
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

OMG พกัสกรีสีอร์ท !! ตะลุยหิมะ เล่นสก ี ชิมสตรอว์! #เกาะนามิ #สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 

โปรแกรม LOVE Love SKI  เกาหลี 5 วนั 3 คืน  ราคาเริม (บาท) 16,900 

เดินทาง 25พฤศจิกายน19 -มีนาคม20  สายการบิน BUDGET AIRLINE กรุ๊ปคณะ 25-30 ท่านต่อคณะ 

ทีพกั ระดบั 3 ดาวเกาหลี  จดัหอ้งพกั 1 คืน #สกีรีสอร์ท + 2 คืน  #เคียงกีโด หรือ #กรุงโซล 

รถโคช บริการดว้ยรถซึงมีขนาดของรถจะเป็นไปตามจาํนวนของผูโ้ดยสาร ปกติก 25 หรือ 30 หรือ 40 หรือ 45 ทนีงั   

อาหาร 
อาหารเชา้@โรงแรม 3 มือ อาหารกลางวนัและคาํ@ห้องอาหารทอ้งถิน 6 มือ เมนูจดัหลากหลายไม่ซาํกนั #ไก่ตุ๋นโสม #ทคัคาลบ ี  

#หมูย่างคาลบีไม่อนั  #บาร์บีคิวหมูไฟ  #หมอ้ไฟชาบู  #BBQบุฟเฟ่ตไ์มอ่นั    ฟรี ! นาํแร่บนรถวันละ1 ขวด 
 

วนัแรก (-

)  

วนัทสีอง 

(-.L.D)    

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต ้– สวนกรีนเฮาส์สตรอวเ์บอร์รี –  เรียนรู้วฒันธรรมการทาํกิม

จงักิมจิ + แต่งชุดฮนับกแชะถ่ายภาพ  – ฟรี ! บตัรเล่นเครืองเล่นไดไ้ม่จาํกดัรอบ #สวนสนุกเอเวอร์แลนด ์ ร่วมฉลองหน้าหนาว 

เล่นสโนวส์เลด นงัสโนวบ์สัเตอร์ สวนสตัวเ์ปิด ขบวนพาเหรด ตน้คริสตม์าสยกัษ ์มลัติมีเดียอาร์ท ท่องเวลาโอดิสซีย ์แถมชุดใหญ่

พุไฟ...ไฟกระพริบ เป็นตน้ – พกัสกีรีสอร์ท 

วนัทสีาม 

(B.L.D) 
เทศกาลเล่นสกีสโนวหิ์มะ ท ีสกีรีสอร์ท #SKI Resort  #YANGJI #OAK VALLEY  – ยอ้นรอยละครเกาะดงัในหมู่นกัท่องเทียว “ เกาะ

นามิ “ – กรุงโซล  –  ศูนยเ์ครืองสาํอางเวชสาํอาง – ยา่นมหาลยัฮงแด Trick Art Museum และ คาเฟ่ 943 King’s Cross ทีแฟน 

Harry potter ตอ้งหา้มพลาด!  

วนัทสีี 
(B.L.-) 

กรุงโซล – ศูนยฮ๊์อกเก็ตนามู – ภูเขานมัซานหอคอย N Tower  สายเคเบิล Love Rock Cable  – ศูนยน์าํมนัสนเข็มแดง – วดัโซเก

ซา – หมู่บา้นพนืเมืองนมัซาน - ดิวตีฟรี – ยา่นเมียงดอง  
วนัทห้ีา 
(B.L) 

กรุงโซล - ศูนยโ์สมเกาหลี – พระราชวงัมรดกโลกชงัดก –  ผ่านชมบลูเฮา้ส์  –  หมู่บา้นพืนเมืองพูซอนฮนันก - แวะซือของฝาก – 

สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ 

 



Itinerary   
โปรแกรม LOVE Love SKI  เกาหลี 5 วนั 3 คืน  ราคาเริม (บาท) 16,900 

เดินทาง 25พฤศจิกายน19 -มีนาคม20 สายการบิน BUDGET AIRLINE กรุ๊ปคณะ 25-30 ท่านต่อคณะ 

โปรแกรมท่องเทียว  OMG พกัสกรีสีอร์ท !!  เทศกาลเล่นสกีสโนวหิ์มะที #SKI Resort  #YANGJI #OAK VALLEY –  เกาะดงัใน

หมู่นกัทอ่งเทยีว “ เกาะนามิ “ – สวนกรีนเฮาส์สตรอวเ์บอร์รี –  ฟรี ! บตัรเล่นเครืองเล่นไดไ้ม่จาํกดัรอบ #สวนสนุกเอเวอร์แลนด ์ร่วมฉลองหนา้

หนาว เล่นสโนวส์เลด นงัสโนวบ์สัเตอร์ สวนสตัวเ์ปิด ชมขบวนพาเหรด ตน้คริสตม์าสยกัษ ์มลัติมีเดียอาร์ท ท่องเวลาโอดิสซีย ์แถมชุดใหญ่พุไฟ

...ไฟกระพริบ เป็นตน้ – เดินเทยีวพระราชวงัมรดกโลกชงัดก – ผา่นชมบลูเฮา้ส์ – วดัหลวงโชเกซา – หมู่บา้นพืนเมืองพซูอนฮนันกยา่นสามฟ้า – 

เรียนรู้วฒันธรรมการทาํกิมจงักิมจิ + แต่งชุดฮนับกแชะถ่ายภาพ  – ภูเขานมัซาน & หอคอย N สายเคเบิล Love Rock Cable  – ยา่นเมียงดอง 

– ยา่นมหาลยัฮงแด Trick Art Museum และ คาเฟ่  943 King’s Cross ทแีฟน Harry potter! – หมู่บา้นพืนเมืองนมัซาน 

สายการบิน BKK-ICN เวลาออก เวลาถึง ICN-BKK เวลาออก เวลาถึง 

T’way (TW) TW102 0125 0845 TW101 2005 0025+1 
Jeju Air (7C) 7C2204 0100 0825 7C2203 1930 2345 
Jeju Air (7C) 7C2206 0205 0930 7C2205 2035 0050+1 

Eastar Jet (ZE) ZE512 2225 0620+1 ZE511 1705 2125 
Eastar Jet (ZE) ZE514 0240 1020 ZE513 2225 0140+1 
(ขอสงวนสิทธิเปลยีนแปลงเทียวบินและตารางการบินของสายการบินตามทีได้อนมุัติทีนงัจาํกัดในแต่ละวัน จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อาจต้องเพิมค่าตวั ) 

 

โปรดตรวจสอบ อาย ุของหนงัสือเดินทาง ( Passport ) ของผูโ้ดยสาร ว่าจะตอ้งคงมีอายเุหลือ ณ วนัเดินทาง มากกว่า  เดือนขึนไป 

และหนงัสือเดินทางเหลือหน้ากระดาษเพียงพอให้เจา้หนา้ทีตรวจคนไดป้ระทบัตรา หนงัสือเดินทางอยูใ่นสภาพทีดี (ไม่ชาํรุด) 

DAY วนัแรก  สนามบนิสุวรรณภูมิ    เชา้ กลางวนั คาํ 

1 
เจ้าหน้าทีรอต้อนรับดูแล มอบเอกสาร และอธิบายเพมิเติม  (นัดหมายแต่ละคณะก่อนออก

เดนิทาง 3 ชัวโมงล่วงหน้าก่อนเครืองออก)   
- - - 

คาํ หน้าเคาน์เตอร์ สายการบิน ใกล้ประตูทางเข้า  

พร้อมกนัทีชนั 4 ผูโ้ดยสารขาออก เชค็อินหมายเลข  F   Jeju Air (7C) หมายเลข   3-4 

พร้อมกนัทีชนั 4 ผูโ้ดยสารขาออก เชค็อินหมายเลข  L   T’way   (TW) หมายเลข  5-6 

พร้อมกนัทีชนั 4 ผูโ้ดยสารขาออก เชค็อินหมายเลข  M   Eastar Jet (ZE) หมายเลข  6-7 

การอนุญาตให้ท่านผ่านด่านตรวจคนออกนอกประเทศไทย และ ผ่านด่านตรวจคนเข้าประเทศเกาหลีเพือการท่องเทียว เป็น

อาํนาจของเจา้หนา้ทีตรวจคนเขา้ออกเมืองของประเทศไทยหรือประเทศเกาหลีในการพิจารณาและอนุญาตใหเ้ดินทางออก

จากประเทศไทย หรือ ใหพ้าํนกัอยู่ในประเทศกาหลีใตเ้พือการท่องเทียว ทางผูจ้ดัไมมี่อาํนาจและไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซง 

หากท่านต้องซือบัตรโดยสารเครืองบิน / รถทัวร์ / รถไฟ ภายในประเทศเพือไปและกลบักรุงเทพฯ 

กรุณาเลือกซือบตัรโดยสารภายในประเทศประเภททีสามารถเลือนวนัและเวลาเดินทางได ้

ทงันีเพือป้องกนัปัญหาเทียวบินล่าชา้หรือการเปลียนแปลงเวลาของเทียวบินหรือการเปลียนแปลงวนัเดินทาง 
 

ขอ้แนะนาํ 

 หากท่านมีปัญหาเรืองอาหารกรุณาแจง้ทางผูจ้ดัทราบล่วงหนา้ 
 ห้ามนาํผลไมแ้ละเนือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศเกาหลีใต ้หากพบจะตอ้งเสียค่าปรับ 

 เตรียมสัมภาระขนาดกลาง เนืองจากโรงแรมทีพกัในเกาหลีไม่มีบริกรช่วย (แนะนาํ ตลอดทริปจะตอ้งดูแลกระเป๋ายกขึนลงห้องด้วยตวั

ท่านเอง เพอืป้องกนัหลายกรณีทอีาจเกิดขึนได)้   

 กระเป๋าทุกใบจะตอ้งฝากให้กบัทางเจา้หนา้ทสีายการบินดว้ยตวัท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภยัของสายการบิน 

 ทรัพยสิ์นมีค่าและแตกหักง่าย  เช่น เงิน อญัมณี  อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ กลอ้งถ่ายรูป อุปกรณ์วีดีโอ เอกสารทีแลกเปลียน



เป็นเงินได ้ เอกสารทางธุรกิจ หนงัสือเดินทาง เก็บติดตวัเสมอ 

 สนามบินสุวรรณภูมิ  “ ไม่มีการประกาศเรียกลูกคา้ขึนเครือง ”  กรุณารอทีประตูขึนเครืองอยา่งนอ้ย 30 นาที ก่อนเวลาเครืองออก 

 นาํเสือแจ็คแก็ตติดตวัขึนเครืองดว้ย เพราะอากาศอาจจะเยน็และเพือการพกัผ่อนทีอบอุ่น  (สําหรับ มือใหม่ หรือ คนกลวัวนัแรกๆ จะ 

jetlag หรืออาการเมาเวลาจากการเปลียนโซนเวลาของโลก แนะนาํ :  นอนให้มากทีสุด หรือ ทานยาแก้เมา เพราะมีมีฤทธิทาํใหน้อนหลบั 

ไม่ดืมสุราหรือของมึนเมา และดืมนาํมากๆ) 
 

DAY วันทสีอง  สนามบนินานาชาตอินิชอน ประเทศเกาหลใีต้  เกาะนาม ิ– สกรีีสอร์ท  เชา้ กลางวนั คาํ 

2 เวลาทีเกาหลีใตเ้ร็วกวา่ไทย 2 ชวัโมง | เวลาบินประมาณ 5-6 ช.ม. - x x 
ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต ้โดยสายการบิน 

T’way (TW),  Jeju Air (7C), Eastar Jet (ZE) 
มบีริการ Air Cafe จาํหน่าย  อาหาร ของกิน เครืองดืม ขนมคบเคียว บนเครืองบิน 

 (สายการบินไม่อนุญาตใหผู้โ้ดยสารนาํอาหารขา้งนอกมารับประทานบนเครือง) 

ICN Landing  ถึงสนามบินนานาชาติอินชอน หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้  รถโค๊ชพาท่านขา้มทะเลตะวนัตกดว้ย

สะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพือความหวงัในการรวมชาติทียาวกว่า 4.42 กม.  มียอดโดมสูง 107 เมตร  ไปยงัจุดหมายปลายทางการ

ท่องเทียวของวนันี  เพอืใหร้ายการท่องเทียวเป็นไปตามกาํหนดการ  ทางคณะทวัร์จะออกเดินทางจากสนามบินหลงัเวลาเครืองลง

ประมาณ 1.30 ชวัโมง ท่านทีติดสัมภาษณ์ทีด่านตรวจคนเขา้เมือง  หากท่านผ่านเขา้เมืองเรียบร้อย ท่านตอ้งเดินทางไปพบกบั

คณะทวัร์ดว้ยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทางผูจ้ดัได ้ 

 
สวนกรีนเฮาส์สตรอว์เบอร์รี พาไปชมสวนกรีนเฮาส์สตรอวเ์บอร์รี ให้ท่านได้เก็บผลไมส้ดๆ และยงัไดค้วามรู้ว่าชาวเกาหลีมีวิธีการปลูก

อยา่งไรจึงไดผ้ลผลิตดีและหวานหอมชวนน่ารบัประทาน อิสระถ่ายรูป เก็บชิมสตรอเบอร์รีทานเป็นทรีะลึก(วันเวลาเปิด-ปิด ขึนอยู่กับฤดูกาลการ

เปิดของสวน จาํนวนเกบ็ขึนอยู่กับผลิตผลในแต่ละสัปดาห์ และนโยบายของเจ้าของสวน ไม่สามารถนาํออกมารับประทานภายนอกไร่ได้) 

อาหารกลางวนั 

 เมนูหม้อไฟชาบูเห็ด อาหารพืนเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตงัแต่สมยัมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี  

หลงัอาหารกลางวนั 

 
ครบสูตร....เรียนรู้วฒันธรรมการทํากมิจงัหรือร่วมการทํากิมจิและประสบการณ์การแต่งกายชุดฮันบก (Gimji Making & Wearing 

Hanbok Experience Course) กิมจิจดัวา่เป็นเครืองเคียงประจาํโต๊ะสําหรับอาหารเกาหลีทุกมือก็ว่าได ้คู่กับขา้วสวยร้อนๆ กิมจิเป็นอาหาร

ประเภทหมกัดอง ทีมีคุณค่าทางอาหารสูงชนิดหนึง มีรสชาติทีเป็นเอกลกัษณ์  ให้ท่านไดป้ระสบการณ์การเรียนรู้และเทคนิคการทาํกิมจิร่วมกนั

กบัเพอืนๆ และ ครอบครัว ขอเชิญชวนท่านแต่งชุดพืนเมืองเกาหลี “ ฮนับก “ พร้อมพร้อตต่างๆ เพือ ถ่ายรูปเป็นทีระลึกกบัฉากเกาหลีเก๋ไก๋



กบัท่าแอคติงตามไอเดีย  ให้ท่านไดถ่้ายทอดความงามและความอ่อนช้อยของวฒันธรรมเกาหลี เพราะ ฮันบก เป็นเครืองแต่งกายประจาํชาติ

เกาหลีทีทีสวมใส่ในชีวิตประจาํวนัเป็นเวลาพนัปีมาแลว้   ก่อนทีวฒันธรรมการแต่งกายแบบตะวนัตกจะได้เขา้มาในเกาหลี  แต่ในปัจจุบนัชุด

ประจาํชาติฮนับก จะใชส้วมเฉพาะในโอกาสพิเศษต่าง ๆ เช่น งานมงคลสมรส วนัขึนปีใหม่ วนัขอบคุณพระเจา้ 

 
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  เทียวเอเวอร์แลนด์ – Everland “ ดิสนียแ์ลนด์เกาหลี ” สวนเปิดในหุบเขาทีมีชือเสียงมากทีสุดของ

ประเทศ มี Festival World จะประกอบไปดว้ย Global Fair, American Adventure, Magic Land, European Adventure และ 

Equatorial Adventure และ Zootopia ท่านสามารถปล่อยความแก่และเติมเต็มความสุขของท่านดว้ยบตัร Special Pass Ticket 

สนุกสนานกบัเครืองเล่นต่างๆ  ซึงท่านสามารถเลือกเล่นเครืองเล่นไดไ้ม่จาํกดัรอบ  ไม่ว่าจะเป็นทีเอก็เพรส รถไฟเหาะ หนอน

สะบดั ชาร์ป โรงหนงัสามมิติ บา้นผีสิงหมุน ตีลงักาสองตลบ ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ทีนี ชมความน่ารัก ของ

หมีทีสามารถสือสารกบัคนขบัไดอ้ย่างดี อีกทงัยงัมี LINE Store สําหรับ ชาวสาวก LINE ให้แช๊ะภาพ  ครังแรกของโลก !  เปิด

โลกสวนสัตวเ์ปิดที Lost Valley กบัรถบสัสะเทินนาํสะเทินบก และอืนๆ  นอกจากนีท่านยงัสามารถชอ้ปปิงในร้านคา้ของที

ระลึก  ฤดูหนาว (ช่วงตน้เดือนธันวาคมถึงปลายกุมภาพนัธ์) ร่วมฉลองเทศกาลหิมะสนุกแบบไม่รู้ลืมกบัการเล่นสโนวส์เลด

แบบไม่ จาํกดัรอบหรือท่านใดอยาก ประลองความทา้ทายกบัการนงัสโนวบ์สัเตอร์กไ็ม่ว่ากนั.. ...ขอบอกวา่มนัส์มาก   

อาหารคาํ 

เมนูหมูย่างคาลบ ี#KALBI  อาหารพืนเมืองเกาหลีปิงยา่งทีเลืองชือและรู้จกักนัดีทวัโลก 

หลงัอาหารคาํ  พาท่านเดินทางสู่ทีพกั...สกีรีสอร์ท 

(ส่วนมากเป็นสไตลค์อนโด และ มีโรงแรม เพือรอรับนกัท่องเทียวในฤดูหนาว 

ตงักระจายกระจายอยูใ่นบริเวณของสกีรีสอร์ มีหลากหลายววิทิวทศัน ์ถือเป็นประสบการณ์แปลกใหม่ทีท่านจะไดส้มัผสั) 

พกัสกีรีสอร์ท 1 คืน  #YANGJI  #VIVALDI PARK #OAK VALLEY หรือสกีรีสอร์ทอืนๆ  ห้องพกัคาํคืน อาจบริการเป็นเตียงสไตล์

ตะวนัตก หรือ แบบออนดอล (ออน คือ ความอบอุ่น ดอล คือ กอ้นหิน) หรือ ห้องนอนแบบนอนบนพืนสไตลเ์กาหลี ชาวเกาหลีนิยมนอนหลบั

บนพืนมากและจะนาํผา้ปูทีนอนทีเรียกว่า “โย” และผา้ห่มทีเรียกว่า “อีบูล” พร้อมหมอนสุขภาพหรือหมอนตามชอบใจ เพียงสามชินเพือการ

พกัผอ่น 

สกีรีสอร์ทมีบริการ Night Ski ในช่วงทีมีแขกมาพกัจาํนวนมาก ช่วงกลางเดือนธนัวาคมถึงปลายเดือนกุมภาพนัธ์ 

 



DAY วันทสีาม สกรีีสอร์ท – เกาะนามิ - กรุงโซล เชา้ กลางวนั คาํ 

3 เวลาทีเกาหลีใตเ้ร็วกวา่ไทย 2 ชวัโมง | เวลาบินประมาณ 5-6 ช.ม. x x x 

รับประทานอาหารเช้า แบบอเมริกนัเกาหลชุีด หรือ เซม ิที ห้องอาหารของรีสอร์ท 

ดืมดาํกบับรรยากาศสกีรีสอร์ท 

 
อสิระเล่นสกีสโนว์  #SKI Resort #YANGJI #OAK VALLEY  ท่านสามารถเพลิดเพลินกบัลานหิมะทีกวา้งใหญ่ และเนินเล่นสกีระดบัต่างๆ  

กระเชา้ลิฟท ์ท่านจะประทบัใจกบัประสบการณ์แปลกใหม่ทีนี     (ราคาอุปกรณ์การเช่าโดยประมาณ) 

1) อุปกรณ์การเล่นสกี ประมาณ 50-55,000 วอนต่อเช็ต (รวมค่าไมส้กี  กระดานเลือน และรองเทา้สกี) 

2) กระเชา้ลิฟสาํหรับท่านทเีล่นสกี ครึงวนั ประมาณ 55-60,000 วอนต่อท่าน 

เตรียมตวัก่อนเล่นสกี ควรเตรียม ถุงมือสกี แว่นกนัแดดหรือแว่นกนัหิมะ ชุดเสือผา้สกี หรือเสือแจ๊คเก็ตกนันาํ (ผา้ร่ม)+กางเกงรัดรูป 

ขอคาํแนะนาํและฝึกวิธีการเล่นจากไกดท์อ้งถินก่อนลงสนามจริง เพือความปลอดภยัของทา่นเองเป็นสาํคญั 

หากท่านใดไม่เน้นการเล่นสกีเป็นหลกั แต่เนน้ชิลถ่ายรูป ชมววิ 

ก็สามารถไปยงัลานสาํหรบักระดานหิมะ ทีเรียกกนัวา่ “ สโนสเลด “   ค่าใชจ่้ายประมาณ 12-15,000 วอนต่อท่าน 

อาหารกลางวนั 

ลมิลองเมนูดังตามละคร Winter Love Song “ ทัคคาลบ ี“  หรือไก่บาร์บีคิวผดัซอสเกาหลีแห่งเมืองชุนชอน 

หลงัอาหารกลางวนั 

 
เกาะนามิ (Nami) นงัเรือเฟอร์รีทีท่าเรือขา้มฟากไปยงัเกาะนามิ (Nami) สถานทีโรแมนติกอีกแห่งหนึงสําหรับคู่รักคู่หนุ่มสาว ครอบครัว

เพอืนๆ เกาะนามิมีรูปร่างเหมือนใบไมท้ีลอยอยู่  ณ ทแีห่งนี ท่านสามารถเช่าจกัรยานหรือมอเตอร์ไบทเ์ทียวรอบเกาะ เดินเล่นชมสวนเกาหลี คา

ราวะสุสานนายพลนามิ  เดินผา่นกลางแมกไมแ้ห่งสวนสนทีสูงเสียดฟ้าเพือสุขภาพ ผ่านดงตน้สน ดอกสน ตน้เกาลดั เลือกนงัทีมา้นงัขา้งชายฝัง

เพอืชมบรรยากาศโรแมนติกใตเ้งาไม ้มองดูพนัธุ์สตัวต์่างๆ  เช่นนกกระจอกเทศ กระต่าย กระรอก เป็ด กวาง ไดเ้วลาสมควร นงัเรือกลบัมายงัฝัง    

เดินทางเขา้เมืองหลวงกรุงโซล  ทีมีประชากรถึง  ใน  ของประเทศ  มีตึก 63 ชนั ตึกทสูีงทสุีด  มีแม่นาํฮนัไหลผ่านใจกลางเมืองหลวงกรุงโซล 



 
#ศูนย์ผลติภณัฑ์ความงาม เครืองสําอางเวชสําอาง ให้ท่านเลือกซือคอสเมติกหลากยห้ีอคุณภาพทีผูห้ญิงชาวเกาหลีทงัสาวทงัไม่สาว ลว้น

ใหค้วามสาํคญักบัเรืองผิวหนา้ค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะในกลุ่มบาํรุงผวิพืนฐาน Skin Care และฟังคาํแนะนาํการดูแลผวิพรรณ จากผูช้าํนาญการ   

ย่านมหาลัยฮงแด แหล่งรวมร้านอาหารและร้านคาเฟ่ทีมน่ารักต่างๆ  ของวยัรุ่นชาวโสม มีสินคา้เสือผา้แฟชนัแบรนดเ์กาหลี, รองเทา้, 

กระเป๋า, เครืองสาํอาง, เครืองประดบั, งานศิลป์, ซีดีเพลง-หนงั และโปสเตอร์ดาราทีกาํลงัฮอตฮิต หลากหลาย ฯลฯ  บางครังยงัมีบรรดาศิลปินเพือ

ชีวิตเปิดแสดงดนตรียอ่ยๆ ใหฟั้งใหช้มอกีดว้ย ใครเป็นแฟนคลบัแฮรี พอตเตอร์ อยากถ่ายรูปในโลกเวทมนต์ ไม่ตอ้งไปไกลถึงองัฤษ 

เพราะ คาเฟ่  King’s Cross สไตล์แฮรี ทียกมาเอาใจแฟนคลับแฮรีพอตเตอร์ถึงย่านฮงแดเลย   ตวัร้านจะมีทงัหมด  ชนั มีมุม

ถ่ายรูปเก๋ ๆ และพร็อพต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นชุดคลุม หรือ ผา้พนัคอของทงั  บา้น พร้อมไมก้ายสิทธิ ใครเคยวาดฝันไวว่้าอยากอยู่บา้นไหน ก็เลือก

ใส่ไดต้ามใจชอบ (ค่าขนม เบเกอร์รี เครืองดืม เริมที ประมาณ 4,000 วอนขึนไป) บริเวณไม่ไกลกนันัก ยงัเป็นทีตงัของ 3 พิพิธภณัฑส์นุก  

TRICK ART MUSEUM, ICE MUSEUM,  LOVE MUSEUM  พิพิธภณัฑภ์าพวาดลวงตา รูปแบบ AR Museum โดยท่านจะได้

สนุกสนานกบัแอ็คชนัท่าทางต่างๆ กบัภาพศิลปะผลงาน  กว่าภาพ   พิพิธภณัฑน์าํแข็ง  เมืองนาํแข็งทีไม่ใช่แค่นาํแข็งธรรมดา แต่

ตระการตาจนคุณอาจจะลืมหนาวไปเลยก็ ได ้!  ลองนึกถึงความรู้สึกเมือคุณก้าวเขา้ไปในเมืองทีทุกอยา่งทาํจากนาํแข็งภายใต ้อุณหภูมิ  ลบ 4 

องศา ! พิพิธภณัฑแ์ห่งรัก ทีนาํเสนอเรืองราวของความรักและเพศในรูปแบบศิลปะ (ผูท้ีอายุตาํกว่า 20 ปีไม่สามารถเขา้ชมได)้   (ค่าเข้าชม 

Trick Art Museum, Ice Museum, Love Museum ไม่ได้รวมไว้ในค่าทวัร์ ฝากไกด์ช่วยซือได้) 

อาหารคาํ 

บุฟเฟ่ต์อร่อยลาํ !!!  เมนูบาร์บีควิปิงย่างคาลบีสไตล์เกาหล ี กบัหลากหลายสไตลข์องเนือหมูและเนือววั 

หลงัจบรายการท่องเทียว   

พาท่านเขา้เช็คอินทีพกั ณ โรงแรม  Incheon Grand Palace, Suwon Dono, Suwon Pacific, Suwon Yongin Co.op, Seoul 

Galaxy, Bridge, Co.op city, Ramada Encore Gimpo  (3 ดาวเกาหลี) หรือเทียบเท่า 
 

DAY วนัทสีี   กรุงโซล  เชา้ กลางวนั คาํ 

4  x x - 

รับประทานอาหารเช้า แบบอเมริกันเกาหลชุีด หรือ เซมิ ท ีห้องอาหารโรงแรม 

 
เพือนทีดีในการดาํเนินชีวติ ! #ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู ตน้ไมฮ๊้อกเก็ตนามูชนิดนีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาทีปราศจากมลภาวะและระดบัสูง

เหนือนาํทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพนัธุ์ฮ๊อกเก็ตนี..ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนาํมารับประทานเพือช่วยดูแลตบัให้สะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรค

ตบัแข็งไม่ถูกทาํลายจากการดืมแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหรี สารตกคา้งจากอาหารและยา 



พาท่านขึนภูเขานัมซาน #Namsan – ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงและอิสระถา่ยรูปคู่หอคอย N Tower เป็น 1 ใน 

 17 หอคอยเมืองทีสูงทีสุดในโลก  สูงถึง  เมตรเหนือระดบันาํทะเล สถานทีละครหนงัเกาหลีหรือหนงัไทยสไตลเ์กาหลีมาถ่ายทาํกนั 

(ความเชือ: เตรียมแม่กุญ แจลูกกุญแจเพอืไปลอ็คกุญแจคู่รัก ณ Love Rock Cable  ซีงเชือกนัวา่ ถา้ใครขึนมาคลอ้งกุญแจและโยนลูกกุญแจทิงไป 

คู่รัก คู่ครอบครัว คู่เพือน คู่พนีอ้ง คู่มิตรนนัจะมีความรกัทยีงัยนืหรือไม่มีใครมาพรากจากกนัได)้  (ค่าบัตรลิฟท์ขึนสู่จุดชมวิวบนหอคอย  ไม่รวม

ไว้ในค่าทัวร์)     

อาหารกลางวนั 

เมนูเปิบพสิดาร-ไก่ตุ๋นโสม อาหารวงัในสมยัก่อน เชือกนัวา่บาํรุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตวั ในหมอ้ดินร้อน 

หลงัอาหารกลางวนั 

 
ศูนย์นํามันสนเข็มแดง ซึงผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี  เพือช่วยผูที้มีปัญหาเรืองไขมนัอุดตนัในเส้นเลือดคลอเรสเตอรอลใน

เลือดสูง ไขขอ้เสือม หรือ การไหลหมุนเวียนของเลือด  เป็นตน้ กว่าจะมาทาํเป็นนาํมนัสนสกดัได ้  แคปซูล ตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ .  

ก.ก.  แนะนาํให้ทุกท่านเลือกซือเป็นของฝากสุขภาพเพือตวัท่านเองและคนทีท่านรักหรือคนทีท่านเคารพ  เพราะเป็นสารอาหารธรรมชาติ ทีวิจยั

จากโรงพยาบาลชนันาํในเกาหลีแลว้วา่ ไม่มีผลขา้งเคียง 

นมัสการวัดหลวงทีสําคัญทีสุดของประเทศ #วัดโซเกซา เป็นวดัศูนยก์ลางของพุทธศาสนานิกายเซนทีมีชือเสียงทสุีดในประเทศเกาหลี  

วดัศูนยก์ลางจดังานเทศกาลโคมไฟทุกเดือนหา้ของทุกปี ตรงกบัวนัที 8 เดือน 4 ของปีจนัทรคติ โดยพทุธศนิกชนทวัเกาหลีและทวัโลกจะร่วมตวั

และจดัเทศกาลขบวนแห่โคมไฟรูปดอกบวั  ภายในโบสถก์ลางจะเป็นทีประดิษฐานขององค์พระสมัมาสมัพุทธเจา้หรือองค์พระศกัยมุนีทงัสาม

โลก  พระช๊อกโกแล๊ต (พระทีชาวเกาหลีเชือเรือการขอพรลูก)  พระบรมสารีริกาธาตุ  ตน้สนทีนาํมาจากเมืองจีน ซึงมีอายกุวา่ 7  ปี  ใกล ้ๆ กบั

วดั มีร้านสงัฆภณัฑม์ากมายตงัอยู ่

#หมู่บ้านพืนเมืองนัมซาน พาท่านยอ้นเวลาหาอดีตทีพิลดองซึงอยู่ทางตอนเหนือของภูเขานมัซาน มีสายนาํใสไหลผ่านและมีศาลาช

ชอนนูกกั แหล่งอาศยัของนกกระเรียน แหล่งพกัผ่อนทีมีชือเสียงในฤดูร้อนของราชวงศโ์ซซอน แต่ในปัจจุบนัเป็นทีตงัของบา้นชนชนัยางบาง

หรือชนชันราชการหรือชันสูงเกาหลีในสมัยเมือ 600 ปีทีแล้ว บ้านกว่าห้าหลังทีหมู่บ้านนัมซานฮันอก จะทาํให้เราได้เห็นภาพการใช้

ชีวิตประจาํวนั เครืองใชไ้มส้อย การกิน การอยู่  และการจดัแต่งบา้น และหากเราเดินไปจนสุดปลายสวนเกาหลี เราจะพบไทม์แคปซูลทีทาํขึน

เพอืเฉลิมฉลองกรุงโซลครบ600 ร้อยปี ภายในบรรจุของจาํนวน 600 ชินทีเป็นตวัแทนของเมืองและผูค้นกรุงโซลในปี 1994 โดยจะรอเปิดในอีก 

400 ปีขา้งหนา้ (2394)   

ดวิตฟีรี (ปัจจุบนัเป็นทนิียมมาก เพราะ ดิวตีฟรีประเทศนี มีถึง  บริษทัแข่งขนักนั)  เพลิดเพลินกบัการชอ้ปปิง ณ  ห้างปลอดภาษีล๊อตเตห้รือชิน

เซเก ใหท่้านไดเ้ลือกซือสินคา้แบรนดเ์นมนาํเขา้จากต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิด รวมทงัสินคา้แบรนดเ์กาหลียอดนิยมทีชาวเกาหลี ชาว

จีน และชาวญปีุ่ น    อสิระเต็มอมิ  #เมยีงดอง " ถนนแฟชันของเกาหล ี"  อิสระชอ้ปปิงบริเวณเมียงดอง Myeongdong ถูกขนานนามว่า " 



ถนนแฟชนัของเกาหลี "  มีห้างบูติกหลากยีห้อตงัแต่แบรนด์เนมต่างชาติถึงเกาหลี ร้านเสือผา้มีสไตลห์้องเล็กๆ  ร้าน Creative Lifestyle  ร้าน

รองเทา้ ร้านทาํผม ร้านเครืองประดบั ร้านคอสเมติก  ร้านกาแฟ ร้านไอศครีม ร้านขนม  ปัจจุบนัยงัเป็นแหล่งรวมร้านอาหารขายบนรถเข็น Food 

Truck ทกีาํลงัเป็นทนิียมสาํหรับคนรุ่นใหม่  ไม่ว่าจะเป็นของคาว ของหวาน หลากรูปแบบ ใหเ้ราเลือกตดัสินเอง วา่ร้านไหนเดด็ ร้านไหนโดนใจ 

*อิสระอาหารคาํ ณ ยา่นชอ้ปปิงเมียงดง เพือความคุม้ค่าในการชอ้ปปิง* 

หลงัจบรายการท่องเทียว  พาท่านเดินทางกลบัทีพกั 
 

DAY วนัทีห้า  กรุงโซล – สนามบินนานาชาตอิินชอน – กรุงเทพฯ เชา้ กลางวนั คาํ 

5  x x - 

รับประทานอาหารเช้า แบบอเมริกนัเกาหลีชุด หรือ เซม ิที ห้องอาหารโรงแรม 

 
ศูนย์โสมเกาหลี  ทุกท่านจะได้รู้จกัสมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแห่งมวลสมุนไพร  เพราะเกาหลีใตเ้ป็นประเทศทีมีการผลิตโสมเกาหลีทีมี

คุณภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลก  ซึงใครใครทีไดม้าเทียวก็จะชืนชอบหาซือเป็นของฝากเพราะราคาทีถูกว่าเมืองไทยและคุณประโยชน์นานปัการ 

เช่น ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทาํให้จิตใจสงบและเพิมพละกาํลงัโดยส่วนรวม  สรรพคุณทางการแพทย ์ช่วย

บาํรุงหวัใจ ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทาง เพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง   

เยยีมชมพระราชวังชังดก-สมบติัแห่งชาติทีถูกจดทะเบียนเป็นมรดกทางวฒันธรรมของโลก ถูกกล่าวขานว่าเป็นพระราชวงัแบบอย่างทาง

สถาปัตยกรรมและวฒันธรรมทางภูมิประเทศทีสวยงามไร้ทีติในช่วงเวลาหลายร้อยปีทีผ่านมา โดยเฉพาะกษตัริยโ์กจอง ซึงเป็นกษตัริยอ์งค์

สุดทา้ยของราชวงศโ์ชซอน ซึงต่อมาทรงถูกบงัคบัให้สละราชสมบติัโดยญีปุ่ นในปี ค.ศ.  แต่พระองคเ์องก็ทรงประทบัอยูท่ีพระราชวงัแห่งนี

จนสินพระชนม์ในปี ค.ศ.  (สวนลับบีวอน อุทยานพักผ่อนของเจ้าชายรัชทายาทในสมัยราชวงศ์โซซอน ซึงไม่ได้รวมไว้ในค่าทัวร์ ด้วย

ข้อจํากัดของเวลาท่องเทียว และ การสํารองรอบเข้า)  (ในวันจันทร์ ซึงเป็นวนัหยุดประจาํสัปดาห์ของพระราชวงั ขอปรับเปลียนไปเป็น

พระราชวงัเคียงบก หรือ พระราชวงัอืนๆนงัรถผ่านถนนสายสําคญัทีมีการเปิดปิดเป็นเวลา-สถานทีตงัทาํเนียบและบลูเฮาทห์รือบา้นประจาํ

ตาํแหน่งประธานาธิบดี 

อาหารกลางวนั 

 เมนูหมูไฟหรือบลโูกก ิ เป็นเนือหมูสไลดห์มกัซอสคนัจงัและเครืองปรุงรส ผดัย่างขลุกขลิกบนกะทะ 

หลงัอาหารกลางวนั  

หมู่บ้านพืนเมืองพูซอนฮันนก  ย่านสามฟ้า ถนนเก๋ไก๋ซัมซองดองกิล  พาท่านเดินยอ้นเวลากลบัไปยงับริเวณทีตงัของบา้นชนชนัยาง

บางของเกาหลีในราชวงศโ์ซซอน และยงัเป็นเขตพิเศษทีทางเทศบาลกรุงโซลอนุรักษไ์ว ้ โดยเราจะเรียกว่า “ พูชอน ฮนันก Bucheon Hanok 

Village “   ย่านทีบา้นสไตลฮ์นันกต่างๆ ของลูกหลานชาวยางบางอาศยัอยู่ หรือ ผูอ้นุรักษนิ์ยม หรือ เศรษฐีรุ่นใหม่ทีชอบกลินอายความเก่าแก่  

ใกลก้นัยงัเป็นยา่นสามฟ้า (ภูเขา นาํ และคน)  คือ ถนนซมัซองดองกิล ทีทอดยาวจากพระราชวงัคยองบกกุง ไปจนถึงสวนสาธารณะซมัชองทีเต็ม

ไปด้วยตน้ไม้และความร่มรืน ตลอดสองฝังถนน รวมถึงในตรอกซอกซอยนัน มีการออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมทีเก๋ไก๋เรียงรายตลอดถนน   



ตลอดจนรู้สีกถึงกลินอายของความกลมกลืนระหว่างตะวนัตกและตะวนัออกผ่านร้านคา้ต่างๆ  เช่น พิพิธภณัฑแ์สดงงานศิลปะ  ร้านอาหาร ร้าน

คาเฟ่  ร้านกาแฟ ร้านแกลลอรี ร้านแอนติก ร้านงานศิลป์  ร้านCreative ร้านสินคา้แฟชนังานดีไซน์ทีมีความเป็นเอกลกัษณ์ของตวัเอง  รวมทงั

ศูนยว์ฒันธรรมแฝงตวัอยู่ โดยมกัดดัแปลงอาคารเก่าฮนันกใหมี้ความสมยัใหม่โดยกลมกลืนระหวา่งความเป็นฮนันกและโมเดิร์น 

แวะซือของฝากติดไม้ติดมือทีศูนย์รวมของพืนเมือง (ละลายเงนิวอน)  ก่อนอาํลาเกาหลี  แวะซือของฝากติดไม้ติดมือทีศูนยร์วมของ

พืนเมือง (ละลายเงินวอน)  สาหร่ายหลากรูปแบบ หลากรสชาติ ขนมอร่อยต่างๆ ซีเรียลช็อคโก กาแฟ กระดูกม้าเจจูโด  ขนมโสม ชาโสม 

เครืองสําอางโสม หมอนสุขภาพ  กิมจิ  เป็บโปโร้ (ป๊อกกีเกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) ของใชใ้นบา้น ลูกบอลซักผา้  เครืองใชไ้ฟฟ้า ของที

ระลึก เป็นตน้  

เยน็.....ขึนอยู่กบัวนัและเวลาทีเดินทาง  เหินฟ้ากลบักรุงเทพฯ  

โดยสายการบิน T’way (TW),  Jeju Air (7C), Eastar Jet (ZE) 

บางสายการบินอาจมีชุดกล่องสแนค็บล็อกใหผู้โ้ดยสารบนเครืองบิน 

และยงัมีบริการ Air Cafe จาํหน่าย  อาหาร เครืองดืม และขนมคบเคียว ทีชาวเกาหลีนิยมกนั 

(สายการบินไม่อนุญาตใหผู้โ้ดยสารนาํอาหารขา้งนอกมารับประทานบนเครือง) 

คาํ.....เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ 
 

รายการนีเป็นเพียงขอ้เสนอทตีอ้งไดรั้บการยนืยนัจากผูจ้ดัอีกครงัหนึง   สงวนสิทธิในเรืองเทียวบินและตารางบินสายการบิน ราคา และ รายการ 

เปลียนแปลงหรือสับเปลียนได ้ โดยมิต้องแจง้ให้ทราบล่วงหน้า  ผูจ้ัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี 

เนืองจากเป็นการชาํระค่าทวัร์ในลกัษณะเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ เช่น ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  

การกระทาํทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย  เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง การถูกปฏิเสธในกรณีอืนๆ   ไม่รับประทานอาหารบางมือ ไม่เทียวบาง

รายการ เป็นตน้ 

ขอบคุณทีมาของภาพดีดีจากการท่องเทียวเกาหลี  www.visitkorea.co.kr ภาพทังหมดทีแสดงใช้เพือประกอบความเข้าใจ 

 

เมนูอาหารทัวร์สําหรับคณะ (ภาพอาหารทีแสดงใชเ้พอืประกอบความเขา้ใจ) 

ลมิลองเมนูดังตามละคร Winter Love Song “ ทัคคาลบี “  ชุด 4 ท่าน/โต๊ะ หรือไก่บาร์บีคิวผดั

ซอสเกาหลีอาหารเลืองชือของเมืองชุนชอน นาํไก่บาร์บีคิว ตกหรือขา้วเหนียวปัน มนัหวาน ผกัต่าง ๆ ลง

ผดัร่วมกบัซอสบาร์บีคิวเกาหลีในกะทะแบน วิธีการทานแบบเมียงคาํไทยโดยห่อกบัผดักาดเขียวเกาหลี 

เมือทานไประยะหนึง จะนําข้าวสวยและสาหร่ายแห้งมาผดัรวมกับทคัคาลบี เพือให้เกิดอาหารชนิด

ใหม่คือทคัคาลบโีปคึมหรือขา้วผดัทคัคาลบีททีงัหอมและน่าทาน เสริฟพร้อมเครืองเคียง   

เมนูหม้อไฟชาบูเห็ด ชุด 4 ท่าน/โต๊ะ อาหารพืนเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตงัแต่สมยัมองโกเลียบุก

คาบสมุทรเกาหลี คลา้ยสุกีหมอ้ไฟ   โดยนาํเนือหมูสไลด์ ตม้รวมมิตรกบัผกัตามฤดู เห็ดเกาหลี วุน้เส้น

หรือเส้นก๋วยเตียว  ใบบีซูหอม ในหมอ้ไฟ  เสริฟพร้อมนาํจิม ขา้วสวย และ เครืองเคียงต่างๆ   

 

 
 

เมนูหมยู่างคาลบี เสริฟไม่อนั ชุด 4 ท่าน/โตะ๊ อาหารพนืเมืองเกาหลีทีเลอืงชือและรู้จกักนัดีทวัโลก 

มีรสชาติออกหวาน นุ่มและกลมกล่อม นาํเนือหมูสต็กหรือหมูชินหมกั ปิงย่างบนกะทะ และตดัเป็นชิน

พอคาํ ห่อทานกบัผกักาดเขียวแบบเมียงคาํไทย  โดยใส่นาํจิมเตา้เจียว (เครืองจิมหมกั ทีช่วยชูรสอยา่งดี) 

ตามดว้ยขา้วสวยร้อนเลก็นอ้ย  อยา่ลืม ! ทานเครืองเคียงต่างๆ เพอืความสมดุลในการทานแบบหยนิหยาง   

บุฟเฟ่ต์อร่อยลาํ!!!  เมนูบาร์บีควิปิงย่างสไตล์เกาหลี กินไม่อนั ชุด 4 ท่าน/โต๊ะ  กบัหลากหลาย

สไตลข์องเนือหมู ไม่วา่จะเป็นแบบติดมนัสนัคอ แบบสามชนั แบบหมกัหวาน  เพมิเติมบริการเนือววั เนือ

ไก่ ไส้กรอก แฮม เห็ด  อีกทัง ข้าวสวยหุง นําซุปสาหร่ายมิยกกุก สลัด กิมจิ ใบผกักาดเขียวซังซู 

เครืองปรุงนาํจิมเตา้เจียว (เครืองจิมหมกั ทีช่วยชูรสอย่างดี)  ของทานเล่น เช่น ขา้วเหนียวต๊อกโป๊ะกี ของ

หวาน และ เครืองเคียงต่างๆ ใหลิ้มลองกนั  



เมนูบาร์บีคิวไฟหรือบลูโกกิ เสริฟเป็นชุดกะทะ สําหรับ 4 ท่าน/โต๊ะ เป็นอาหารดงัเดิมของ

คาบสมุทรเกาหลี ก่อนเมนูคาลบี โดยนาํเนือหมูสไลดห์มกัซอสคนัจงัและเครืองปรุงรสต่างๆ เมือนาํมา

ปรุงจะมีรสออกหวานนุ่ม  เวลาทาน นาํมาผดัย่างขลุกขลิกกบัซุปบลูโกกิบนกะทะแบนพร้อมผกักะหลาํ

และเส้นจนัทน์ โดยจะมีลกัษณะออกเป็นแบบนาํขน้ เพือเป็นนาํซุปไวค้ลุกคลิกทานกบัข้าว เสริฟพร้อม

ขา้วสวยร้อนและเครืองเคียงต่าง ๆ ประจาํวนัคู่โต๊ะ  

เมนูเปิบพสิดาร-ไก่ตุ๋นโสม  เสิร์ฟท่านละ 1 ตวั ในหมอ้ดินร้อน อาหารวงัในสมยัก่อน ตงัแต่สมยั

ราชวงศโ์ซซอน เชือกนัว่าบาํรุงและเสริมสุขภาพ  โดยใช้ไก่ทมีีอายุวยัรุ่น ภายในตวัไก่จะมีขา้วเหนียว 

รากโสม พทุราแดงและเคลด็ลบัในการตุ๋นเพือใหร้สชาติกลมกล่อม เนือไก่นุ่มและยอ่ย  เสริฟพร้อมเครือง

เคียงคู่โต๊ะ เช่น กกัตุกีหรือหวัไช่เทา้หมกัดอง หรือ กิมจิหมกัดอง และ เหลา้โสม เป็นตน้ 
 

 

Price & Conditions  

ราคานีเป็นราคาสําหรับนักท่องเทียวชาวไทยหรือผู้ถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านนั (นักท่องเทียวต่างประเทศ โปรดเช็ค)  

โปรแกรม LOVE Love SKI  เกาหลี 5 วนั 3 คืน  ราคาเริม (บาท) 16,900 

เดินทาง 25พฤศจิกายน19 -มีนาคม20 สายการบิน BUDGET AIRLINE กรุ๊ปคณะ 25-30 ท่านต่อคณะ 
 

 เดินทางขนัตาํปกติ  25  ทา่นผูใ้หญ่ (ทีนงัจาํกดั จองและจ่ายก่อนไดสิ้ทธิก่อน จองหลงั อาจตอ้งเพิมค่าตวั)  

 หากตาํกวา่กาํหนด อาจจะไม่มีหวัหนา้ทวัร์และอาจตอ้งมีการเปลียนแปลงราคา  หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีทีจะชาํระค่าบริการเพิม

เพือใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายินดีทีจะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค ์
 สงวนสิทธิในการปรับเปลียนราคาเพิม หากมีการปรับขึนของภาษีนาํมนัหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน คิดอตัรา ณ วนัที 15.08.19 

 สงวนสิทธิในเรืองเทยีวบินและตารางบิน ราคา และ รายการ เปลียนแปลงหรือสับเปลียนได ้ โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 

ในกรณีทีไม่ใชต้วักรุป๊แตต่อ้งการจอยทวัร ์คิดท่านละ 9,900 บาท 
เด็ก 2-7 ปี :  หอ้งพกั = ผูใ้หญ่ 2 + เด็ก 1 ไม่มีเตียง |  เด็ก 8-12 ปี  เตียงเสรมิหรือหอ้งครอบครวั 

ทารก หมายถึง ผูโ้ดยสารทีมีอายตุาํกวา่ 24 เดือน ณ วนัทเีดินทางไปและวนัเดินทางกลบั กรุณาติดต่อเพือขอราคาพิเศษ 

เดก็ทารกสามารถเดินทางโดยนงับนหนา้ตกัของผูใ้หญ่  โดยอนุญาตใหเ้ด็กทารกหนึงคนต่อผูใ้หญ่สองคนเท่านนั และห้ามมิให้นาํรถเขน็เดก็ 

หรือทนีงัสาํหรับเด็กขึนบนเครืองบิน จาํนวนเดก็ทารกต่อเทยีวบินถูกจาํกดัไวเ้พือความปลอดภยั และสายการบินสามารถปฏิเสธการนาํเดก็

ทารกเดินทางไปกบัท่าน  ส่วนผูจ้ดั เราคาํนึงถึงความปลอดภยัและเพือสร้างความสุขแก่คณะผูเ้ดินทาง 

ผูทุ้พลภาพ/มีปัญหาดา้นสุขภาพหรืออยูใ่นภาวะเจ็บป่วย ขอใหแ้จง้ผูจ้ดัก่อนซือทวัร์ เพือเช็คกบัทางสายการบินและผูใ้หบ้ริการ  เพราะอาจไม่

อนุญาตใหใ้ชอุ้ปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ ขึนเครืองบินได ้ เข่นนาํยา เขม็ฉีดยา เครืองใชแ้บตเตอรี หรือ เครืองหายใจ  

สตรีมีครรภ ์ขอให้แจง้ผูจ้ดัก่อนซือทวัร์  เพอืเช็คกบัทางสายการบินและผูใ้หบ้ริการ   โดยทวัไป 

-อายุครรภไ์ม่ถึง  สัปดาห์ : ตอ้งลงนามยนิยอมในเอกสารจาํกดัขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน เมือทาํการเช็คอินเพือแสดงความ

ยนิยอมไม่ทาํการเรียกร้องใดๆ ต่อสายการบิน 

-อายุครรภใ์นช่วงสปัดาห์ที  สัปดาห์ ถึง  สัปดาห์ : แสดงใบรับรองแพทย ์ ยนืยนัสปัดาห์ทีตงัครรภแ์ละกาํกบัวนัทีไม่เกินสามสิบ ( ) วนั

นบัจากเทียวบินขาออกทีกาํหนดหรือเทียวบินขาเขา้ทีกาํหนด  และตอ้งลงนามยนิยอมในเอกสารจาํกดัขอบเขตความรับผดิชอบของสายการบิน  

เมือทาํการเช็คอินเพือแสดงความยินยอมไม่ทาํการเรียกร้องใดๆ ต่อสายการบิน 

-อายุครรภต์งัแต่สปัดาห์ท ี  ขึนไป: สายการบินปฏิเสธการใหบ้ริการ 

ปกติผูจ้ดัจะส่งใบนัดหมายเตรียมตวัการเดินทาง ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ยประมาณ  5-7 วัน  

ข้อมูลสําหรับผู้เดนิทาง 

1. คนไทยถือหนงัสือเดินทางประเทศไทย ไม่ตอ้งยนืขอวีซ่าก่อนออกเดินทาง  

2. เตรียมหนงัสือเดินทางมีอายมุากกวา่ 6 เดือน ณ วนัเดินทาง (ตอ้งมีหนา้วา่งสาํหรับประทบัตราอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม) เพอืยนื ณ ด่านตรวจคน



เขา้เมือง   เนืองจากเคาเตอร์สายการบินหรือด่านตรวจคนเขา้เมืองอาจปฏิเสธการเดินทางของท่าน 

3. ค่าวีซ่าสาํหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว  กรุณาเตรียมเอกสารคือ  (1) พาสปอร์ต (2) ใบประจาํตวัคนต่างดา้ว (3) ใบสาํคญัถินทีอยู ่ (4) สาํเนา

ทะเบียนบา้น(ถา้มี) (5)รูปถ่ายสี 2 นิวท่านละ1รูป   

 ผู้จัดจะเป็นผู้ดาํเนินการยืนวซ่ีาให้ท่าน โดยท่านจ่ายค่าบริการต่างหาก (สําหรับหนังสือเดินทางต่างด้าวผู้ เป็นเจ้าของหนังสือเดินทาง

จะต้องทาํเรืองแจ้ง เข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยืนวีซ่า) สิทธิการออกวซ่ีาขึนอยู่กับสถานทูตเท่านัน 

4. ขอสงวนสิทธิไม่รับผดิชอบค่าเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ นามสกุล คาํนาํหนา้ชือ เลขทีหนงัสือเดินทาง และอนืๆ เพอืใชใ้น

การจองตวัเครืองบิน ในกรณีทีมิไดส่้งหนา้สาํเนาหนงัสือเดินทาง (พร้อมทงัหนา้เปลียนชือนามสกลุ ถา้มี) ใหก้บัทางผูจ้ดั 
Departure  พฤศจิกายน 2019 (ทนัีงจาํกัดในแต่ละวัน จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อาจต้องเพิมค่าตัว ) 

เช็คอนิ วันออกเดินทาง วันเดินทางกลบั ราคา/ท่าน(บาท) ห้องเดียว+ หมายเหตุ 

วนัพธุ 27 พฤศจิกายน 19 01 ธนัวาคม 19 16,900 5,900  

วนัเสาร์ 30 พฤศจิกายน 19 04 ธนัวาคม 19 16,900 5,900  

 

Departure  ธันวาคม 2019 (ทนีังจาํกัดในแต่ละวัน จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อาจต้องเพิมค่าตัว ) 

เช็คอนิ วันออกเดินทาง วันเดินทางกลบั ราคา/ท่าน(บาท) ห้องเดียว+ หมายเหตุ 

วนัพธุ 04 ธนัวาคม 19 08 ธนัวาคม 19 19,900 6,900  

วนัเสาร์ 07 ธนัวาคม 19 11 ธนัวาคม 19 19,900 6,900  

วนัพธุ 11 ธนัวาคม 19 15 ธนัวาคม 19 19,900 6,900  

วนัเสาร์ 14 ธนัวาคม 19 18 ธนัวาคม 19 19,900 6,900  

วนัพธุ 18 ธนัวาคม 19 22 ธนัวาคม 19 19,900 6,900  

วนัเสาร์ 21 ธนัวาคม 19 25 ธนัวาคม 19 19,900 6,900  

วนัพธุ 25 ธนัวาคม 19 29 ธนัวาคม 19 22,900 7,900  

วนัศุกร์ 27 ธนัวาคม 19 31 ธนัวาคม 19 25,900 7,900 วนัหยดุปีใหม่ 

วนัเสาร์ 28 ธนัวาคม 19 01 มกราคม 20 27,900 8,900 วนัหยดุปีใหม่ 

วนัอาทติย ์ 29 ธนัวาคม 19 02 มกราคม 20 27,900 8,900 วนัหยดุปีใหม่ 

วนัจนัทร์ 30 ธนัวาคม 19 03 มกราคม 20 25,900 8,900 วนัหยดุปีใหม่ 

 

Departure  มกราคม 2020 (ทีนังจาํกัดในแต่ละวัน จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อาจต้องเพิมค่าตัว ) 

เช็คอนิ วันออกเดินทาง วันเดินทางกลบั ราคา/ท่าน(บาท) ห้องเดียว+ หมายเหตุ 

วนัพธุ 01 มกราคม 20  มกราคม 20 19,900 6,900  

วนัเสาร์ 04 มกราคม 20  มกราคม 20 19,900 6,900  

วนัพธุ 08 มกราคม 20  มกราคม 20 19,900 6,900  

วนัเสาร์ 11 มกราคม 20  มกราคม 20 19,900 6,900  

วนัพธุ 15 มกราคม 20  มกราคม 20 19,900 6,900  

วนัเสาร์ 18 มกราคม 20  มกราคม 20 19,900 6,900  

วนัพธุ 22 มกราคม 20  มกราคม 20 19,900 6,900  

วนัเสาร์ 25 มกราคม 20  มกราคม 20 19,900 6,900  

วนัพธุ 29 มกราคม 20  มกราคม 20 19,900 6,900  

 

Departure  กมุภาพนัธ์ 2020 (ทนัีงจาํกัดในแต่ละวัน จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อาจต้องเพิมค่าตัว ) 

เช็คอนิ วันออกเดินทาง วันเดินทางกลบั ราคา/ท่าน(บาท) ห้องเดียว+ หมายเหตุ 



วนัเสาร์ 01 กุมภาพนัธ ์ 20 05 กุมภาพนัธ ์ 20 18,900 5,900  

วนัพธุ 05 กุมภาพนัธ์  20 09 กุมภาพนัธ์  20 18,900 5,900  

วนัเสาร์ 08 กุมภาพนัธ ์ 20 12 กุมภาพนัธ ์ 20 18,900 5,900  

วนัพธุ 12 กุมภาพนัธ ์ 20 16 กุมภาพนัธ ์ 20 18,900 5,900  

วนัเสาร์ 15 กุมภาพนัธ์  20 19 กุมภาพนัธ์  20 18,900 5,900  

วนัพธุ 19 กุมภาพนัธ ์ 20 23 กุมภาพนัธ ์ 20 18,900 5,900  

วนัเสาร์ 22 กุมภาพนัธ์  20 26 กุมภาพนัธ์  20 18,900 5,900  

วนัพธุ 26 กุมภาพนัธ ์ 20 01 มีนาคม 20 18,900 5,900  

วนัเสาร์ 29 กุมภาพนัธ์  20 04 มีนาคม 20 18,900 5,900  

 

Departure  มีนาคม 2020 (ทนีังจาํกัดในแต่ละวนั จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อาจต้องเพิมค่าตัว ) 

เช็คอนิ วันออกเดินทาง วันเดินทางกลบั ราคา/ท่าน(บาท) ห้องเดียว+ หมายเหตุ 

วนัพธุ 04 มีนาคม 20 08 มีนาคม 20 17,900 5,900  

วนัเสาร์ 07 มีนาคม 20 11 มีนาคม 20 17,900 5,900  

วนัพธุ 11 มีนาคม 20 15 มีนาคม 20 17,900 5,900  

วนัเสาร์ 14 มีนาคม 20 18 มีนาคม 20 17,900 5,900  

วนัพธุ 18 มีนาคม 20 22 มีนาคม 20 17,900 5,900  

 

อตัรา

ค่าบริการ

รวม   

ตามรายการ:  ค่าตวัเครืองบินชนัประหยดั กรุงเทพฯ – อินชอน  – กรุงเทพฯ  ไปกลบัแบบหมู่คณะ ( ตามวนัเวลาทีระบุในตวั

เครืองบิน )  พร้อมทีพกั  3  คืน (หอ้งละ  2-3  ท่าน) + อาหารเชา้ กลางวนั และเยน็หรือคาํ + บตัรเขา้ชมสถานที + รถนาํเทียวตาม

รายการ + รวมค่าภาษีมูลค่าเพิม 7% (ยกเวน้ตวัเครืองบิน) + สายการบินจํากัดนําหนักเพียงท่านละ 15 กก. (ขึนอยู่

กบันโยบายสายการบิน ไม่เกินจาํนวน 1-2 ชิน)  และถือขึนเครืองได้อกีท่านละ 1 ชิน 10 กก. (ตามขนาดทีกาํหนดของสาย

การบิน ไม่รวมกระเป๋าสะพาย) +  ประกนัอุบติัเหตุตามกรมธรรม ์(ขันตาํวงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 

1-15 ปี หรือ อาย ุ75-85 ความคุ้มครองเหลือ 50% อายตุาํกว่า 1 ปี หรือ อายเุกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจาํตัวหรือ

การถกูฆาตกรรมหรือถกูทาํร้ายร่างกาย)  

ตัวเครืองบินและค่าทวัร์ทีชําระแล้ว 

ตวัเครืองบิน ไปกลับแบบหมู่คณะ ไม่สามารถ 

เปลียนเทียวบินไปหรือกลบั เปลียนวนัเดินทางไปหรือกลบั เปลียนชือผูเ้ดินทาง อพัเกรดทีนงั คืนค่าบตัรโดยสาร 

และหากยกเลิกการเดินทาง  ไม่มีระบบ คืนเงินบางส่วน    หากผู้โดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศ

เกาหลี จากเจา้หน้าทแีรงงานไทยหรือเจา้หนา้ทีตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หน้าทีตรวจคนเขา้เมืองทีประเทศเกาหลี 

ทางผูจ้ดัและทางสายการบินจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเกิดขนึทุกกรณี  ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับทีประเทศเกาหลี

เรียกเกบ็  ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทยีวบินถดัไปทีมีทีนงัว่างหรือตามวนัเดินทางของตวัเครืองบิน  ทงันีแลว้แต่ทาง

เจา้หนา้ทีตรวจคนและสายการบิน ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

โรงแรมทพีักทีระบุในรายการทัวร์ อาจมีการเปลียนแปลง เนืองจากเป็นทวัร์ราคาพิเศษ (โรงแรมทีพกัไม่ไดอ้ยู่ในใจกลางเมือง) 

ปกติผูจ้ดัจะแจง้ใหท้ราบก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ยประมาณ  3-5 วนั พร้อมทงัใบนดัหมายเตรียมตวัการเดินทาง 

รูปแบบห้องพักของโรงแรมจะแตกต่างกัน  รูปแบบห้องพกัของโรงแรมจะแตกต่างกนั และอาจมีสไตลก์ารตกแต่งทุกหอ้งไม่

เหมือนกัน ห้องพกัเดียว (Single เตียงเล็กมาตราฐาน 1 เตียง) ห้องคู่ (Twin เตียงเล็กมาตราฐาน 2 เตียง / Double เตียงใหญ่

มาตราฐาน 1 เตียง)  และห้องพกัแบบ  3 ท่าน  (Family Room 1 เตียงใหญ่+1เตียงเล็ก) ห้องพกัอาจจะไม่ติดกนั ห้องมีขนาด

กะทดัรัด มีหรือไม่มีอ่างอาบนาํ มีสิงอาํนวยความสะดวกครบ นาํดืมฟรีอยูใ่นห้องพกัจะมี 1 หรือ 2 ขวด ส่วนนาํแร่ยหี้อและมินิ

บาร์ในโรงแรมราคาจะสูงกวา่ปกติ  อาจมีบริการกาตม้นาํ+ชากาแฟฟรี ช่วงการจดังานระดบัเมือง ระดบัประเทศ ระดบันานาชาติ 

เช่น Trade Fair, Convention, Festival, Conference, Expo เป็นตน้ เป็นผลใหร้าคาโรงแรมสูงขึนมากและห้องพกัในเมืองเต็ม  



ผูจ้ดัขอสงวนสิทธิในการจดัทพีกัตามความเหมาะสม 

เมนูอาหารทัวร์  โดยปกติทางผูจ้ดัจะหลีกเลียงอาหารประเภทเนือววัเพือส่วนรวม จะบริการเป็นหมูหรือไก่หรือมือพิเศษตาม

รายการ โดยส่วนมากอาหารทวัร์มกัจะเป็นอาหารทานเพือโภชนาการและสุขภาพ จะไม่ออกรสจดั แบบอาหารทอ้งถิน เช่น หมู

ยา่งเกาหลี ไก่ตุ๋นโสม เกาหลีมีวฒันธรรมในการรับประทานอาหาร ซึงจะนิยมอาหารชนิดเดียว มกัจะเป็นการทานแบบแบ่งปัน 

คือ 1 ชุดต่อ 4 ท่าน และมีเครืองเคียงแบบต่างๆ พร้อมขา้วสวย     การนาํเครืองดืมทงัประเภทแอลกอฮอลแ์ละไม่แอลกอฮอลเ์ขา้

ไปในร้านอาหาร ทางร้านอาจจะเก็บค่าบริการ หรือ ค่าเปิดขวดเสมอ      สาํหรับท่านทีมีขอ้จาํกดัทางดา้นอาหารหรือศาสนา ท่าน

อาจตอ้งชาํระเพิมเติม หรือ เตรียมอาหารส่วนตวัไป ระหวา่งมืออาหาร กรุณารอจนกว่าทางร้านอาหารเสิร์ฟอาหารสาํหรับกรุ๊ปให้

เรียบร้อยก่อน จึงจะทาํอาหารพิเศษเสิร์ฟใหท้่านไดใ้นภายหลงั     เมนูอาหารอาจมีการเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ขึนอยู่

กับสถานการณ์   เช่น เวลาออกหรือเวลาถึงของเทียวบินแต่ละสายการบิน  การจารจรบนทอ้งถนน  วนัเวลาเปิดปิดของ

ร้านอาหาร  หรือดว้ยสาเหตุต่างๆ  ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงหรือปรับปรุง   

ในกรณีทีเกิดเหตุใดๆ จนทําให้คณะทัวร์ไม่สามารถออกเดินทางได้   เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลิกการเดินทางกะทนัหนั ทางสาย

การบินเรียกทีนังคืนด้วยเหตุผลของสายการบิน ฯลฯ ทางผูจ้ัดจะพยายามหาโปรแกรมอืนในราคาและช่วงเวลาใกลเ้คียงกัน

ทดแทน ขอให้ลูกคา้ตระหนกัดีวา่เหตุการณ์ดงักล่าวถือเป็นเหตุสุดวิสยัและเชือมนัว่าผูจ้ดัไดพ้ยายามอยา่งสุดความสามารถ  โดย

ลูกคา้จะไม่ยกเหตขุอ้นีมาเป็นขอ้เรียกร้องใดๆ กบัผูจ้ดั  หากลูกคา้ประสงครั์บเงินคืน ทางผูจ้ดัยนิดีคืนเงิน  

ราคา

ค่าบริกา

รไม่รวม  

 

ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาท ิอาหารและเครืองดืมทีสงัเพิม โทรศพัท ์โทรสาร มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่าทาํหนงัสือเดินทาง ค่าซกัรีด  ค่า

สมัภาระทีเกินชินหรือนาํหนกัเกินสายการบินกาํหนด  ค่าวซ่ีาพาสปอร์ตต่างดา้วหรือต่างชาติ   

จดัเกบ็ 60,000 วอน ทีสนามบินสุวรรณภูมิ ( ค่าบริการของ คนขบัรถ+ไกด์ )  

*** หวัหนา้ทวัร์แลว้แต่ความพึงพอใจของท่าน *** 

เงือนไข

ในการ

จอง   

ปกติมัดจําท่านละ 5,000 บาทต่อท่าน  โดยตอ้งดาํเนินการโอนเงินภายใน 1-2 วนันบัจากวนัทีทาํการ

จองและส่งใบเรียกเกบ็เงิน  และ ชาํระส่วนทีเหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 30 วนัก่อนเดินทาง  

ช่วงเทศกาล High Season (เทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วนัแรงงาน วนัฉตัรมงคล  วนัหยดุสาํคญั

ทางศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือนธนัวาคม)  หรือ เทยีวบินเหมาลาํ  มัดจําท่านละ 10,000 บาทต่อท่าน 
โดยตอ้งดาํเนินการโอนเงินภายใน 1-2 วนันบัจากวนัทีทาํการจองและส่งใบเรียกเก็บเงิน  และ ชาํระส่วนทีเหลือ

ก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย  35 วนัล่วงหนา้  หากไม่ชาํระมดัจาํตามกาํหนด ขออนุญาตตัดทีนังให้ลกูค้าท่านอืนทีรออยู่    การ

ชาํระไม่ครบ ทางผูจ้ดัถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงือนไข หรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดใด ผูจ้ดั

มีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทางและขอสงวนสิทธิในการคืนเงินตามเงือนไขการยกเลิก 

การ

ยกเลกิ

การจอง   

 

1) การยกเลิกการจองนนั จะตอ้งแฟ็กซ์หรืออีเมลแ์จง้ยกเลิกการจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  30 วนัทาํการ ก่อนการเดินทาง โดยจะยึด

เงินมดัจาํ 5,000 บาท  ยกเวน้ช่วงเทศกาล High Season (เทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วนัแรงงาน วนั

ฉตัรมงคล  วนัหยดุสาํคญัทางศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือนธนัวาคม)  จะยดึเงินมดัจาํ 10,000 บาท      

2)  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-24 วนั - เก็บค่าใชจ่้าย 10,000  ยกเวน้ช่วงเทศกาล High Season  12,000 - 18,000 บาท   

3)  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-23 วนั - เก็บค่าใชจ่้าย 80% ของราคาทวัร์  ยกเวน้ช่วงเทศกาล High Season  เก็บค่าบริการ 100%   

4)  ยกเลิกก่อนการเดินทางวนัเดินทาง หรือ 1-14 วนั - เก็บค่าบริการทงัหมด 100%   

(ราคาทัวร์เป็นการซือขาดแบบมเีงือนไขกับทางสายการบินและทางผู้จัดทัวร์เส้นทางเกาหลี จะไม่มกีารคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการ

ทังหมดไม่ว่ากรณีใดใด) โดยเฉพาะช่วงเทศกาล High Season หรือ ฤดูกาลท่องเทยีวของเกาหลี    

การคืนเงินทุกกรณี  ผูมี้ชือในเอกสารการจอง จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนททีาํการของผูจ้ดั

อย่างใดอย่างหนึงเพือทาํเรืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอาํนาจ 

หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ  และหนา้สมุดบญัชีธนาคารทีตอ้งการใหน้าํเงินเขา้ใหค้รบถว้น 

สายการบินและตัวเครืองบนิ 

ในการสํารองทีนังและการใส่ชือในระบบสํารองทีนัง  ผูเ้ดินทางต้องส่งสาํเนาของหนงัสือเดินทาง ( Passport ) ทีชดัเจน หรือ ส่ง



รายละะรายละเอียดทีสายการบินตอ้งการ (ภาษาองักฤษ) เช่น คาํนาํหนา้ชือ ชือและนามสกุล วนัเดือนปีเกิด เลขทีพาสปรอต วนัหมดอาย ุ( โดย

เซ็นตชื์อและเขียนยนืยนัรับรองเอกสารเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ทางผูจ้ดั )  หากไม่มีการส่งขอ้มูลทงัหมดในพาสปรอตเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้

ทางผูจ้ดั และเกิดการออกชือนามสกุลในตวัหรือบตัรโดยสารผิดพลาด อาจมีผลให้ผูโ้ดยสายจะตอ้งรับผิดชอบในค่าใชจ่้ายใหม่ทีจะเกิดขึน

ทงัหมด และสายการบินไม่มีระบบเสียค่าใชจ่้ายเพือแกไ้ขตวัสะกดคาํนาํหน้าชือ / ชือ / นามสกุล หรือ การเปลียนชือผูเ้ดินทาง 

หากท่านต้องซือบัตรโดยสารภายในประเทศ  (เครืองบิน รถทัวร์, รถไฟ) เพือไปและกลบักรุงเทพฯ    กรุณาเลือกซือบตัรโดยสาร

ภายในประเทศประเภททีสามารถเลือนวนัและเวลาการเดินทางได ้       ทงันีเพือป้องกนัปัญหาเทียวบินล่าช้าหรือการเปลียนแปลงเวลาของ

เทียวบินหรือการเปลียนแปลงวนัเดินทาง 

ตัวสายการบินไม่สามารถระบุทีนัง ซือแบบใช้วิธี RANDOM คือสุ่มเลือกทีโดยระบบสายการบิน   การจดัทีนังบนเครืองบิน 

เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนด ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้แต่จะทาํการ Request ใหไ้ดเ้ท่านนั    

การเช็คอนิตัวเดนิทางทเีคาเตอร์สายการบนิ  เงือนไข 

 เคาน์เตอร์เช็คอินจะเปิดให้บริการก่อนเวลาเครืองออกสาม ( ) ชวัโมง เคาน์เตอร์ จะปิดให้บริการก่อนเวลาออกเดินทาง  (90) นาที  

ผูโ้ดยสารจาํเป็นตอ้งดาํเนินการใหเ้รียบร้อยภายในระยะเวลาทีไดร้ะบไุว ้ทงันีไม่วา่ในกรณีใดๆ  สายการบินสงวนสิทธิในการปฏิเสธการ

เดินทาง โดยไม่มีการคืนเงินค่า โดยสารทีท่านไดช้าํระไปแลว้  

 ไม่แสดงตนหรือยนืยนัความเป็นตวัท่านต่อพนกังานของสายการบิน 

 ไม่อาจแสดงเอกสารไดอ้ยา่งครบถว้นและถูกตอ้ง (เอกสารการเดินทางทชีาํรุดไม่สมบูรณ์จดัวา่เป็นเอกสารทีไม่ถูกตอ้ง)  

 สาํหรับท่านตอ้งมีตราอนุญาตเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ (วซ่ีา) ซึงจาํเป็นต่อการเดินทางไปยงัสถานทีต่างๆ   หรือ  เอกสารการเจง้

เขา้แจง้ออก   หรือ  เอกสารดา้นการทาํงาน Work Permit 

 กระทาํการประทุษร้ายแก่พนักงานของสายการบิน หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย ณ เคาน์เตอร์ของสายการบิน หรือดูหมิน เหยียดหยาม

พนกังานของสายการบินไม่ว่าโดยการกระทาํหรือโดยวาจา 

 หากรัฐบาลหรือหน่วยงานอืนไม่อนุญาตใหท้่านเดินทางหรือขึนเครืองบิน 

 หากสายการบินเห็นควรว่าไม่สมควรแก่การเดินทางเนืองจากอาการเมาสุราหรือมีลกัษณะอาการทีเป็นอนัตรายอย่างเห็นไดช้ัดในทาง

การแพทย ์และ/หรือ  หากสายการบินเห็นควรว่าไม่เหมาะสมในการเดินทางโดยเหตุผลทางการแพทย ์หรือเงือนไขทางการแพทยข์อง

ท่านอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพแก่ผูโ้ดยสารอนื 
 

อุ่นใจเพมิ  เนืองจากการเดินทางนันเต็มไปด้วยความเสียง และความรับผิดชอบของทางสายการบินทีมีต่อ

ผูโ้ดยสารนนัมีจาํกดั ดงันนัจึงแนะนําให้ ซือประกันภยัการเดินทางและสุขภาพเพิมเติม ท่านสามารถเลือกซือความ

คุม้ครองตามทีท่านตอ้งการ โดยเฉพาะกรณี เกิดเหตุเจ็บป่วยจะมีความสามารถในการจ่ายค่ารักษาได ้เนืองจากหากเกิดเหตุ

ดงักล่าวขึนในต่างประเทศ เช่น ประเทศเกาหลีใต ้จะมคี่าใชจ่้ายทีสูงมาก 

เพือความคุ้มครองบาดเจบ็ เจบ็ป่วย ไฟล์ยกเลกิ ตกเครือง ยกเลกิเดนิทาง กระเป๋าหาย พาสปรอร์ตหาย ทีมแพทย์แกเฉิก 

 แผนคุ้มครองสุขภาพ เพยีง 200 บาท  รักษาพยาบาล+สุขภาพ – อุบติัเหตุ – ยา้ยฉุกเฉิน+ส่งศพ – ทีมแพทย์

ฉุกเฉิน 

 แผนคุ้มครองสุขภาพ เพียง 500 บาท  รักษาพยาบาล+สุขภาพ – อุบติัเหตุ – ยา้ยฉุกเฉิน+ส่งศพ – ทีมแพทย์

ฉุกเฉิน – ยกเลิกการเดินทาง – ลดจาํนวนวนัเดินทาง – กระเป๋าเดินทางหายหรือเสียหาย – ความล่าชา้ของระบบขนส่ง

มวลชน – ความล่าชา้ของสัมภาระ – การจีโดยสลดัอากาศ – การพลาดต่อเทียวบิน – พาสปอร์ตหาย – ความรับผิดต่อ

บุคคลภายนอก – เงินชดเชยระหว่างรักษาตวัในต่างประเทศ 



ขอ้ตกลงและเงือนไขการเดินทางท่องเทียวกบัเรา 
 จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ทีประสงค์จะไปท่องเทียวตามรายการของทัวรทุ์กวันเท่านัน  หากท่านไม่สามารถร่วมทวัรทุ์กวนั แค่สมคัรมาร่วม

ทวัรเ์พียงเพือการใชต้วัเครืองบินและทีพกัในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏวา่ท่านไม่รวมทวัร์ในบางวนั ทางบริษัทจะคิด
ค่าดาํเนินการในการแยกท่องเทียวเอง 300 USDต่อท่าน  (ก่อนซือทวัร ์จะตอ้งแจง้ความประสงคที์เป็นจริง เพือทางผูจ้ดัจะไดคิ้ด
ค่าบริการทีเหมาะสม)   หมายเหต ุหากการไปพบเพือนหรือญาติหรือไปติดต่อธุรกิจหรือท่องเทียวอิสระ ทําหลังจากทีรายการเสร็จสินในแต่
ละวนัแลว้ ไม่เป็นเหตุทีทางผูจ้ดั จะตดัการใหบ้รกิารท่านแต่อย่างใด  

 ขอสงวนสิทธิในการขายหรือไม่ขายใหแ้ก่ท่านทีตอ้งใชร้ถเข็น หรือ มีโรคประจาํตวับางอยา่ง หรอื ทอ้งอ่อนหรือทอ้งแก่มาก หรือ มีเด็กอายุ 1-2 
ปี หรอื คนพิการ หรือ พระภิกษุสงฆ ์หรือ นักบวช (ก่อนซือทัวร์ จะตอ้งแจง้ เพือหาขอ้ตกลงร่วมกนั เพราะเราคํานึงถึงความปลอดภยัและเพือ
สรา้งความสุขแก่คณะผูเ้ดินทาง)   

 ขอสงวนสิทธิไม่รบัท่านผูเ้ดินทางทีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศเกาหลีใตเ้พือไปทาํงาน หรือเพือการอืนใดอนัมิใช่การท่องเทียว  
 การเปลียนแปลงรายการท่องเทียวในทุกการเดินทางอาจเกิดการเปลียนแปลง  ดงันี รายการท่องเทียว เมนูอาหาร โรงแรมทีพกั รถทัวรใ์นแต่ละ

วนัทีไดจ้ัดเตรียมไว ้(ทังช่วงนําเสนอ ช่วงสรุป และช่วงเดินทางจริง) ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงหรือปรับปรุง  โดยพยายามทีจะตาม
รายการสรุปใหต้รงมากทีสุด หรือในระดบั หรือในคุณภาพทีใกลก้นัมากทีสุด 

 ขอสงวนสิทธิปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายทีเกิดกับชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกทํารา้ย ความตาย อุบัติเหตุต่างๆ  สูญหายใน
ทรพัยสิ์นหรอือย่างอืน การนัดหยุดงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวตัิ  และอนืๆ ทีเกิดขนึทางตรงหรือทางออ้ม  

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานทีเกียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปลียนแปลง การบริการจากสายการบิน ( ความสูญหาย
หรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ของเทียวบิน การยกเลิกเทียวบิน มีการยุบเทียวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลียนแปลง 
เนืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย ์หรือเหตุผลทางดา้นความปลอดภยั เป็น
ตน้  โดยจะปฏิบัติตามเงือนไขและขอ้จาํกดัความรบัผิดชอบของแต่ละสายการบิน )  บริษัทขนส่ง  รถโดยสาร  เรือบริการ หรือ หน่วยงานที
ใหบ้ริการ  ทีจะส่งผลทําใหเ้สียเวลาหรือยกเลิกรายการท่องเทียวทัวรบ์างรายการหรือทงัหมด  ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกรอ้งค่าเสียหาย ไม่ว่า
ในกรณีใดๆ ทังสิน ทังค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรูสึ้ก และค่าใชจ้่ายทีบริษัทจ่ายไปแลว้ เป็นตน้   ขอใหท้ราบว่า  ผูจ้ดัจะดําเนิน
โดยสุดความสามารถทีจะประสานงานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้ แต่จะไม่คืนเงิน  

 มคัคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้ําสญัญาใดๆ ทังสินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอํานาจของผูจ้ัด
กาํกบั  

 ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี เนืองจากเป็นการชาํระค่าทัวรใ์นลักษณะเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ เช่น 
ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระทาํทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้ง การถูกปฏิเสธในกรณีอืนๆ   ไม่รบัประทานอาหารบางมือ ไม่เทียวบางรายการ เป็นตน้ 

 ขอความร่วมมือในเรืองความประพฤติของคนเดินทางหากผูจ้ดัหรือตัวแทนของประเทศทีท่านไดเ้ดินทางมา เดินทางไปสู่ หรือเดินทางผ่าน  เห็น
วา่ผูโ้ดยสารประพฤติตนทีอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อผูเ้ดินทางอืนๆ หรือทรพัยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบัติหน้าทีของเจา้หน้าที (ตัวแทน) หรือไม่
ปฏิบตัิตามคําชีแจงของเจา้หน้าที (ตัวแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามทีเห็นสมควรเพือป้องกนัไม่ใหค้วามประพฤติดังกล่าวดําเนินต่อไป ซึง
รวมไปถึงการยบัยงั และปฏิเสธใหบ้ริการ 

 การชอ้ปปิงการเลือกซือของนักท่องเทียว เป็นส่วนหนึงของการท่องเทียว โดยเฉพาะการท่องเทียวประเทศเกาหลีใต ้ซึงเป็นแหล่งชอ้ปปิงทีคน
ไทยชืนชอบ   โปรแกรมทัวร์อาจจะมีการรายการพาไปชอ้ปปิงยงัสถานทีต่างๆ โดยการเลือกซือของทุกอย่างเป็นเรืองการตัดสินใจส่วนตัว
เสมอ  และ ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธิไม่รบัผิดชอบทุกการซอืของท่าน 

 กระเป๋าลูกคา้ตอ้งยอมรบัในความเสียงของกระเป๋าทุกใบของตัวเอง (ท่านสามารถเลือกซือประกนัเพิม เกียวกับสมัภาระกระเป๋า เพราะสายการ
บินมีกาํหนดการจํากดัความรบัผิดชอบต่อสมัภาระ)  ทางทัวรจ์ะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าชา้ อุบัติเหตุ ทีเกิดจากกรณีใดๆ 
ทงัสิน  ซงึลูกคา้ตอ้งเขา้ใจวา่ โดยปกติทุกฝ่าย เช่น คนขบัรถ  มคัคุเทศก ์หรือ หวัหน้าทัวร ์ ถึงแมจ้ะพยายามในการดูแลและระวงัเรืองสมัภาระ
กระเป๋าเดินทางลูกคา้ 
ผูร้ว่มเดินทางตกลงปฏิบัติตามขอ้กาํหนดและเงือนไขการเดินทางนีทุกประการและในกรณีมีขอ้พิพาท ใหถ้อืคาํตดัสินของผูจ้ดัเป็นทีสินสุด 

 


