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ราคาเริ่มต้น 26,900 บาท 

 

เดินทางเดือนธันวาคม 62 – มกราคม 63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เดินทาง 04 – 08  ธันวาคม 2562    ราคา 27,900 บาท   เดินทาง 05 – 09 ธันวาคม 2562    ราคา 27,900 บาท 
เดินทาง 06 – 10 ธันวาคม 2562    ราคา 27,900 บาท เดินทาง 18 – 22 ธันวาคม 2562    ราคา 27,900 บาท 
เดินทาง 20 – 24 ธันวาคม 2562    ราคา 27,900 บาท เดินทาง 25 – 29 ธันวาคม  2562    ราคา 30,900 บาท 
เดินทาง 28 ธ.ค. 62 – 1 ม.ค. 63        ราคา 33,900 บาท เดินทาง 08 – 12 มกราคม 2563    ราคา 26,900 บาท 

 
DAY 1: เชียงใหม่ (-/-/-) 
DAY 2: อินชอน –หมู่บ้านเทพนิยาย – ไชน่าทาวน์ – เกานามิ - สกี - โรงแรม (B/L/D) 
DAY 3: สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (รวมบัตรเข้า) – สวนสตรอเบอร์รี่ - เดินทางสู่กรุงโซล – 
ทงแดมุน– โรงแรม (B/L/D) 
DAY 4: ศูนย์โสม – ศูนย์เครื่องส าอาง - พระราชวังเคียงบก – หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮัน
อก - หอคอยโซลทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าลิฟท์ขึ้นตึก) – ชอปปิงตลาดเมียงดง – Duty Free – 
โรงแรม (B/L/D) 
DAY 5: ศูนย์สมุนไพร (ฮอกเกตนามู) – ศูนย์น้ ามันสนเข็มแดง – ชอปปิ้งฮงแด - MBC 
STAR PARK (รอยฝ่ามือดาราดังเกาหลี) - ซ้ือของฝาก SUPER MARKET 
– สนามบินอนิชอน – เชียงใหม ่(B/L/-) 

      สนุกกับการเล่นสกี 
      เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ    
      ชอปปิ้งแหล่งชอปปิ้งช่ือดัง  
      ปิ้งย่างเกาหลี 1 มื้อ                      
      อาหารครบทุกมื้อ   
      ฟรี WIFI บนรถบัส  
      บินตรงจากเชียงใหม่      
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21.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่บริษัทคอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
23.15 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบินโคเรียนแอร์ (KE668) 
 
  
06.15 น. ถึงสนามบินอินชอนประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า เมนูอดุ้ง 
 - หมู่บ้านเทพนิยาย ดงฮวามาอึล  ถูกตกแต่ง ประดับประดา และวาดสีสันให้หมู่บ้านแสนจะธรรมดา
กลายเป็นหมู่บ้านแห่งเทพนิยาย มีนิยายโด่งดังหลายเร่ือง 
 - ไชน่าทาวน์ เป็นไชน่าทาวน์เพียงแห่งเดียวในเกาหลีด้วย 

- เกาะนามิ ชมทิวทัศน์ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายท าละครทีวี  “WINTER LOVE SONG ” อันโด่งดังไปทั่วทั้ง
เกาหลีและเอเชีย ท่านสามารถชมบรรยากาศรอบเกาะ 
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (เมนทูัคคัลบิ) 
 - เล่นสกี (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ณ สกีรีสอร์ทที่มีช่ือเสียงเป็นที่นิยมของคนเกาหลี มีไลน์สกขีนาดใหญ่
สวยงาม สนุกกับการเล่นสกีหิมะ ที่คร้ังหนึ่งในชีวิตควรได้ลอง และกิจกรรมอื่นอีกมากมาย โดยมีมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
และหัวหน้าทัวร์คอยดูแลและให้ค าแนะน าในการเล่น **ราคาทัวร์ไม่รวมค่าชุดอุปกรณ์ในการเลน่สกี**  
ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร (เมนูชาบูชาบู) 
ที่พัก VIVALDI SKI RESORT  หรือระดับเทียบเท่า 
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ถูกขนานนามว่าดิสนีย์แลนด์เกาหลี เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ 
ให้ท่านได้อิสระเที่ยวชมท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี หรือเข้าสู่ดินแดนแห่งเทพนิยาย สวนสี่ฤดู ซึ่งจะปลูก
ดอกไม้เปลี่ยนไปตามฤดูกาล อีกทั้งยังสามารถสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ที่จัดตาม
ตารางประจ าวัน ด้วยบัตรเข้าชมแบบ ONE DAY TICKET เล่นได้ทุกเครื่องเล่นไม่จ ากัดรอบ เลือกชมและเลือกซื้อ 
ช้อบปิ้งในร้านค้าของที่ระลึกต่างๆอย่างมากมาย 
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (เมนคัูลบิ) 
 - สวนสตรอเบอร์รี่ เชิญ ลิ้มรสสตรอเบอร์ร่ีของเกาหลีสดๆ ในบรรยากาศภายในไร่สตรอเบอร์ร่ีอย่างแท้จริง  
 - ทงแดมุน สามารถซื้อสินคา้หลากหลายประเภทได้ที่นี้อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า เข็มขัด ของที่ระลึก ชุดเครื่องครัว
ถุงน่อง ถุงเท้า ผ้าพันคอ และอื่นๆ อกีมากมาย 
ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร (เมนูโมซมับุลโกกิ) 
ที่พัก INTERCITY HOTEL  หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 - ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซ่ึงถือว่า เป็นโสมที่ มีคุณภาพดีที่สุด ชม
วงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า  
 - ศูนย์เครื่องส าอาง จะได้เลือกซื้อเครื่องส าอางระดับพรีเมียมที่ก าลังเป็นที่นิยมของสาวๆในเมืองไทย 
หลากหลายแบรนด์ 
 - พระราชวังเคียงบก เป็นพระราชวังหลักของราชวงศ์โชซอน อันเป็นราชวงศ์ที่สถาปนาขึ้นโดยกษัตริย์แทโจ 
 - หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก เป็นอกีหนึ่งสัญลกัษณ์ของเกาหลี ท่ามกลางตึกรามบ้านช่องที่ทันสมัยของกรุง
โซลนั้น หมู่บ้านแห่งนี้ก็ยังคงรักษาอาคารบ้านเรือนในสมัยโบราณ มีกลิ่นอายของเกาหลีในยุคเก่าแก่ 
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (เมนูซัมกเยทัง) 

 - หอคอยโซลทาวเวอร ์(ไม่รวมค่าลิฟท)์ ย้อนรอยซีรีย์ดัง ณ เขานัมซาน ภูเขาเพียงลูกเดียงใจกลางเมืองหลวง
กรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกพาท่าน คล้องกญุแจคู่รัก 

- เมียงดง แหล่งรวมวัยรุ่นย่านสยามสแควร์โดยเฉพาะอย่างย่ิงเป็นแหล่งรวมเครื่องส าอางค์ช่ือดัง อาทิ Etude, 
Skinfood, The Face Shop  เป็นต้น   
 - Duty Free 
ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร (เมนู BQQ BUFFET) 
ที่พัก INTERCITY HOTEL  หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 - ศูนย์สมุนไพรฮอกเกตนามู สมุนไพรที่ใช้เวลาในการวิจัยยาวนานหลายสิบปี เมล็ดของพันธุ์ฮ๊อกเก็ตนามูนี้
ชาวเกาหลีนิยมน ามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง  

- ศูนย์น้ ามันสนเข็มแดง เป็นการสกัดจากใบสนเข็มแดงบริสุทธ์ิ 100% ซึ่งสรรพคุณของน้ ามันสนเข็มแดงนั้น
มีประโยชน์อย่างมากมาย ทั้งช่วยละลายคลอเรสเตอรอล และไขมนัที่อุดตันในเส้นเลือด ลดระดับน้ าตาลในเลือด ช่วย
ขับสารพิษออกจากร่างกายในรูปแบบของเสีย ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกาย บ ารุงผิวพรรณให้สดใสจากภายใน 
และลดอัตราเส่ียงในการเกิดโรคมะเร็ง  
 - ถนนฮงอกิ ย่านดังส าหรับวัยรุ่นขาโจ๋ทั้งหลาย เป็นแหล่งรวม ร้านค้า ร้านอาหาร คลับ บาร์ รวมทั้งเป็นถนน
แสดงงานศิลป์อาร์ตๆ ของเหล่าศิลปินอารมร์ติสต์แตกทั้งหลายด้วย 
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (เมนูจิมดัก) 
 - STAR PARK  ตั้งอยู่บริเวณ MBC WORLD กระจายเสียงรายใหญ่ และมีรอยฝ่ามือดาราดังเกาหลี 

- ซุปเปอร์มาร์เกต สามารถเลอืกซื้อสินค้าพืน้เมืองเป็นการส่งท้ายก่อนอ าลาเกาหลี อาทิ บะหมี่ซินราเมียน อู
ด้ง กิมจิ ลูกอมแปลกๆ ช็อคโกแลต น้ าจ้ิมหมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมส าเร็จรูป ผลไม้ ในราคาพิเศษ 
15.00 น. เดินทางสู่สนามบินอินชอน 
16.00 น. ท าการเช็คอินเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย 
18.20 น. ออกเดินทางสู่เชียงใหม่ โดยสายการบินโคเรียนแอร์ (KE667) 
22.05 น.  คณะเดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่  โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
 



Ruby Travel Head Office 
104/2 M.5 T.Chaisatan 
A.Saraphee Chiang Mai 

TEL: 053 115 912 
E – Mail: contact.tourinfo@gmail.com 

Line@ : @rubytravel 
 

** โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยูก่ับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัย
ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วม
เดินทางเป็นส าคัญ และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลีย่นของเงิน ** 

 

อัตราค่าบริการ 
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา/ ท่าน (บาท) 

พักเดี่ยว 
ช าระเพ่ิม ท่านละ 

04 – 08 ธันวาคม 62 27,900 

6,500 

05 – 09 ธันวาคม 62 27,900 
06 – 10 ธันวาคม 62 27,900 

18 – 22 ธันวาคม 62 27,900 

20 – 24 ธันวาคม 62 27,900 

25 – 29 ธันวาคม 62 30,900 
28 ธ.ค. 62 – 01 ม.ค. 63 33,900 
08 – 12 มกราคม 63 26,900 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
 1. ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น 
* กรณีท่านมีความประสงค์จะตอ้งการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่ง จากช้ันประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจาก
บัตรสะสมไมล์ จะต้องด าเนินการที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น  
 2. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า  
 3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนดิ ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 
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 4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
5. ค่าน้ าหนักสัมภาระท่านละไม่เกนิ 20 กิโลกรัม และ ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละ

สายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 500,000 บาท ค่า
รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท  ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ 
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซัก
รีดค่า โทรศัพท์ เป็นต้น 
 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามกีารเรียกเก็บ) 
 4. ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน 
 5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 6. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 35,000 วอน / คน /ทริป 
 
เงื่อนไขการให้บรกิาร 

1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2. การช าระค่าบริการ 
2.1 กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 15,000.– บาท  
2.2 กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนออกเดินทาง 

3. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 
3.1 การยกเลิกการเดินทางก่อน 45 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึดมัดจ าท่านละ10,000 บาท 

   3.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน ขอเก็บเงินมัดจ าทั้งหมด  
   3.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 

3.4 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 
3.5 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมี

การการันตีมัดจ าที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจ าที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการ
คืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
      3.6 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในและต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่
ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
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   3.7 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทางพร้อมคณะถอืว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 
หมายเหตุ   
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน 
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อน
วันเดินทาง 
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบินและรายการทัวร์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอัน
เนื่องจากสาเหตุต่างๆ โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุด
งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, 
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 
 6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  
 


