
MAGIC SNOW KOREA  

- ไชนา่ทาวน ์- หมูบ่า้นเทพนยิาย – เกาะนาม ิ– สนกุกบัการเลน่สก ี 
- เก็บสตอเบอรร์ ี ่- สวนสนกุ EVERLAND (รวมบตัร) COSMETIC SHOP - ชอ้ปป้ิงทงแดมนุ  
- ศนูยโ์สมรฐับาล - RED PINE - บลเูฮาส ์–พระราชวงัเคยีงบกกงุ– หอคอย N SEOUL TOWER – DUTY FREE –  
ชอ้ปป้ิงเมยีงดง 
- ศนูยส์มนุไพรฮอ๊กเกตนาม ู– ศนูยพ์ลอยอเมทสิ – ชอ้ปป้ิงยา่นเอวา – ฮนุไดเอาทเ์ลท – SUPER MARKET – กรงุเทพฯ 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  กรงุเทพ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ -  เกาหลใีต ้(สนามบนิอนิชอน) 

2  
ไชนา่ทาวน ์ – หมูบ่า้นเทพนยิาย - เกาะนาม ิ–  สนกุกบัการเลน่สก ี  

3  
 เก็บสตอเบอรร์ ี ่- สวนสนกุ EVERLAND (รวมบตัร) – COSMETIC  SHOP - ชอ้ปป้ิงทงแดมนุ 

4  ศนูยโ์สมรฐับาล - RED PINE - บลเูฮาส ์-พระราชวงัเคยีงบกกงุ – หอคอย N SEOUL TOWER  –  DUTY 
FREE  –  ชอ้ปป้ิงเมยีงดง 

5  ศนูยส์มนุไพรฮอ๊กเกตนาม ู– ศนูยพ์ลอยอเมทสิ  – ชอ้ปป้ิงยา่นเอวา – ฮนุไดเอาทเ์ลท – SUPER MARKET 
– กรงุเทพฯ 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

04 - 08 Jan 2019  22,900  22,900 22,900 8,900 8,900 

09 - 13 Jan 2019  22,900  22,900 22,900 8,900 8,900 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 
กรงุเทพ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ -  เกาหลใีต ้(สนามบนิอนิชอน) 

19:30  คณะพรอ้มกันทีจุ่ดนัดหมาย สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์H สายการ
บนิ ASIANA (OZ) (ลงประตทูางเขา้หมายเลข 5) โดยมหัีวหนา้ทัวรแ์ละเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯรอตอ้นรับและ
อํานวยความสะดวกกอ่นขึน้เครือ่ง 

  

23:40  บนิลัดฟ้าสูป่ระเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ ASIANA (OZ) เทีย่วบนิที ่OZ742  (ไฟลท์บนิอาจมกีาร
เปลีย่นแปลง) บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

วนัที ่2 
ไชนา่ทาวน ์ – หมูบ่า้นเทพนยิาย - เกาะนาม ิ–  สนกุกบัการเลน่สก ี  

05:00+1  เดนิทางถงึ สนามบนิอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้หมายเหต:ุ เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง 



(กรณุาปรบันาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่ เพือ่ความสะดวกในการนดัหมาย) 

หลังจากผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเกาหลี 

  

08:30  นําทา่นเดนิทางสู ่อนิชอนไชนา่ทาวน ์เป็นชมุชนของชาวจนีทีถ่อืกําเนดิจากการเปิดทา่เรอือนิชอนในปี ค.ศ. 
1883 ในอดตีนับเป็นพืน้ทีสํ่าคัญในการขนสง่และคา้ขายสนิคา้จากประเทศจนี สําหรับปัจจุบันนีช้าวจนีทียั่งคง
อาศัยอยูเ่ป็นรุน่ที ่2 หรอืรุน่ที ่3 นับจากทีม่กีารบกุเบกิ แตก่ลิน่ไอและการดํารงไวซ้ ึง่วัฒนธรรมของคนรุน่กอ่น
ยังคงมใีหเ้ห็น รวมไปถงึการไดม้โีอกาสไดล้ิม้ลองรสชาตอิาหารจนีทีม่ใีหเ้ลอืกสรรหลายรา้นทีอ่นิขอนไชน่า
ทาวนแ์หง่นี ้จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูค่วามสวยงามสดใสของ หมูบ่า้นเทพนยิาย หรอื DONGWHA 
MAEUNL ซึง่ไดถ้กูเนรมติร และตกแตง่ใหห้มูบ่า้นทีแ่สนธรรมดาใหก้ลายเป็นหมูบ่า้นแหง่เทพนยิาย โดยนํา
นยิายทีท่กุทา่นคุน้เคยหลายเรือ่งมาวาดภาพตกแตง่รอบๆหมูบ่า้นแหง่นี ้เชน่ ปีเตอรแ์พน สโนวไ์วทก์ับคนแคระ
ทัง้ 7 อะลาดนิกับตะเกยีงวเิศษ  หนูนอ้ยหมวกแดง ฯลฯ ใหท้า่นไดถ้า่ยภาพไดเ้กอืบทกุมมุ หันไปทางไหนก็ตอ้ง
ถา่ยภาพเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 

   

กลางวัน  รบัประทานอาหารกลางวนั 

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสัมผัสความโรแมนตกิและลมหนาว ณ เกาะนาม ิเมอืงชนุชอน จังหวัด คังวอน ลงเรอืเฟอรร์ขีา้ม
ไปยังเกาะ (ใชเ้วลาประมาณ 10 นาท)ี ใหท้า่นไดด้ืม่ด่ํากับธรรมชาต ิแมกไม ้ทวิสนบนเกาะนาม ิและไสก้รอกนา
มแิสนอรอ่ยทา่มกลางอากาศอันหนาวเหน็บ ซึง่ถอืเป็นชว่งเวลาทีด่ทีีส่ดุทา่มกลางบรรยากาศโรแมนตกิของฤดู
หนาวใหท้า่นไดย้อ้นรอยละครรักแนว DRAMA ซรียีเ์กาหลทีีโ่ดง่ดังไปทั่วเอเชยี  WINTER LOVE SONG  หรอื 
เพลงรักในสายลมหนาว พรอ้มเก็บภาพความประทับใจ ถา่ยรปู กับดาราแสดงนํา BAE YONG JOON และ CHOI 
JI WOO รปูปัน้ทีส่รา้งขึน้เพือ่ไวเ้ก็บเป็นภาพความประทับใจ กับฉากและเนือ้เรือ่งทีเ่รยีกเสยีงสะอืน้และน้ําตา
ของผูช้มนอกจออยา่งทว่มทน้ จากนัน้นําทา่นเพลดิเพลนิกับ ลานสก ีประเทศเกาหล ีมสีถานทีเ่ลน่สกทีีไ่ดร้ับ
ความนยิมอยูห่ลายแหง่  ลานสกขีองเกาหลจีงึเป็นทีรู่จั้กกันดใีนทั่วเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้จนีและญีปุ่่ น 
ตลอดจนนักสกรีะดับอาชพีจากยโุรปและอเมรกิา  จงึไดอ้อกแบบลานสกทีีไ่ดร้ะดับมาตรฐานมากทีส่ดุ โดยทกุที่
แบง่พืน้ทีสํ่าหรับผูท้ีเ่ร ิม่เลน่เลือ่นตําแหน่งไปจนถงึระดับADVANCE  ทัง้ยังมสีิง่อํานวยความสะดวกไวม้ากมาย 
ไมว่า่จะเป็น ทีพ่ักโรงแรม  รา้นอาหาร มนิมิารท์  ใหท้า่นทีห่ลงใหลในการเลน่สกหีรอืจะสนุกตืน่เตน้กับความเร็ว
ของสโนวบ์อรด์ทีไ่หลเลือ่นลงมาจากเนนิสกบีนภเูขาไดอ้ยา่งเต็มที ่

(ชุดสกแีละอปุกรณส์กไีมร่วมในคา่ทวัร)์ 

   

ค่ํา  รบัประทานอาหารค า่ 

จากนัน้นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก YANGJI PINE SKI RESORT หรอื DAEMYONG VIVALDI SKI RESORT 
หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3 
 เก็บสตอเบอรร์ ี ่- สวนสนกุ EVERLAND (รวมบตัร) – COSMETIC  SHOP - ชอ้ปป้ิงทงแดมนุ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม        

นําทกุทา่นเดนิทางสู ่ไรส่ตรอเบอรร์ ี ่ เปิดประสบการณ์ทอ่งเทีย่วเชงิเกษตรเก็บและลิม้รสสตรอเบอรร์ีเ่กาหลี
สดๆ ในบรรยากาศภายในไรส่ตรอเบอรร์ีอ่ยา่งแทจ้รงิทา่นจะไดพ้บกับวถิชีวีติชาวไรส่ตรอเบอรร์ีข่องเกาหล ีวา่มี
วธิกีารปลกูอยา่งไรจงึไดผ้ลสตรอเบอรร์ีท่ ีข่นาดใหญเ่ป็นพเิศษและหวานหอมชวนน่ารับประทานเป็นทีช่ ืน่ชอบ
ของชาวเกาหลเีอง และชาวตา่งชาต ิและยังเป็นผลไมส้ง่ออกของประเทศอกีดว้ยชมวธิกีารปลกู การดแูลรักษา 
และทา่นยังสามารถเลอืกชมิสตรอเบอรร์ีไ่ดจ้ากภายในไร่  นําทา่นเดนิทางสู ่ สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์ สวนสนุก
กลางแจง้ทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศซึง่ตัง้อยูท่า่มกลางหบุเขาทา่มกลางธรรมชาตอิันสดุแสนโรแมนตกิ พบกับ 
“FESTIVALWORLD” การแสดงขบวนพาเหรดอันตระการตา สนุกสดุมันสก์ับบัตร FREE PASS ทีท่า่นสามารถ
เลอืกเลน่เครือ่งเลน่ไดท้กุชนดิไมจํ่ากัดจํานวนครัง้ พบกับเครือ่งทีท่กุทา่นไมค่วรพลาด T-EXPRESS ซึง่เป็น
รถไฟเหาะทีเ่ร็วทีส่ดุและใชเ้วลาวิง่นานทีส่ดุในเอเชยี(T-EXPRESS จะไมเ่ปิดใหบ้รกิารในวันฝนตกหรอืหมิะหนา
เกนิไป) พรอ้มเก็บภาพความประทับใจกับสวนดอกไมซ้ ึง่เต็มสะพร่ังกลางลานโดยถกูจัดไวเ้ป็น THEME ตาม
ฤดกูาล (มนีาคม-เมษายน:สวนดอกทวิลปิ / พฤษภาคม-มถินุายน:สวนดอกกหุลาบ / สงิหาคม-กันยายน:สวน



ดอกลลิลี ่/ ตลุาคม-พฤศจกิายน:สวนดอกเบญจมาศ) นอกจากนียั้งสามารถทอ่งไปกับโลกของสัตวป่์าซาฟาร ี
พบกับ     ไลเกอร ์ลกูแฝดผสมระหวา่งพอ่สงิโตและแมเ่สอื นับเป็นแฝดผสมเสอื-สงิโตคูแ่รกในโลกนอกจากนัน้
ใหท้า่นไดต้ืน่ตาในสวนสัตวซ์าฟาร ีชมความน่ารักของสัตวต์า่งๆ และไดเ้พลดิเพลนิกับการใหอ้าหารหมทีีท่กุ
ทา่นไมค่วรพลาด 

   

กลางวัน  รบัประทานอาหารกลางวนั  

บา่ย  จากนัน้นําเลอืกชมเครือ่งสําอางคแ์บรนดเ์กาหล ีณ ศนูยร์วมเครือ่งส าอางแบรนดด์งัเกาหล(ีCOSMETIC 
CENTER) เชน่ ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ในราคาพเิศษ  ถงึเวลาพา
ทกุทา่นตะลยุสูแ่หลง่ชอ้ปป้ิงทีไ่ดช้ือ่วา่ใหญท่ีส่ดุในเอเชยี ตลาดทงแดมนุ หา้งสรรพสนิคา้กวา่ 10 แหง่ ทีบ่าง
หา้งเปิดตลอด 24 ชัว่โมง เชน่  MIGLIORE, DOOTA TOWER, HELLO AM, DESIGNER CLUB  ทา่นสามารถ
เลอืกซือ้สนิคา้หลากหลายประเภทไดท้ีน่ี ่อาทเิชน่ เสือ้ผา้บรุษุ-สตร ีรองเทา้บรุษุ-สตร ีรองเทา้ผา้ใบ เข็มขัด 
ของทีร่ะลกึ ชดุเครือ่งครัว ถงุเทา้ ผา้พันคอ ในราคาเกาหลอียา่งแทจ้รงิ 

   

ค่ํา  รบัประทานอาหารค า่ 

นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  GALAXY HOTEL หรอื CS AVENUE HOTEL   หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 ศนูยโ์สมรฐับาล - RED PINE - บลเูฮาส ์-พระราชวงัเคยีงบกกงุ – หอคอย N SEOUL TOWER  –
  DUTY FREE  –  ชอ้ปป้ิงเมยีงดง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

   นําทา่นสู ่ศนูยโ์สมรฐับาล ซึง่รับรองคณุภาพจากรัฐบาล เป็นโสมทีอ่าย ุ6 ปี ซึง่ถอืวา่มคีณุภาพดทีีส่ดุ ให ้
ทา่นไดเ้ลอืกซือ้โสมคณุภาพและราคาถกูกวา่ไทย 2 เทา่ โสมเกาหลถีอืเป็นยาบํารงุรา่งกาย หรอืสามารถซือ้เป็น
ของฝากจากประเทศเกาหล ีจากนัน้นําทา่นเดนิทางสูร่า้นสมนุไพร RED PINE เป็นผลติภัณฑ ์ทีส่กัดจาก
น้ํามันสน ทีม่สีรรคณุชว่ยบํารงุรา่งกาย ลดไขมัน ชว่ยควบคมุอาหารและรักษาสมดลุในรา่งกาย จากนัน้นําทา่น
เดนิทางผา่นชมทําเนยีบประธานาธบิด ีหรอืบลเูฮาส ์จากนัน้นําทา่นเทีย่วชม พระราชวงัเคบีงบกกงุ 
(Gyeongbokgung)  เป็นทัง้สัญญลักษณ์และแหลง่ทอ่งเทีย่วยอดฮติของกรงุโซล พระราชวังทีม่ขีนาดใหญ่
และเกา่แกท่ีส่ดุในกรงุโซล สรา้งขึน้ในปี 1394 ในสมัยพระเจา้แทโจ ราชวงศโ์ชซอน เดมิทนัีน้ภายในพระราชวัง
มอีาคารและตําหนักตา่งๆมากกวา่ 200 หลัง แตเ่มือ่มกีารรกุรานของญีปุ่่ น อาคารสว่นใหญก็่ไดถ้กูทําลายลง
เหลอือยูเ่พยีงแค ่10 หลังเทา่นัน้ 

   

กลางวัน  รบัประทานอาหารกลางวนั 

บา่ย  นําทา่นยอ้นรอยละครซรียีเ์กาหลดัีง ที ่“นัมซาน” ภเูขาแหง่เดยีวทีต่ัง้อยูใ่จกลางกรงุโซล บนยอดเขามี
หอคอย  N SEOUL TOWER 1 ใน 18 หอคอยเมอืงทีส่งูทีส่ดุในโลกมคีวามสงูถงึ 480 เมตร เหนอื
ระดับน้ําทะเล นําทา่นสู ่NAMSAN VIEW POINT ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูและสัมผัสความน่ารักของวัยรุน่เกาหล ีซึง่
นยิมมาคลอ้งกญุแจคูร่ักไวบ้นระเบยีงแทบจะทกุดา้น SEOUL TOWER จงึเต็มไปดว้ยกญุแจหลากหลายส ี
จากนัน้นําทา่นชมแหลง่ชอ้ปป้ิงปลอดภาษี DUTY  FREE ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม  มากมาย อาท ินาฬกิา,
แวน่ตา,เครือ่งสําอางค,์กระเป๋า,กลอ้งถา่ยรปู หรอืจะเป็นโทรศัพทม์อืถอื ใหท้า่นอสิระไดเ้ลอืกซือ้อยา่งเต็มที ่ถงึ
เวลาพาทกุทา่นไปชอ้ปป้ิงที ่เมยีงดง หรอื สยามสแควรเ์กาหลทีา่นสามารถเลอืกสนิคา้เทรนดแ์ฟชัน่ลา่สดุของ
เกาหลไีดท้ีน่ีโ่ดยเฉพาะสนิคา้วัยรุน่เชน่เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งประดับ ทัง้แบรนดเ์นม เชน่ EVISU, GAP, 
ONISUKA TIGER และสนิคา้จากแบรนดเ์กาหลโีดยเฉพาะ เครือ่งสําอางเชน่ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, 
THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อกีทัง้ยังมรีา้นกาแฟ รา้นอาหารตา่งๆ ทา่นสามารถลิม้ลอง



ไอศกรมี 2,000 วอน ทีส่งูเกอืบฟตุไดท้ีน่ี ้ และKRISPY KREMEโดนัท ทีส่ดุแสนอรอ่ย 

   

ค่ํา  รบัประทานอาหารค า่ 

นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  GALAXY HOTEL หรอื CS AVENUE HOTEL   หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 ศนูยส์มนุไพรฮอ๊กเกตนาม ู– ศนูยพ์ลอยอเมทสิ  – ชอ้ปป้ิงยา่นเอวา – ฮนุไดเอาทเ์ลท – SUPER 
MARKET – กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร ของโรงแรม 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ ศนูยส์มนุไพรฮ็อกเกตนาม ูตน้ไมช้นดินีเ้จรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาทีป่ราศจาก
มลภาวะและระดับสงูเหนอืน้ําทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพันธุข์องสมนุไพรออ๊ตเกตนามนูี ้เป็นทีน่ยิมของคน
เกาหลรีุน่ใหม ่เพราะมผีลชว่ยดแูลตับใหแ้ข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไมถ่กูทําลายจาการดืม่แอลกอฮอล ์กาแฟ 
บหุรี ่สารตกคา้งจากอาหาร และยานําทา่นเลอืกซือ้ อเมทสิ เป็นหนิทีม่พีลังในการบําบัดทัง้ดา้นรา่งกายและ
จติใจของผูส้วมใส ่ ขจัดความคดิแง่ลบ เป็นพลอยแหง่ความเชือ่ทีว่า่จะนําสขุภาพและโชคมาปกป้องคุม้ครองผู ้
สวมใสไ่ด ้โดยมตัีง้แตส่มีว่งออ่นเย็นตาจนถงึสมีว่งเขม้ มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนีจ้ะงามจับตาเมือ่มาทําเป็น
แหวน จี ้ตา่งหแูละสรอ้ย และนยิมใชใ้นการแกไ้ขฮวงจุย้ทีไ่มด่ภีายในบา้นดว้ย 

   

กลางวัน  รบัประทานอาหารกลางวนั 

บา่ย  จากนัน้นําทกุทา่นเดนิทางสูย่า่น เอวา Ewha Womans University เป็นสถาบันการศกึษาแรกของเกาหลใีต ้
สําหรับผูห้ญงิ กอ่ตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2429 โดย Mary F. Scranton ผูส้อนศาสนาชาวอเมรกิันของโบสถเ์มธอดสิต์
เอพสิโกพัล ชือ่ของโรงเรยีน "Ewha" ถกูมอบใหโ้ดยจักรพรรดโิกจง (ราชาแหง่ราชวงศโ์ชซอนครัง้ที ่26, 1863 
~ 1907) สามประการที ่เอวา สนับสนุนคอื ความจรงิ ความด ีและความงาม ในระหวา่งการปกครองอาณานคิม
ของญีปุ่่ นโรงเรยีนถกูลดิรอนชือ่ "เอวา" และปรับลดสถาบันการศกึษาเป็นเวลา 1 ปี ในปี ค.ศ. 1945 เมือ่เกาหลี
ไดรั้บอสิระจากการปกครองออกจากประเทศญีปุ่่ นโรงเรยีนไดรั้บชือ่และในขณะนีม้หาวทิยาลัย Ewha Womans 
ไดก้อ่ตัง้ขึน้อยา่งเป็นทางการ ปัจจุบันมมีหาวทิยาลัย 15 แหง่ทีสํ่าเร็จการศกึษาวทิยาลัย 11 แหง่ทีม่ ี67 แผนก
และสถาบันวจัิยหลายแหง่มหาวทิยาลัย Ewha Womans University เป็นยา่นชอ้ปป้ิงยอดนยิมแหง่หนึง่ในกรงุ
โซล รา้นขายเสือ้ผา้ในพืน้ทีข่ายแฟชัน่ราคาไมแ่พงและทันสมัยสําหรับคนหนุ่มสาว รา้นอาหารในพืน้ทีใ่ห ้
ความสําคัญกับรสนยิมของหญงิสาวและเครอืขา่ยรา้นอาหารนานาชาตจํิานวนมากมสีาขาอยูท่ีน่ี ่เชน่เดยีวกับถนน
สายหลักทีนํ่าไปสูโ่รงเรยีนหลายแหง่ตรอกซอกซอยมมีลูคา่การเยีย่มชม พวกเขาเต็มไปดว้ยรา้นขาย
อปุกรณ์เสรมิรา้นเสือ้ผา้ขนาดเล็กรา้นรองเทา้คาเฟ่และรา้นทําผม จากนัน้นําทา่นชอ๊บตอ่ที ่HYUNDAI 
OUTLET ซึง่ไดร้วบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมตา่งๆไวม้ากมายใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซือ้กันอยา่งจุใจ จากนัน้นําทกุทา่น
เดนิทางสู ่SUPER MARKET ซึง่ทา่นสามารถเลอืก ซือ้สนิคา้เกาหลไีดอ้กีรอบ โดยเฉพาะของกนิ เชน่ บะหมีซ่ ิ

นราเมยีน (มามา่สไตลเ์กาหล)ี อดูง้ กมิจ ิขนมชอ๊คโกพ้าย น้ําจิม้ปรงุรสหมยูา่งเกาหล ีไกตุ่น๋โสมสําเร็จรปู ผลไม ้
ตามฤดกูาล ในราคาพเิศษกอ่นกลับเมอืงไทยจากนัน้นําทา่นสูส่นามบนิอนิชอน 

   

18:20  เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯโดยสายการบนิ ASIANA(OZ) เทีย่วบนิที ่OZ 741 (ไฟลท์บนิอาจมกีาร
เปลีย่นแปลง) บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

22:55  (ตามเวลาทอ้งถิน่) ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

หมายเหต ุ



เมนอูาหาร 

1.TAKKALBI ไกผั่ดเผ็ดบารบ์คีวิเป็นเนือ้ไกท่ีห่ั่นออกเป็นชิน้พอคํา คลกุเคลา้ดว้ยซอีิ๊วเครือ่งปรงุ และหมักทิง้ไวจ้นไดท้ี ่จงึนําเนือ้
ไกแ่ละผักมาผัดบนกระทะยักษ์ รับประทานพรอ้ม กมิจ ิซปุสาหรา่ย และขา้วสวย 

2. บบิมิบบั+ซุป พบิมิพัพ ทําจากขา้วสวยผสมกับเนือ้หมห่ัูนเป็นชิน้เล็กๆ ผักปรงุรสและไข ่จะคลกุกับโคชจัูง (ซอสพรกิรสเผ็ด) ก็

ไดถ้า้ตอ้งการ 2. บบิมิบับ+ซปุ พบิมิพัพ ทําจากขา้วสวยผสมกับเนือ้หมห่ัูนเป็นชิน้เล็กๆ ผักปรงุรสและไข ่จะคลกุกับโคชจัูง (ซอส
พรกิรสเผ็ด) ก็ไดถ้า้ตอ้งการ เสริฟ์พรอ้มหมผัูดวุน้เสน้ และหอมใหญ ่มน้ํีาขลกุขลกิออกรสหวานเล็กนอ้ย พรอ้มซปุ 

3.ชาบ ูชาบ ูสกุีส้ไตลเ์กาหล ีบนหมอ้ไฟรอ้นๆ ประกอบดว้ย ผักสดชนดิตา่งๆ และเนือ้หมสูไลดน้ํ์าซปุรอ้นๆ และเสน้อดูง้ซึง่ขาด
ไมไ่ดใ้นการทาน ชาบ ูชาบ ูพรอ้มขา้วสวย 

4.คาลบี ้หมยูา่งเกาหล ีเป็นอาหารพืน้เมอืงเกาหลเีลือ่งชือ่และเป็นทีรู่จั้กกันดทีั่วโลก มรีสชาตอิอกหวานกลมกลอ่ม โดยนําหมสูว่น
ทีต่ดิกับกระดกู นําไปยา่งบนเตาถา่นแบบดัง้เดมิ เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ และเครือ่งเคยีงตา่งๆ น้ําจิม้เตา้เจีย้วและน้ําซปุสาหรา่ย มี
วธิกีารรับประทานคลา้ยกับเมีย่งคําของไทย 

5.ซมัเคทงั หรอื ไกตุ่น๋โสม อาหารตําหรับชาววังบํารงุสขุภาพ บรกิารทา่นละ 1 ตัว บรรจุอยูใ่นหมอ้เหล็กรอ้นๆ ภายในตัวไกจ่ะยัดไส ้

ดว้ยขา้ว และของบํารงุตา่งๆ อาท ิเม็ดพทุราแหง้ รากโสม เกา๋กี ้ปรงุรสดว้ยพรกิไทยดํา และเกลอื รับประทานพรอ้มเครือ่งเคยีงที่
เรยีกวา่ กักตกุ ี(ทําจากหัวไชเทา้ดอง) และเสน้ขนมจนีหนานุ่มแบบเกาหลพีรอ้มทัง้เสริฟ์ อนิซมัจูหรอืเหลา้ดองโสม 

6.โอซมั พลุโกก ิประกอบดว้ยปลาหมกึสด และหมสูไลดท์ีผ่า่นการหมักดว้ยเครือ่งปรงุจนไดท้ี ่นํามาผัดรวมกับผักสดนานา ชนดิบน
กระทะรอ้นๆ รับประทานพรอ้มเครือ่งเคยีง และขา้วสวยรอ้นๆ มกีลิน่หอมน่าลิม้ลอง 

7.บฟุเฟ่ตบ์าบคีวิ สไตลเ์กาหล ีใหท้า่นเลอืกสรรทัง้ เนือ้วัว หมตูดิมันสไลด ์หมหูมัก ซฟีู้ดตักรับประทานแบบไมอ่ัน้ ทานไดจ้นอิม่ 
พรอ้มเครือ่งเคยีงผักสด กมิจ ิและอืน่ๆอกีมากมาย 

ราคาทวัรร์วม 
1.คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามเสน้ทางทีร่ะบใุนรายการชัน้ทัศนาจรไป-กลับพรอ้มคณะกรณีอยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลีย่นแปลงต๋ัว 

2.คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 

3.คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 

4.คา่ทีพ่ักตามระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ 

5.คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 

6.คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี

7.คา่น้ําหนักกระเป๋าสัมภาระทา่นละ 15 กก. 

8.คา่หัวหนา้ทัวรนํ์าทา่นทอ่งเทีย่วตลอดรายการในตา่งประเทศ 

9.คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง 

-  การชดเชยอบัุตเิหตสุว่นบคุคลกรณี เสยีชวีติ สญูเสยี   อวัยวะ สายตาหรอื ทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ 1,000,000 บาท 

- การรักษาพยาบาลตอ่อบัุตเิหตแุตล่ะครัง้ 500,000  บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 ราคาทวัรไ์มร่วม 
1.คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง, คา่โทรศัพทส์ว่นตัว, คา่ซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้ง, รวมถงึคา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีส่ั่ง
เพิม่นอกเหนอืรายการ (หากทา่นตอ้งการสั่งเพิม่ กรณุาตดิตอ่หัวหนา้ทัวรแ์ลว้จ่ายเพิม่เองตา่งหาก) 

2.คา่ทปิคนขับรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 50,000 วอน หรอื 1,500 บาท ตอ่ทา่นตลอดทัง้ทรปิ 

3.คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท หรอืตอ้งการใบกํากับภาษี) 

4.คา่น้ําหนักกระเป๋าสัมภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด(ปกต ิ15 กก.) 

5.คา่วซีา่สําหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1)พาสปอรต์ 2)ใบประจําตัวคนตา่งดา้ว 3)ใบสําคัญถิน่ทีอ่ยู ่4)สําเนา
ทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี 5)สมดุบัญชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6)รปูถา่ยส ี2 นิว้ 2 รปู แลว้ทางบรษัิทฯจะเป็นผูดํ้าเนนิการยืน่วซีา่ใหท้า่นโดยจ่าย
คา่บรกิารตา่งหาก(สําหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 



เง ือ่นไขการจองและการใหบ้รกิาร 

1.ในการจองครัง้แรก มัดจําทา่นละ 10,000 บาท หรอืชําระทัง้หมด 

2.สว่นทีเ่หลอืชําระกอ่นเดนิทาง 15 วัน ในกรณีทีไ่มชํ่าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามเวลาทีกํ่าหนด ขอสงวนสทิธิใ์นการบอกยกเลกิการ
เดนิทาง 

3.การจองจะมผีลสมบรูณ์ โดยจะตอ้งสง่แฟกซ ์หรอื อเีมล ์ใบจองทัวรใ์หเ้จา้หนา้ทีฝ่่ายขาย พรอ้มกรอกรายชือ่ของผูเ้ดนิทางทีส่ะกด
ตรงตามหนังสอืเดนิทาง 

4.บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์หากลกูคา้ตอ้งการขอแยกออกจากกรุป๊ หรอืไมเ่ทีย่วตามรายการทีบ่รษัิทกําหนด บรษัิทขอปรับทา่นละ 300 
USD 

การยกเลกิ 

1.การยกเลกิการเดนิทางจะมผีลสมบรูณ์ ก็ตอ่เมือ่ไดแ้ฟกซ ์หรอื อเีมล ์การยกเลกิใหก้ับเจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย 

· ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันทําการขึน้ไป       คนืเงนิทัง้หมด 

· ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วันทําการขึน้ไป       เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 5,000 บาท 

· ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7 - 14 วันทําการ            เก็บคา่ใชจ้่าย 50% ของราคาทัวร ์

· ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1 - 6 วันทําการ        เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 100 % ของราคาทัวร ์

2.การขอยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีเ่จ็บป่วยหรอืมเีหตจุากรา่งกายทีไ่มส่ามารถเดนิทางในชว่งเวลาทีจ่องได ้การยกเลกิการเดนิทา
จะตอ้งแสดงใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลใหก้ับเจา้หนา้ทีฝ่่ายขายทัง้นีบ้รษัิทฯขอสงวนสทิธิพ์จิารณาในการคนืเงนิใหก้ับลกูคา้
เป็นกรณีไป 

3.ในกรณีทีเ่จา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเขา้-ออกนอกประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิท บรษัิทขอสงวน
สทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

4.ในกรณีกรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ หรอื เทศกาล บรษัิทฯไดม้กีารการันตมีัดจํา หรอื ซือ้ขายแบบมเีงือ่นไขกับสายการบนิ รวมถงึ
เทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT (เหมาลํา), EXTRA FLIGHT (เทีย่วบนิพเิศษทีเ่พิม่เขา้มาชว่งวันหยดุ หรอื เทศกาล
ดังกลา่ว) บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่มัดจํา หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมด 

หมายเหต ุ

1.บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีจํ่านวนผูเ้ดนิทาง ต่ํากวา่  15 ทา่น(ผูใ้หญ)่ ขึน้ไป โดยบรษัิทฯ จะแจง้ให ้
ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วัน กอ่นการเดนิทาง 

2.เทีย่วบนิ ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็น
สําคัญ 

3.หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

4.ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายใดๆทัง้สิน้ อันเนือ่งมาจากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, 
การนัดหยดุงาน, การกอ่จลาจล, การเมอืง, ภัยธรรมชาต ิ(โดยบรษัิทฯจะดําเนนิการประสานงานเพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกล่กูคา้) 

5.ทางบรษัิทฯสงวนสทิธไิมค่นืเงนิ ในกรณีทีท่า่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ เชน่ ไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไมท่านอาหารบางมือ้ 
เพราะคา่ใชจ้่ายทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดชํ้าระคา่ใชจ้่ายใหตั้วแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 

6.ทางบรษัิทฯสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบใดๆ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบัุตเิหตทุีเ่กดิจากความประมาท
ของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 

7.เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆแลว้ ตามทีไ่ดร้ะบุ
ไวแ้ลว้ทัง้หมด 

8.บรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะลกูคา้ทีม่วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้   

 


