
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

หนาวนี� ที�เกาหลี  ชิมสตรอว!์ ลุยหิมะ พกัสกรีีสอร์ท สนุกไม่รู้ลืม  #สวนสนุกเอเวอร์แลนด ์
โปรแกรม LOVE Love SKI เกาหลี 5 วนั 3 คืน  ราคาเริ�ม (บาท) 16,900 

เดินทาง 22พฤศจิ18-มีนาคม19 สายการบิน BUDGET AIRLINE กรุ๊ปคณะ 20-30 ท่านต่อคณะ 

ที�พกั ระดบั 3 ดาวเกาหลี  จดัห้องพกั 3 คืน  #1 คืน สกีรีสอร์ท #2 คืน เมืองอินชอน หรือ เคียงกีโด หรือ กรุงโซล 

รถโคช บริการดว้ยรถซึ�งมีขนาดของรถจะเป็นไปตามจาํนวนของผูโ้ดยสาร ปกติก 25 หรือ 30 หรือ 40 หรือ 45 ที�นั�ง   

อาหาร 

อาหารเชา้@โรงแรม 3 มื�อ อาหารกลางวนัและคํ�า@หอ้งอาหารทอ้งถิ�น 6 มื�อ   เมนูจดัหลากหลายไม่ซํ� ากนั  #หมู

ยา่งคาลบี�ไม่อั�น  #หมอ้ไฟชาบู #ไก่ตุ๋นโสม  #บาร์บีคิวหมูไฟ  #อนัดองจิมทคั  #BBQบุฟเฟ่ตไ์ม่อั�น  ฟรี ! นํ�าแร่

ดืมบนรถวนัละ 1 ขวด 
 

วนัแรก (-) 

วนัที�สอง  
(-.L.D)    

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต ้– ฟรี ! สวนกรีนเฮาส์สตรอวเ์บอร์รี'  – ฉลองเทศกาลเล่นส
โนวส์เลด ที'สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ รวมบัตรเล่นเครื'องเล่นได้ไม่จาํกดัรอบ  รวมสวนสัตวเ์ปิด – พกัสกีรีสอร์ท #SKI Resort 

#OAK VALLEY #BEAR TOWN #YANGJI  #WELLI HILLI  #PHOENIX 

วนัที�สาม 
(B.L.D) 

เทศกาลเล่นสกีสโนว ์หิมะ –  เรียนรู้วฒันธรรมการทาํคิมบบั (ขา้วห่อสาหร่าย) + แต่งชุดฮนับกแช๊ะถ่ายภาพ – กรุงโซล – ศูนย์

นํ1 ามนัสนเขม็แดง  –  ศูนยเ์ครื'องสาํอางเวชสาํอาง – ภูเขานมัซานหอคอย N Tower  สายเคเบิ1ล Love Rock Cable – โรแมนติกคํ'า

คืนที'คลองชงเกชอน 

วนัที�สี� 
(B.L.-) 

ศูนยโ์สมเกาหลี – พระราชวงัมรดกโลกชงัดก –  ผ่านชมบลูเฮา้ส์  – หมู่บา้นพื1นเมืองนมัซานฮนันก – ดิวตี1ฟรี – ยา่นเมียงดอง – 

ตลาดพื1นเมืองใหญ่สุด “ ทงแดมุน “  –  ทงแดมุน ดีไซน์ พาร์ค (DDP) สวนดอกกหุลาบไฟ LED กวา่สองหมื�นกวา่ดวง 

วนัที�หา้ 

(B.L) 

ศูนยฮ์๊อกเก็ตนามู – พิพิธภณัฑ์ภาพวาดลวงตาสี� มิติ พิพิธภณัฑ์นํ� าแข็ง Ice Museum พิธภณัฑ์แห่งรัก  Love Museum – ย่านมหา

ลยัฮงแด แหล่งรวมตวัวยัรุ่นชาวโสม – แวะซื1อของฝากติดไมติ้ดมือที'ศูนยร์วมของพื1นเมือง (ละลายเงินวอน) – สนามบินนานาชาติ



 

 

 

 

 

 

 

 

อินชอน – กรุงเทพฯ 

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

เดินทาง 22พฤศจิ18-มีนาคม19 สายการบิน BUDGET AIRLINE กรุ๊ปคณะ 20-30 ท่านต่อคณะ 

โปรแกรมท่องเที�ยว OMG! พกัสกรีสีอร์ท !! ฟรี ! สวนกรีนเฮาส์สตรอวเ์บอร์รี' – บตัร Special Pass Ticket เล่นเครื�องเล่น

ไดไ้ม่จาํกดัรอบ ฉลองเทศกาลเล่นสโนวส์เลด #สวนสนุกเอเวอร์แลนด ์ รวมโลกสวนสตัวเ์ปิดที� Lost Valley – เรียนรู้วฒันธรรมการทาํเมนูอาหาร

คิมบบั + แต่งชุดฮนับกแชะภาพถ่าย – พระราชวงัมรดกโลกชงัดก  ผา่นชมบลูเฮา้ส์  – 3 สุดยอดพิพิธภณัฑ ์ #Trick Eye Museum กบัภาพวาด

ศิลปะลวงตาสามสี�มิติ รูปแบบ AR 100 กวา่ภาพ  เมืองนํ� าแขง็ที�ไม่ใช่แค่นํ� าแขง็ธรรมดา  #Ice Museum  เรื�องราวของความรักในรูปแบบศิลปะ 
#Love Museum – ภูเขานมัซาน & หอยคอย N – เตม็อิ�มยา่นแฟชั�นฮิปเมียงดอง – โรแมนติกคํ'าคืนที'คลองชงแกชอน - ตลาดพื1นเมืองใหญ่สุด “ ทง

แดมุน “  –  ทงแดมุน ดีไซน์ พาร์ค (DDP) สวนดอกกหุลาบไฟ LED กวา่สองหมื�นกวา่ดวง – ยา่นมหาลยัฮงเด 

สายการบิน BKK-ICN เวลาออก เวลาถึง ICN-BKK เวลาออก เวลาถึง 

T’way (TW) TW102 0125 0835 TW101 2005 0010+1 
Jin Air (LJ) LJ004 2240 0600+1 LJ003 1725 2125 

Jeju Air (7C) 7C2206 0205 0925 7C2205 2040 0035+1 
Jeju Air (7C) 7C2204 0100 0815 7C2203 1930 2345 

(ขอสงวนสิทธิ�เปลียนแปลงเทียวบินและตารางการบินของสายการบินตามทีได้อนุมัติทีนังจาํกัดในแต่ละวัน จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อาจต้องเพิมค่าตั+ว ) 
 

โปรดตรวจสอบ อาย ุของหนงัสือเดินทาง ( Passport ) ของผูโ้ดยสาร วา่จะตอ้งคงมีอายเุหลือ ณ วนัเดินทาง มากกวา่ O เดือนขึ�นไป 

และหนงัสือเดินทางเหลือหนา้กระดาษเพียงพอใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจคนไดป้ระทบัตรา หนงัสือเดินทางอยูใ่นสภาพที�ดี (ไม่ชาํรุด) 

DAY วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ    เชา้ กลางวนั คํ�า 

1 
เจ้าหน้าที�รอต้อนรับดูแล มอบเอกสาร และอธิบายเพิ�มเติม  (นัดหมายแต่ละคณะก่อนออก
เดินทาง 3 ชั�วโมงล่วงหน้าก่อนเครื�องออก)   

- - - 

คํ�า หน้าเคาน์เตอร์ สายการบิน ใกล้ประตูทางเข้า  

พร้อมกนัที�ชั�น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เช็คอินหมายเลข  F   Jeju Air (7C) หมายเลข   3-4 

พร้อมกนัที�ชั�น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เช็คอินหมายเลข  D   Jin Air (LJ) หมายเลข   4-5 

พร้อมกนัที�ชั�น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เช็คอินหมายเลข  L   T’way   (TW) หมายเลข  5-6 

การอนุญาตให้ท่านผ่านด่านตรวจคนออกนอกประเทศไทย และ ผ่านด่านตรวจคนเข้าประเทศเกาหลีเพื!อการท่องเที!ยว เป็น
อาํนาจของเจา้หนา้ที'ตรวจคนเขา้ออกเมืองของประเทศไทยหรือประเทศเกาหลีในการพิจารณาและอนุญาตให้เดินทางออกจาก
ประเทศไทย หรือ ใหพ้าํนกัอยูใ่นประเทศกาหลีใตเ้พื'อการท่องเที'ยว ทางผูจ้ดัไม่มีอาํนาจและไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

หากท่านต้องซื$อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื!อไปและกลับกรุงเทพฯ 
กรุณาเลือกซื1อบตัรโดยสารภายในประเทศประเภทที'สามารถเลื'อนวนัและเวลาเดินทางได ้

ทั1งนี1 เพื'อป้องกนัปัญหาเที'ยวบินล่าชา้หรือการเปลี'ยนแปลงเวลาของเที'ยวบินหรือการเปลี'ยนแปลงวนัเดินทาง 
 

ขอ้แนะนาํ 
• หากท่านมีปัญหาเรื�องอาหารกรุณาแจง้ทางผูจ้ดัทราบล่วงหนา้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

• หา้มนาํผลไมแ้ละเนื�อสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศเกาหลีใต ้หากพบจะตอ้งเสียค่าปรับ 

• เตรียมสมัภาระขนาดกลาง เนื�องจากโรงแรมที�พกัในเกาหลีไม่มีบริกรช่วย (แนะนาํ ตลอดทริปจะตอ้งดูแลกระเป๋ายกขึ�นลงหอ้งดว้ยตวัท่าน
เอง เพื�อป้องกนัหลายกรณีที�อาจเกิดขึ�นได)้   

• กระเป๋าทุกใบจะตอ้งฝากใหก้บัทางเจา้หนา้ที�สายการบินดว้ยตวัท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภยัของสายการบิน 

• ทรัพยสิ์นมีค่าและแตกหกัง่าย  เช่น เงิน อญัมณี  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ กลอ้งถ่ายรูป อุปกรณ์วดีีโอ เอกสารที�แลกเปลี�ยนเป็น
เงินได ้ เอกสารทางธุรกิจ หนงัสือเดินทาง เก็บติดตวัเสมอ 

• สนามบินสุวรรณภูมิ  “ ไม่มีการประกาศเรียกลูกคา้ขึ�นเครื�อง ”  กรุณารอที�ประตูขึ�นเครื�องอยา่งนอ้ย 30 นาที ก่อนเวลาเครื�องออก 

• นาํเสื�อแจ็คแก็ตติดตวัขึ�นเครื�องดว้ย เพราะอากาศอาจจะเยน็และเพื�อการพกัผ่อนที�อบอุ่น  (สาํหรับ มือใหม่ หรือ คนกลวัวนัแรกๆ จะ jetlag 
หรืออาการเมาเวลาจากการเปลี�ยนโซนเวลาของโลก แนะนาํ :  นอนให้มากที�สุด หรือ ทานยาแกเ้มา เพราะมีมีฤทธ̂ิทาํให้นอนหลบั ไม่ดื�ม
สุราหรือของมึนเมา และดื�มนํ� ามากๆ) 

 

DAY วนัที�สอง  สนามบินนานาชาติอนิชอน ประเทศเกาหลใีต้  - เคียงกโีด – สกีรีสอร์ท เชา้ กลางวนั คํ�า 

2 เวลาที�เกาหลีใตเ้ร็วกวา่ไทย 2 ชั�วโมง | เวลาบินประมาณ 5-6 ช.ม. - x x 

ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต ้โดยสายการบิน   T’way (TW) ,  Jin Air (LJ),  Jeju Air (7C) 
บางสายการบินมชุีดกล่องสแนค็บลอ็กให้ผู้โดยสารบนเครืองบิน และมบีริการ Air Cafe จาํหน่าย  อาหาร เครืองดืม และขนมคบเคี�ยว 

เชา้ ICN Landing  ถึงสนามบินนานาชาติอินชอน หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้   

รถโคช๊พาท่านขา้มทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพื'อความหวงัในการรวมชาติที'ยาวกวา่ 4.42 กม.  มียอด

โดมสูง ABC เมตร  ไปยงัจุดหมายปลายทางการท่องเที'ยวของวนันี1  

 สวนกรีนเฮาส์สตรอว์เบอร์รี�  พาไปชมสวนกรีนเฮาส์สตรอวเ์บอร์รี'  ให้ท่านไดเ้ก็บผลไมส้ดๆ และยงัไดค้วามรู้วา่ชาว

เกาหลีมีวิธีการปลูกอย่างไรจึงได้ผลผลิตดีและหวานหอมชวนน่า
รับประทาน อิสระถ่ายรูป เก็บชิมสตรอเบอร์รี'ทานเป็นที'ระลึก (จาํนวน
เกบ็ขึนอยู่ กับผลิตผลในแต่ละสัปดาห์ และนโยบายของเจ้าของสวน ไม่
สามารถนาํออกมารับประทานภายนอกไร่ได้)   

เที'ยง  เมนูหมูย่างคาลบี #KALBI  อาหารพื1นเมืองเกาหลีปิ1 งยา่งที'เลื'องชื'อและรู้จกักนัดีทั'วโลก 

บ่าย สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  เที'ยวเอเวอร์แลนด์  –  Everland “ ดิสนียแ์ลนด์เกาหลี ” สวนเปิดในหุบเขาที'มีชื'อเสียงมากที'สุด

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

Equatorial Adventure และ Zootopia ท่านสามารถปล่อยความแก่และเติมเต็มความสุขของท่านดว้ยบัตร Special Pass Ticket 



 

 

 

 

 

 

 

 

สนุกสนานกบัเครื'องเล่นต่างๆ  ซึ' งท่านสามารถเลือกเล่นเครื'องเล่นไดไ้ม่จาํกดัรอบ  ไม่วา่จะเป็นทีเอก็เพรส รถไฟเหาะ หนอน
สะบดั ชาร์ป โรงหนงัสามมิติ บา้นผีสิงหมุน ตีลงักาสองตลบ ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ที'นี' ชมความน่ารัก ของ
หมีที'สามารถสื'อสารกบัคนขบัไดอ้ยา่งดี อีกทั1งยงัมี LINE Store สาํหรับ ชาวสาวก LINE ให้แช๊ะภาพ  ครั1 งแรกของโลก !  เปิด
โลกสวนสัตวเ์ปิดที' Lost Valley กบัรถบสัสะเทิ1นนํ1 าสะเทิ1นบก และอื'นๆ  นอกจากนี1 ท่านยงัสามารถชอ้ปปิ1 งในร้านคา้ของที'

ระลึก  ฤดูหนาว (ช่วงตน้เดือนธนัวาคมถึงปลายกุมภาพนัธ์) ร่วมฉลองเทศกาลหิมะสนุกแบบไม่รู้ลืมกบัการเล่นสโนว์
สเลดแบบไม่ จาํกดัรอบหรือท่านใดอยาก ประลองความทา้ทายกบัการนั'งสโนวบ์สัเตอร์ก็ไม่วา่กนั.. ...ขอบอก
วา่มนัส์มาก   

เยน็ เมนูหม้อไฟชาบูเห็ด คลา้ยการตม้รวมมิตรสุกี1หมอ้ไฟ  ประกอบไปดว้ยเนื1อหมูสไลด ์ผกัและเห็ดและวุน้เสน้เกาหลี   

 หลงัจบรายการท่องเที'ยว คํ'าคืนนี1 ...ขอส่งทุกท่านพกั 

สกีรีสอร์ทมีบริการ Night Ski ในช่วงที�มีแขกมาพกัจาํนวนมาก ช่วงกลางเดือนธนัวาคมถึงปลายเดือนกุมภาพนัธ์ 

เช็คอินที!พักสกีรีสอร์ท (ส่วนมากเป็นสไตลค์อนโด เพื'อรอรับ

นกัท่องเที'ยวในฤดูหนาว ตั1งกระจายกระจายอยูใ่นบริเวณของสกีรี
สอร์ มีหลากหลายวิวทิวทศัน์ ถือเป็นประสบการณ์แปลกใหม่ที'
ท่านจะไดส้ัมผสั)  ห้องพกัคํ'าคืน บริการเป็นแบบออนดอล (ออน 
คือ ความอบอุ่น ดอล คือ กอ้นหิน) หรือ ห้องนอนแบบนอนบน
พื1นสไตลเ์กาหลี ชาวเกาหลีนิยมนอนหลบับนพื1นมากและจะนาํผา้
ปูที'นอนที'เรียกว่า “โย” และผา้ห่มที'เรียกวา่ “อีบูล” พร้อมหมอน
สุขภาพหรือหมอนตามชอบใจ เพียงสามชิ1นเพื'อการพกัผอ่น 

พกัสกรีีสอร์ท 1 คืน   #OAK VALLEY #BEAR TOWN #YANGJI  #WELLI HELLI  #PHOENIX หรือสกีรีสอร์ทอื'นๆ   
 

DAY วนัที�สาม   สกรีีสอร์ท – กรุงโซล เชา้ กลางวนั คํ�า 

3  x x x 

เชา้  รับประทานอาหารเช้า แบบอเมริกนัเกาหลชุีด หรือ เซม ิที! ห้องอาหารโรงแรม 

 เทศกาลเล่นสกีสโนว์  #SKI Resort  ท่านสามารถเพลิดเพลินกับลานหิมะที'กวา้งใหญ่ และเนินเล่นสกีระดับต่างๆ  

กระเชา้ลิฟท ์ทางรีสอร์ทยงัมีบริการกีฬาในร่มชนิดอื'น ร้านอาหาร คอฟฟี' ชอ้ป ซุปเปอร์มาร์เก็ตไวค้อยบริการ ท่านจะประทบัใจ

กบัประสบการณ์แปลกใหม่ที'นี'     (ราคาอุปกรณ์การเช่าโดยประมาณ)    
1) อุปกรณ์การเล่นสกี ประมาณ 50-55,000 วอนต่อเช็ต (รวมค่าไมส้กี  กระดานเลื'อน และรองเทา้สกี)      

2) กระเชา้ลิฟสาํหรับท่านที'เล่นสกี ครึ' งวนั ประมาณ 50-55,000 วอนต่อท่าน   

3) นั'งกอนดอลล่าชมบรรยากาศสกีรีสอร์ท และ ขึ1นสู่จุดพกัผ่อนบนยอดเขาสูง ประมาณ 15,000 วอนต่อท่าน (บางสกีรีสอร์

ทมบีริการ)  
เตรียมตวัก่อนเล่นสกี ควรเตรียม ถุงมือสกี ผา้พนัคอ แวน่กนัแดด เสื1อแจ๊คเก็ตกนันํ1 าหรือผา้ร่ม และกางเกงรัดรูป ขอคาํแนะนาํ
และฝึกวธีิการเล่นจากไกดท์อ้งถิ'นก่อนลงสนามจริง เพื'อความปลอดภยัของท่านเองเป็นสาํคญั     (หมายเหตุ.... ปริมาณของหิมะ
และการเปิดใหบ้ริการชองลานสกี ขึ1นอยูก่บัความเอื1ออาํนวยของอากาศ หากไม่มีหิมะเพียงพอ ลานสกีอาจจะปิดใหบ้ริการ)   



 

 

 

 

 

 

 

 

เที'ยง เมนูหมูไฟหรือบลูโกก ิ เป็นเนื1อหมูสไลดห์มกัซอสคนัจงัและเครื'องปรุงรส ผดัยา่งขลุกขลิกบนกะทะ  

บ่าย เรียนรู้วธีิการทําคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) อาหารง่ายๆที'คนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม แปลวา่ สาหร่าย บบั แปลวา่ 

ขา้ว จะเป็นแท่งยาวๆ แลว้เคา้ก็จะหั'นเป็นชิ1นๆพอดีคาํ จิ1มกะซีอิ1วคงัจังเกาหลีหรือวาซาบิก็ได้ ขอเชิญชวนท่านแต่งชุด
พื7นเมืองเกาหล ี“ ฮันบก “ พร้อมพร้อตต่างๆ เพื�อ ถ่ายรูปเป็นที�ระลึกกบัฉากเกาหลีเก๋ไก๋กบัท่าแอคติ�งตามไอเดีย  ให้ท่านได้

ถ่ายทอดความงามและความอ่อนชอ้ยของวฒันธรรมเกาหลี เพราะ ฮนับก เป็นเครื'องแต่งกายประจาํชาติเกาหลีที'ที'สวมใส่ใน
ชีวติประจาํวนัเป็นเวลาพนัปีมาแลว้   ก่อนที'วฒันธรรมการแต่งกายแบบตะวนัตกจะไดเ้ขา้มาในเกาหลี  แต่ในปัจจุบนัชุดประจาํ
ชาติฮนับก จะใชส้วมเฉพาะในโอกาสพิเศษต่าง ๆ เช่น งานมงคลสมรส วนัขึ1นปีใหม่ วนัขอบคุณพระเจา้ 

 

 

 

 

 

บ่าย เดินทางเขา้เมืองหลวงกรุงโซล  ที'มีประชากรถึง A ใน n ของประเทศ  มีตึก op ชั1น ตึกที'สูงที'สุด  มีแม่นํ1 าฮนัไหลผ่านใจกลาง

เมืองหลวงของกรุงโซล   งานนวตักรรมวจิยัชิ1นใหม่ล่าสุดของเกาหลี  #ศูนย์นํ7ามนัสนเขม็แดง ซึ'งผลิตจากใบสนเขม็แดง

ในประเทศเกาหลี  เพื'อช่วยผูที้'มีปัญหาเรื'องไขมนัอุดตนัในเส้นเลือด คลอเรสเตอรอลในเลือดสูง ไขขอ้เสื'อม หรือ การไหล
หมุนเวียนของเลือด  เป็นตน้ กวา่จะมาทาํเป็นนํ1 ามนัสนสกดัได ้A แคปซูล ตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ q.C ก.ก.  แนะนาํให้
ทุกท่านเลือกซื1อเป็นของฝากสุขภาพเพื'อตวัท่านเองและคนที'ท่านรักหรือคนที'ท่านเคารพ  เพราะเป็นสารอาหารธรรมชาติ ที'วจิยั

จากโรงพยาบาลชั1นนาํในเกาหลีแลว้วา่ ไม่มีผลขา้งเคียง #ศูนย์ผลติภัณฑ์ความงาม เครื�องสําอางเวชสําอาง  ให้

ท่านเลือกซื1อคอสเมติกหลากยี'ห้อคุณภาพที'ผูห้ญิงชาวเกาหลีทั1งสาวทั1งไม่สาว ลว้นใหค้วามสาํคญักบัเรื'องผิวหนา้ค่อนขา้งมาก 
โดยเฉพาะในกลุ่มบาํรุงผิวพื1นฐาน Skin Care และฟังคาํแนะนาํการดูแลผิวพรรณ จากผูช้าํนาญการ   

 พาท่านขึ7นภูเขานัมซาน #Namsan – ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงและอิสระถ่ายรูปคู่หอคอย N 

Tower เป็น 1 ใน 17 หอคอยเมืองที�สูงที�สุดในโลก  สูงถึง nsB เมตรเหนือระดบันํ1 าทะเล สถานที'ละครหนังเกาหลีหรือ

หนังไทยสไตลเ์กาหลีมาถ่ายทาํกนั (ความเชื'อ: เตรียมแม่กุญ  แจลูกกุญแจเพื'อไปล็อคกุญแจคู่รัก ณ Love Rock Cable  ซี'งเชื'อ

กนัวา่ ถา้ใครขึ1นมาคลอ้งกญุแจและโยนลูกกุญแจทิ1งไป คู่รัก คู่ครอบครัว คู่เพื'อน คู่พี'นอ้ง คู่มิตรนั1นจะมีความรักที'ย ั'งยนืหรือไม่
มีใครมาพรากจากกนัได)้  (ค่าบัตรลิฟท์ขึนสู่จุดชมวิวบนหอคอย  ไม่รวมไว้ในค่าทัวร์)     

เยน็ เมนูเปิบพสิดาร-ไก่ตุ๋นโสม อาหารวงัในสมยัก่อน เชื'อกนัวา่บาํรุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตวั ในหมอ้ดินร้อน   



 

 

 

 

 

 

 

 

หลงัอาหารคํ'า แวะแช๊ะรูปกนับริเวณ คลองชองเกชอน เป็นคลองที'มีมาเมื'อราว 600 ปีก่อนในสมยัของกษตัริย ์YEONGJO กษตัริยอ์งคที์' 

21 แห่งราชวงศโ์ชซอน กาลเวลาทาํใหน้ํ1 าในคลองเน่าเสีย คลองแห่งนี1 จึงไดรั้บการบูรณะขึ1นใหม่ในปี 2003 เพื'อสร้างภูมิทศัน์ที'

สวยงาม แหล่งพกัผ่อนหยอ่นใจ อีกทั1งเป็นจุดเที'ยวใหม่ โดยมีการรื1อทางยกระดบัออก และเวนคืนที'ดินแหล่งชุมชนที'อยูติ่ดกบั
คลองแห่งนี1   สองขา้งทางริมคลองยงัมีร้านคาเฟ่เก๋ๆ  ในช่วงเวลาคํ'า จะมีไฟประดับตามทางเดินอย่างสวยงาม บางครั1 งจะมี
กิจกรรมพิเศษ จนไดรั้บคาํชื'นชมวา่ มีความกลมกลืนอยา่งลงตวัของธรรมชาติ ศิลปวฒันธรรมและประวติัศาสตร์  

พาท่านเขา้เช็คอินที'พกั ณ โรงแรม  พาท่านเขา้เช็คอินที'พกั ณ โรงแรม  Incheon Bliss, Suwon Korea, Suwon 

Pacific, Suwon Yongin Co.op, Seoul VIP, Benekia, Seoul Galaxy, Bridge, Co.op city  (3 ด า ว

เกาหลี) หรือเทียบเท่า 

 

DAY วนัที�สี�    กรุงโซล  เชา้ กลางวนั คํ�า 

4  x x - 

เชา้  รับประทานอาหารเช้า แบบอเมริกนัเกาหลชุีด หรือ เซม ิที! ห้องอาหารโรงแรม 

 #ศูนย์โสมเกาหล ี ทุกท่านจะไดรู้้จกัสมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแห่งมวลสมุนไพร  เพราะเกาหลีใตเ้ป็นประเทศที'มีการ

ผลิตโสมเกาหลีที'มีคุณภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลก  ซึ' งใครใครที'ไดม้าเที'ยวก็จะชื'นชอบหาซื1อเป็นของฝากเพราะราคาที'ถูกว่า

เมืองไทยและคุณประโยชน์นานปัการ เช่น ช่วยเสริมความแขง็แรงใหแ้ก่ระบบยอ่ยอาหารและปอด ช่วยทาํใหจิ้ตใจสงบและเพิ'ม
พละกาํลงัโดยส่วนรวม  สรรพคุณทางการแพทย ์ช่วยบาํรุงหวัใจ ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและ

ป้องกนัมะเร็ง  เยี'ยมชม #พระราชวังชังดก - สมบติัแห่งชาติที'ถูกจดทะเบียนเป็นมรดกทางวฒันธรรมของโลก ถูกกล่าว

ขานว่าเป็นพระราชวงัแบบอย่างทางสถาปัตยกรรม
และวฒันธรรมทางภูมิประเทศที'สวยงามไร้ที' ติใน
ช่วงเวลาหลายร้อยปีที'ผ่านมา โดยเฉพาะกษตัริยโ์ก
จอง ซึ' งเป็นกษตัริยอ์งค์สุดท้ายของราชวงศ์โชซอน 
ซึ'งต่อมาทรงถูกบงัคบัใหส้ละราชสมบติัโดยญี'ปุ่นใน
ปี ค.ศ. AwBC แต่พระองคเ์องก็ทรงประทบัอยูที่'พระราชวงัแห่งนี1 จนสิ1นพระชนมใ์นปี ค.ศ. AwAw (สวนลับบีวอน อุทยานพักผ่อน
ของเจ้าชายรัชทายาทในสมยัราชวงศ์โชซอน ซึ2งไม่ได้รวมไว้ในค่าทัวร์ ด้วยข้อจาํกัดของเวลาท่องเที2ยว และ การสาํรองรอบเข้า)  
(ในวนัจันทร์ ซึ2งเป็นวนัหยดุประจาํสัปดาห์ของพระราชวงั ขอปรับเปลี2ยนไปเป็นพระราชวงัเคียงบก หรือ พระราชวงัอื2นๆ) 
นั'งรถผา่นถนนสายสาํคญัที'มีการเปิดปิดเป็นเวลา-สถานที'ตั1งทาํเนียบและบลูเฮาทห์รือบา้นประจาํตาํแหน่งประธานาธิบดี     

เที'ยง บุฟเฟ่ต์อร่อยลํ7า !!!  เมนูบาร์บีควิปิ7 งย่างสไตล์เกาหล ี กบัหลากหลายสไตลข์องเนื1อหมูและเนื1อววั (บางร้าน

อาจมีบริการเนื1อไก่ และปลาหมึก) ไม่วา่จะเป็นแบบติดมนั แบบสันคอ แบบสามชั1น แบบหมกัเผด็ แบบหมกัหวาน  แบบสดไม่
มีการหมกั แบบเบอร์เกอร์ เป็นตน้ มีบริการขา้วสวย  และเครื'องเคียงต่างๆ ใหลิ้1มลอง   

บ่าย #หมู่บ้านวฒันธรรมนัมซาน พาท่านยอ้นเวลาหาอดีตที'พิลดองซึ'งอยูท่างตอนเหนือของภูเขานมัซาน มีสายนํ1 าใสไหล 

ผ่านและมีศาลาชชอนนูกัก แหล่งอาศัย
ข อ งน ก ก ระ เรี ยน  แ ห ล่ งพัก ผ่ อ น ที' มี
ชื'อเสียงในฤดูร้อนของราชวงศโ์ชซอน แต่



 

 

 

 

 

 

 

 

ในปัจจุบันเป็นที'ตั1งของบา้นชนชั1นยางบางหรือชนชั1นราชการหรือชั1นสูงเกาหลีในสมยัเมื'อ 600 ปีที'แลว้ บา้นกว่าห้าหลงัที'

หมู่บา้นนมัซานฮนัอก จะทาํใหเ้ราไดเ้ห็นภาพการใชชี้วติประจาํวนั เครื'องใชไ้มส้อย การกิน การอยู ่ และการจดัแต่งบา้น 

 และหากเราเดินไปจนสุดปลายสวนเกาหลี เราจะพบไทมแ์คปซูลที'ทาํขึ1นเพื'อเฉลิมฉลองกรุงโซลครบ600 ร้อยปี ภายใน 

บรรจุของจาํนวน 600 ชิ1นที'เป็นตวัแทนของเมืองและผูค้นกรุงโซลในปี 1994 โดยจะรอเปิดในอีก 400 ปีขา้งหนา้ (2394)   

 #ดิวตี7ฟรี (ปัจจุบนัเป็นที'นิยมมาก เพราะ ดิวตี1ฟรีประเทศนี1  มีถึง 5 บริษทัแข่งขนักนั)  เพลิดเพลินกบัการชอ้ปปิ1 ง ณ  ห้าง

ปลอดภาษีล๊อตเตห้รือชินเซเก  ให้ท่านไดเ้ลือกซื1อสินคา้แบรนด์เนมนาํเขา้จากต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิด รวมทั1 ง

สินคา้แบรนดเ์กาหลียอดนิยมที'ชาวเกาหลี ชาวจีน และชาวญี'ปุ่น   

 เยน็ เต็มอิ�ม  #เมียงดอง " ถนนแฟชั�นของเกาหลี "  อิสระชอ้ปปิ1 งบริเวณเมียงดอง Myeongdong ถูกขนานนามวา่ " ถนน

แฟชั'นของเกาหลี "  มีห้างบูติกหลากยี'ห้อตั1 งแต่แบรนด์เนมต่างชาติถึงเกาหลี ร้านเสื1 อผา้มีสไตล์ห้องเล็กๆ  ร้าน Creative 

Lifestyle  ร้านรองเทา้ ร้านทาํผม ร้านเครื'องประดบั ร้านคอสเมติก  ร้านกาแฟ ร้านไอศครีม ร้านขนม  ปัจจุบนัยงัเป็นแหล่งรวม

ร้านอาหารขายบนรถเข็น Food Truck ที'กาํลงัเป็นที'นิยมสาํหรับคนรุ่นใหม่  ไม่วา่จะเป็นของคาว ของหวาน หลากรูปแบบ ให้

เราเลือกตดัสินเอง วา่ร้านไหนเด็ด ร้านไหนโดนใจ 

เยน็ *อสิระอาหารคํ�า ณ ย่านช้อปปิ7 งเมยีงดง เพื�อความคุ้มค่าในการช้อปปิ7 ง* 

คํ'า #ตะลยุกนัต่อที�ตลาดเปิด 24 ชั�วโมง ยา่นธุรกิจการคา้และแหล่งช็อปปิ1 ง “ทงแดมุน” มีร้านคา้มากกวา่ 10,000 ร้านคา้ 

ที'จาํหน่ายผา้ไหม ผา้ชิ1น เสื1อผา้สาํเร็จรูป เครื'องประดบั รองเทา้ ตลอดจนอุปกรณ์เครื'องใชใ้นบา้นและครัวเรือน และอื'นๆ อีก
มากมาย ในราคาที'ต่อรองได ้ อาทิเช่น ตึก Tongdaemun Market  ตึก Doota ตึก Freeya ตึก Migliore  ตึก aPM ตึก Hyundai 

City เป็นตน้ และ บริเวณแห่งนี1  ยงัเป็นที'ตั1ง  #ทงแดมุน ดไีซน์ พาร์ค (DDP)  สถานที'ที'นาํเสนอนวตักรรมการออกแบบ

ที'ทนัทนัสมยัที'สุดสู่สายตาชาวโลก หนี'งในเมกะโปรเจคของรัฐบาลกรุงโซล ภายใตค้อนเซ็ปต ์Dream Design Play  ดว้ยการ

ใชค้วามโคง้มน โดยไม่ตอ้งมีเสา รวมถึงมีการติดตั1งไฟใหส้อดคลอ้งกบัองคป์ระกอบ บริเวณลาน DDP เป็นที'ที'สามารถมาผอ่น

คลาย และเพลิดเพลินไดต้ลอด 24 ชั'วโมง มีการจดัแสดงสวนดอกกหุลาบไฟ LED กวา่สองหมื'นกวา่ดวง ถา้ใครเป็นติ'งซีรี'ย์

ละครเกาหลี หรือ แฟนคลบันกัร้องเกาหลี เราจะรู้สึกคุน้เคยวา่เป็นฉากหลงัของเรื'อง 

หลงัอาหารคํ'า หลงัจบรายการท่องเที'ยว พาท่านเดินทางกลบัที'พกั 

 

DAY วนัที�ห้า  กรุงโซล  - สนามบินนานาชาติอนิชอน – กรุงเทพฯ เชา้ กลางวนั คํ�า 

5  x x - 

เชา้  รับประทานอาหารเช้า แบบอเมริกนัเกาหลชุีด หรือ เซม ิที! ห้องอาหารโรงแรม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 เพื'อนที'ดีในการดาํเนินชีวิต ! #ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู ตน้ไมฮ้๊อกเก็ตนามูชนิดนี1 เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที'ปราศจาก

มลภาวะและระดบัสูงเหนือนํ1 าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพนัธ์ุฮ๊อกเก็ตนี1 ..ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนาํมารับประทานเพื'อช่วย

ดูแลตบัให้สะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็งไม่ถูกทาํลายจากการดื'มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี'  สารตกคา้งจากอาหารและยา      
#TRICK ART MUSEUM  #ICE MUSEUM  

#LOVE MUSEUM  นําท่ าน อิ ส ระชม ผ ล งาน ก าร

สร้างสรรค์ศิลปะแนวใหม่  "ภาพวาดลวงตาสี!

มิติ"  โดยท่านจะไดส้นุกสนานกบัการถ่ายรูปแอ็คชั'น

ท่ าท างต่ างๆ  กับ ภ าพ แ น วมิ ติ ที' เกิ ด จาก ค วาม คิ ด
สร้างสรรค์และจินตนาการของการสร้างภาพโดยใช้
เท ค นิ ค พิ เศ ษ จาก ภ าพ แ น ว AR ที' รวม ท ฤ ษ ฎี ท าง

วิท ยาศาส ตร์และการซ้อน ภาพ โดยกระตุ ้น ค วาม
เคลื'อนไหวของภาพให้มีมิติเหมือนจริงโดยให้ผูช้มเขา้
ไปมีส่วนร่วมถ่ายภาพ เมื'อผ่านเขา้ไปในภาพนั1นๆ  ภาพ
ทุกภาพจะออกมาดูประหนึ' ง เหมือนจริงในเหตุการณ์   
จนท่านจะอุทานวา่มนัเหมือนจริงมากจนแทบจะแยกไม่
ออกเลยวา่อนัไหนภาพวาดและของจริง โดยผลงานของท่าน จะสวยงามและสี'มิติสมคาํรํ' าลือหรือไม่ก็ตอ้งใหเ้พื'อนติดชมกนัเอง   

“ ICE Museum "  เมืองนํ$าแข็งที!ไม่ใช่แค่นํ$าแข็งธรรมดา แต่ตระการตาจนคุณอาจจะลืมหนาวไปเลยก็ ได ้!  ลองนึกถึง

ความรู้สึกเมื'อคุณกา้วเขา้ไปในเมืองที'ทุกอยา่งทาํจากนํ1 าแข็งภายใต ้อุณหภูมิ  ลบ 4 องศา ! ภายในมีกิจกรรมหลากหลายให้คุณ

ไดส้ัมผสั เช่น สไลเดอร์นํ1 าข็งที'ยาวกว่า 10 เมตร รถกลางรูดอร์ฟ ทกัทายลุงซานตา้  โพสท่าคู่กบันกเพนกวิ1นขั1วโลก  สาํรวจ

บา้นนํ1 าแข็งแข็งเอสกิโม  เยี'ยมชมปราสาทนํ1 าแข็ง ชมวิวจากบนกาํแพงเมืองนํ1 าแข็ง  ลองเขา้พกัเช็คอินโรงแรมนํ1 าแข็ง และ

ผลงานศิลปะอื'นที'ทาํจากนํ1 าแข็งอีกกวา่ 50  ชิ1น  แถมฟรี!!! “ LOVE Museum “  (ผูที้'อายตุ ํ'ากวา่ 20 ปีไม่สามารถเขา้ชมได)้  

#ย่านมหาลยัฮงแด แหล่งรวมตวัวยัรุ่นชาวโสม ที'กาํลงัศึกษาในระดบัมหาวิทยาลยัและวยัทาํงาน อีกทั1งไดชื้'อวา่เป็นถนน

สายศิลปะอีกแห่งหนึ' งของกรุงโซล  มีสินคา้มากมายหลากหลายประเภท ทั1 งเสื1 อผา้แฟชั'นแบรนด์เกาหลี, รองเทา้, กระเป๋า, 
เครื'องสาํอาง, เครื'องประดบัมากมาย, งานศิลป์, ซีดีเพลง-หนงั และโปสเตอร์ดาราที'กาํลงัฮอตฮิต หลากหลาย ฯลฯ  บางครั1 งยงัมี
บรรดาศิลปินเพื'อชีวติเปิดแสดงดนตรียอ่ยๆ ใหฟั้งใหช้มอีกดว้ย  ร้านอาหารและร้านคาเฟ่ทีมน่ารักต่างๆ   

เที'ยง เมนูอันดงจิมทัค หรือ ไก่ต้มแห่งเมืองอันดอง  (เมืองอนัดงเป็นหนึ' งของร่องรอยสุดทา้ยที'ยงัคงเหลืออยูข่องเกาหลี เป็น

ขมุทรัพยที์'มีค่าของประเพณีลทัธิขงจื1อ)   

บ่ายบ่าย แวะซื7อของฝากติดไม้ติดมือที�ศูนย์รวมของพื7นเมือง (ละลายเงินวอน)  ก่อนอาํลาเกาหลี  แวะซื1อของฝากติด

ไมติ้ดมือที'ศูนยร์วมของพื1นเมือง (ละลายเงินวอน)  สาหร่ายหลากรูปแบบ หลากรสชาติ ขนมอร่อยต่างๆ ซีเรียลช็อคโก กาแฟ 
กระดูกมา้เจจูโด  ขนมโสม ชาโสม เครื'องสําอางโสม หมอนสุขภาพ  กิมจิ  เป็บโปโร้ (ป๊อกกี1 เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) 
ของใชใ้นบา้น ลูกบอลซกัผา้  เครื'องใชไ้ฟฟ้า ของที'ระลึก เป็นตน้  

เยน็.....ขึ1นอยูก่บัวนัและเวลาที'เดินทาง  เหินฟ้ากลบักรุงเทพฯบางสายการบินมชุีดกล่องสแนค็บลอ็กให้ผู้โดยสารบนเครืองบิน และมี

บริการ Air Cafe จาํหน่าย  อาหาร เครืองดืม และขนมคบเคี �ยว คํ'า.....เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ 

รายการนี1 เป็นเพียงขอ้เสนอที'ตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากผูจ้ดัอีกครั1 งหนึ'ง   สงวนสิทธิในเรื'องเที'ยวบินและตารางบินสายการบิน ราคา และ รายการ 



 

 

 

 

 

 

 

 

เปลี'ยนแปลงหรือสบัเปลี'ยนได ้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี เนื'องจาก
เป็นการชาํระค่าทวัร์ในลกัษณะเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ เช่น ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระทาํที'
ส่อไปในทางผิดกฎหมาย  เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง การถูกปฏิเสธในกรณีอื'นๆ   ไม่รับประทานอาหารบางมื1อ ไม่เที'ยวบางรายการ เป็นตน้ 

ขอบคุณทีมาของภาพดีดจีากการท่องเทียวเกาหล ี www.visitkorea.co.kr ภาพทั�งหมดทีแสดงใช้เพือประกอบความเข้าใจ 

เมนูอาหารทัวร์สําหรับคณะ (ภาพอาหารที'แสดงใชเ้พื'อประกอบความเขา้ใจ) 

เมนูหม้อไฟชาบูเห็ด เสริฟเป็นชุดหมอ้ไฟ สําหรับ 4 ท่าน/โต๊ะ อาหารพื1นเมืองของคาบสมุทร

เกาหลีตั1งแต่สมยัมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี คลา้ยสุกี1หมอ้ไฟ   โดยนาํเนื1อหมูสไลด ์ตม้รวมมิตรกบัผกั
ตามฤดู เห็ดเกาหลี วุน้เส้นหรือเส้นก๋วยเตี|ยว  ใบบีซูหอม ในหมอ้ไฟ  เสริฟพร้อมนํ1 าจิ1ม ขา้วสวย และ 
เครื'องเคียงต่างๆ    

บุฟเฟ่ต์อร่อยลํ7า!!!  เมนูบาร์บีคิวปิ7 งย่างสไตล์เกาหลี กินไม่อั1น สําหรับ 4 ท่าน/โต๊ะ  กับ

หลากหลายสไตลข์องเนื1อหมูและเนื1อววั กบัหลากหลายสไตลข์องเนื1อหมูและเนื1อววั (บางร้านอาจมีบริการ
เนื1อไก่ และปลาหมึก) ไม่ว่าจะเป็นแบบติดมนั แบบสันคอ แบบสามชั1น แบบหมกัเผ็ด แบบหมกัหวาน  
แบบสดไม่มีการหมกั แบบเบอร์เกอร์ เป็นตน้ มีบริการขา้วสวย  และเครื'องเคียงต่างๆ ใหลิ้1มลอง    

เมนูหมูย่างคาลบี เสริฟไม่อั1น สาํหรับ 4 ท่าน/โต๊ะ อาหารพื1นเมืองเกาหลีที'เลื'องชื'อและรู้จกักนัดีทั'ว

โลก มีรสชาติออกหวาน นุ่มและกลมกล่อม นาํเนื1อหมูสต็กหรือหมูชิ1นหมกั ปิ1 งยา่งบนกะทะ และตดัเป็น
ชิ1นพอคาํ ห่อทานกบัผกักาดเขียวแบบเมี'ยงคาํไทย  โดยใส่นํ1 าจิ1มเตา้เจี1ยว (เครื'องจิ1มหมกั ที'ช่วยชูรสอยา่งดี) 
ตามดว้ยขา้วสวยร้อนเล็กน้อย  อยา่ลืม ! ทานเครื'องเคียงต่างๆ เพื'อความสมดุลในการทานแบบหยินหยาง 
และ นํ1 าซุปประจาํวนั 

 

เมนูบาร์บีคิวไฟหรือบลูโกกิ เสริฟเป็นชุดกะทะ สําหรับ 4 ท่าน/โต๊ะ เป็นอาหารดั1 งเดิมของ

คาบสมุทรเกาหลี ก่อนเมนูคาลบี โดยนาํเนื1อหมูสไลด์หมกัซอสคนัจงัและเครื'องปรุงรสต่าง ๆ เมื'อนาํมา
ปรุงจะมีรสออกหวานนุ่ม  เวลาทาน นาํมาผดัย่างขลุกขลิกกบัซุปบลูโกกิบนกะทะแบนพร้อมผกักะหลํ'า
และเสน้จนัทน์ โดยจะมีลกัษณะออกเป็นแบบนํ1 าขน้ เพื'อเป็นนํ1 าซุปไวค้ลุกคลิกทานกบัขา้ว เสริฟพร้อมขา้ว
สวยร้อนและเครื'องเคียงต่าง ๆ ประจาํวนัคู่โตะ๊ 

 

เมนูเปิบพิสดาร-ไก่ตุ๋นโสม  เสิร์ฟท่านละ 1 ตวั ในหมอ้ดินร้อน อาหารวงัในสมยัก่อน ตั1งแต่สมยั

ราชวงศ์โซซอน เชื'อกนัวา่บาํรุงและเสริมสุขภาพ  โดยใชไ้ก่ที'มีอายวุยัรุ่น ภายในตวัไก่จะมีขา้วเหนียว ราก
โสม พุทราแดงและเคล็ดลบัในการตุ๋นเพื'อใหร้สชาติกลมกล่อม เนื1อไก่นุ่มและยอ่ย  เสริฟพร้อมเครื'องเคียง
คู่โตะ๊  

เมนูอันดงจิมทัค หรือ ไก่ต้มแห่งเมืองอันดอง  เสริฟเป็นชุดจานยกัษ์ สําหรับ 4 ท่าน/โต๊ะ 

(เมืองอนัดงเป็นหนึ'งของร่องรอยสุดทา้ยที'ยงัคงเหลืออยูข่องเกาหลี เป็นขุมทรัพยที์'มีค่าของประเพณีลทัธิ
ขงจื1อ)  อาหารจานนี1 ถือเป็นอาหารพิเศษเมนูหนึ'ง...บนโต๊ะอาหารของบา้นเศรษฐีในหมู่บา้นอนัดงในสมยั
ราชวงศ์โซซอน  อุดมไปดว้ยโปรตีนจากไก่ วิตามิน แร่ธาตุต่างๆ จากสารพดัผกั และวุน้เส้นจนัท์เกาหลี 
อาหารมีรสจดัจา้นเผด็ๆ ร้อนๆ  เค็มๆ หอมๆ จากพริกที'ไดชื้'อวา่เผด็ที'สุดในเกาหลี Cheong Yang Gochu 
และ ซอสแมก๊กี1  Ganjang   รสชาติเผด็เลก็นอ้ย เนื'องจากวา่เป็นการหมกัซอสสูตรพิเศษของเกาหลี    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Price & Conditions  

ราคานี7เป็นราคาสําหรับนักท่องเที�ยวชาวไทยหรือผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั7น (นักท่องเที�ยวต่างประเทศ โปรดเช็ค)  
โปรแกรม LOVE Love SKI เกาหลี 5 วนั 3 คืน  ราคาเริ�ม (บาท) 16,900 

เดินทาง 22พฤศจิ18-มีนาคม19 สายการบิน BUDGET AIRLINE กรุ๊ปคณะ 20-30 ท่านต่อคณะ 
 

• เดินทางขั�นตํ�าปกติ  20  ท่านผูใ้หญ่ (ที�นั�งจาํกดั จองและจ่ายก่อนไดสิ้ทธิก่อน จองหลงั อาจตอ้งเพิ�มค่าตัdว)  

• หากตํ�ากว่ากาํหนด อาจจะไม่มีหวัหนา้ทวัรและอาจตอ้งมีการเปลี�ยนแปลงราคา  หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีที�จะชาํระค่าบริการเพิ�ม
เพื�อใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายินดีที�จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค ์

• สงวนสิทธ̂ิในการปรับเปลี�ยนราคาเพิ�ม หากมีการปรับขึ�นของภาษีนํ�ามนัหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน คิดอตัรา ณ วนัที� 17/09/18 

• สงวนสิทธิในเรื�องเที�ยวบินและตารางบิน ราคา และ รายการ เปลี�ยนแปลงหรือสบัเปลี�ยนได ้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

รายการพิเศษนี�  งดจอยทวัร ์
เด็ก 2-7 ปี :  หอ้งพกั = ผูใ้หญ่ 2 + เด็ก 1 ไม่มีเตียง |  เด็ก 8-12 ปี  เตยีงเสริมหรือหอ้งครอบครวั 

ทารก หมายถึง ผูโ้ดยสารที�มีอายตุ ํ�ากวา่ 24 เดือน ณ วนัที�เดินทางไปและวนัเดินทางกลบั กรุณาติดต่อเพื�อขอราคาพิเศษ 
เด็กทารกสามารถเดินทางโดยนั�งบนหนา้ตกัของผูใ้หญ่  โดยอนุญาตใหเ้ด็กทารกหนึ�งคนต่อผูใ้หญ่สองคนเท่านั�น และหา้มมิใหน้าํรถเขน็เด็ก หรือ
ที�นั�งสาํหรับเด็กขึ�นบนเครื�องบิน จาํนวนเด็กทารกต่อเที�ยวบินถูกจาํกดัไวเ้พื�อความปลอดภยั และสายการบินสามารถปฏิเสธการนาํเด็กทารก
เดินทางไปกบัท่าน  ส่วนผูจ้ดั เราคาํนึงถึงความปลอดภยัและเพื�อสร้างความสุขแก่คณะผูเ้ดินทาง 
ผูทุ้พลภาพ/มีปัญหาดา้นสุขภาพหรืออยูใ่นภาวะเจ็บป่วย ขอใหแ้จง้ผูจ้ดัก่อนซื�อทวัร์ เพื�อเช็คกบัทางสายการบินและผูใ้หบ้ริการ  เพราะอาจไม่
อนุญาตใหใ้ชอุ้ปกรณ์ช่วยเหลือตา่งๆ ขึ�นเครื�องบินได ้ เข่นนํ� ายา เขม็ฉีดยา เครื�องใชแ้บตเตอรี�  หรือ เครื�องหายใจ  
สตรีมีครรภ ์ขอใหแ้จง้ผูจ้ดัก่อนซื�อทวัร์  เพื�อเช็คกบัทางสายการบินและผูใ้หบ้ริการ   โดยทั�วไป 
-อายคุรรภไ์ม่ถึง hi สปัดาห์ : ตอ้งลงนามยนิยอมในเอกสารจาํกดัขอบเขตความรับผดิชอบของสายการบิน เมื�อทาํการเช็คอินเพื�อแสดงความ
ยนิยอมไม่ทาํการเรียกร้องใดๆ ตอ่สายการบิน 
-อายคุรรภใ์นช่วงสปัดาห์ที� hj สปัดาห์ ถึง kl สปัดาห์ : แสดงใบรับรองแพทย ์ ยนืยนัสปัดาห์ที�ตั�งครรภแ์ละกาํกบัวนัที�ไม่เกินสามสิบ (km) วนันบั
จากเที�ยวบินขาออกที�กาํหนดหรือเที�ยวบินขาเขา้ที�กาํหนด  และตอ้งลงนามยนิยอมในเอกสารจาํกดัขอบเขตความรับผดิชอบของสายการบิน  เมื�อ
ทาํการเช็คอินเพื�อแสดงความยนิยอมไม่ทาํการเรียกร้องใดๆ ต่อสายการบิน 
-อายคุรรภต์ั�งแต่สปัดาห์ที� kn ขึ�นไป: สายการบินปฏิเสธการใหบ้ริการ 

ปกตผิูจ้ดัจะส่งใบนดัหมายเตรียมตวัการเดินทาง ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ยประมาณ  1-2 วนั  

ข้อมูลสําหรับผู้เดินทาง 

1. คนไทยถือหนงัสือเดินทางประเทศไทย ไม่ตอ้งยื�นขอวซ่ีาก่อนออกเดินทาง  

2. เตรียมหนงัสือเดินทางมีอายมุากกวา่ 6 เดือน ณ วนัเดินทาง (ตอ้งมีหนา้วา่งสาํหรับประทบัตราอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม) เพื�อยื�น ณ ด่านตรวจคน

เขา้เมือง   เนื�องจากเคาเตอร์สายการบินหรือด่านตรวจคนเขา้เมืองอาจปฏิเสธการเดินทางของท่าน 

3. ค่าวซ่ีาสาํหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว  กรุณาเตรียมเอกสารคือ  (1) พาสปอร์ต (2) ใบประจาํตวัคนต่างดา้ว (3) ใบสาํคญัถิ�นที�อยู ่(4) สาํเนาทะเบียน

บา้น(ถา้มี) (5)รูปถ่ายสี 2 นิ�วท่านละ1รูป   

� ผู้ จัดจะเป็นผู้ดาํเนินการยืนวีซ่าให้ท่าน โดยท่านจ่ายค่าบริการต่างหาก (สําหรับหนังสือเดินทางต่างด้าวผู้ เป็นเจ้าของหนังสือเดินทาง
จะต้องทาํเรืองแจ้ง เข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยืนวซ่ีา) สิทธิ�การออกวซ่ีาขึ�นอยู่กับสถานทูตเท่านั�น 



 

 

 

 

 

 

 

 

4. ขอสงวนสิทธ̂ิไม่รับผดิชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื�อ นามสกลุ คาํนาํหนา้ชื�อ เลขที�หนงัสือเดินทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้น

การจองตัdวเครื�องบิน ในกรณีที�มิไดส่้งหนา้สาํเนาหนงัสือเดินทาง (พร้อมทั�งหนา้เปลี�ยนชื�อนามสกลุ ถา้มี) ใหก้บัทางผูจ้ดั 
 

Departure  พฤศจกิายน  2018 (ทีนังจาํกัดในแต่ละวนั จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อาจต้องเพิมค่าตั+ว ) 

เช็คอนิ วนัออกเดนิทาง วนัเดนิทางกลบั 
ราคา/ท่าน

(บาท) 
ห้องเดี�ยว+ หมายเหตุ 

วนัเสาร์ 24 พฤศจิกายน 18 28 พฤศจิกายน 18 16,900 6,900 โปร! พิเศษ First Ski  

วนัองัคาร 28 พฤศจิกายน 18 02 ธนัวาคม 18 16,900 6,900 โปร! พิเศษ First Ski 
 

Departure  ธันวาคม 2018 (ทีนังจาํกัดในแต่ละวนั จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อาจต้องเพิมค่าตั+ว ) 

เช็คอนิ วนัออกเดนิทาง วนัเดนิทางกลบั 
ราคา/ท่าน

(บาท) 
ห้องเดี�ยว+ หมายเหตุ 

วนัเสาร์  01 ธนัวาคม 18 05 ธนัวาคม 18 18,900 6,900  

วนัองัคาร 04 ธนัวาคม 18 08 ธนัวาคม 18 18,900 6,900  

วนัเสาร์  08 ธนัวาคม 18 12 ธนัวาคม 18 18,900 6,900  

วนัองัคาร 11 ธนัวาคม 18 15 ธนัวาคม 18 18,900 6,900  

วนัเสาร์  15 ธนัวาคม 18 19 ธนัวาคม 18 18,900 6,900  

วนัองัคาร 18 ธนัวาคม 18 22 ธนัวาคม 18 18,900 6,900  

วนัเสาร์  22 ธนัวาคม 18 26 ธนัวาคม 18 21,900 7,900 เทศกาลคริสมาส 

วนัองัคาร 25 ธนัวาคม 18 29 ธนัวาคม 18 21,900 7,900 เทศกาลส่งทา้ยปีเก่า 

วนัเสาร์  29 ธนัวาคม 18 02 มกราคม 19 26,900 7,900 เทศกาลปีใหม่ 
 

Departure  มกราคม 2019 (ทีนังจาํกัดในแต่ละวนั จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อาจต้องเพิมค่าตั+ว ) 

เช็คอนิ วนัออกเดนิทาง วนัเดนิทางกลบั 
ราคา/ท่าน

(บาท) 
ห้องเดี�ยว+ หมายเหตุ 

วนัองัคาร 01 มกราคม 19 05 มกราคม 19 21,900 6,900 เทศกาลปีใหม่ 

วนัเสาร์  05 มกราคม 19 09 มกราคม 19 18,900 6,900  

วนัองัคาร 08 มกราคม 19 12 มกราคม 19 18,900 6,900  

วนัเสาร์  12 มกราคม 19 16 มกราคม 19 18,900 6,900  

วนัองัคาร 15 มกราคม 19 19 มกราคม 19 18,900 6,900  

วนัเสาร์  19 มกราคม 19 23 มกราคม 19 18,900 6,900  

วนัองัคาร 22 มกราคม 19 26 มกราคม 19 18,900 6,900  



 

 

 

 

 

 

 

 

วนัเสาร์  26 มกราคม 19 30 มกราคม 19 18,900 6,900  

วนัองัคาร 29 มกราคม 19 02 กมุภาพนัธ์ 19 18,900 6,900  
 

Departure  กมุภาพนัธ์ 2019 (ทีนังจาํกัดในแต่ละวนั จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อาจต้องเพิมค่าตั+ว ) 

เช็คอนิ วนัออกเดนิทาง วนัเดนิทางกลบั 
ราคา/ท่าน

(บาท) 
ห้องเดี�ยว+ หมายเหตุ 

วนัเสาร์  02 กมุภาพนัธ์ 19 06 กมุภาพนัธ์ 19 19,900 6,900 เทศกาลตรุษจีน 

วนัองัคาร 05 กมุภาพนัธ์ 19 09 กมุภาพนัธ์ 19 19,900 6,900 เทศกาลตรุษจีน 

วนัเสาร์  09 กมุภาพนัธ์ 19 13 กมุภาพนัธ์ 19 18,900 6,900  

วนัองัคาร 12 กมุภาพนัธ์ 19 16 กมุภาพนัธ์ 19 18,900 6,900 เทศกาลวนัวาเลนไทน ์

วนัเสาร์  16 กมุภาพนัธ์ 19 20 กมุภาพนัธ์ 19 19,900 6,900 เทศกาลวนัหยดุมาฆบูชา 

วนัองัคาร 19 กมุภาพนัธ์ 19 23 กมุภาพนัธ์ 19 18,900 6,900  

วนัเสาร์  23 กมุภาพนัธ์ 19 27 กมุภาพนัธ์ 19 18,900 6,900  

วนัองัคาร 26 กมุภาพนัธ์ 19 02 มีนาคม 19 18,900 6,900  
 

 

 

Departure  มนีาคม 2019 (ทีนังจาํกัดในแต่ละวนั จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อาจต้องเพิมค่าตั+ว ) 

เช็คอนิ วนัออกเดนิทาง วนัเดนิทางกลบั 
ราคา/ท่าน

(บาท) 
ห้องเดี�ยว+ หมายเหตุ 

วนัเสาร์  02 มีนาคม 19 06 มีนาคม 19 17,900 6,900  

วนัพธุ 05 มีนาคม 19 09 มีนาคม 19 17,900 6,900  
 

อตัรา
ค่าบริการ
รวม   

ตามรายการ:  ค่าตัdวเครื�องบินชั�นประหยดั กรุงเทพฯ – อินชอน  – กรุงเทพฯ  ไปกลบัแบบหมู่คณะ ( ตามวนัเวลาที�ระบุในตัdว
เครื�องบิน )  พร้อมที�พกั  3  คืน (ห้องละ  2-3  ท่าน) + อาหารเชา้ กลางวนั และเยน็หรือคํ�า + บตัรเขา้ชมสถานที� + รถนาํเที�ยวตาม

รายการ + สายการบินจํากัดนํ7าหนักเพียงท่านละ 15 กก.  (ขึ�นอยูก่บันโยบายสายการบิน ไม่เกินจาํนวน 1-2 ชิ�น)  และถือ
ขึ7นเครื�องได้อีกท่านละ 1 ชิ7น 10 กก. (ตามขนาดที�กาํหนดของสายการบิน ไม่รวมกระเป๋าสะพาย) +  ประกนัอุบติัเหตุตาม

กรมธรรม ์(ขั�นตําวงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อาย ุ75-85 ความคุ้มครองเหลือ 50% อายุ
ต ํากว่า 1 ปี หรือ อายเุกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจาํตัวหรือการถกูฆาตกรรมหรือถกูทาํร้ายร่างกาย) 

ตัMวเครื�องบินและค่าทวัร์ที�ชําระแล้ว 
ตั+วเครืองบิน ไปกลบัแบบหมู่คณะ ไม่สามารถ 

เปลี�ยนเที�ยวบินไปหรือกลบั เปลี�ยนวนัเดินทางไปหรือกลบั เปลี�ยนชื�อผูเ้ดินทาง อพัเกรดที�นั�ง คืนค่าบตัรโดยสาร 
และหากยกเลิกการเดินทาง  ไม่มีระบบ คืนเงินบางส่วน    หากผู้โดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศ
เกาหล ีจากเจา้หนา้ที'แรงงานไทยหรือเจา้หนา้ที'ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ที'ตรวจคนเขา้เมืองที'ประเทศเกาหลี ทาง
ผูจ้ดัและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายที'เกิดขึ1นทุกกรณี  ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับที2ประเทศเกาหลีเรียก



 

 

 

 

 

 

 

 

เก็บ  ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเที'ยวบินถดัไปที'มีที'นั'งว่างหรือตามวนัเดินทางของตั|วเครื' องบิน  ทั1 งนี1 แลว้แต่ทาง
เจา้หนา้ที'ตรวจคนและสายการบิน ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

โรงแรมที�พักที�ระบุในรายการทัวร์ อาจมีการเปลี�ยนแปลง เนื�องจากเป็นทวัร์ราคาพิเศษ (โรงแรมที�พกัไม่ไดอ้ยูใ่นใจกลางเมือง) 
ปกติผูจ้ดัจะแจง้ใหท้ราบก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ยประมาณ  k-n วนั พร้อมทั�งใบนดัหมายเตรียมตวัการเดินทาง 

รูปแบบห้องพักของโรงแรมจะแตกต่างกัน  รูปแบบห้องพกัของโรงแรมจะแตกต่างกนั และอาจมีสไตล์การตกแต่งทุกห้องไม่
เหมือนกัน ห้องพักเดี�ยว (Single เตียงเล็กมาตราฐาน 1 เตียง) ห้องคู่ (Twin เตียงเล็กมาตราฐาน 2 เตียง / Double เตียงใหญ่
มาตราฐาน 1 เตียง)  และห้องพกัแบบ  3 ท่าน  (Family Room 1 เตียงใหญ่+1เตียงเล็ก) ห้องพกัอาจจะไม่ติดกัน ห้องมีขนาด
กะทดัรัด มีหรือไม่มีอ่างอาบนํ� า มีสิ�งอาํนวยความสะดวกครบ นํ� าดื�มฟรีอยูใ่นหอ้งพกัจะมี 1 หรือ 2 ขวด ส่วนนํ� าแร่ยี�หอ้และมินิบาร์
ในโรงแรมราคาจะสูงกวา่ปกติ  อาจมีบริการกาตม้นํ� า+ชากาแฟฟรี ช่วงการจดังานระดบัเมือง ระดบัประเทศ ระดบันานาชาติ เช่น 
Trade Fair, Convention, Festival, Conference, Expo เป็นตน้ เป็นผลให้ราคาโรงแรมสูงขึ�นมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม  ผูจ้ดั

ขอสงวนสิทธิในการจดัที�พกัตามความเหมาะสม 

เมนูอาหารทัวร์  โดยปกติทางผูจ้ดัจะหลีกเลี�ยงอาหารประเภทเนื�อววัเพื�อส่วนรวม จะบริการเป็นหมูหรือไก่หรือมื�อพิเศษตาม
รายการ โดยส่วนมากอาหารทวัร์มกัจะเป็นอาหารทานเพื�อโภชนาการและสุขภาพ จะไม่ออกรสจดั แบบอาหารทอ้งถิ�น เช่น หมู
ยา่งเกาหลี ไก่ตุ๋นโสม เกาหลีมีวฒันธรรมในการรับประทานอาหาร ซึ�งจะนิยมอาหารชนิดเดียว มกัจะเป็นการทานแบบแบ่งปัน คือ 
1 ชุดต่อ 4 ท่าน และมีเครื�องเคียงแบบต่างๆ พร้อมขา้วสวย     การนาํเครื�องดื�มทั�งประเภทแอลกอฮอลแ์ละไม่แอลกอฮอลเ์ขา้ไปใน

ร้านอาหาร ทางร้านอาจจะเก็บค่าบริการ หรือ ค่าเปิดขวดเสมอ      สําหรับท่านที�มีขอ้จาํกดัทางดา้นอาหารหรือศาสนา ท่านอาจ
ตอ้งชาํระเพิ�มเติม หรือ เตรียมอาหารส่วนตวัไป ระหว่างมื�ออาหาร กรุณารอจนกวา่ทางร้านอาหารเสิร์ฟอาหารสําหรับกรุ๊ปให้
เรียบร้อยก่อน จึงจะทาํอาหารพิเศษเสิร์ฟให้ท่านไดใ้นภายหลงั     เมนูอาหารอาจมีการเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ขึ�นอยู่
กบัสถานการณ์   เช่น เวลาออกหรือเวลาถึงของเที�ยวบินแต่ละสายการบิน  การจารจรบนทอ้งถนน  วนัเวลาเปิดปิดของร้านอาหาร  
หรือดว้ยสาเหตุต่างๆ  ขอสงวนสิทธ̂ิในการเปลี�ยนแปลงหรือปรับปรุง   

ในกรณีที�เกดิเหตุใดๆ จนทาํให้คณะทวัร์ไม่สามารถออกเดนิทางได้   เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลิกการเดินทางกะทนัหนั ทางสายการ
บินเรียกที�นั�งคืนดว้ยเหตุผลของสายการบิน ฯลฯ ทางผูจ้ดัจะพยายามหาโปรแกรมอื�นในราคาและช่วงเวลาใกลเ้คียงกนัทดแทน 
ขอใหลู้กคา้ตระหนกัดีวา่เหตุการณ์ดงักล่าวถือเป็นเหตุสุดวสิยัและเชื�อมั�นวา่ผูจ้ดัไดพ้ยายามอยา่งสุดความสามารถ  โดยลูกคา้จะไม่
ยกเหตุขอ้นี�มาเป็นขอ้เรียกร้องใดๆ กบัผูจ้ดั  หากลูกคา้ประสงครั์บเงินคืน ทางผูจ้ดัยนิดีคืนเงิน  

ราคา
ค่าบริการ
ไม่รวม  
 

ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�ม โทรศพัท์ โทรสาร มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่าทาํหนงัสือเดินทาง ค่าซกัรีด  ค่า
สัมภาระที� เกินชิ�นหรือนํ� าหนักเกินสายการบินกําหนด  ค่าวีซ่าพาสปอร์ตต่างด้าวหรือต่างชาติ  ค่าภาษีการบริการ  3%  

ภาษีมูลค่าเพิ�ม  7%    

จดัเกบ็ 50,000 วอน ที'สนามบินสุวรรณภูมิ ( ค่าบริการของ คนขบัรถ+ไกด ์)  
*** หวัหนา้ทวัร์แลว้แต่ความพึงพอใจของท่าน *** 

เงื�อนไขใน
การจอง   

ปกติมัดจําท่านละ 5,000 บาทต่อท่าน  โดยตอ้งดาํเนินการโอนเงินภายใน 1-2 วนันบัจากวนัที�ทาํการ

จองและส่งใบเรียกเก็บเงิน  และ ชาํระส่วนที�เหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนเดินทาง  

ช่วงเทศกาล High Season (เทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วนัแรงงาน วนัฉัตรมงคล  วนัหยดุสาํคญัทาง

ศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือนธนัวาคม)  หรือ เที�ยวบินเหมาลาํ  มดัจําท่านละ 10,000 บาทต่อท่าน โดย

ตอ้งดาํเนินการโอนเงินภายใน 1-2 วนันบัจากวนัที�ทาํการจองและส่งใบเรียกเก็บเงิน  และ ชาํระส่วนที�เหลือก่อน



 

 

 

 

 

 

 

 

วนัเดินทางอยา่งนอ้ย  35 วนัล่วงหนา้  หากไม่ชาํระมัดจาํตามกาํหนด ขออนุญาตตัดทีนังให้ลกูค้าท่านอืนทีรออยู่   การชาํระ

ไม่ครบ ทางผูจ้ดัถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื�อนไข หรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดใด ผูจ้ดัมีสิทธิ
ยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทางและขอสงวนสิทธ̂ิในการคืนเงินตามเงื�อนไขการยกเลิก 

การยกเลกิ
การจอง   
 

1) การยกเลิกการจองนั�น จะตอ้งแฟ็กซ์หรืออีเมลแ์จง้ยกเลิกการจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  30 วนัทาํการ ก่อนการเดินทาง โดยจะยึด
เงินมดัจาํ 5,000 บาท  ยกเวน้ช่วงเทศกาล High Season (เทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วนัแรงงาน วนัฉตัร
มงคล  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 - เก็บค่าบริการทั�งหมด 100%   
(ราคาทัวร์เป็นการซื�อขาดแบบมีเงือนไขกับทางสายการบินและทางผู้ จัดทัวร์เส้นทางเกาหล ีจะไม่มกีารคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการ
ทั�งหมดไม่ว่ากรณีใดใด) โดยเฉพาะช่วงเทศกาล High Season หรือ ฤดูกาลท่องเทียวของเกาหล ี   
การคืนเงินทุกกรณี  ผูมี้ชื�อในเอกสารการจอง จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที�ทาํการของผูจ้ดั
อย่างใดอย่างหนึ� งเพื�อทําเรื� องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอาํนาจ 
หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ  และหนา้สมุดบญัชีธนาคารที�ตอ้งการใหน้าํเงินเขา้ใหค้รบถว้น 

สายการบินและตัMวเครื�องบิน 
ในการสํารองที�นั�งและการใส่ชื�อในระบบสํารองที�นั�ง  ผูเ้ดินทางตอ้งส่งสาํเนาของหนงัสือเดินทาง ( Passport ) ที�ชดัเจน หรือ ส่งรายละะ

รายละเอียดที�สายการบินตอ้งการ (ภาษาองักฤษ) เช่น คาํนาํหนา้ชื�อ ชื�อและนามสกุล วนัเดือนปีเกิด เลขที�พาสปรอต วนัหมดอาย ุ( โดยเซ็นตชื์�อ
และเขียนยืนยนัรับรองเอกสารเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ทางผูจ้ดั )  หากไม่มีการส่งขอ้มูลทั�งหมดในพาสปรอตเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ทางผูจ้ดั 
และเกิดการออกชื�อนามสกุลในตัdวหรือบตัรโดยสารผิดพลาด อาจมีผลให้ผูโ้ดยสายจะตอ้งรับผิดชอบในค่าใชจ่้ายใหม่ที�จะเกิดขึ�นทั�งหมด และ
สายการบินไม่มีระบบเสียค่าใชจ่้ายเพื�อแกไ้ขตวัสะกดคาํนาํหนา้ชื�อ / ชื�อ / นามสกลุ หรือ การเปลี�ยนชื�อผูเ้ดินทาง 

หากท่านต้องซื7อบัตรโดยสารภายในประเทศ  (เครื�องบิน รถทัวร์, รถไฟ) เพื�อไปและกลับกรุงเทพฯ   กรุณาเลือกซื1อบตัรโดยสาร

ภายในประเทศประเภทที'สามารถเลื'อนวนัและเวลาการเดินทางได ้     ทั1งนี1 เพื'อป้องกนัปัญหาเที'ยวบินล่าชา้หรือการเปลี'ยนแปลงเวลาของเที'ยวบิน
หรือการเปลี'ยนแปลงวนัเดินทาง 

ตัMวสายการบินไม่สามารถระบุที�นั�ง ซื7อแบบใช้วิธี RANDOM คือสุ่มเลือกที�โดยระบบสายการบิน   การจัดที�นั�งบนเครื�องบิน 

เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนด ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้แต่จะทาํการ Request ใหไ้ดเ้ท่านั1น    

การเช็คอนิตัMวเดินทางที�เคาเตอร์สายการบิน  เงื�อนไข 
• เคาน์เตอร์เช็คอินจะเปิดใหบ้ริการก่อนเวลาเครื�องออกสาม (k) ชั�วโมง เคาน์เตอร์ จะปิดใหบ้ริการก่อนเวลาออกเดินทาง  (90) นาที  ผูโ้ดยสาร

จาํเป็นตอ้งดาํเนินการใหเ้รียบร้อยภายในระยะเวลาที�ไดร้ะบุไว ้ทั�งนี� ไม่วา่ในกรณีใดๆ  สายการบินสงวนสิทธิในการปฏิเสธการเดินทาง โดย
ไม่มีการคืนเงินค่า โดยสารที�ท่านไดช้าํระไปแลว้  

• ไม่แสดงตนหรือยนืยนัความเป็นตวัท่านต่อพนกังานของสายการบิน 

• ไม่อาจแสดงเอกสารไดอ้ยา่งครบถว้นและถูกตอ้ง (เอกสารการเดินทางที�ชาํรุดไม่สมบูรณ์จดัวา่เป็นเอกสารที�ไม่ถูกตอ้ง)  

• สาํหรับท่านตอ้งมีตราอนุญาตเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ (วซ่ีา) ซึ�งจาํเป็นต่อการเดินทางไปยงัสถานที�ต่างๆ   หรือ  เอกสารการเจง้เขา้
แจง้ออก   หรือ  เอกสารดา้นการทาํงาน Work Permit 

• กระทาํการประทุษร้ายแก่พนักงานของสายการบิน หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย ณ เคาน์เตอร์ของสายการบิน หรือดูหมิ�น เหยียดหยาม
พนกังานของสายการบินไม่วา่โดยการกระทาํหรือโดยวาจา 



 

 

 

 

 

 

 

 

• หากรัฐบาลหรือหน่วยงานอื�นไม่อนุญาตใหท่้านเดินทางหรือขึ�นเครื�องบิน 

• หากสายการบินเห็นควรว่าไม่สมควรแก่การเดินทางเนื�องจากอาการเมาสุราหรือมีลกัษณะอาการที�เป็นอนัตรายอย่างเห็นไดช้ัดในทาง
การแพทย ์และ/หรือ  หากสายการบินเห็นควรวา่ไม่เหมาะสมในการเดินทางโดยเหตุผลทางการแพทย ์หรือเงื�อนไขทางการแพทยข์องท่าน
อาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพแก่ผูโ้ดยสารอื�น 

 

อุ่นใจเพิ�ม  เนื�องจากการเดินทางนั�นเตม็ไปดว้ยความเสี�ยง และความรับผิดชอบของทางสายการบินที�มีต่อผูโ้ดยสาร

นั�นมีจาํกดั ดงันั�นจึงแนะนาํให้ ซื�อประกนัภยัการเดินทางและสุขภาพเพิ�มเติม ท่านสามารถเลือกซื�อความคุม้ครองตามที�
ท่านตอ้งการ โดยเฉพาะกรณี เกิดเหตุเจ็บป่วยจะมีความสามารถในการจ่ายค่ารักษาได้ เนื�องจากหากเกิดเหตุดงักล่าวขึ�นใน
ต่างประเทศ เช่น ประเทศเกาหลีใต ้จะมีค่าใชจ่้ายที�สูงมาก 

เพื�อความคุ้มครองบาดเจ็บ เจ็บป่วย ไฟล์ยกเลกิ ตกเครื�อง ยกเลกิเดินทาง กระเป๋าหาย พาสปรอร์ตหาย ทมีแพทย์แกเฉิก 

� แผนคุ้มครองสุขภาพ เพยีง 200 บาท  รักษาพยาบาล+สุขภาพ – อุบติัเหตุ – ยา้ยฉุกเฉิน+ส่งศพ – ทีมแพทยฉุ์กเฉิน 

� แผนคุ้มครองสุขภาพ เพยีง 500 บาท  รักษาพยาบาล+สุขภาพ – อุบติัเหตุ – ยา้ยฉุกเฉิน+ส่งศพ – ทีมแพทยฉุ์กเฉิน 
– ยกเลิกการเดินทาง – ลดจาํนวนวนัเดินทาง – กระเป๋าเดินทางหายหรือเสียหาย – ความล่าช้าของระบบขนส่งมวลชน – 
ความล่าชา้ของสัมภาระ – การจี�โดยสลดัอากาศ – การพลาดต่อเที�ยวบิน – พาสปอร์ตหาย – ความรับผดิต่อบุคคลภายนอก – 
เงินชดเชยระหวา่งรักษาตวัในต่างประเทศ 



 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้ตกลงและเงื6อนไขการเดินทางท่องเที6ยวกบัเรา 
• จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ที�ประสงคจ์ะไปท่องเที�ยวตามรายการของทวัรทุ์กวนัเท่านั#น  หากท่านไม่สามารถร่วมทวัรทุ์กวนั แค่สมคัรมาร่วมทวัรเ์พียงเพื�อการใช้

ตั (วเครื�องบินและที�พกัในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏวา่ท่านไมร่วมทวัรใ์นบางวนั ทางบรษิัทจะคิดค่าดาํเนินการในการแยกท่องเที6ยวเอง 
300 USDตอ่ท่าน  (ก่อนซื# อทวัร ์จะตอ้งแจง้ความประสงคที์�เป็นจริง เพื�อทางผูจ้ดัจะไดคิ้ดค่าบริการที�เหมาะสม)   หมายเหตุ หากการไปพบเพื�อนหรือ
ญาติหรือไปติดต่อธุรกิจหรือท่องเที�ยวอิสระ ทาํหลงัจากที�รายการเสร็จสิ# นในแต่ละวนัแลว้ ไมเ่ป็นเหตุที�ทางผูจ้ดั จะตดัการใหบ้ริการท่านแต่อยา่งใด  

• ขอสงวนสิทธิ6ในการขายหรือไม่ขายใหแ้ก่ท่านที�ตอ้งใชร้ถเข็น หรือ มีโรคประจาํตวับางอยา่ง หรือ ทอ้งอ่อนหรือทอ้งแกม่าก หรือ มีเด็กอายุ 1-2 ปี หรือ 

คนพิการ หรือ พระภิกษุสงฆ ์หรือ นักบวช (ก่อนซื# อทวัร ์จะตอ้งแจง้ เพื�อหาขอ้ตกลงร่วมกนั เพราะเราคาํนึงถึงความปลอดภยัและเพื�อสรา้งความสุขแก่

คณะผูเ้ดินทาง)   

• ขอสงวนสิทธิ6ไมร่บัท่านผูเ้ดินทางที�มีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศเกาหลีใตเ้พื�อไปทาํงาน หรือเพื�อการอื�นใดอนัมิใชก่ารท่องเที�ยว  

• การเปลี�ยนแปลงรายการท่องเที�ยวในทุกการเดินทางอาจเกิดการเปลี�ยนแปลง  ดงันี#  รายการท่องเที�ยว เมนูอาหาร โรงแรมที�พกั รถทวัรใ์นแต่ละวนัที�ได้
จดัเตรียมไว ้(ทั#งช่วงนําเสนอ ช่วงสรุป และช่วงเดินทางจริง) ขอสงวนสิทธิ6ในการเปลี�ยนแปลงหรือปรบัปรุง  โดยพยายามที�จะตามรายการสรุปใหต้รง
มากที�สุด หรือในระดบั หรือในคุณภาพที�ใกลก้นัมากที�สุด 

• ขอสงวนสิทธิ6ปฏิเสธความรบัผิดชอบค่าเสียหายที�เกิดกบัชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกทาํรา้ย ความตาย อุบติัเหตุต่างๆ  สูญหายในทรพัยสิ์นหรือ

อยา่งอื�น การนัดหยุดงาน  ภยัธรรมชาติ การกอ่จลาจล การปฎิวติั  และอื�นๆ ที�เกิดขึ# นทางตรงหรือทางออ้ม  

• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปลี�ยนแปลง การบริการจากสายการบิน ( ความสูญหายหรือ

เสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ของเที�ยวบิน การยกเลิกเที�ยวบิน มีการยุบเที�ยวบินรวมกนั ตารางการการเดินทางมีการเปลี�ยนแปลง เนื�องจากสายการ

บินพิจารณาสถานการณ์แลว้ว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย ์หรือเหตุผลทางดา้นความปลอดภยั เป็นตน้  โดยจะปฏิบัติตาม

เงื�อนไขและขอ้จาํกดัความรบัผิดชอบของแต่ละสายการบิน )  บริษัทขนสง่  รถโดยสาร  เรือบริการ หรือ หน่วยงานที�ใหบ้ริการ  ที�จะส่งผลทาํใหเ้สียเวลา

หรือยกเลิกรายการท่องเที�ยวทวัรบ์างรายการหรือทั#งหมด  ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกรอ้งค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั#งสิ# น ทั#งค่าเสียเวลา  ค่าเสีย

โอกาส ค่าเสียความรูสึ้ก และค่าใชจ้่ายที�บริษัทจา่ยไปแลว้ เป็นตน้   ขอใหท้ราบวา่  ผูจ้ดัจะดาํเนินโดยสุดความสามารถที�จะประสานงานใหเ้กิดประโยชน์

สูงสุดแกลู่กคา้ แต่จะไมคื่นเงิน  

• มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมมี่สิทธิ6ในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทั#งสิ# นแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของผูจ้ดักาํกบั  

• ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี เนื�องจากเป็นการชาํระค่าทวัรใ์นลกัษณะเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ เช่น ไม่ผ่าน

การพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระทําที�ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่

ถูกตอ้ง การถูกปฏิเสธในกรณีอื�นๆ   ไมร่บัประทานอาหารบางมื# อ ไมเ่ที�ยวบางรายการ เป็นตน้ 

• ขอความร่วมมือในเรื�องความประพฤติของคนเดินทางหากผูจ้ดัหรือตัวแทนของประเทศที�ท่านไดเ้ดินทางมา เดินทางไปสู่ หรือเดินทางผ่าน  เห็นว่า

ผูโ้ดยสารประพฤติตนที�อาจกอ่ใหเ้กิดอนัตรายต่อผูเ้ดินทางอื�นๆ หรือทรพัยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบติัหน้าที�ของเจา้หน้าที� (ตวัแทน) หรือไม่ปฏิบติัตาม

คาํชี# แจงของเจา้หน้าที� (ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามที�เห็นสมควรเพื�อป้องกนัไม่ใหค้วามประพฤติดงักล่าวดาํเนินต่อไป ซึ�งรวมไปถึงการยบัยั#ง 

และปฏิเสธใหบ้ริการ 

• การชอ้ปปิ# งการเลือกซื# อของนักท่องเที�ยว เป็นส่วนหนึ�งของการท่องเที�ยว โดยเฉพาะการท่องเที�ยวประเทศเกาหลีใต ้ซึ�งเป็นแหล่งชอ้ปปิ# งที�คนไทยชื�น

ชอบ   โปรแกรมทวัรอ์าจจะมีการรายการพาไปชอ้ปปิ# งยงัสถานที�ต่างๆ โดยการเลือกซื# อของทุกอยา่งเป็นเรื�องการตดัสินใจสว่นตวัเสมอ  และ ทางผูจ้ดัขอ

สงวนสิทธิ6ไมร่บัผิดชอบทุกการซื# อของท่าน 

• กระเป๋าลูกคา้ตอ้งยอมรับในความเสี�ยงของกระเป๋าทุกใบของตวัเอง (ท่านสามารถเลือกซื# อประกนัเพิ�ม เกี�ยวกบัสมัภาระกระเป๋า เพราะสายการบินมี

กาํหนดการจาํกดัความรบัผิดชอบต่อสมัภาระ)  ทางทวัรจ์ะไม่รบัผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าชา้ อุบติัเหตุ ที�เกิดจากกรณีใดๆ ทั#งสิ# น  ซึ�งลูกคา้

ตอ้งเขา้ใจวา่ โดยปกติทุกฝ่าย เชน่ คนขบัรถ  มคัคุเทศก ์หรือ หวัหน้าทวัร ์ ถึงแมจ้ะพยายามในการดูแลและระวงัเรื�องสมัภาระกระเป๋าเดินทางลูกคา้ 

ผูร้ว่มเดินทางตกลงปฏบิตัิตามขอ้กาํหนดและเงื� อนไขการเดินทางนี!ทกุประการและในกรณีมีขอ้พิพาท ใหถ้ือคาํตดัสินของผูจ้ดัเป็นที� สิ!นสดุ 

 

  

  

  


