้ลกูคา้มคีวามประสงคข์อแยกตวัจากทวัรห์รอืการท่องเทีย่วกบัคณะ ทางแลนดป์รบัเงนิวนัละ 5,000 
บาท/ท่าน 
- ขอสงวนสทิธิก์ารตดัหอ้งพกัสาํหรบัผูท้ีไ่มเ่ดนิทาง ผูร้ว่มเดนิทางไมส่ามารถใชห้อ้งพกัได ้
- ขอสงวนสทิธิส์าํหรบัลกูคา้ทีเ่ดนิทางท่องเทีย่ว และไปกลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ 
-  เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรบัในเง่ือนไข ข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 
 

 
กรณุาอ่านเงือ่นไขการจองทวัรต์ามทีร่ะบุในรายการขา้งตน้ 

หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามเจา้หน้าทีก่่อนทาํการจอง 


