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วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 
1 กรุงเทพฯ - สนามบนินานาชาตอินิชอน             

2 อนิชอน-เมอืงซงโด -GTower-สวนสาธารณะ Central Park  – 
Hyundai Outlet - หมูบ่า้นเทพนยิายเจา้ชายนอ้ย Petite France  -  

อสิระเลน่สก ี- ซวูอน 
✈  🍽   

SUWON RITZ 3*หรอื
เทยีบเทา่ 

3 ไร่สตรอเบอรร์ี ่- Lotte World Tower (รวมขึน้ลฟิท ์SeoulSky)  - 
สวนสนุกลอ๊ตเตเ้วลิล ์ -  ตลาดทงแดมนุ 

   DIAMOND RICH 3*
หรอืเทยีบเทา่ 

4 พระราชชางดอ๊กคงุ - ศนูยโ์สม – ศนูยส์มนุไพรเกาหล ี-Cosmetic 
Shop - Duty Free - สวนลอยฟ้าSeoullo 7017-ตลาดเมยีงดง 

   DIAMOND RICH 3*
หรอืเทยีบเทา่ 

5 โซลทาวเวอร ์- น ้ามันสนเข็มแดง - พลอยอะเมทสิ - Teddy Bear 
Museum – ซปุเปอรม์าเกต๊ - กรุงเทพฯ 

  ✈ 
 
 

ไฮไลท ์ทวัร ์ 

-  Songdo หนึง่ในเมอืงทีไ่ฮเทคทีส่ดุในโลก  

-  ชว่งฤดหูนาวนยิมจัดแสดงไฟประดับ ณ หมูบ่า้นฝร่ังเศสแหง่เจา้ชายนอ้ย  Petite France 

-  ขึน้ลฟิทช์มววิ Lotte World Tower (SeoulSky) แลนดม์ารค์แหง่ใหม ่!!  

-  ชมความน่ารักของตุก๊ตาหมตีัวนอ้ยๆกับTeddy Bear Museum 

-  สวนลอยฟ้าSeoullo 7017 สะพานลอยฟ้าแลนดม์ารก์แหง่ใหมก่รงุโซล 

-  ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงอยา่งจใุจ ที ่Hyundai Outlet,ตลาดทงแดมนุ,ตลาดเมยีงดง 

-  เมนูพเิศษ....บฟุเฟ่ตข์าปยูักษ์ !!!! กนิดืม่แบบไมอ่ัน้ 

 

Boeing 747-400 
ทีน่ ัง่แบบ 3-4-3 

หรอื 
Boeing  777-300  
ทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 

 

เสรฟ์ิอาหารรอ้น 
ท ัง้ขาไป-ขากลบั 

น า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 30 กก. 
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วนัแรกของการเดนิทาง 

กรงุเทพฯ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ

20.00 น.         คณะมาพรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู2 เคานเ์ตอร ์C (เชค็อนิกรุ๊ปของสายการบไทย) 

                        โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิท และหัวหนา้ทวัร ์พรอ้มอ านวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้ับทกุ  

                        ทา่น 

23.10 น.         น าทา่นเหริฟ้าสู ่สาธารณรัฐเกาหลใีต ้โดย สายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG658 หรอื เทีย่วบนิที ่TG656 23.30-06.55 น. 

วนัทีส่องของการเดนิทาง 

อนิชอน-เมอืงซองโด -G Tower-สวนสาธารณะ Central Park-Hyundai Outlet  -หมูบ่า้น 

เทพนยิายเจา้ชายนอ้ย Petite France - อสิระเลน่สก ีซูวอน 

06.35 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน สาธารณรัฐเกาหล ีเวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง (เพือ่ความ 

สะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่) น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร

แลว้   

 เชา้ น าทา่นสูเ่มือ่งซองโด   เป็นเมอืงใหมภ่ายใตแ้นวคดิการพัฒนาที่

ย่ังยนืเป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม พืน้ทีส่ว่นใหญถ่มจากทะเลใกลอ้นิ

ชอน หา่งจากกรุงโซลเพยีง 40กโิลเมตร น าทา่นขึน้ตกึ GTower 

ชมววิทศันยีภาพรอบๆพรอ้มใหท้า่นไดช้มแผนผังเมอืงใหมซ่งโดที่

ทนัสมัย จากนัน้น าทา่นสู ่สวนซองโด (Songdo Central Park) เป็น

สวนสาธารณะขนาดใหญ ่สดุไฮเทค ใจกลางโซนธรุกจิเกดิใหม ่ที่

สรา้งขึน้โดยมแีรงบนัดาลใจจากเมอืงชือ่ดงัตา่งๆของโลกเชน่  แมน

ฮตัตนั  เวนชิ  ซดินยี ์ ปารสี  นวิยอรค์ และดไูบ   ภายในมสี ิง่อ านวย

ความสะดวกตา่งๆครบครัน รวมทัง้กจิกรรมการพักผอ่นตา่งๆทีน่่าสนใจ บนเนือ้ทีม่ากกวา่100 ไร่  จากนัน้ใหท้า่นอสิระช ้

อปป้ิง Hyundai Outlet   

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมนู “ทัคคาลบี”้ ไกบ่าบคีวิผัดซอสเกาหล ีเป็นอาหารเลือ่งชือ่ของ

เมอืงชนุชอน โดยน าไกบ่าบคีวิ ตอ้ก (ขา้วเหนยีวปัน้เกาหล)ี มันหวาน ผักตา่งๆ ลงผัดกับซอสพรกิเกาหลใีนกระทะแบน 

วธิกีารทานแบบเมีย่งค าไทย โดยหอ่กบัผักกาดแกว้เมือ่ทานไประยะหนึง่จะน าขา้วสวย และสาหร่ายแหง้มาผัดรวมกบั

ทกัคาลบ ีเพือ่ใหเ้กดิอาหารชนดิใหม ่คอื ทักคาลบบีกคมึ หรอืขา้วผัดพรกิไกท่ีท่ัง้หอมน่ารับประทาน เสริฟ์พรอ้มเครือ่ง

เคยีง 
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  บา่ย  น าทา่นสู ่ หมูบ่า้นเทพนยิายเจา้ชายนอ้ย Petite France  

หมูบ่า้นเทพนยิายเจา้ชายนอ้ย ซึง่ในชว่งหนา้หนาวสถานทีท่อ่งเทีย่ว

เอาทด์อรห์ลายๆ ที ่ก็นยิมจัดแสดงไฟประดบัสวยงามใหไ้ดช้มกนั 

รวมถงึทีห่มูบ่า้นเจา้ชายนอ้ย หรอื Petite France ดว้ยกบัเทศกาล 

Little Prince Lighting Festival (ยังไมท่ราบก าหนดการทีแ่น่ชดั) ซึง่

จะมาในธมีของเทพนยิาย ทีรั่บรองวา่บรรยากาศจะสวยงามและชวนฝัน

มากๆ หมูบ่า้นแหง่นีต้ัง้อยูท่ี ่จังหวดัคยองกโีด จากนัน้น าทา่น อสิระ

เลน่สก ีใหท้า่นไดอ้สิระเพลดิเพลนิกบักจิกรรมตา่ง ๆ บนลานสก ีเพลดิเพลนิกับลานหมิะทีก่วา้งใหญ ่และเนนิเลน่สกี

ระดบัตา่ง ๆ กระเชา้ลฟิท ์เนนิเขาเลน่สโนสเลด ทางรสีอรท์ยังมหีลากหลายบรกิารอืน่ๆ ส าหรับผูท้ีไ่มต่อ้งการเลน่สก ี

เชน่  รา้นอาหาร คอฟฟ่ีชอ้ป ซปุเปอรม์าเก็ดไวบ้รกิาร 

(ราคาทัวรไ์มร่วมคา่เขา้ลานสก,ีชดุ,อปุกรณ์,รองเทา้,คา่ครูฝึก คา่อปุกรณ์การเลน่สกรีาคาประมาณ 50,000 วอน ) 

***หมายเหต ุลานสกบีางแหง่ไมส่ามารถเขา้ไปในลานสกไีด ้เพราะเนือ่งจากจะเป็นการรบกวนผูเ้ลน่สก ีหากตอ้งการ

เขา้ชมจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการเชา่อปุกรณ์ในการเลน่สก ี*** 

                            

ค า่                    บรกิารค า่ ณ ภัตตาคาร  บรกิารทา่นดว้ย “ชาบชูาบ”ู อาหารพืน้เมอืงของคาบสมทุรเกาหล ีลักษณะคลา้ยสกุีห้มอ้ไฟ 

                       ของญีปุ่่ น โดยน าเครือ่งเคยีงตา่ง ๆ เชน่ผักหลากชนดิ เห็ดตามฤด ูโอเดง้ เบคอนหมูทีจั่ดเตรยีมไว ้มาจัดเรยีงให ้

                       สวยงามในหมอ้ เวลาทาน เตมิน ้าซปุชาบปูรุงรสแลว้ตม้ใหเ้ดอืด แลว้จงึน าอดุง้สดลงตม้ สามารถรับประทานเป็นอดุง้ 

                       รอ้นและทานพรอ้มขา้วสวยรอ้น น ้าจิม้ซอีิว้เกาหล ีและเครือ่งเคยีงนานาชนดิ  

       เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก SUWON RITZ 3* เมอืงโซล หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง     

ไรส่ตรอเบอรร์ ี ่- Lotte World Tower (รวมคา่ขึน้ลฟิท)์ - สวนสนกุลอ๊ตเตเ้วลิล ์ 

 ตลาดทงแดมนุ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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น าท่านสู่  ไร่สตรอเบอรร์ ี่   ขอเชญิท่านลิ้มรสสตรอเบอร์รี่

เกาหลสีดๆ พรอ้มชมบรรยากาศภายในไร่ ซึง่ทา่นจะไดพ้บกับวถิี

ชวีติชาวไร่สตรอเบอร์รี่ของเกาหลีว่ามีวธิีการปลูกอย่างไรจงึ

ไดผ้ลสตรอเบอรร์ีท่ ีข่นาดใหญ่เป็นพเิศษ และหวานหอมชวนน่า

รับประทานเป็นทีช่ ืน่ชอบของชาวเกาหลเีอง และชาวต่างชาต ิ

และยังเป็นผลไมส้ง่ออกของประเทศอกีดว้ย ชมวธิกีารปลกู การ

ดแูลรักษา และทา่นยังสามารถเลอืกซือ้สตรอเบอรร์ีไ่ดจ้ากภายในไร่ไดอ้กีดว้ย 

 เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  บรกิารทา่นดว้ย “คาลบี”้ หมยูา่งเกาหล ีเป็นอาหารพืน้เมอืงเกาหลทีี ่ 

                            เลือ่งชือ่และรูจั้กกนัดทีั่วโลก มรีสชาตอิอกหวาน นุ่มและกลมกลอ่ม น าหมสูเต็กสว่นทีต่ดิกบักระดกู(เชือ่วา่ 

                            เป็นสว่นทีอ่ร่อยทีส่ดุ) ยา่งบนเตาถา่นแบบดัง้เดมิและตัดเป็นชิน้พอค า หอ่ทานแบบเมีย่งค าไทย โดยใสน่ ้าจิม้ 

                             เตา้เจยีวและเครือ่งเคยีงทีช่อบหรอืขา้วสวยรอ้นตามทีช่อบ บรกิารเครือ่งเคยีงตา่งๆ 

 

บา่ย             น าทา่นสู ่สวนสนุกล็อตเตเ้วลิด ์เป็นสวนสนุกในร่มทีใ่หญท่ีส่ดุของเกาหล ี  

                     ตัง้อยูใ่นเขตซัมซลิ  มแีหลง่ดงึดดูใจนักทอ่งเทีย่วทัง้ในประเทศและ 

                     ตา่งประเทศมากมาย ไม่วา่จะเป็น โรงแรมหรู ชอ็ปป้ิงมอลลข์นาดใหญม่ ี   

                      สนิคา้หลายหลายชนดิใหเ้ลอืกสรรค ์คาสโิน โรงภาพยนตร ์ Wedding  

                      Hall และทีส่ าคญัคอืสวนสนุกในร่ม (Lotte World – Adventure) และสวนสนุกกลางแจง้ทีต่ัง้อยูใ่นทะเลสาบ  

                      (Magic Island) โดยสวนสนุกในร่มจะมลีานไอซส์เก็ต เครือ่งเลน่มากมาย   

จากนัน้น าทา่นสู ่Lotte World Tower (Seoul Sky) **รวมคา่ขึน้ลฟิท*์*  ตัง้อยูใ่จกลางกรุงโซล เขตชมัซลิ น า

ทา่นขึน้หอชมววิ Sky Seoul ของตกึ Lotte World Tower (ความสงูจากพืน้ดนิ 555 เมตร) มาพรอ้มกับคอนเซปต ์

“The Beauty and Pride of Korea" ชมววิทีส่วยงามของกรุงโซล  จากนัน้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิง ตลาดทงแดมุน 

แหลง่เสือ้ผา้แฟชัน่ชือ่ดงัของเกาหล ีทัง้ขายสง่และขายปลกี เปิดใหช้อ๊ปกนัถงึต ี5 นักชอ๊ปหา้มพลาดดว้ยประการทัง้

ปวง ซึง่ทา่นอาจโชคดไีปในชว่งเทศกาล Korea Grand Sale ซึง่ในชว่งฤดหูนาวของเกาหลจีะมเีทศกาล SALE ใหญ่ๆ 

อยู ่2 ครัง้ตอ่ปี คอืชว่งฤดหูนาวและชว่งฤดรูอ้น ***หมายเหตปีุนีก้ าหนดการยังไมก่ าหนดแน่ชดั โดยประมาณการ

เทศกาลจะจัดขึน้ชว่งตลอดเดอืนกมุภาพันธ ์*** 

เย็น  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารบรกิารทา่นดว้ย เมนู“บุฟเฟ่ตบ์าบคีวิสไตลเ์กาหล”ีบฟุเฟ่ทป้ิ์งยา่งตน้ต ารับอาหาร 

            เลือ่งชือ่ของประเทศ ทา่นสามารถเลอืกรับประทานไดท้ัง้ เนือ้ววั, หม,ู ไก,่ปลาหมกึ, และเครือ่งเคยีงหลากหลายชนดิ 

            ,น ้าซปุ, เสน้อดุง้ พรอ้มดว้ยขา้วสวย แบบไมอ่ัน้ 

                                  

น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก  DIAMOND RICH 3* เมอืงโซล หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง       

พระราชชางด๊อกคุง - ศูนยโ์สม - ศูนยส์มุนไพรเกาหล ี-Cosmetic Shop - Duty Free สวนลอยฟ้า

Seoullo 7017- ตลาดเมยีงดง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่ พระราชวงัชางด็อกกุง พระราชวังหลวงวังที่สองที่

สรา้งตอ่จากพระราชวงัคยองบกกงุ ในปี ค.ศ.1405 เป็นพระราชวัง

ทีม่คีวามส าคัญอย่างมากตอ่กษัตรยิห์ลายๆ พระองคใ์นราชวงศโ์ช

ซอน ทีม่สีภาพดแีละสมบรูณ์ทีส่ดุใน 5 พระราชวังหลวงทัง้หมดที่

ยังคงเก็บรักษาไว ้และทีน่ี่ยังไดรั้บการขึน้ทะเบยีนจาก UNESCO 

ว่าเป็น มรดกโลกทางวัฒนธรรม ในปี 1997  จากนั้นน าท่านสู่ 

ศูนยโ์สม ซึง่รัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลติจากโสมทีม่ีอายุ 6 ปี 

ซึง่ถอืวา่เป็นโสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุ ชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มให ้

ทา่นไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีณุภาพดทีีท่ีส่ดุและราคาถูกกวา่ไทยถงึ 2 เทา่ เพือ่น าไปบ ารุงร่างกาย หรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ที่

ทา่นรักและนับถอื ชม ศูนยส์มุนไพรเกาหล ีใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เลอืกชม สมุนไพรฮอตเกนามูของเกาหล ีทีน่ ามาแปร

รูปเป็นรูปแบบตา่งๆ ทีม่สีรรพคณุรักษาโรค และบ ารุงร่างกาย    

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “ซมัเกทงั”อาหารชาววังในสมัยก่อนปัจจุบัน เป็นอาหาร

เลือ่งชือ่ของเมอืงหลวง เชือ่กนัวา่บ ารุงและเสรมิสขุภาพ เสริฟ์ทา่นละ 1 ตวัในหมอ้ดนิรอ้น ภายในตวัไกจ่ะมขีา้วเหนียว 

รากโสม พุทราแดง เกาลดั เสริฟ์พรอ้มเครือ่งเคยีง เสน้ขนมจนี เหลา้โสม พรกิไทยด าและเกลอื 



 
 
 
 

 

GT-ICN TG06 

            รหัสโปรแกรมทวัร์  ICN TG06 Beautiful Winter Snow 5D3N MAR18 -TG-W43 

บา่ย  น าท่านสู่ Cosmetic Shop ศูนย์รวมเครื่องส าอางค์ชื่อดังของเกาหลี มากมายหลายแบรนด์ดัง อาทิ เช่น 

W.S.Nature,Rojukiss, Missha เป็นตน้  จากนัน้น าทา่น ชอ้ปป้ิง

สนิคา้ปลอดภาษีที่หา้ง Duty Free  น าท่านสู่ สวนลอยฟ้า

Seoullo7017สะพานลอยฟ้าแลนดม์าร์กแห่งใหม่กรุงโซลถือ

เป็นอกีหนึง่สถานทีเ่ทีย่วใหม่ของเกาหลใีตท้ีเ่กดิจากการปรับปรุง

ทัศนียภาพรื้อสะพานบางจุดแลว้ปรับใหเ้ป็นถนนลอยฟ้าแถว

บริเวณสถานีรถไฟโซล (Seoul Station) ใหก้ลายเป็นสถานที่

พักผ่อนส าหรับประชาชนและนักทอ่งเทีย่วสามารมองเห็นววิของ

หอคอยN Seoul Tower และววิรอบๆไดอ้ย่างสวยงาม จากนัน้ใหท้า่น ชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย ณ ตลาดเมยีงดง แหลง่

รวมวัยรุ่นย่านสยามสแควร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแหล่งรวมเครื่องส าอางค์ชื่อดัง อาทิ Etude, Skinfood, The 

FaceShop, Missha เป็นตน้ 

ค า่ บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมนูพเิศษ...บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ์   (INTERNATIONAL BUFFET 

KING CRAB) ภัตตาคารบฟุเฟ่ตพ์รอ้มขาปูยักษ์อลาสกา้และ อาหารทะเลสดๆหลากหลายชนิดใหเ้ลอืกรับประทานได ้

มากมายและเครือ่งดืม่  

   น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก DIAMOND RICH 3* เมอืงโซล หรอืเทยีบเทา่  

 

 

 

 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง 

โซลทาวเวอร ์- น า้มนัสนเข็มแดง - พลอยอะเมทสิ - Teddy Bear Museum   

ซุปเปอรม์าเกต๊ - กรงุเทพฯ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

     น าทา่นชม โซลทาวเวอร ์1 ใน 18 หอคอยเมอืงทีส่งูทีส่ดุในโลกม ี   

ความสงูถงึ 480 เมตร เหนอืระดับน ้าทะเล น าทา่นสามารถชม

ทัศนยีภาพของกรงุโซลจากยอดโซลทาวเวอรไ์ดร้อบทศิ 360 องศา

โดยสามารถมองไดถ้งึเขาพกูกัซนั และถา้หันไปยงัทศิตรงขา้ม ก็จะ

เห็นไกลไปถงึแมน่ ้าฮนักงั จากนัน้น าทา่นสู ่ น า้มนัสนเข็มแดง เป็น
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การสกดัจากใบสนเข็มแดงบรสิทุธิ ์100% ซึง่สรรพคณุของน ้ามนัสนเข็มแดงนัน้มปีระโยชนอ์ยา่งมากมาย 

ทัง้ชว่ยละลายคลอเรสเตอรอล และไขมนัทีอ่ดุตันในเสน้เลอืด ลดระดับน ้าตาลในเลอืด ชว่ยขบัสารพษิออก

จากรา่งกายในรปูแบบของเสยี เชน่ เหงือ่ ปัสสาวะ อจุจาระ ชว่ยลา้งสารพษิหรอืดท็ีอกซเ์ลอืดใหส้ะอาด 

เพิม่การไหลเวยีนของเลอืดไดส้ะดวกขึน้ ชว่ยเพิม่ภมูติา้นทานใหก้บัรา่งกาย บ ารงุผวิพรรณใหส้ดใสจาก

ภายใน และลดอตัราเสีย่งในการเกดิโรคมะเร็ง   จากนัน้น าทา่นสู ่โรงงานพลอยอเมทสิ หรอื พลอยสมีว่ง 
ทีม่ชี ือ่เสยีงของประเทศเกาหล ี ซึง่ชาวโสมเชือ่วา่ถา้ไดม้พีลอยชนดินีต้ดิตัวไว ้จะท าใหม้โีชคลาภและสิง่ดีๆ

เกดิขึน้กบัชวีติ   

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  บรกิารทา่นดว้ย “อนัดงจมิดกั”Andong Jimdak 

 ไกอ่บซอีิว๋ด าวุน้เสน้เมนูพืน้เมอืงดัง้เดมิของเมอืงอนัดงปัจจุบนัไดรั้บความนยิมอย่างแพร่หลายและรสชาตขิองจมิดักก็ 

  เป็นทีถ่กูปากถกูลิน้คนไทยเป็นอยา่งยิง่. 

บา่ย น าทา่นสู ่Teddy Bear Museum ใหท้า่นไดถ้า่ยรูปและชมความน่ารัก

ของตุ๊กตาหมตีัวนอ้ยๆกับพพิธิภัณฑห์มเีท็ดดีแ้บร์จากนั้นน าท่านสู ่ท่า

อากาศยานนานาชาตอินิชอน เพือ่น าทา่นเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ โดย

ระหว่างทางน าท่านชอ้ปป้ิงที่ ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต  ซึ่งมีสนิคา้ต่างๆ 

มากมายใหเ้ลือกซื้อหาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่ก ึ่งส าเร็จรูป 

สาหร่าย ขนมขบเคีย้ว ลกูอม ผลไมต้ามฤดกูาลและของทีร่ะลกึตา่งๆ 

21.25 น. น าท่านเหนิฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 

657 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

01.20 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ  

 

*************************************************** 

 

 

เกาหล ีBeautiful Winter Snow 

By TG 

ก าหนดการเดนิทาง 

ราคา 

ผูใ้หญ ่

(หอ้งละ2 ทา่น) 

 เด็กอายตุ า่

กวา่ 12  ปี 

พกักบั

 เด็กอายตุ า่กวา่ 

12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ ่2 ทา่น 

มเีตยีงเสรมิ 

      เด็กอายตุ า่กวา่ 

12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ ่2 

 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 
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ผูใ้หญ ่1 

ทา่น 

ทา่น ไมม่ี

เตยีงเสรมิ 

08-12กมุภาพนัธ ์2561    26,599.-        26,599.-        25,599.-           24,599.-           4,999.- 

14-18กมุภาพนัธ ์2561    26,599.-        26,599.-        25,599.-           24,599.-           4,999.- 

21-25กมุภาพนัธ ์2561    25,599.-        25,599.-        24,599.-           23,599.-           4,999.- 

22-26กมุภาพนัธ ์2561    26,599.-        26,599.-        25,599.-           24,599.-           4,999.- 

23-27กมุภาพนัธ ์2561    26,599.-        26,599.-        25,599.-           24,599.-           4,999.- 

28-04มนีาคม 2561         27,599.-        27,599.-        26,599.-           25,599.-           4,999.- 

 

 

 

*** ราคาเด็กทารก [เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ] 10,900 บาท / ทา่น *** 

*** ราคาไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ 10,900 บาท/ทา่น *** 

 

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายุกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รุงเทพฯ และทีป่ระเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศ ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทิง้ส ิน้ 

หมายเหต ุ**   บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิทัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสายการ

บนิ บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการเพือ่ความเหมาะสมไม่วา่จะเกดิจากความขดัขอ้งของ ยานพาหนะหรอืมเีหตหุนึง่เหตุ

ใดจนท าใหไ้มส่ามารถด าเนนิการตามหมายก าหนดการไดโ้ปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลง

รายการทอ่งเทีย่วบางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการ และจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออก

เดนิทาง ในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีัวหนา้ทวัรไ์ทย    อตัราคา่บรกิารนี้ ส าหรับเดนิทางตัง้แต ่30 ทา่นขึน้ไป ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 30 ทา่น 

การเดนิทางจากประเทศไทยเขา้สูป่ระเทศเกาหลแีละพธิกีารเขา้เมอืง  

เอกสารทีค่วรเตรยีมกอ่นการเดนิทาง เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลจีะพจิารณาใหเ้ฉพาะนักทอ่งเทีย่ว

ทีม่าทอ่งเทีย่วโดยสจุรติเทา่นัน้ทีผ่า่นเขา้เมอืงได ้และพจิารณาจาก  

1. หลกัฐานการท างานประจ าของนักทอ่งเทีย่ว ซึง่สมควรทีน่ าตดิตวัไปแสดงดว้ย เชน่ บตัรพนักงาน นามบตัร 

จดหมายการท างานภาษาองักฤษ (กรณีเดนิทางคนเดยีว) จดหมายรับรองออกโดยบรษัิทผูจ้ัดคณะ  
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2. หลกัฐานการเงนิ ในระหวา่งการทอ่งเทีย่วประเทศเกาหลสีมควรทีจ่ะน าเงนิสดตดิตวัไปดว้ยประมาณ  300เหรยีญ

สหรัฐ หรอืประมาณ 300,000 วอน ส าหรับการเดนิทาง 2   วัน (หากไมม่บีตัรเครดติคารด์) หากมบีตัรเครดติ

ตา่งประเทศ เชน่ Visa Card, American Express, Dinners Club หรอื Master Card ตอ้งน าตดิตวัไปดว้ยหรอืหลักฐาน

การเงนิอืน่ใดทีจ่ะแสดงใหเ้จา้หนา้ทีท่ราบวา่ทา่นคอืนักทอ่งเทีย่ว 

3. ใบรับรองสถานศกึษาหากทา่นยงัอยูใ่นระหวา่งการศกึษาหรอืบตัรนักศกึษาและควรเดนิทางกบัผูป้กครอง เชน่ บดิา 

มารดา ป้า นา้ อา ทีม่นีามสกลุเดยีวกนั 

4.  หากเป็นพาสปอรต์ใหม ่ควรน าพาสปอรต์เกา่เยบ็เลม่คูก่บัพาสปอรต์ใหมห่รอืน าตดิตวัไปดว้ย   

5.  การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนักทอ่งเทีย่ว ไมค่วรสวมใสร่องเทา้แตะ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่บตัรโดยสารชัน้ทศันาจรไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) รวมภาษี สนามบนิและภาษีน ้ามันไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

2. คา่ทีพั่ก 3 คนื หอ้งละ 2 - 3 ทา่น 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 

4. หัวหนา้ทัวรห์รอืมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ผูช้ านาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง 

5. ประกนัอบุัตเิหตวุงเงนิทา่นละ200,000 บาท  เสยีชวีติ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

6. สมัภาระน ้าหนักไมเ่กนิทา่นละ 30 กก.  

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซักรดี คา่โทรศพัท ์

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

5. ทปิไกดแ์ละคนขบัรถประมาณ 35,000 วอน ตอ่ทา่นตอ่ทรปิ 

6. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

การส ารองทีน่ ัง่  

1. กรุณาส ารองทีน่ั่ง+ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่+สกลุ เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื ช าระทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 15วนั 

3.  เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขและ

ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

1.  ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทาง

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

2.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-45 วนัเก็บเงนิมดัจ าท ัง้หมด 
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3.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วนัเก็บคา่ใชจ้่าย 80% ของราคาทัวร ์ตอ่ทา่น 

4.  ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทัวร ์

5. ยกเลกิการเดนิทางในวนัเดนิทาง,ถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลใีต ้ไมม่กีาร

คนืเงนิท ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาล

รับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีก

คนืไดค้อืคา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าตั๋วทา่นละ 10,000 บาทและคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 

6.  ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพั่กโดยตรงหรอืโดยการผ่าน

ตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight จะไม่

มกีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

7. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไวใ้น

รายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **ส าคญั!! บรษิทั ท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศเกาหลใีตโ้ดยผดิ

กฎหมายและในข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและเกาหลใีต ้ข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ที่

เทา่น ัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคุเทศกไ์มส่ามารถใหค้วาม

ชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

8. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 

1.  บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2.  บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิตัแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุ

ของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความ

ลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3.  หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคนืคา่บรกิารทีท่า่น

ไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4.  บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5.  รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมทีพั่ก

ในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6.  ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋เครือ่งบนิตาม

สถานการณ์ดงักลา่ว 

7.  กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการบนิ

บรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นื

เงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8.  มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 
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9.  หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทางสาย

การบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้

โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทยและในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีบ่รษัิทระบใุน

รายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์ม่คนืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆทัง้ส ิน้ 

11.  บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีุดประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเกาหลเีทา่นัน้ 

12.  เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13.  เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขและ

ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

14. โรงแรมทีพั่กในประเทศเกาหลมีมีาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของทีพั่กแตกตา่งกับประเทศไทย โดยโรงแรมทีพั่กทาง

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลตีามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว

เทา่นัน้ โรงแรมทีป่ระเทศเกาหลโีดยสว่นใหญจ่ะเป็นแบบหอ้งพักคู ่ (Twin หรอืDouble) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพัก

แบบ3ทา่นขึน้อยูก่ับขอ้จ ากดัของหอ้งพักและการวางรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มคีวามแตกตา่งกนัอาจจะท าให ้

ทา่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนั และไมส่ามารถเสรมิเตยีงไดต้ามทีต่อ้งการโรงแรมหลายแหง่จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจาก

ประเทศเกาหลอียูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

15. กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายสญูหายลา่ชา้ หรอือบุัตเิหตุ

ตา่งๆ ใดๆทัง้ส ิน้ 

16. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละ

สทิธิ ์ ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้และถา้ทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากกรุป๊ทวัรเ์พือ่

ทอ่งเทีย่วเอง โดยไมล่งรา้นศนูยโ์สม, ศนูยส์มุนไพร, รา้นน า้มนัสน, ศนูยเ์ครือ่งส าอาง และรา้นพลอยอะเมทสิ ทาง

บรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 USD ตอ่ทา่น 

17. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิร์าคานี้เฉพาะนักทอ่งเทีย่วชาวไทยและทอ่งเทีย่วเป็นหมูค่ณะแบบ Join Tour เทา่นัน้ กรณีตอ้งการตดั

กรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบรษัิทอกีครัง้หากเป็นนักทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต ิ หรอื พระสงฆ ์ เก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทา่นละ 4,000 

บาท 

18. ในระหวา่งทอ่งเทีย่วจะมชีา่งภาพมาถา่ยรูปและชว่ยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และในวนัสดุทา้ยของการ

เดนิทางชา่งภาพจะน าภาพถา่ยมาจ าหน่ายหากวา่ทา่นใดสนใจสามารถซือ้ไดแ้ตถ่า้ทา่นใดไม่สนใจก็ไมต่อ้งซือ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับ

ความพงึพอใจของทา่น ทางบรษัิททวัรไ์มม่กีารบงัคบัใหซ้ือ้แตอ่ย่างใดแตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้เพือ่ใหผุ้เ้ดนิทางได ้

รับทราบ 

19. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯกอ่นทกุครัง้มเิชน่นัน้ทางบรษัิทฯจะไม่

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้ส ิน้ 

 

 


