
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วนัแรก กรงุเทพ – อินชอน                                                       
 

20.30 น.  คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 

เคาน์เตอร์ C โดยสายการบินไทย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรบั  และอ านวย        

ความสะดวก 

23.10 น.  ออกเดินทางสู่  สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้  โดยสายการบินไทย           

เท่ียวบินท่ี TG658 
 

วนัท่ีสอง  อินชอน – เกาะนามิ – ลานสกี ยงเพียง – ดราก้อน วลัเล่ย ์(ไม่รวมค่ากิจกรรม) 
 

06.35 น. ถงึ สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาในประเทศเกาหลใีตจ้ะเรว็กว่าประเทศ

ไทย 2 ชัว่โมง) ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ พบมคัคุเทศก์

ท้องถิ่นรอต้อนรบัคณะ และเดินทางสู่ท่าเรือเฟอร์รี่เพื่อข้ามฟากไปยัง  เกาะนามิ        

เป็นสถานที่โรแมนตกิอกีแห่งหนึ่งส าหรบัคู่รกัคู่หนุ่มสาว ครอบครวั เพื่อนๆ และเป็น

หนึ่งในสถานที่ถ่ายท าละครเกาหลี “เพลงรกัในสายลมหนาว (Winter Love Song)”        

ซึง่เกาะนามมิรีปูร่างเหมอืนใบไมท้ีล่อยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น ้าฮนั และห่างจากกรุง

โซลไปเพียง 63 กิโลเมตร ท่านสามารถเช่าจกัรยานเที่ยวรอบเกาะ เดินเล่นชมสวน    

คาราวะสุสานนายพลนาม ิและเลอืกนัง่ที่มา้นัง่ขา้งชายฝัง่เพื่อชมบรรยากาศโรแมนตกิ

ใตเ้งาไม ้มองดพูนัธุส์ตัวต่์าง ๆ เช่น นกกระจอกเทศ กระต่าย กระรอก เป็ด กวาง  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ** บารบี์คิวหรือบลโูกกิเกาหลี **  

  น าเนื้อหมสูไลดห์มกักบัซอสและเครื่องเคยีงต่าง ๆ ใหอ้อกรสหวานนุ่ม เวลาทานน ามา

ผดัขลุกขลกิกบัซุปบนกระทะแบนหรอืทรงครึง่วงกลมพร้อมผกักะหล ่าและเส้นจนัทน์ 

โดยจะมลีกัษณะออกเป็นแบบน ้าขน้ เสริฟ์พรอ้มขา้วสวย และเครือ่งเคยีงต่าง ๆ 

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ เมืองยงเพียง สมัผสัลานสกีของ ยงเพียง สกีรีสอรท์ เชิญท่าน

สนุกสนานกับประสบการณ์เล่นสกีบนลานหิมะที่กว้างใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นเนินเล่นสกี

ระดบัต่างๆ หากเน้นการถ่ายรปู ชมววิสามารถขึน้กระเชา้ลฟิท์ไปชมววิบนเขาพลัวงัได้

อกีดว้ย 

ราคาอปุกรณ์โดยประมาณ 

 1. อุปกรณ์การเล่นสกีประมาณ 50,000 วอนต่อเซท (รวมค่าไม้สกี กระดานสก ี       

และรองเทา้สก)ี  

 2. กระเชา้ลฟิทส์ าหรบัท่านทีเ่ล่นสกคีรึง่วนั ประมาณ 50,000 วอนต่อท่าน  

 3. ค่าเช่า กระดานเลื่อน (Sled) อนัละ 22,000 วอน 

เตรียมตวัก่อนการเล่นสกี  

 ควรเตรยีม ถุงมอืสก ีผ้าพนัคอ แว่นกนัแดด เสื้อแจ๊คเก็ตกนัน ้าหรอืผ้าร่ม และกางเกง

รดัรูป ขอค าแนะน า และฝึกวธิกีารเล่นได้จากไกด์ท้องถิ่นก่อนลงสนามจรงิเพื่อความ



ปลอดภยัของท่านเองเป็นส าคญั ** หากท่านอายุมากกว่า 45 ปี หรอื เดก็อายุต ่ากว่า 

12 ปี แนะน าใหท้่านเล่นสโนวส์เลดแทน ** 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ** SEAFOOD STEAM BOWL SOUP ** 

น าของทะเลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกุ้ง หอย ปู ปลาหมึก ปูอัด พร้อมเครื่องต่างๆ เช่น       

ตน้กระเทยีม ผกัตามฤดู หวัหอม เป็นต้น มาจดัเรยีงใหส้วยงามภายในหมอ้ไฟ และเตมิ

น ้าซุปซฟู้ีดลงไป พอน ้าเดอืดใหน้ าอุดง้หรอืเส้นก๋วยเตีย๋วลงไปต้ม เพื่อรบัประทานเป็น 

อุดง้ซฟู้ีด หรอืทานคู่กบัขา้วสวย น ้าจิม้ซอีิว้เกาหล ีพรกิป่น และเครือ่งเคยีงต่างๆ   

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Yongpyong Dragon Valley Ski Resort หรือระดบัเทียบเท่า 

https://www.yongpyong.co.kr/eng/about/gallery.do 

 

วนัท่ีสาม ยงเพียง – ยงเพียง ดราก้อน วลัเล่ย์ (นัง่กระเช้ากอนโดล่า) – ฟารม์แกะ – สวน

ผลไม้ (เกบ็สตรอเบอรร์ี่) – กรงุโซล – 934 King's cross café – ช้อปป้ิงย่านฮงอิก 
 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่  ยงเพียง ดราก้อน วัลเล่ย์ (นัง่กระเช้ากอนโดล่า) ซึ่งตัง้อยู ่        

เชงิเขาพลัวลั โดยมคีวามสูงเหนือระดบัน ้าทะเล ณ จุดต ่าสุดที่ 750 เมตร และจุดสูงสุด

ที่1,458 เมตร ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะขาวโพลน ซึมซับ

บรรยากาศที่แสนโรแมนติก น าท่านเดินทางสู่ ฟาร์มเล้ียงแกะ ชมความน่ารกัของ 

เหล่าแกะ ชมฟารม์ที่มกีารจดัตกแต่งอย่างงดงาม จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองยง

เพียง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 

เท่ียง              รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร **บริการ SHABU ชาบ*ู* อาหารพืน้เมอืง

ของคาบสมุทรเกาหลตีัง้แต่สมยัมองโกเลยีบุกคาบสมุทรเกาหล ีลกัษณะคลา้ยสุกี้หมอ้

ไฟของญี่ปุ่ น โดยน าเครือ่งเคยีงต่าง ๆ เช่นผกัหลากชนิด เหด็ตามฤด ูโอเดง้ เบคอนหมู

ที่จดัเตรยีมไว้ มาจดัเรยีงให้สวยงามในหม้อ เวลาทาน เติมน ้าซุปชาบูปรุงรสแล้วต้ม      

ให้เดอืด แล้วจงึน าอุด้งสดลงต้มสามารถรบัประทานเป็นอุด้งรอ้น และ ทานพรอ้มขา้ว

สวยรอ้น น ้าจิม้ซอีิว้เกาหล ีและเครือ่งเคยีงคู่โต๊ะ 

บ่าย น าทุกท่านเดนิทางชม ไร่ผลไม้ตามฤดกูาล เปิดประสบการณ์การท่องเทีย่วเชงิเกษตร 

ที่มีในแต่ละช่วงของฤดูกาลของประเทศโดยช่วงกลางเดือนกันยายน – ต้นเดือน

พฤศจกิายน สามารถเกบ็ ลกูแพร ์และลกูแอปเป้ิล ช่วงปลายเดอืนพฤศจกิายน – ปลาย

พฤษภาคม เกบ็ลูกสตรอเบอรร์ี ่สมัผสัวถิชีวีติชาวไร่ของคนเกาหล ีเทคนิคขัน้ตอนการ

ปลูก และดูแลผลผลิตทางการเกษตร ที่สามารถผลิตผลไม้ที่มขีนาดใหญ่เป็นพิเศษ      

และหวานหอมชวนน่ารับประทาน จากนั ้นน าท่านไปยังร้าน 934 King's cross                       

เป็นคาเฟ่ธมีแฮรร์ี ่พอตเตอร ์ที่แฟนๆ แฮรร์ีห่า้มพลาด โดยท่านจะไดเ้ขา้ไปสมัผสัโลก

พ่อมดมุมถ่ายรูปสวยๆ พร้อมพร็อบถ่ายรูปเก๋ๆ มากมาย (ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม)           

และอสิระชอ้ปป้ิง ซึง่สนิคา้ในย่านนี้ส่วนใหญ่เป็นสนิคา้วยัรุ่นทีท่นัสมยั และราคาไมแ่พง 

https://www.yongpyong.co.kr/eng/about/gallery.do


เช่นเสือ้ผา้ทีอ่อกแบบโดยดไีซดเ์นอรเ์กาหลรีองเทา้กระเป๋าเครือ่งประดบั เครือ่งส าอางค ์

เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของกิ๊ฟช้อป เครื่องเขยีน และขนมต่างๆ นอกจากนี้ยงัมรีา้น

สนิค้าแบรนด์เนมอยู่ทัว่ไป เช่น EVISU, ZARA เป็นต้น ต่อด้วย ย่านฮงอิก เป็นย่าน    

ช้อปป้ิงบรเิวณด้านหน้าของมหาวิทยาลยัฮงอิก จงึเป็นศูนย์รวมเด็กวยัรุ่น  และเด็ก

มหาวิทยาลยั มรี้านกาแฟที่เป็นเอกลกัษณ์ แกลเลอรี่ ร้านค้าจ าหน่ายสินค้าแฟชัน่   

คลบั ตลาดศลิปะ และรา้นอาหารที่น่าสนใจในหมู่วยัรุ่นอายุ 20-30 ปีที่นิยมมาเดนิเล่น 

ราคาของสนิค้าและรา้นอาหารต่างๆ ก็ยงัไม่แพงอกีด้วย ซึ่งจะคกึคกัเป็นพเิศษตัง้แต่

ช่วงบ่ายเป็นตน้ไป  

ค า่ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร บริการ ** ร้าน KALBI ** 

 พิเศษ !! ลิ้มรสเมนู  “ หมูย่างเกาหลี ” อันโด่งดังของเกาหลีที่มีรสชาติเป็นเลิศ 

บรรยากาศสุดหรู และรสชาติของอาหารจะท าให้คุณติดใจกบัหมูหมกัสูตรเฉพาะของ

รา้นเน้ือหมนูิ่มๆ ทานคู่กบัผกัสดๆ พรอ้มน ้าจิม้แบบเกาหลทีีจ่ะช่วยเพิม่รสชาตใิหอ้รอ่ย  

 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Lotte City Myeongdong หรือระดบัเทียบเท่า 

 http://www.lottehotel.com/city/myeongdong/ko/ 
 

วนัท่ีส่ี  ศนูยโ์สม – พระราชวงัชางด๊อกกงุ – ด้ิวต้ีฟรี – สวนสนุก LOTTE WORLD – เมียง

ดง 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเขา้ชม ศนูยโ์สม ซึ่งรฐับาลรบัรองคุณภาพในบรรดาสมุนไพรทัง้หมดในเกาหล ี

โดยโสมจดัเป็นสมุนไพรทีค่นนิยมใชก้นัมากทีสุ่ด เพราะเชื่อว่าโสมสามารถรกัษาโรคได้

สารพดัโรค วงจรการเก็บเกี่ยวโสมใชเ้วลาตัง้แต่ 1-6 ปี โสมอายุ 6 ปี ถอืได้ว่าเป็นโสม 

ที่มคีุณภาพดีที่สุด โสมเกาหลจีงึจดัว่าเป็นสินค้าที่มคีุณภาพ และได้มาตรฐานสากล        

ทุกท่านจะได้ชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มเลอืกซื้อโสมคุณภาพด ีซึ่งโสมที่นี้มรีาคาถูก

กว่าเมอืงไทยถงึ 2 เท่า และยงัเหมาะที่จะเป็นของฝากและของที่ระลกึอกีด้วย จากนัน้

น าท่านไปยงั พระราชวงัชางด๊อกกงุ เป็นพระราชวงัหลกัโดยกษตัรยิร์าชวงศ์โชซอน

หลายพระองค ์และเป็นพระราชวงัที่ได้รบัการท านุบ ารุงดูแลดทีี่สุดในหมู่พระราชวงัทัง้ 

5 แห่ง มสีวนที่สวยงามมากที่สรา้งขึ้นให้กบัราชวงศ์ พระราชวงัชางด็อกกุงได้รบัการ

ประกาศจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1997 นอกจากนี้ยงัเป็นฉากหนึ่ง

ของซีรี่ส์ดงั “เจ้าหญิงวุ่นวายกับเจ้าชายเย็นชา” ท่านสามารถเก็บภาพประทับใจกับ

ทศันียภาพที่งดงามของศาลา สระน ้าและสวนป่า และอสิระช้อปป้ิงสนิค้าปลอดภาษีที ่

ดิวต้ีฟรี ภายในจะมสีนิค้าแบรนด์เนมชื่อดงัหลากหลายชนิดยี่ห้อ อาท ิหลุยส์วคิตอง 

พราด้า เฟอร์รา กาโม่ กุชชี่ ชาแนล เอสเตลอเดอร์ คลนีิกซ์ ลงัโคม รวมไปถึงสนิค้า  

แบรนดเ์นมทอ้งถิน่ยีห่อ้ดงั อาโมเร ่เครือ่งส าอางคด์งัของเกาหลอีกีดว้ย 

 

http://www.lottehotel.com/city/myeongdong/ko/


เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ** ไก่ตุ๋นโสมทรงเคร่ือง ** 

เป็นอาหารวงัในสมยัก่อน เชื่อกนัว่าบ ารุงและเสรมิพถิีพถินัด้วยการคดัเลอืกไก่ขนาด

ก าลงัเหมาะผ่านการเลี้ยงจนอายุได้ 45 วนั แล้วน าเครื่องยาจนี อาทิ เกาลดั , เก้ากี้, 

พุทราจนี, และรากโสมเลก็ๆ พรอ้มดว้ยขา้วเหนียวใส่ลงไปในตวัไก่แลว้ผ่านการตุ๋นจน

ได้ที่เสริฟ์พรอ้มเครื่องเคยีง เส้นขนมจนี เหล้าโสม พรกิไทยด า และเกลอื เพิม่รสชาติ

ด้วยเส้นก๋วยเตีย๋ว แบบเกาหล ีเกลอื และพรกิไทยป่น แถมท้ายด้วยเหล้าเกาหลี ที่

เรยีกว่า “โซจ”ู ซึง่ท าใหร้สชาตเิขม้ขน้ยิง่ขึน้ 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ สวนสนุก LOTTE WORLD เป็นสวนสนุกในร่มที่ใหญ่ทีสุ่ดในเกาหล ี

และใหท้่านสนุกสนานกบัเครื่องเล่นหลากชนิดทัง้ในรม่และกลางแจง้ ไม่ว่าการผจญภยั

กบัโลกของซนิเบต หอคอย โรงหนังสามมติ ิไวกิ้ง รถรางไฟฟ้า ชมความงามของสวน

สนุกทัง้ภายในและนอกอาคาร เกมสก์ารละเล่นต่างๆ ขบวนพาเหรดโชวต่์างๆ ตลอดจน

รา้นขายอาหาร รา้นขายของที่ระลกึเฉพาะของสวนสนุกล็อตเต้เวลิด์ จากนัน้น าท่าน    

ช้อปป้ิงที่ ย่านเมียงดง ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นศูนย์รวมแฟชัน่ชัน้น าของเกาหลีที่นี่มีทัง้

ห้างสรรพสนิค้าล๊อตเต้ เมโทรมโิดป้า ห้างสรรพสนิค้าชนิเซแก รา้นมกิลอิอร ์และรา้น

เอา้ทเ์ลทต่างๆอกีมาก ซึง่ตัง้อยู่ทัง้ใตด้นิและบนดนิ มทีุกสิง่ทุกอยา่งใหท้่านเลอืกสรรไม่

ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายส าเรจ็รูป รองเท้า เครื่องใช้เครื่องประดบั เครื่องส าอางค์ และ

ของทีร่ะลกึ   

เยน็ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร **บริการ TODAI BUFFET SEAFOOD** 

นานาชนิด เช่น ขาปูอลาสก้า ซูชิ อาหาร นานาชาติ พร้อมเครื่องดื่มซอฟดริ้งไม่อัน้   

(ไมม่เีครือ่งดื่มแอลกอฮอลบ์รกิาร)  

 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Lotte City Myeongdong หรือระดบัเทียบเท่า 

 http://www.lottehotel.com/city/myeongdong/ko/ 
 

วนัท่ีห้า  N SEOUL TOWER (CABLE CAR) + LOVE KEY CEREMONY – ศูนย์สมุนไพรฮ

อกเกนามู  – ฮุนได  พรีเมี่ ยม  เอ้ าท์ เล็ต  – KOREAN SHOPPING CENTER – 

สนามบินอินชอน  
 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่ าน เดิน ท างสู่  N SEOUL TOWER (CABLE CAR) เมื่ อ ขึ้ น ไป บ นห อคอ ย               

กรุงโซล เราจะเหน็ทศันียภาพทัง้หมดของกรุงโซล ดา้นบนสุดของหอคอยจะมหีอดูดาว

และภัตตาคารหมุนได้รอบ มพีิพิธภณัฑ์พื้นบ้านแห่งโลกอันเป็นที่เก็บวตัถุโบราณที่        

หายาก และมีค่ามากกว่า 20,000 ชิ้นจาก 150 ประเทศ และมีโรงภาพยนตร์ 3 มิต ิ 

และน าท่านไปที่ LOVE KEY CEREMONY เป็นสถานที่สุดโรแมนติกอยู่ในบรเิวณ

หอคอยกรุงโซลที่คู่รกันิยมน าแม่กุญแจไปคลอ้งกนั ในอกีความหมายว่าเราจะไม่พราก

จากกันจะรักกันตลอดไป โดยนิยมเขียนชื่ อตนเอง  และคู่ ร ักลงบนแม่ กุญแจ         

http://www.lottehotel.com/city/myeongdong/ko/


พร้อมข้อความสุดซึ้ง จากนัน้จึงน าลูกกุญแจทิ้งโยนไป จากนั ้นน าท่านเดินทางสู่            

ศูนยส์มุนไพรฮอกเกนามู ซึ่งเป็นสมุนไพรที่ทัว่โลกและสถาบนัต่างๆ ยอมรบัว่าเป็น

สมุนไพรที่มคีุณภาพดทีี่สุดในการบ ารุงตบัและดูแลตบัได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ช่วยขบั

ลา้งดที๊อกสารพษิออกจากร่างกาย เช่น แอลกอฮอล สารกนับูด สผีสมอาหาร ฯลฯ ซึ่ง

จะเป็นสมุนไพรที่หาได้ยากในปัจจุบนั สามารถทานได้ทัง้ผู้ใหญ่ เด็ก รวมไปถึงหญิง

ตัง้ครรภ ์นอกจากนี้ท่านจะไดช้มการสาธติ การทดลองคุณค่าของสมนุไพรชนิดน้ี 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร **JIMDAK จิมดกั** เป็นเมนูไก่หมกัซอส

สไตลเ์กาหล ีผดักบัวุน้เสน้ พรกิชีฟ้้าและต้นหอม คลา้ยเป็ดพะโล ้แต่มรีสเผด็นิดหน่อย 

และมนี ้าคลุกคลกิ ท าให้รสชาติกลมกล่อมเข้มข้นยิง่ขึ้น เสิร์ฟพร้อม ข้าวสวยร้อนๆ 

พรอ้มเครือ่งเคยีงเกาหลหีลากหลาย 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ฮุนได พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต เป็นแหล่งช้อปป้ิงทันสมัยที่สุดแห่ง          

เมอืงคมิโป มสีนิค้าใหเ้ลอืกชอ้ปมากมายทัง้แบรนดเ์กาหลหีรอืแบรนด์ต่างประเทศกว่า         

240 รา้น และยงัเป็นเอ้าท์เล็ตที่อยู่ใกล้กรุงโซลที่สุดอีกด้วย จากนัน้พาทุกท่านไปชม 

ถ า้ควงัมยอง หรือถ า้สีทอง ซึ่งในอดตีเป็นเหมอืงถ่านหินตัง้แต่สมยัยุคอาณานิคม

ญี่ปุ่ น ซึ่งมคีวามส าคญัทางประวตัศิาสตรข์องประเทศเกาหล ีตัง้อยู่ที่เมอืงควางมยอง 

จงัหวดัคยองกโีด เป็นถ ้าทีม่อีายุถงึ 100 ปี ทีม่คีวามสวยงาม ก าเนิดขึน้ในปี ค.ศ.1912 

ก่อนจะถูกทิง้รา้ง ในปัจจบุนัไดก้ลายเป็นสถานทีท่่องเทีย่วแห่งใหม ่หลงัจากทีไ่ดถู้กเปิด

ใหเ้ขา้ชมไดอ้กีครัง้ในปีค.ศ. 2011 ภายในถ ้ามทีัง้พพิธิภณัฑแ์ละพืน้ทีท่างประวตัศิาสตร์

ที่น่าสนใจ นอกจากนี้ยงัมโีลกใต้น ้า Cave Aqua World ให้ไดช้ม และมหี้องโถงในการ

จัดแสดงดนตรีและศิลปะต่างๆ อีกด้วย หลังจากนั ้นให้ท่านได้ละลายเงินวอนที่ 

KOREAN SHOPPING CENTER ศูนย์รวมของพื้นเมอืง ขนมแบบต่างๆ ชอ็กโกแลต

หนิ ผลติภณัฑโ์สมในรปูแบบของขนม ชา โคลนพอกหน้า, ผลไม,้ หมอนสุขภาพ, กมิจ,ิ 

ชนิราเมงหรอืมามา่เกาหลทีีช่ ื่นชอบของชาวต่างประเทศ เป็นตน้  

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร ** โอซัม หรอื หมูปลาหมึกย่างบาร์บีคิว** 

หมกัแบบเกาหลีสไตล์สมยัใหม่ ซึ่งนักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมรบัประทาน เพราะมี

รสชาติออกหวาน เผ็ดเล็กน้อย โดยน าบารบ์ีคิวหมูปลาหมกึลงในกระทะครึง่วงกลม

พรอ้มน ้าซุปปรงุรส เมื่อสุกรบัประทานพรอ้มเครื่องเคยีงและขา้วสวย หากต้องการแบบ

รสชาตเิกาหลแีท้ๆ  กส็ามารถใส่กมิจหิมกัลงตม้กจ็ะไดร้สชาตอิกีแบบหนึ่ง (บรกิารเพยีง

บางเมอืงของประเทศ) 

  ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่ สนามบินอินชอน 

21.25 น.         เดนิทางกลบั กรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 655  

วนัท่ีหก กรงุเทพฯ  
 

01.20 น. เดนิทางถงึ สนามบินสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ  



อตัราค่าบริการ 
 ก าหนดการเดินทาง :  มกราคม  14 - 18, 21 - 25 

   กมุภาพนัธ ์  06 - 10, 11 - 15, 25 - 29 

   มีนาคม   03 - 07, 10 - 14, 24 - 28   

 

หมายเหต:ุ กรณุาอ่านเง่ือนไขให้ละเอียดก่อนท าการจองทวัรแ์ละช าระค่ามดัจ า 
- การเดินทางในแต่ละครัง้ต้องมจี านวนผู้ร่วมเดินทางตัง้แต่ 10 ท่านขึ้นไป บรษิัทขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลื่อน หรอืยกเลกิการเดนิทางหากคณะทวัรม์ผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า 10 ท่าน

โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วนัก่อนการเดนิทาง 

- เมื่อท่านเดินทางไปกบัคณะแล้ว งดใช้บรกิารรายการใดรายการหนึ่งหรอืไม่เดนิทาง

พรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

- บรษิทัฯไม่รบัผดิชอบต่อการถูกปฏเิสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรอื ปฏเิสธการเขา้

ประเทศของผู้เดนิทางได้เนื่องจากผู้เดนิทางอาจมสีิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไม่

ถูกต้อง, ภยัธรรมชาติ, การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรอืยกเลกิ

เทีย่วบนิ และอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 

อตัราน้ีรวม 
- ค่าตัว๋เครื่องบนิไป – กลบั ชัน้ประหยดั (เดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้) สายการบนิ 

และ เสน้ทางตามทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

- ค่าภาษีสนามบินและภาษีน ้ามนั ณ วนัออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลง

อตัราค่าธรรมเนียมใดๆเพิม่ในภายหลงั ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บจาก

ท่านตามความเป็นจรงิ 

- ค่าพาหนะรบั-ส่ง และค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆตามรายการทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

- ค่าโรงแรมทีพ่กัตามระบุในรายการหรอืเทยีบเท่า หอ้งพกัหอ้งละ 2-3 ท่านเท่านัน้ 

- ค่าอาหาร เครือ่งดื่มตามรายการทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

- ค่าประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  

- หวัหน้าทวัรจ์ากเมอืงไทย และ มคัคุเทศก ์ประเทศเกาหล ีผูม้ปีระสบการณ์น าเทีย่วคอย

ดแูลอ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง  

อตัราค่าบริการท่านละ ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 

ผูใ้หญ่ พกัห้องละ 2-3 ท่าน 37,900.- 22,900.- 

เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ 1 ท่าน 37,900.- 22,900.- 

เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง 32,500.- 19,500.- 

เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 28,500.- 17,500.- 

พกัห้องเด่ียว เพ่ิมอีกท่านละ 6,900.- 6,900.- 



- สมนาคุณทุกท่านดว้ยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ 

- บรกิารน ้าดื่มบนรถบสัวนัละ 1 ขวด/ท่าน  

อตัราน้ีไม่รวม 
- ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์ , ค่าซกัรดี, ค่าเครื่องดื่ม และ

อาหารทีส่ ัง่เพิม่เตมินอกเหนือจากทีบ่รษิทัฯจดัให ้เป็นตน้ 

- ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีน ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนดคอื 30 กโิลกรมั

ต่อท่าน 

- ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบนิ ทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บจากท่าน

ตามความเป็นจรงิ 

ตัว๋เคร่ืองบิน 
- ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป -กลบัพรอ้มกรุ๊ป กรณีลูกค้า

ต้องการเลื่อนวนัเดนิทางกลบัท่านจะต้องช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างทีส่ายการบนิเรียกเก็บ 

และการจดัทีน่ัง่ของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯไมส่ามารถ

เขาไปแทรกแซงได ้ 

- และในกรณีลูกคา้ยกเลกิการเดนิทาง แต่ทางบรษิทัฯไดด้ าเนินการออกตัว๋ไปแลว้นัน้ ผู้

เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั ้น กรุณาตรวจสอบกับ

เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯว่าสามารถคนืค่าโดยสารไดห้รอืไม่ 

- ในกรณีที่ออกตัว๋เครื่องบนิไปแล้วลูกคา้ไม่สามารถเดนิทางได ้และต้องการเปลีย่นตวัผู้

เดินทางในกรณีนี้ทางบรษิัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อ

ผูโ้ดยสารท่านอื่นแทนไดห้รอืไม่  กรณีถ้าสามารถเปลีย่นได้จะมคี่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จรงิ

ในการเปลีย่นตัว๋ ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยตรงนี้เองทัง้หมด 

- สายการบินไทยสามารถส ารองที่นั ง่ LONG LEG และ Exit Seat โดยมีค่าใช้จ่าย

เพิ่มเติมตามเงื่อนไขของสายการบิน ลูกค้าที่ประสงค์นัง่ตรงนี้ สามารถแจ้งหน้า

เคาน์เตอรเ์ชค็อนิ ณ วนัเดนิทางได ้ 

- สายการบนิไทย ก าหนดใหน้ ้าหนกักระเป๋าไม่เกนิ 30 กก. ส่วนกระเป๋าใบเลก็ทีส่ามารถ

น าขึน้เครื่องไดอ้ยู่ในความดูแลของท่านน ้าหนักไม่เกนิ 7 กก. และมคีวาม กวา้ง+ยาว+

สงู ไมเ่กนิ (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)   

- ในบางรายการทวัร ์ที่ต้องเดนิทางด้วยสายการบนิภายในประเทศ หรอืสายการบนิอื่น 

น ้าหนกักระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่าหรอืสูงกว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนด

ของแต่ละสายการบนิ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถตรวจสอบไดจ้ากพนกังานดว้ยตวัท่านเอง 

 
 
 



 

**ส าหรบัลกูค้าท่ีถือสญัชาติไทย เข้าประเทศเกาหลีไม่ต้องท าวีซ่า**  

 
 

 


