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เดินทาง 04 – 08 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 

 

ราคาเร่ิมต้น 26,900 บาท 

 

เดินทางเดือนธันวาคม 62 – มกราคม 63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DAY 1: เชียงใหม่ (-/-/-) 
DAY 2: อนิชอน –หมู่บ้านเทพนิยาย – ไชน่าทาวน์ – เกานามิ - สก ี- โรงแรม (B/L/D) 
DAY 3: สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (รวมบัตรเข้า) – สวนสตรอเบอร์ร่ี - เดินทางสู่กรุงโซล – 
ทงแดมุน– โรงแรม (B/L/D) 
DAY 4: ศูนย์โสม – ศูนย์เคร่ืองส าอาง - พระราชวังเคยีงบก – หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮัน
อก - หอคอยโซลทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าลฟิท์ขึน้ตึก) – ชอปปิงตลาดเมียงดง – Duty Free – 
โรงแรม (B/L/D) 
DAY 5: ศูนย์สมุนไพร (ฮอกเกตนามู) – ศูนย์น า้มันสนเข็มแดง – ชอปป้ิงฮงแด - MBC 
STAR PARK (รอยฝ่ามือดาราดังเกาหล)ี - ซ้ือของฝาก SUPER MARKET 
– สนามบินอนิชอน – เชียงใหม่ (B/L/-) 

      สนุกกับการเล่นสก ี
      เที่ยวเตม็ไม่มีอิสระ    
      ชอปป้ิงแหล่งชอปป้ิงช่ือดัง  
      ป้ิงย่างเกาหลี 1 ม้ือ                      
      อาหารครบทุกม้ือ   
      ฟรี WIFI บนรถบัส  
      บินตรงจากเชียงใหม่      
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21.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินเชียงใหม ่เจา้หนา้ท่ีบริษทัคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
23.15 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต ้โดยสายการบินโคเรียนแอร์ (KE668) 
 
  
06.15 น. ถึงสนามบินอินชอนประเทศเกาหลีใต ้(เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า เมนูอุด้ง 
 - หมู่บ้านเทพนิยาย ดงฮวามาอลึ  ถูกตกแต่ง ประดบัประดา และวาดสีสนัใหห้มู่บา้นแสนจะธรรมดา
กลายเป็นหมู่บา้นแห่งเทพนิยาย มีนิยายโด่งดงัหลายเร่ือง 
 - ไชน่าทาวน์ เป็นไชน่าทาวน์เพียงแห่งเดียวในเกาหลีดว้ย 

- เกาะนาม ิชมทิวทศัน์ซ่ึงเคยใชเ้ป็นสถานท่ีถ่ายท าละครทีวี  “WINTER LOVE SONG ” อนัโด่งดงัไปทัว่ทั้ง
เกาหลีและเอเชีย ท่านสามารถชมบรรยากาศรอบเกาะ 
เที่ยง รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร (เมนูทัคคลับิ) 
 - เล่นสก ี(ข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ) ณ สกีรีสอร์ทท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีนิยมของคนเกาหลี มีไลน์สกีขนาดใหญ่
สวยงาม สนุกกบัการเล่นสกีหิมะ ท่ีคร้ังหน่ึงในชีวิตควรไดล้อง และกิจกรรมอ่ืนอีกมากมาย โดยมีมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน
และหวัหนา้ทวัร์คอยดูแลและใหค้  าแนะน าในการเล่น **ราคาทัวร์ไม่รวมค่าชุดอุปกรณ์ในการเล่นสก*ี*  
ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร (เมนูชาบูชาบู) 
ที่พกั VIVALDI SKI RESORT  หรือระดบัเทียบเท่า 
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ถูกขนานนามว่าดิสนียแ์ลนดเ์กาหลี เป็นสวนสนุกกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ 
ใหท่้านไดอิ้สระเท่ียวชมท่องไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟารี หรือเขา้สู่ดินแดนแห่งเทพนิยาย สวนส่ีฤดู ซ่ึงจะปลูก
ดอกไมเ้ปล่ียนไปตามฤดูกาล อีกทั้งยงัสามารถสนุกกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ท่ีจดัตาม
ตารางประจ าวนั ดว้ยบตัรเขา้ชมแบบ ONE DAY TICKET เล่นไดทุ้กเคร่ืองเล่นไม่จ  ากดัรอบ เลือกชมและเลือกซ้ือ 
ชอ้บป้ิงในร้านคา้ของท่ีระลึกต่างๆอยา่งมากมาย 
เที่ยง รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร (เมนูคลับ)ิ 
 - สวนสตรอเบอร์ร่ี เชิญ ล้ิมรสสตรอเบอร์ร่ีของเกาหลีสดๆ ในบรรยากาศภายในไร่สตรอเบอร์ร่ีอยา่งแทจ้ริง  
 - ทงแดมุน สามารถซ้ือสินคา้หลากหลายประเภทไดท่ี้น้ีอาทิ เส้ือผา้ รองเทา้ เข็มขดั ของท่ีระลึก ชุดเคร่ืองครัว
ถุงน่อง ถุงเทา้ ผา้พนัคอ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร (เมนูโมซัมบุลโกก)ิ 
ที่พกั INTERCITY HOTEL  หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 - ศูนย์โสม ซ่ึงรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมท่ีมีอาย ุ6 ปี ซ่ึงถือว่า เป็นโสมท่ี มีคุณภาพดีท่ีสุด ชม
วงจรชีวติของโสม พร้อมใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า  
 - ศูนย์เคร่ืองส าอาง จะไดเ้ลือกซ้ือเคร่ืองส าอางระดบัพรีเมียมท่ีก  าลงัเป็นท่ีนิยมของสาวๆในเมืองไทย 
หลากหลายแบรนด ์
 - พระราชวงัเคยีงบก เป็นพระราชวงัหลกัของราชวงศโ์ชซอน อนัเป็นราชวงศท่ี์สถาปนาข้ึนโดยกษตัริยแ์ทโจ 
 - หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก เป็นอีกหน่ึงสญัลกัษณ์ของเกาหลี ท่ามกลางตึกรามบา้นช่องท่ีทนัสมยัของกรุง
โซลนั้น หมู่บา้นแห่งน้ีก็ยงัคงรักษาอาคารบา้นเรือนในสมยัโบราณ มีกล่ินอายของเกาหลีในยคุเก่าแก่ 
เที่ยง รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร (เมนูซัมกเยทงั) 

 - หอคอยโซลทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าลฟิท์) ยอ้นรอยซีรียด์งั ณ เขานมัซาน ภูเขาเพียงลูกเดียงใจกลางเมืองหลวง
กรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลกพาท่าน คลอ้งกุญแจคู่รัก 

- เมยีงดง แหล่งรวมวยัรุ่นยา่นสยามสแควร์โดยเฉพาะอยา่งยิง่เป็นแหล่งรวมเคร่ืองส าอางคช่ื์อดงั อาทิ Etude, 
Skinfood, The Face Shop  เป็นตน้   
 - Duty Free 
ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร (เมนู BQQ BUFFET) 
ที่พกั INTERCITY HOTEL  หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 - ศูนย์สมุนไพรฮอกเกตนามู สมุนไพรท่ีใชเ้วลาในการวจิยัยาวนานหลายสิบปี เมลด็ของพนัธุฮ์๊อกเก็ตนามูน้ี
ชาวเกาหลีนิยมน ามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง  

- ศูนย์น า้มนัสนเข็มแดง เป็นการสกดัจากใบสนเข็มแดงบริสุทธ์ิ 100% ซ่ึงสรรพคุณของน ้ ามนัสนเข็มแดงนั้น
มีประโยชน์อยา่งมากมาย ทั้งช่วยละลายคลอเรสเตอรอล และไขมนัท่ีอุดตนัในเสน้เลือด ลดระดบัน ้ าตาลในเลือด ช่วย
ขบัสารพิษออกจากร่างกายในรูปแบบของเสีย ช่วยเพ่ิมภูมิตา้นทานใหก้บัร่างกาย บ ารุงผวิพรรณใหส้ดใสจากภายใน 
และลดอตัราเส่ียงในการเกิดโรคมะเร็ง  
 - ถนนฮงอกิ ยา่นดงัส าหรับวยัรุ่นขาโจ๋ทั้งหลาย เป็นแหล่งรวม ร้านคา้ ร้านอาหาร คลบั บาร์ รวมทั้งเป็นถนน
แสดงงานศิลป์อาร์ตๆ ของเหล่าศิลปินอารมร์ติสตแ์ตกทั้งหลายดว้ย 
เที่ยง รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร (เมนูจมิดกั) 
 - STAR PARK  ตั้งอยูบ่ริเวณ MBC WORLD กระจายเสียงรายใหญ่ และมีรอยฝ่ามือดาราดงัเกาหลี 

- ซุปเปอร์มาร์เกต สามารถเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองเป็นการส่งทา้ยก่อนอ าลาเกาหลี อาทิ บะหม่ีซินราเมียน อู
ดง้ กิมจิ ลูกอมแปลกๆ ช็อคโกแลต น ้ าจ้ิมหมูยา่งเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมส าเร็จรูป ผลไม ้ในราคาพิเศษ 
15.00 น. เดินทางสู่สนามบินอินชอน 
16.00 น. ท าการเช็คอนิเพื่อเดินทางกลบัประเทศไทย 
18.20 น. ออกเดินทางสู่เชียงใหม่ โดยสายการบินโคเรียนแอร์ (KE667) 
22.05 น.  คณะเดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่  โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
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** โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดินทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ ทั้งนีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศและเหตุสุดวสัิย
ต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษทัฯ จะค านึงถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วม
เดินทางเป็นส าคญั และราคาอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนีข้ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นของเงิน ** 

 

อตัราค่าบริการ 
ช่วงเวลาเดนิทาง ราคา/ ท่าน (บาท) 

พกัเดี่ยว 
ช าระเพิม่ ท่านละ 

4 – 8 ธันวาคม 62 26,900 

6,500 
18 – 22 ธันวาคม 62 27,900 

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

 
อตัราค่าบริการนีร้วม 
 1. ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ขา้งตน้ 
* กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปล่ียนระดบัชั้นท่ีนัง่ จากชั้นประหยดัเป็นชั้นธุรกิจ โดยใชค้ะแนนจาก
บตัรสะสมไมล ์จะตอ้งด าเนินการท่ีเคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านั้น  
 2. ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า  
 3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
 4. เจา้หนา้ท่ีบริษทั ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 

5. ค่าน ้ าหนกัสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และ ค่าประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละ
สายการบินท่ีมกีารเรียกเก็บ 
 6. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 500,000 บาท ค่า
รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท  ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์
 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 1. ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
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 2. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกั
รีดค่า โทรศพัท ์เป็นตน้ 
 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 
 4. ค่าภาษีน ้ ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 
 5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 6. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 35,000 วอน / คน /ทริป 
 
เง่ือนไขการให้บริการ 

1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 15 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักล่าว 
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2. การช าระค่าบริการ 
2.1 กรุณาช าระมดัจ  า ท่านละ 15,000.– บาท  
2.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 30 วนัก่อนออกเดินทาง 

3. การยกเลิกและคืนค่าทวัร์ 
3.1 การยกเลิกการเดินทางก่อน 45 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึมดัจ  าท่านละ10,000 บาท 

   3.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั ขอเก็บเงินมดัจ าทั้งหมด  
   3.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

3.4 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 14 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
3.5 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมี

การการันตีมดัจ  าท่ีนัง่กบัสายการบินและค่ามดัจ  าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการ
คืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 
      3.6 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งในและต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ี
ระบุไว ้ในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
   3.7 เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่
เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 
หมายเหตุ   
 1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน 
 2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อน
วนัเดินทาง 
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 3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบินและรายการทวัร์ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนั
เน่ืองจากสาเหตุต่างๆ โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 
 4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุ
งาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผดิกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
 5. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, 
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 
 6. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด  
 


