
 
 

 
 

 

April Snow เกาหลี 5 วัน พกัสกีรีสอร์ท 1 คืน 
2 กร ุป๊พิเศษเท่านั�น เดินทาง 11-15, 12-16 เมษายน18 

จาํนวนวนั เริ�มพิเศษ (บาท) เดินทาง สายการบิน กรุ๊ปคณะ ปกติ 

   5 วนั 26,900 สงกรานต์ เมษา2018 Budget Airlines 20-26 ท่านต่อคณะ 
 

มหศัจรรย ์วันสงกรานต์ จัดปีที� 6 ฤดูกาลหิมะดอกไม้นัดกัน 

ฉีดฉาดความหนาวเย็นของเกล็ดหิมะ แข่งเล่นสเลด บนลานหิมะภเูขา ปาร์ตี%สงกรานต์ 
ร่วมลุ้นของรางวัล #Yongpyeong Dragon Valley สกีรีสอร์ทดีสดุ (ปี 2018 Winter Olympic) 
ฟรี ! บตัรนั,งกอนดอลล่า-กระเช้าไฟฟ้าขึ%นสู่ยอดเขาพลัวังที,ยาว 3.7 กิโลเมตร #Yongpyeong 
สงกรานต!์ ฉลองเทศกาล ดอกซากรุะเกาหลี (พ็อตโกตบาน) 
(การบานของดอกพอ็ตโกตแต่ละสถานที�แต่ละปี ประมาณช่วง 08-22 เมษายน ซึ�งอาจจะคลาดเคลื�อนตามสภาวะอากาศ)   

โปรแกรมท่องเที�ยว  เสน้ทางโรแมตกิมีหบุเขาสลบัสายนํ�ายามใบไมผ้ลิ วนอทุยานแห่งชาตโิอแดซาน  วัดโวจองซา
ท่ามกลางหบุเขาในป่าสนใหญ่ - สวนกรีนเฮาสส์ตรอรเบอรรี์) - บตัร Special Pass Ticket ชดุพิเศษที)สวนสนกุเอเวอร์
แลนด ์ - ปั)นเรียวไบท ์ Rail Bike รอบทะเลสาบพิพิธภณัฑภ์าพวาดลวงตาสามสี)มิต ิ รปูแบบ AR Museum พิพิธภณัฑ์
นํ�าแข็ง Ice Museum พิพิธภณัฑร์กั Love Museum - ภเูขานมัซาน  หอคอย N Tower  สายเคเบิ�ล Love Rock Cable - 
ศนูยโ์สมเกาหลี - เครื)องสาํอางเกาหลี - ย่านเมียงดอง – เรียนร ูวิ้ธีการทาํคิมบับ ฟรี!!! แตง่ชดุฮบัก  



Itinerary  April Snow เกาหลี 5 วัน พกัสกีรีสอร์ท 1 คืน  
Period       2 กรุ๊ปเท่านั%น สงกรานต์  11-15, 12-16 เมษายน 2018 

จาํนวนวนั เริ�มพิเศษ (บาท) เดินทาง สายการบิน กรุ๊ปคณะ ปกติ 

   5 วนั 26,900 สงกรานต์ เมษา2018 Budget Airlines 20-26 ท่านต่อคณะ 
วนัเดินทาง 5 วนั 3 คืน (พกัที�ละ 1 คืน #ยงเพียงสกีรีสอร์ท + #เคียงกีโด  #กรุงโซล ระดบั 3 ดาวเกาหลี) 

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

อาหาร อาหารเชา้@โรงแรม 3 มื7อ อาหารกลางวนัและคํ�า@หอ้งอาหารทอ้งถิ�น 7 มื7อ ฟรี ! นํ�าแร่ดืมบนรถวนัละ � ขวด 

มคัคุเทศก ์ ชาํนาญเส้นทางเกาหลีโดยตรง       

ขอบคุณทีมาของภาพดีดีจากการท่องเทียวเกาหลี  www.visitkorea.co.kr   ภาพทั�งหมดทีแสดงใช้เพือประกอบความเข้าใจ 
เที�ยวบิน ขอสงวนสิทธิ: เปลี�ยนแปลงเที�ยวบินและตารางการบินของสายการบินตามที�ไดอ้นุมติั 

(ทีนังจาํกัดในแต่ละวนั จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อาจต้องเพิมค่าตั:ว ) 

สายการบิน BKK-ICN เวลาออก เวลาถึง ICN-BKK เวลาออก เวลาถึง 

T’way (TW) TW102 0125 0835 TW101 2005 0010+1 
Jin Air (LJ) LJ002 0100 0800 LJ001 1935 2340 

Jeju Air (7C) 7C2206 0150 0910 7C2205 2035 0050+1 

Jeju Air (7C) 7C2204 0045 0805 7C2203 1930 2345 

Eastar* Jet (ZE) ZE512 2225 0620+1 ZE511 1740 2125 

โปรดตรวจสอบ อาย ุของหนงัสือเดินทาง ( Passport ) ของผูโ้ดยสาร วา่จะตอ้งคงมีอายเุหลือ ณ วนัเดินทาง มากกวา่ ; เดือนขึ7นไป 

และหนงัสือเดินทางเหลือหนา้กระดาษเพียงพอใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจคนไดป้ระทบัตรา หนงัสือเดินทางอยูใ่นสภาพที�ดี (ไม่ชาํรุด) 

วนั รายการท่องเที�ยว B L D 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ    - - - 

ไฮไลทเ์มษายน รว่มฉลองเทศกาล ดอกซากรุะเกาหลี (พ็อตโกตบาน) ทั,วประเทศ #เมืองโคยงั #เมืองเคียงกี #เกาะนามิ 

#สวนสนุกเอเวอร์แลนด ์ #ภูเขานมัซาน พอ็ตโกตจะบานสะพรั�ง ใหผู้ค้นไดชื้�นชมและเป็นสญัลกัษณ์ของวฏัจกัรชีวติ เทศกาลดงักล่าวเป็นเวลา

แห่งการเฉลิมฉลองอยา่งรื�นเริงใตต้น้ซากรุะที�ครอบครัวและญาติมิตรจะมาร่วมปิคนิค เพื�อชื�นชมความสวยงามของธรรมชาติ   ใหท่้านไดเ้ดินเล่น
และถ่ายรูปและสมัผสัสีสนัแห่งดอกพอ็ตโกตสีขาวอมชมพู (รายการพิเศษนี7 ...ตอ้งรอพยากรณ์อากาศออก ซึ�งปกติน่าจะอยูที่� 08-22เมษายน) 

วนัที�สอง สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต ้ – พาทุกท่านไปปั�นเรียวไบท์ Rail Bike รอบทะเลสาบ
ธรรมชาติวงัซอง ให้ท่านไดชื้�นชมธรรมชาติและนกอพยพตามฤดู – สวนกรีนเฮาส์สตรอรเบอร์รี�  –  เติมเต็ม
ความสุขที�สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ หรือ “ ดิสนียแ์ลนด์เกาหลี  ” รวมบตัร Special Pass Ticket  เล่น

เครื�องเล่นไดไ้ม่จาํกดัรอบ  อีกทั7งสามารถเที�ยวสวนสัตวเ์ปิด Safari, Lost Valley กบัรถบสัสะเทิ7นนํ7 าสะเทิ7น

บก,  T-Express, Amazon Express, Rolling X-Train, Hurricane, Space Tour, Panda World เป็นตน้  

และชื�นชมดอกไมต้ามฤดูกาล (เช่น ดอกทิวลิป  ดอกกหุลาบ ดอกลิลลี� ดอกเบญจมาศ)  อีกทั7งยงัมี LINE Store 

สาํหรับ ชาวสาวก LINE ใหแ้ช๊ะภาพ 

� พกัโรงแรมในจงัหวดั #เคียงกีโด 1 คืน 

- X X 

วนัที�สาม ช่วงใบไมผ้ลิ  ! เสน้ทางแสนโรแมนติก หุบเขานอ้ยใหญ่สลบัซบัซอ้นกบัสายนํ7 าตลอดเส้นทาง  และมีแนวสัน
เขาที�ราบเรียบเชื�อมยอดเขา  5 ยอดเขา้ดว้ยกนั วนอุทยานแห่งชาติโอแดซาน สมญานาม “ หา้ภูเขาใหญ่หรือหา้
ยอดภูเขา “ ขอพรปีใหม่ไทยกันที�วดัโวจองซาท่ามกลางหุบเขาในป่าสนใหญ่ – ตอ้นรับสู่มหัศจรรยว์นั
สงกรานต ์!!! ร่วมงาน “ April Snow “ ฉีดฉาดความหนาวเยน็ของเกล็ดหิมะ  แข่งเล่นสเลดบนลานหิมะ

X X X 



ภูเขา ปาร์ตี7สงกรานต ์ณ Yongpyeong Dragon Valley “ ยงเพียน ดรากอ้น วลัเล่ย ์”  ตั7งอยูเ่ชิงเขาพลั
วงั  โดยมีความสูงเหนือระดบัทะเล ณ จุดตํ�าสุดที� 750 เมตร และจุดสูงสุดที� 1,458 เมตร  อีกหนึ�งสุดยอด
สถานที�พกัผ่อนตากอากาศ แหล่งเล่นสกีที�มีชื�อเสียง (ปี 2018 Winter Olympic) – อิสระอาบ
นํ7 าแร่@Peak Island (Option มีค่าใช้จ่ายเพิม โดยได้รับส่วนลดพิเศษ) 

� ยงเพียงปาร์ตี7 บุฟเฟ่ต ์Crazy ในแบบฉบบัเกาหลีแท ้ งานนี7  1 ปี มีครั7 งเดียวเท่านั7น 

� ยงัจดัรางวลัมอบแด่ผูช้นะการแข่งขนักีฬากลางแจง้ทุกวยั มีเกมส์การละเล่นต่างๆ ให้ร่วมสนุกเพื�อ
รับรางวลัแบบหมู่คณะ มีโอกาสลุน้โชคลุน้รางวลัมากมาย  และ พิเศษ ! แบบใกลชิ้ด ร่วมชมการ
แสดงพิเศษระดบัประเทศที�จะมาแสดงสดๆ ตวัเป็นๆ ใหท่้านไดใ้กลชิ้ดต่อหนา้ต่อตา  

� ฟรี ! บตัรนั�งกอนดอลล่า-กระเชา้ไฟฟ้าขึ7นสู่ยอดเขาพลัวงัที�ยาว 3.7 กิโลเมตร #Yongpyeong 

� พกัสกีรีสอร์ท #Yongpyeong Dragon Valley  1 คืน 

วนัที�สี� กรุงโซล  – ศูนยเ์ครื�องสาํอางเวชสาํอาง – ศูนยน์ํ7 ามนัสนเขม็แดง Red Pine  – เรียนรู้วิธีการทาํคิมบบั (ขา้วห่อ

สาหร่าย) + ฟรี!!! แต่งชุดฮนับก –  ดิวตี7ฟรี  –  ยา่นเมียงดอง " ถนนแฟชั�นของเกาหลี "  – ภูเขานมัซานหอคอย 

N Tower  สายเคเบิ7ล Love Rock Cable  (ค่าบัตรลิฟท์ขึ�นสู่จุดชมวิวบนหอคอย ไม่รวมไว้ในค่าทัวร์) 

� พกั #โรงแรมในกรุงโซล 1 คืน 

X X X 

วนัที�หา้ กรุงโซล  –  ศูนยฮ์๊อกเก็ตนามู  – ศูนยโ์สมเกาหลี –  พิพิธภณัฑภ์าพวาดลวงตาสี�มิติ พิพิธภณัฑ์นํ7 าแข็ง Ice 

Museum พิพิธภณัฑแ์ห่งรัก  Love Museum –  ไฮไลท์สงกรานต์ เพิ�มเที�ยว ! ร่วมฉลองเทศกาลดอกซากุระ

เกาหลี (พอ็ตโกตบาน) โดยเฉพาะบริเวณสวนสาธารณะยออิโดในกรุงโซล ซึ� งมีตน้พอ็ตโกตบานกวา่ 1,400 

ตน้ – แ วะซื7อของฝากติดไมติ้ดมือที�ศูนยร์วมของพื7นเมือง (ละลายเงินวอน) – สนามบินนานาชาติอินชอน – 
กรุงเทพฯ 

X X - 

อาหาร  เมนูจดัเต็มเพื�อสุขภาพหลากหลายไม่ซํ7 ากนั #บาร์บีคิวไฟหรือบลูโกกิ #หมูหมึกโอซมั #หมอ้ไฟเห็ดโพซดชาบู  #ไก่ตุ๋นโสม  #หมูยา่ง

คาลบี7  # ไก่อนัดองจิมทคั # ยงเพียงปาร์ตี7 บุฟเฟ่ต ์Crazy ในแบบฉบบัเกาหลีแท ้ งานนี7  1 ปี มีครั7 งเดียวเท่านั7น 
 

DAY วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ    เชา้ กลางวนั เยน็หรือคํ�า 

1 
เจ้าหน้าที�รอต้อนรับดูแล มอบเอกสาร และอธิบายเพิ�มเติม  (นัดหมายแต่ละคณะ

ก่อนออกเดินทาง 3 ชั�วโมงล่วงหน้าก่อนเครื�องออก)   
- - - 

คํ�า หน้าเคาน์เตอร์ สายการบิน ใกล้ประตูทางเข้า  

พร้อมกนัที�ชั7น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เช็คอินหมายเลข  F   Jeju Air (7C) หมายเลข   3-4 

พร้อมกนัที�ชั7น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เช็คอินหมายเลข  D   Jin Air (LJ) หมายเลข   3 

พร้อมกนัที�ชั7น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เช็คอินหมายเลข  M   Eastar* Jet  (ZE) หมายเลข  5-6 

พร้อมกนัที�ชั7น 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 
กรุณาเลือกซื7อบตัรโดยสารภายในประเทศประเภทที�สามารถเลื�อนวนัและเวลาเดินทางได ้

ทั7งนี7 เพื�อป้องกนัปัญหาเที�ยวบินล่าชา้หรือการเปลี�ยนแปลงเวลาของเที�ยวบินหรือการเปลี�ยนแปลงวนัเดินทาง 
 

ขอ้แนะนาํ 
• หากท่านมีปัญหาเรื�องอาหารกรุณาแจง้ทางผูจ้ดัทราบล่วงหนา้ 



• หา้มนาํผลไมแ้ละเนื7อสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศเกาหลีใต ้หากพบจะตอ้งเสียค่าปรับ 

• เตรียมสมัภาระขนาดกลาง เนื�องจากโรงแรมที�พกัในเกาหลีไม่มีบริกรช่วย (แนะนาํ ตลอดทริปจะตอ้งดูแลกระเป๋ายกขึ7นลงห้องดว้ยตวัท่าน
เอง เพื�อป้องกนัหลายกรณีที�อาจเกิดขึ7นได)้   

• กระเป๋าทุกใบจะตอ้งฝากใหก้บัทางเจา้หนา้ที�สายการบินดว้ยตวัท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภยัของสายการบิน 

• ทรัพยสิ์นมีค่าและแตกหกัง่าย  เช่น เงิน อญัมณี  อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ กลอ้งถ่ายรูป อุปกรณ์วีดีโอ เอกสารที�แลกเปลี�ยนเป็น
เงินได ้ เอกสารทางธุรกิจ หนงัสือเดินทาง เก็บติดตวัเสมอ 

• สนามบินสุวรรณภูมิ  “ ไม่มีการประกาศเรียกลูกคา้ขึ7นเครื�อง ”  กรุณารอที�ประตูขึ7นเครื�องอยา่งนอ้ย 30 นาที ก่อนเวลาเครื�องออก 

• นาํเสื7อแจ็คแก็ตติดตวัขึ7นเครื�องดว้ย เพราะอากาศอาจจะเยน็และเพื�อการพกัผ่อนที�อบอุ่น  (สาํหรับ มือใหม่ หรือ คนกลวัวนัแรกๆ จะ jetlag 
หรืออาการเมาเวลาจากการเปลี�ยนโซนเวลาของโลก แนะนาํ :  นอนให้มากที�สุด หรือ ทานยาแกเ้มา เพราะมีมีฤทธิ: ทาํให้นอนหลบั ไม่ดื�ม
สุราหรือของมึนเมา และดื�มนํ7 ามากๆ) 

 

 

DAY วนัที�สอง  สนามบินนานาชาติอนิชอน ประเทศเกาหลใีต้ – เคียงกโีด เชา้ กลางวนั เยน็หรือคํ�า 

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

ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต ้โดยสายการบิน   JIN AIR (LJ), JEJU AIR (7C), Eastar* Jet (ZE), T’way (TW)  
บางสายการบินมีชุดกล่องสแนค็บลอ็กให้ผู้โดยสารบนเครืองบิน และมีบริการ Air Cafe จาํหน่าย  อาหาร เครืองดืม และขนมคบเคี�ยว 

เชา้ ICN Landing  ถึงสนามบินนานาชาติอินชอน หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้   

รถโคช๊พาท่านขา้มทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพื�อความหวงัในการรวมชาติที�ยาวกวา่ 4.42 กม.  มี

ยอดโดมสูง DEF เมตร  ไปยงัจุดหมายปลายทางการท่องเที�ยวของวนันี7  

เพื�อใหร้ายการท่องเที�ยวเป็นไปตามกาํหนดการ  ทางคณะทวัร์จะออกเดินทางจากสนามบินหลงัเวลาเครื�องลง
ประมาณ 1.40 ชั�วโมง ท่านที�ติดสัมภาษณ์ที�ด่านตรวจคนเขา้เมือง  หากท่านผา่นเขา้เมืองเรียบร้อย ท่านตอ้ง

เดินทางไปพบกบัคณะทวัร์ดว้ยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทางผูจ้ดัได ้ 
เชา้ นําท่าน หนุกหนานกับการปั�นเรียวไบท์ บนรางรถไฟ กบัประสบการณ์ ที�อยากจะหาได ้ปั�นจกัรยานเรียวไบท์ บน

รถราง ที�มีความงดงามและเสน่ห์ธรรมชาติที�หาไดย้าก ไม่วา่ จะเป็นการ
ผ่าน ลําธาร ทุ่งนา แปลงผัก ทิวสน ต้นไม้ดอกไม้ ตลอดเส้นทาง 
ท่ามกลางความโรแมนติค สุด สุด   พาท่านเดินทางเพลิดเพลินกับ
ดินแดนที�ปกคลุมดว้ยป่าทึบซึ� งมีความงดงามของทิวทศัน์ ไม่ว่าจะเป็น
ความงามอยา่งมหัศจรรยข์องภูเขาที�ปกคลุมดว้ยป่าไมสุ้ดลูกหูลูกตา หุบ
เขาและเมืองเลก็ๆ 

เที�ยง  เมนูบาร์บีคิวไฟหรือบลูโกก ิ เป็นเนื7อหมูสไลดห์มกัซอสคนัจงัและเครื�องปรุงรส ผดัยา่งขลุกขลิกบนกะทะ 

บ่าย สวนกรีนเฮาส์สตรอว์เบอร์รี�  พาไปชมสวนกรีนเฮาส์สตรอรเบอร์รี�  ให้ท่านไดเ้ก็บผลไมส้ดๆ และยงัไดค้วามรู้ว่าชาว

เกาหลีมีวิธีการปลูกอย่างไรจึงได้ผลผลิตดีและหวานหอมชวนน่า
รับประทาน อิสระถ่ายรูป เก็บชิมสตรอเบอร์รี�ทานเป็นที�ระลึก (จาํนวน
เก็บขึ7นอยูก่บัผลิตผลในแต่ละสัปดาห์ และนโยบายของเจา้ของสวน ไม่
สามารถนาํออกมารับประทานภายนอกไร่ได)้   

เชา้ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  – Everland “ ดิสนียแ์ลนด์เกาหลี ”  สวนเปิดในหุบเขาที�มีชื�อเสียงมากที�สุดของประเทศ มี 

Festival World จะประกอบไปดว้ย Global Fair, American Adventure, Magic Land, European Adventure และ Equatorial 
Adventure และ Zootopia ท่านสามารถปล่อยความแก่และเติมเตม็ความสุขของท่านดว้ยบตัร Special Pass Ticket สนุกสนาน

กบัเครื�องเล่นต่างๆ  ซึ� งท่านสามารถเลือกเล่นเครื�องเล่นไดไ้ม่จาํกดัรอบ  ไม่วา่จะเป็นทีเอ็กเพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบดั 



ชาร์ป โรงหนงัสามมิติ บา้นผีสิงหมุน ตีลงักาสองตลบ ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ที�นี� ชมความน่ารักของหมีที�
สามารถสื�อสารกบัคนขบัไดอ้ยา่งดี อีกทั7งยงัมี LINE Store สาํหรับ ชาวสาวก LINE ใหแ้ช๊ะภาพ  ครั7 งแรกของโลก !  เปิดโลก
สวนสัตวเ์ปิดที� Lost Valley กับรถบสัสะเทิ7นนํ7 า
สะเทิ7นบก และอื�นๆ  อีกทั7งใหส้าวกชาว K-POP  ได้
มีโอกาสชมคอนเสิร์ต K-POP ผ่านเทคนิคพิเศษ
เสมือนจริง “ HOLOGRAM “ ที�ทาํให้ท่านรู้สึกว่า
กาํลงัรับชมศิลปินทาํการแสดงตวัเป็นๆ ต่อหนา้เรา  
กบัศิลปินนักร้องจากค่ายดงัในเกาหลี  (มีค่าใชจ่้าย
เพิ�ม)  นอกจากนี7 ท่านยงัสามารถชอ้ปปิ7 งในร้านคา้
ของที�ระลึก และสุดทา้ยเดินชมและถ่ายรูปกบัสวน
ดอกไมซึ้� งผลดัเปลี�ยนหมุนเวียนตามฤดูกาล เช่น ฤดูร้อนจะเป็นดอกกุหลาบและดอกลิลลี�บาน ฤดูใบไมผ้ลิจะเป็นดอกทิวลิ
ปบาน ฤดูใบไมร่้วงจะเป็นดอกเบญจมาศบาน  ขบวนพาเหรดตามวนัเวลา    

เยน็ เมนูหมูย่าง คาลบี Pork KALBI อาหารพื7นเมืองเกาหลีปิ7 งยา่งบนเตาที�เลื�องชื�อและรู้จกักนัดีทั�วโลก 

หลงัอาหารคํ�า พาท่านเขา้เช็คอินที�พกั 1 คืน ณ โรงแรม  Suwon Amour, Pacific, Korea, IY, Silk Road  (r ดาวเกาหลี) หรือเทียบเท่า 

 

DAY วนัที�สาม   เคียงกโีด - คังวอนโด – ยงเพยีงสกรีีสอร์ท  เชา้ กลางวนั เยน็หรือคํ�า 

3  x x x 

เชา้  อาหารเช้า แบบอเมริกนัเกาหลชุีด หรือ เซมิ ที  ห้องอาหารโรงแรม 

เชา้ อุทยานแห่งชาติโอแดซาน  สมญานาม “ ห้าภูเขาใหญ่หรือห้ายอดภูเขา “  แบ่งออกเป็นเขตวอลจองซาและเขต

ซอกึมกงัจะประกอบดว้ยแนวเขาโอแดซาน สูงประมาณ 1,563 เมตร จุดเด่นของอุทยานแห่งชาตินี7 คือมีหุบเขานอ้ยใหญ่สลบั

กับสายนํ7 าตลอดเส้นทาง  โดยส่วนใหญ่เป็นป่าสน
ธรรมชาติที�ใหญ่ที�สุดของประเทศ ยงัเป็นที�อยู่อาศัย
ของสัตวที์�มีชื�อเสีย ง เช่น หมูป่า กวาง ชะมด นกเขา 
และ นกหัวขวานสีสัน เป็นต้น และพนัธ์ุพืชนานา
ชนิดมากมาย  มีแนวสนัเขาที�ราบเรียบเชื�อมยอดเขา  5 

ยอดเขา้ดว้ยกนั  พาท่านนมัสการวดัเก่าแก่ที�สุดแห่งอาณาจักรชิลลา “ วดัโวจองซา “ ท่ามกลางหุบเขาในป่าสนใหญ่

ที�อุดมสมบูรณ์มากของวนอุทยานแห่งชาติโอเดซาน ประกอบไปดว้ยวดักวา่ sE วดั และ สาํนกัปฏิบติัธรรม 8 สาํนกั สร้างขึ7น

ในอาณาจักรโคเรียว (918-1392)  มีเจดีย์เก้าชั7นแปดเหลี�ยมที� เราเรียกว่า ซารีพระกุดา (บรรจุพระบรมสารีริกธาตของ

พระพทุธเจา้)  และมีโบส์ของพระวาโรขะยะ และมีโบส์ของพระสะกายะมุนี  ชาวพทุธเกาหลีเชื�อวา่พระทุกท่านยงัอยูที่�นี�และ
คุม้ครองที�แห่งนี7 

เที�ยง เมนูจัดจ้าน ! โอซัม หรือหมูปลาหมึกย่างบาร์บีคิวหมักสไตล์สมัยใหม่เกาหล ีเป็นเมนูประยกุตที์�ชาวเกาหลีคิดกนั 

ซี�งคนต่างประเทศนิยมรับประทานเช่นกนัเพราะมีรสชาติออกหวานเผด็เลก็นอ้ย 

บ่าย  ร่วมงาน April Snow มหศัจรรย ์วันสงกรานต์ จัดปีที� 6 ฤดูกาลหิมะดอกไม้นัดกัน  

ฉดีฉาดความหนาวเยน็ของเกลด็หมิะ แขง่เลน่สเลด บนลานหมิะภูเขา ปาร์ตี"สงกรานต์ 
ร่วมลุน้ของรางวลั ณ Yongpyeong Dragon Valley สกรีสีอร์ทดสุีด (ปี 2018 Winter Olympic) 



Yongpyeong Dragon Valley “ ยงเพยีน ดราก้อน วลัเล่ย์ ”   ตั7งอยูเ่ชิงเขาพลัวงั  โดยมีความสูงเหนือระดบัทะเล ณ 

จุด ตํ� า สุด ที�  F tE  เ ม ตร  แ ล ะ
จุดสูงสุดที�  D ,utv เมตร  อีก

หนึ� งสุดยอดสถานที�พักผ่อน
ตากอากาศ แหล่งเล่นสกีที� มี
ชื� อ เ สี ย ง  ( ปี  w E D v  Winter 

Olympic)  (รายละเอียดของ

งาน...จะแจ้งในใบสรุปการ
เดินทาง...ก่อนออกเดินทางสู่ประเทศกาหลีใต้ ทุกท่านควรนุ่งกางเกงยีนส์ สวมรองเท้าผ้าใบหรือกีฬา และเตรียมเสื�อกัน
หนาวไปด้วย อุณหภูมิอยู่ที0  5 องศา โดยเฉลี0ย  เนื0องจากสกีรีสอร์ทแห่งนี�เป็นรีสอร์ทแห่งแรกของเกาหลีและมีรูปลักษณ์
เหมือนหุบเขามงักร อยู่เหนือระดับนํ�าทะเลมากกว่า 600 เมตร เป็นจุดที0อากาศหนาวเยน็กว่าทุกที0) 

  ฟร ี! บตัรน ั�งกอนดอลลา่-กระเชา้ไฟฟ้าข ึ"นสู่ยอดเขาพลัวงัท ี�ยาว 3.7 กโิลเมตร #Yongpyeong (ไม่สามารถ
ทอนเงินคืน หากทางสถานที0ปิดบริการนี�) 

เยน็  เช็คอินที�พกั Yongpyeong Dragon Valley  สถานที�ถ่ายละครเรื�อง “ เพลงรักในสายลมหนาว หรือ Winter 

Love Song ” ฉากสาํคญัที�ถ่ายทาํละครเรื�อง “ เพลงรักในสายลมหนาว หรือ Winter Love Song ” ฉากที�พระเอกและ

นางเอก ไฟรักในใจเริ�มตน้อีกครั7 ง  หอ้งพกัคํ�าคืนนี7   อาจจะบริการเป็นเตียงแบบตะวนัตก หรือ แบบออนดอล (ออน คือ ความ
อบอุ่น ดอล คือ กอ้นหิน) หรือ หอ้งนอนแบบนอนบนพื7นสไตลเ์กาหลี ชาวเกาหลีนิยมนอนหลบับนพื7นมากและจะนาํผา้ปูที�
นอนที�เรียกวา่ “โย” และผา้ห่มที�เรียกวา่ “อีบูล” พร้อมหมอนสุขภาพหรือหมอนตามชอบใจ เพียงสามชิ7นเพื�อการพกัผ่อนยาม
คํ�าคืน 

อสิระอาบนํ#าแร่@Peak Island (Option มค่ีาใช้จ่ายเพิ ม 15,000วอนราคาพเิศษ) การอาบนํ7 าแร่รวมสไตลเ์กาหลี จะตอ้งเตรียม
ใจเรื�องการแกผ้า้ออกหมด ไม่มีการนุ่งผา้เช็ดตวั (ตอ้งตดัความอายออกไป) เมื�ออาบนํ7 าแร่ธรรมชาติแลว้ท่านจะรู้สึกผอ่นคลาย 
ตวัเบาสบาย  นอกจากส่วนที�เป็นนํ7 าแร่ในร่ม ยงัมีสวนนํ7 าในร่มและกลางแจง้ที�ใหไ้ดส้นุกกบับ่อแช่นํ7 าแร่หลายๆ แบบ โดย
สามารถสวมใส่ชุดวา่ยนํ7 าลงไปได ้

คํ า  ได้เวลาเต็มอิ มกับปาร์ตี#บุฟเฟ่ต์ Crazy ในแบบฉบับเกาหลีแท้  งานนี# 1 ปี มีครั# งเดียวเท่านั#นโดยทางการ

ท่องเที�ยวเกาหลีร่วมกบัเจา้ภาพ 2 ฝ่าย คือ ยงเพียงสกีรีสอร์ท และ บริษทัทวัร์ (ตวัแทนไทย) จดังานเลี7ยงพบปะสงัสรรคใ์นหมู่

นกัท่องเที�ยวต่างชาติ เพื�อสร้างความสัมพนัธ์และความทรงจาํกนั ในงานจะมีอาหารเกาหลีนานาชนิดในสไตล์ดั7 งเดิมและ

สมยัใหม่ใหไ้ดเ้ลือกชิมแบบเต็มอิ�มจุใจ  ปิดทา้ยมื7ออร่อยดว้ยของหวานและผลไม ้ มีเครื�องดื�มชนิดต่างๆ บริการอีกดว้ย ยัง

จัดรางวลัมอบแด่ผู้ชนะการแข่งขันกฬีากลางแจ้งทุกวยั มีเกมส์การละเล่นต่างๆ ให้ร่วมสนุกเพื อรับรางวัลแบบ

หมู่คณะ มีโอกาสลุ้นโชคลุ้นรางวัลมากมาย   และ พิเศษ ! แบบใกล้ชิด ร่วมชมการแสดงพิเศษที จะมาแสดง

สดๆ ตัวเป็นๆ ให้ท่านได้ใกล้ชิดต่อหน้าต่อตา Have a Good Dream ☺ 

 

DAY วนัที�สี�    คังวนัโด ยงเพยีงสกรีีสอร์ท - กรุงโซล  เชา้ กลางวนั เยน็หรือคํ�า 

4  x x x 

เชา้ อาหารเช้าแบบอเมริกนัเกาหลเีซมิบุฟเฟ่ ที� ห้องอาหารของรีสอร์ท 

เชา้ เดินทางเขา้เมืองหลวงกรุงโซล  ที�มีประชากรถึง D ใน u ของประเทศ  มีตึก sr ชั7น ตึกที�สูงที�สุด  มีแม่นํ7 าฮนัไหลผ่านใจกลาง

เมืองหลวงของกรุงโซล   ศูนย์ผลิตภัณฑ์ความงาม เครื�องสําอางเวชสําอาง  ให้ท่านเลือกซื7อคอสเมติกหลากยี�ห้อ

คุณภาพที�ผูห้ญิงชาวเกาหลีทั7งสาวทั7งไม่สาว ลว้นให้ความสําคญักบัเรื�องผิวหน้าค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะในกลุ่มบาํรุงผิว
พื7นฐาน Skin Care และฟังคาํแนะนาํการดูแลผิวพรรณ จากผูช้าํนาญการ 



เที�ยง เมนูหม้อไฟชาบูเห็ด คลา้ยการตม้รวมมิตรสุกี7หมอ้ไฟ  ประกอบไปดว้ยเนื7อหมูสไลด ์ผกัและเห็ดและวุน้เสน้เกาหลี   

บ่าย ศูนย์นํ?ามันสนเข็มแดง Red Pine  พาท่านเดินทางสู่ ศูนยน์ํ7 ามนัสนเข็มแดง Red Pine  ซึ� งผลิตจากใบสนเข็มแดงใน

ประเทศเกาหลี เป็นงานนวตักรรมวิจัยชิ7นใหม่ล่าสุดของเกาหลี เพื�อช่วยผูที้�มีปัญหาเรื�องไขมนัอุดตนัในเส้นเลือด คลอ
เรสเตอรอลในเลือดสูง ไขขอ้เสื�อม หรือ การไหลหมุนเวียนของเลือด  เป็นตน้ กวา่จะมาทาํเป็นนํ7 ามนัสนสกดัได ้D แคปซูล 
ตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ w.F ก.ก.  แนะนาํให้ทุกท่านเลือกซื7อเป็นของฝากสุขภาพ
เพื�อตวัท่านเองและคนที�ท่านรักหรือคนที�ท่านเคารพ  เพราะเป็นสารอาหารธรรมชาติ ที�
วจิยัจากโรงพยาบาลชั7นนาํในเกาหลีแลว้วา่ ไม่มีผลขา้งเคียง 

เรียนรู้วธีิการทาํคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) อาหารง่ายๆๆที�คนเกาหลีนิยมรับประทาน 

คิม แปลวา่ สาหร่าย บบั แปลวา่ ขา้ว จะเป็นแท่งยาวๆ แลว้เคา้ก็จะหั�นเป็นชิ7นๆพอดีคาํ จิ7มกะซีอิ7วคงัจงัเกาหลีหรือวาซาบิก็ได ้
จากนั7นเชิญท่านร่วมเป็นส่วนหนึ�งของชาวเกาหลีโดยการแต่งกายชุดประจาํชาติต่างๆ (ชุดฮนับก) พร้อมถ่ายรูปเป็นที�ระลึก 

เพื�อไปอวดคนทางบา้น 

 ดิวตี?ฟรี  (ปัจจุบนัเป็นที�นิยมมาก เพราะ ดิวตรี7 ฟรีประเทศนี7  มีถึง t บริษทัแข่งขนักนั)  เพลิดเพลินกบัการชอ้ปปิ7 ง ณ  ห้าง

ปลอดภาษีลอ๊ตเตห้รือชินเซเก  ให้ท่านไดเ้ลือกซื7อสินคา้แบรนด์เนมนาํเขา้จากต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิด รวมทั7ง
สินคา้แบรนดเ์กาหลียอดนิยมที�ชาวเกาหลี ชาวจีน และชาวญี�ปุ่น   

เยน็ ช้อปปิ? งเมียงดอง " ถนนแฟชั�นของเกาหลี "  อิสระชอ้ปปิ7 งบริเวณเมียงดอง Myeongdong ถูกขนานนามวา่ " ถนน

แฟชั�นของเกาหลี " แหล่งรวมความฮิปใหม่ ไม่ตกเทรน ! ราคาระดบักลางถึงสูงเมื�อเทียบกบัตลาดทงแดมุน ห้างบูติกหลาก
ยี�ห้อตั7งแต่แบรนด์เนมต่างชาติถึงเกาหลี ร้านเสื7อผา้มีสไตลห์้องเล็กๆ  ร้าน Creative Lifestyle  ร้านรองเทา้ ร้านทาํผม ร้าน

เครื�องประดบั ร้านคอสเมติก  ร้านกาแฟ ร้านไอศครีม ร้านขนม    

คํ�า เมนูอนัดงจิมทคั หรือ ไก่ต้มแห่งเมืองอนัดอง (เมืองอนัดงเป็นหนึ�งของร่องรอยสุดทา้ยที�ยงัคงเหลืออยูข่องเกาหลี เป็น

ขมุทรัพยที์�มีค่าของประเพณีลทัธิขงจื7อ)    

หลงัอาหารคํ�า ภูเขานัมซาน  หอคอย N Tower  สายเคเบิ?ล Love Rock Cable   พา

ท่านขึ7นภูเขานมัซาน Namsan – ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงและ

อิสระถ่ายรูปคู่หอคอย N Tower เป็น D ใน DF หอคอยเมืองที�สูงที�สุดในโลก  

สูงถึง uvE เมตรเหนือระดบันํ7 าทะเล สถานที�ละครหนังเกาหลีหรือหนังไทย
สไตลเ์กาหลีมาถ่ายทาํกนั (ความเชื�อ: เตรียมแม่กญุแจลูกกญุแจเพื�อไปลอ็คกญุแจคู่รัก ณ Love Rock Cable  ซี�งเชื�อกนัวา่ ถา้

ใครขึ7นมาคลอ้งกญุแจและโยนลูกกญุแจทิ7งไป คู่รัก คู่ครอบครัว คู่เพื�อน คู่พี�นอ้ง คู่มิตรนั7นจะมีความรักที�ย ั�งยืนหรือไม่มีใคร
มาพรากจากกนัได)้  (ค่าบัตรลิฟท์ขึ�นสู่จุดชมวิวบนหอคอย  ไม่รวมไว้ในค่าทัวร์)  

หลงัจบรายการท่องเที�ยว พาท่านเขา้เช็คอินที�พกั Seoul H Avenue, Intercity, Co-Op City (r ดาวเกาหลี) 

หรือเทียบเท่า 

 

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

5  x x - 

เชา้ อาหารเช้าแบบอเมริกนัเกาหลชุีด หรือ เซมิ ที� ห้องอาหารโรงแรม 

เชา้ ศูนย์ฮ๊อกเกต็นามู เพื�อนที�ดีในการดาํเนินชีวติ ! ตน้ไมฮ้อ๊กเก็ตนามูชนิดนี7 เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที�ปราศจากมลภาวะ 

และระดบัสูงเหนือนํ7 าทะเล 50-800 เมตร เมลด็ของพนัธ์ุฮอ๊กเก็ตนี7 ...ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนาํมารับประทานเพื�อช่วยดูแลตบั 

ใหส้ะอาดแขง็แรง ป้องกนัโรคตบัแขง็ไม่ถูกทาํลายจากการดื�มแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหรี�  สารตกคา้งจากอาหารและยา       

 เพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง  เยี�ยม ศูนย์โสมเกาหลี  ทุกท่านจะไดรู้้จกัสมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแห่งมวลสมุนไพร  

เพราะเกาหลีใตเ้ป็นประเทศที�มีการผลิตโสมเกาหลีที�มีคุณภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลก  ซึ�งใครใครที�ไดม้าเที�ยวก็จะชื�นชอบหา



ซื7อเป็นของฝากเพราะราคาที�ถูกวา่เมืองไทยและคุณประโยชน์นานปัการ เช่น ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบยอ่ยอาหาร
และปอด ช่วยทาํใหจิ้ตใจสงบและเพิ�มพละกาํลงัโดยส่วนรวม  สรรพคุณทางการแพทย ์ช่วยบาํรุงหวัใจ ป้องกนัโรคหวัใจขาด
เลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง 

TRICK ART MUSEUM + ICE MUSEUM + LOVE MUSEUM  พิพิธภัณฑ์ภาพวาดลวงตาสามและสี มิติ  

อพัเกรดพิพิธภณัฑ์เป็นรูปแบบ AR Museum โดยท่านจะไดส้นุกสนานกบัแอ็คชั�นท่าทางต่างๆ กบัภาพศิลปะผลงาน 

DEE กวา่ภาพ จากแนวคิดเดิมที�รวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และ
การซ้อนภาพโดยกระตุ ้นความเคลื�อนไหวของภาพให้มีมิติ
เหมือนจริงโดยให้ผูช้มเขา้ไปมีส่วนร่วมถ่ายภาพ เมื�อผ่านเขา้
ไปในภาพนั7นๆ  ภาพทุกภาพจะออกมาดูประหนึ�ง เหมือนจริง
ในเหตุการณ์   ต่อยอดความคิดสร้างสรรคแ์ละจินตนาการของ
การสร้างภาพโดยใช้เทคนิคพิเศษจากเทคโนโลยีเออาร์ 
(Augmented Reality) การบรรจบกนัของโลกความเป็น
จริงและเทคโนโลยี ในยุคที�อินเทอร์เน็ตเชื�อมทุกอุปกรณ์โดย
เมื�อถ่ายรูปและวิดีโอดว้ยแอปของพิพิธภณัฑ์แลว้ จะเห็นภาพ
ศิลปะเป็นแบบ AR เคลื�อนไหวสมจริง  จะตื�นเตน้เหมือนจริงมากแค่ไหน ตอ้งขึ7นอยูก่บัลีล่าแอค็ชั�นของของท่านดว้ย  “ ICE 

MUSEUM "  เมอืงนํ#าแข็งที ไม่ใช่แค่นํ#าแข็งธรรมดา แต่ตระการตาจนคุณอาจจะลืมหนาวไปเลยก็ ได ้!  ลองนึกถึงความรู้สึก
เมื�อคุณกา้วเขา้ไปในเมืองที�ทุกอยา่งทาํจากนํ7 าแขง็ภายใต ้อุณหภูมิ  ลบ 4 องศา ! ภายในมีกิจกรรมหลากหลายใหคุ้ณไดส้ัมผสั 

เช่น สไลเดอร์นํ7 าข็งที�ยาวกว่า 10 เมตร รถกลางรูดอร์ฟ ทกัทายลุงซานตา้  โพสท่าคู่กบันกเพนกวิ7นขั7วโลก  สํารวจบา้น

นํ7 าแขง็แขง็เอสกิโม  เยี�ยมชมปราสาทนํ7 าแขง็ ชมววิจากบนกาํแพงเมืองนํ7 าแขง็  ลองเขา้พกัเช็คอินโรงแรมนํ7 าแข็ง และผลงาน

ศิลปะอื�นที�ทาํจากนํ7 าแขง็อีกกวา่ 50  ชิ7น  แถมฟรี!!! Love Museum เป็นพิพิธภณัฑที์�นาํเสนอเรื�องราวของความรักและ

เพศในรูปแบบศิลปะ (ผูที้�อายตุ ํ�ากวา่ 20 ปีไม่สามารถเขา้ชมได)้  โซนเปิดใหม่  “ TRICK ADVENTURE “  (มีค่าใช้จ่าย

เพิ0ม) รวมเครื�องเล่นแบบเร้าใจในรูปแบบ VR การรับชมเสมือนจริงในรูปแบบของ 360° ราวกบัเราหลุดเขา้ไปอยูเ่รื�องราวนั7น 

โดยมีเครื�องเล่นธีมที�แตกต่างกนั เช่น ล่องแก่ง สวนสนุกบา้นเขยา่ขวญั ยงิซอมบี7  รถแข่งแบบหมุน rsE  

เที�ยง เมนูเปิบพสิดาร-ไก่ตุ๋นโสม อาหารวงัในสมยัก่อน เชื�อกนัวา่บาํรุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตวั ในหมอ้ดินร้อน   

บ่าย เมษายนสงกรานต์ เพ ิ�มเท ี�ยว ! ร่วมฉลองเทศกาลดอกซากุระเกาหลี (พอ็ตโกตบาน) 

บรเิวณ สวนสาธารณะยออโิด ในกรุงโซล ซึ�งมต้ีนพอ็ตโกตบานกว่า 1,400 ต้น พอ็ตโกตจะบานสะพรั�ง 
ใหผู้ค้นไดชื้�นชมและเป็นสญัลกัษณ์ของวฏัจกัรชีวติ เทศกาลดงักล่าวเป็นเวลาแห่งการเฉลิมฉลองอยา่งรื�นเริงใตต้น้ซากุระที�
ครอบครัวและญาติมิตรจะมาร่วมปิคนิค 
เพื�อชื�นชมความสวยงามของธรรมชาติ   
ให้ท่านไดเ้ดินเล่นและถ่ายรูปและสัมผสั
สีสันแห่งดอกพ็อตโกตสีขาวอมชมพ ู

(การบานของดอกพ็อตโกตแต่ละสถานที0
แต่ละปี ประมาณช่วง 08-22 เมษายน ซึ0ง
อาจจะคลาดเคลื0อนตามสภาวะอากาศ)   

บ่าย แวะซื?อของฝากติดไม้ติดมือที�ศูนย์รวมของพื?นเมือง (ละลายเงินวอน)  ก่อนอาํลาเกาหลี  แวะซื7อของฝากติดไมติ้ด

มือที�ศูนยร์วมของพื7นเมือง (ละลายเงินวอน)  สาหร่ายหลากรูปแบบ หลากรสชาติ ขนมอร่อยต่างๆ ซีเรียลช็อคโก กาแฟ 
กระดูกมา้เจจูโด  ขนมโสม ชาโสม เครื�องสาํอางโสม หมอนสุขภาพ  กิมจิ  เป็บโปโร้ (ป๊อกกี7 เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) 
ของใชใ้นบา้น ลูกบอลซกัผา้  เครื�องใชไ้ฟฟ้า ของที�ระลึก เป็นตน้  



เยน็ ขึ7นอยูก่บัวนัและเวลาที�เดินทาง  เหินฟ้ากลบักรุงเทพฯ บางสายการบินอาจมีชุดกล่องสแนค็บลอ็กให้ผู้โดยสารบนเครื0องบิน 
และยงัมีบริการ Air Cafe จาํหน่าย  อาหาร เครื0องดื0ม และขนมคบเคี�ยว ที0ชาวเกาหลีนิยมกัน 

คํ�า เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ 

 

รายการนี7 เป็นเพียงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากผูจ้ดัอีกครั7 งหนึ�ง   สงวนสิทธิในเรื�องเที�ยวบินและตารางบินสายการบิน ราคา และ รายการ 
เปลี�ยนแปลงหรือสบัเปลี�ยนได ้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี เนื�องจาก
เป็นการชาํระค่าทวัร์ในลกัษณะเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ เช่น ไม่ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระทาํที�
ส่อไปในทางผิดกฎหมาย  เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง การถูกปฏิเสธในกรณีอื�นๆ   ไม่รับประทานอาหารบางมื7อ ไม่เที�ยวบางรายการ เป็นตน้ 

 

เมนูอาหารทัวร์สําหรับคณะ (ภาพอาหารที�แสดงใชเ้พื�อประกอบความเขา้ใจ) 

เมนูจัดจ้าน ! โอซัมหรือหมูปลาหมึกย่างบาร์บีคิวหมักสไตล์สมัยใหม่เกาหลี เป็นเมนูประยกุตที์�

ชาวเกาหลีคิดกนั ซี�งคนต่างประเทศนิยมรับประทานเช่นกนัเพราะมีรสชาติออกหวานเผด็เล็กนอ้ย   โดยนาํ
บาร์บีคิวหมูติดมนัและปลาหมึกหมกัซอสแดงผดัในกระทะ  เมื�อสุกรับประทานพร้อมเครื�องเคียงและขา้ว
สวย หากตอ้งการแบบรสชาติเกาหลีแท้ๆ  ก็สามารถใส่กิมจิหมกัลงตม้ดว้ย ก็จะไดร้สชาติอีกแบบหนึ�ง     

เมนูหมูย่าง คาลบี อาหารพื7นเมืองเกาหลีที�เลื�องชื�อและรู้จกักนัดีทั�วโลก มีรสชาติออกหวาน นุ่มและกลม

กล่อม นาํเนื7อหมูสตก็หรือหมูชิ7นหมกัยา่งบนเตาปิ7 งยา่ง และตดัเป็นชิ7นพอคาํ ห่อทานกบัผกักาดเขียวแบบ
เมี�ยงคาํไทย  โดยใส่นํ7 าจิ7มเตา้เจี7ยว (เครื�องจิ7มหมกั ที�ช่วยชูรสอยา่งดี) ตามดว้ยขา้วสวยร้อนเลก็นอ้ย  อยา่ลืม 
! ทานเครื�องเคียงต่างๆ เพื�อความสมดุลในการทานแบบหยนิหยาง และ นํ7 าซุปสาหร่ายเพื�อการลา้งพิษ  

เมนูบาร์บีคิวไฟหรือบลูโกกิ เป็นอาหารดั7งเดิมของคาบสมุทรเกาหลี ก่อนเมนูคาลบี โดยนาํเนื7อหมู

สไลด์หมกัซอสคนัจงัและเครื�องปรุงรสต่าง ๆ เมื�อนาํมาปรุงจะมีรสออกหวานนุ่ม  เวลาทาน นาํมาผดัยา่ง
ขลุกขลิกกบัซุปบลูโกกิบนกะทะแบนพร้อมผกักะหลํ�าและเสน้จนัทน์ โดยจะมีลกัษณะออกเป็นแบบนํ7 าขน้ 
เพื�อเป็นนํ7 าซุปไวค้ลุกคลิกทานกบัขา้ว เสริฟพร้อมขา้วสวยร้อนและเครื�องเคียงต่าง ๆ ประจาํวนัคู่โตะ๊  

ยงเพยีงปาร์ตี#บุฟเฟ่ต์ Crazy ในแบบฉบับเกาหลแีท้  งานนี# 1 ปี มีครั#งเดียวเท่านั#น 

จดังานเลี7ยงพบปะสงัสรรคใ์นหมู่นกัท่องเที�ยวต่างชาติ เพื�อสร้างความสัมพนัธ์และความทรงจาํกนั ในงาน
จะมีอาหารเกาหลีนานาชนิดในสไตลด์ั7งเดิมและสมยัใหม่ให้ไดเ้ลือกชิมแบบเต็มอิ�มจุใจ  ปิดทา้ยมื7ออร่อย
ดว้ยของหวานและผลไม ้ มีเครื�องดื�มชนิดต่างๆ บริการอีกดว้ย 

 

เมนูเปิบพิสดาร-ไก่ตุ๋นโสม อาหารวงัในสมยัก่อน เชื�อกนัวา่บาํรุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตวั 

ในหมอ้ดินร้อน  เป็นเมนูอาหารวงัตั7งแต่สมยัราชวงศโ์ซซอน โดยใชไ้ก่ที�มีอายวุยัรุ่น ภายในตวัไก่จะมีขา้ว
เหนียว รากโสม พทุราแดงและเคลด็ลบัในการตุ๋นเพื�อใหร้สชาติกลมกล่อม เนื7อไก่นุ่มและยอ่ย  เสริฟพร้อม
เครื�องเคียงคู่โตะ๊  

เมนูหม้อไฟชาบูเห็ด อาหารพื7นเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตั7งแต่สมยัมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี 

คลา้ยสุกี7หมอ้ไฟ   โดยนาํเนื7อหมูสไลด ์ตม้รวมมิตรกบัผกัตามฤดู เห็ดเกาหลี วุน้เส้นหรือเส้นก๋วยเตี}ยว  ใบ
บีซูหอม ในหมอ้ไฟ  เสริฟพร้อมนํ7 าจิ7ม ขา้วสวย และ เครื�องเคียงต่างๆ   

 

เมนูอันดงจิมทัค หรือ ไก่ต้มแห่งเมืองอันดอง (เมืองอนัดงเป็นหนึ� งของร่องรอยสุดท้ายที�ยงัคง

เหลืออยูข่องเกาหลี เป็นขมุทรัพยที์�มีค่าของประเพณีลทัธิขงจื7อ)  อาหารจานนี7 ถือเป็นอาหารพิเศษเมนูหนึ�ง
...บนโต๊ะอาหารของบ้านเศรษฐีในหมู่บ้านอนัดงในสมยัราชวงศ์โซซอน  อุดมไปด้วยโปรตีนจากไก่ 
วติามิน แร่ธาตุต่างๆ จากสารพดัผกั และวุน้เสน้จนัทร์เกาหลี อาหารมีรสจดัจา้นเผด็ๆ ร้อนๆ  เค็มๆ หอมๆ 
จากพริกที�ไดชื้�อวา่เผ็ดที�สุดในเกาหลี Cheong Yang Gochu และ ซอสแม๊กกี7  Ganjang รสชาติเผ็ด  



เลก็นอ้ย เนื�องจากวา่เป็นการหมกัซอสสูตรพิเศษของเกาหลี     

 

 

Price & Conditions  April Snow เกาหลี 5 วัน พกัสกีรีสอร์ท 1 คืน  
Period      2 กรุ๊ปเท่านั%น สงกรานต์  11-15, 12-16 เมษายน 2018 

ราคานี?เป็นราคาสําหรับนักท่องเที�ยวชาวไทยหรือผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั?น (นักท่องเที�ยวต่างประเทศ โปรดเช็ค) 

จาํนวนวนั เริ�มพิเศษ (บาท) เดินทาง สายการบิน กรุ๊ปคณะ ปกติ 

   5 วนั 26,900 สงกรานต์ เมษา2018 Budget Airlines 25-31 ท่านต่อคณะ 
 

• เดินทางขั7นตํ�าปกติ  25  ท่านผูใ้หญ่ (ที�นั�งจาํกดั จองและจ่ายก่อนไดสิ้ทธิก่อน จองหลงั อาจตอ้งเพิ�มค่าตัjว)  

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

• สงวนสิทธิ: ในการปรับเปลี�ยนราคาเพิ�ม หากมีการปรับขึ7นของภาษีนํ7ามนัหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน คิดอตัรา ณ วนัที� -31/01/18 

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

ในกรณีทีไม่ใชต้ั �วกรุป๊แตต่อ้งการจอยทวัร ์คิดทา่นละ 12,900 บาท (ยกเวน้วนัหยุด) 
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 กรุณาติดตอ่เพื�อขอราคาพิเศษ 
เด็กทารกสามารถเดินทางโดยนั�งบนหนา้ตกัของผูใ้หญ่  โดยอนุญาตใหเ้ด็กทารกหนึ�งคนต่อผูใ้หญ่สองคนเท่านั7น และหา้มมิใหน้าํรถเขน็เด็ก หรือ
ที�นั�งสาํหรับเด็กขึ7นบนเครื�องบิน จาํนวนเด็กทารกต่อเที�ยวบินถูกจาํกดัไวเ้พื�อความปลอดภยั และสายการบินสามารถปฏิเสธการนาํเด็กทารก
เดินทางไปกบัท่าน  ส่วนผูจ้ดั เราคาํนึงถึงความปลอดภยัและเพื�อสร้างความสุขแก่คณะผูเ้ดินทาง 
ผูทุ้พลภาพ/มีปัญหาดา้นสุขภาพหรืออยูใ่นภาวะเจ็บป่วย ขอใหแ้จง้ผูจ้ดัก่อนซื7อทวัร์ เพื�อเช็คกบัทางสายการบินและผูใ้หบ้ริการ  เพราะอาจไม่
อนุญาตใหใ้ชอุ้ปกรณ์ช่วยเหลือตา่งๆ ขึ7นเครื�องบินได ้ เข่นนํ7 ายา เขม็ฉีดยา เครื�องใชแ้บตเตอรี�  หรือ เครื�องหายใจ  
สตรีมีครรภ ์ขอใหแ้จง้ผูจ้ดัก่อนซื7อทวัร์  เพื�อเช็คกบัทางสายการบินและผูใ้หบ้ริการ   โดยทั�วไป 
-อายคุรรภไ์ม่ถึง no สปัดาห์ : ตอ้งลงนามยนิยอมในเอกสารจาํกดัขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน เมื�อทาํการเช็คอินเพื�อแสดงความ
ยนิยอมไม่ทาํการเรียกร้องใดๆ ตอ่สายการบิน 
-อายคุรรภใ์นช่วงสปัดาห์ที� np สปัดาห์ ถึง qr สปัดาห์ : แสดงใบรับรองแพทย ์ ยนืยนัสปัดาห์ที�ตั7งครรภแ์ละกาํกบัวนัที�ไม่เกินสามสิบ (qs) วนันบั
จากเที�ยวบินขาออกที�กาํหนดหรือเที�ยวบินขาเขา้ที�กาํหนด  และตอ้งลงนามยนิยอมในเอกสารจาํกดัขอบเขตความรับผดิชอบของสายการบิน  เมื�อ
ทาํการเช็คอินเพื�อแสดงความยนิยอมไม่ทาํการเรียกร้องใดๆ ต่อสายการบิน 
-อายคุรรภต์ั7งแต่สปัดาห์ที� qt ขึ7นไป: สายการบินปฏิเสธการใหบ้ริการ 

ปกตผิูจ้ดัจะส่งใบนดัหมายเตรียมตวัการเดินทาง ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ยประมาณ  6-7 วนั  
หรือดาวนโ์หลดหนา้เว็บเพื9อดูการเตรียมตวัเดินทางทั 9วไป 

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 นิ7วท่านละ1รูป   

� ผู้ จัดจะเป็นผู้ดาํเนินการยืนวีซ่าให้ท่าน โดยท่านจ่ายค่าบริการต่างหาก (สาํหรับหนังสือเดินทางต่างด้าวผู้ เป็นเจ้าของหนังสือเดินทาง
จะต้องทาํเรืองแจ้ง เข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยืนวีซ่า) สิทธิFการออกวีซ่าขึ�นอยู่กับสถานทูตเท่านั�น 

4. ขอสงวนสิทธิ: ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื�อ นามสกลุ คาํนาํหนา้ชื�อ เลขที�หนงัสือเดินทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้น

การจองตัjวเครื�องบิน ในกรณีที�มิไดส่้งหนา้สาํเนาหนงัสือเดินทาง (พร้อมทั7งหนา้เปลี�ยนชื�อนามสกลุ ถา้มี) ใหก้บัทางผูจ้ดั 
 

Departure  เมษายน 2018 (ทีนังจาํกัดในแต่ละวนั จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อาจต้องเพิมค่าตั:ว ) 

เช็คอนิ วนัออกเดนิทาง วนัเดนิทางกลบั 
ราคา/ท่าน

(บาท) 
ห้องเดี�ยว+ หมายเหตุ 

วนัพธุ 11 เมษายน 18 15 เมษายน 18 26,900 6,900 วนัหยดุ 

วนัพฤหสั 12 เมษายน 18 16 เมษายน 18 27,900 6,900 วนัหยดุ 
 

อตัรา

ค่าบริการ

รวม   

ตามรายการ:  ค่าตัjวเครื�องบินชั7นประหยดั กรุงเทพฯ – โซล  – กรุงเทพฯ  ไปกลบัแบบหมู่คณะ ( ตามวนัเวลาที�ระบุในตัjวเครื�องบิน 
)  พร้อมที�พกั  3  คืน (ห้องละ  2-3  ท่าน) + อาหารเชา้ กลางวนั และเยน็หรือคํ�า + บตัรเขา้ชมสถานที� + รถนาํเที�ยวตามรายการ + 
สายการบินจาํกดันํ7 าหนกัเพียงท่านละ 15 กก.  (ขึ7นอยูก่บันโยบายสายการบิน ไม่เกินจาํนวน 1-2 ชิ7น) และถือขึ7นเครื�องไดอี้กท่าน
ละ 1 ชิ7น 7 กก. (บางสายการบินไดถึ้ง 10กก.) (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) 
ตั-วเครื,องบินและค่าทวัรที์,ชําระแลว้   

ตั:วเครืองบิน ไปกลบัแบบหมู่คณะ ไม่สามารถ 
เปลี�ยนเที�ยวบินไปหรือกลบั เปลี�ยนวนัเดินทางไปหรือกลบั เปลี�ยนชื�อผูเ้ดินทาง อพัเกรดที�นั�ง คืนค่าบตัรโดยสาร 

และหากยกเลิกการเดินทาง  ไม่มีระบบ คืนเงินบางส่วน    หากผู้โดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศ
เกาหลี จากเจา้หนา้ที�แรงงานไทยหรือเจา้หนา้ที�ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมืองที�ประเทศเกาหลี ทาง
ผูจ้ดัและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ7นทุกกรณี  ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับที0ประเทศเกาหลีเรียก
เก็บ  ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเที�ยวบินถดัไปที�มีที�นั�งว่างหรือตามวนัเดินทางของตั}วเครื� องบิน  ทั7 งนี7 แลว้แต่ทาง
เจา้หนา้ที�ตรวจคนและสายการบิน ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

โรงแรมที,พกัที,ระบใุนรายการทวัร ์อาจมีการเปลี�ยนแปลง เนื�องจากเป็นทวัร์ราคาพิเศษ (โรงแรมที�พกัไม่ไดอ้ยูใ่นใจกลาง
เมือง) ปกติผูจ้ดัจะแจง้ใหท้ราบก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ยประมาณ  q-t วนั พร้อมทั7งใบนดัหมายเตรียมตวัการเดินทาง 

รปูแบบหอ้งพกัของโรงแรมจะแตกต่างกนั  รูปแบบหอ้งพกัของโรงแรมจะแตกต่างกนั และอาจมีสไตลก์ารตกแต่งทุกห้อง
ไม่เหมือนกนั ห้องพกัเดี�ยว (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 มีหรือไม่มีอ่างอาบนํ7 า มีสิ�งอาํนวยความสะดวกครบ นํ7 าดื�มฟรีอยูใ่นหอ้งพกัจะมี 1 หรือ 2 ขวด ส่วนนํ7 าแร่ยี�หอ้และมินิบาร์
ในโรงแรมราคาจะสูงกวา่ปกติ  อาจมีบริการกาตม้นํ7 า+ชากาแฟฟรี ช่วงการจดังานระดบัเมือง ระดบัประเทศ ระดบันานาชาติ เช่น 
Trade Fair, Convention, Festival, Conference, Expo เป็นตน้ เป็นผลใหร้าคาโรงแรมสูงขึ7นมากและห้องพกัในเมืองเต็ม  ผูจ้ดั

ขอสงวนสิทธิในการจดัที�พกัตามความเหมาะสม 

เมนอูาหารทวัร ์ โดยปกติทางผูจ้ดัจะหลีกเลี�ยงอาหารประเภทเนื7อววัเพื�อส่วนรวม จะบริการเป็นหมูหรือไก่หรือมื7อพิเศษตาม
รายการ โดยส่วนมากอาหารทวัร์มกัจะเป็นอาหารทานเพื�อโภชนาการและสุขภาพ จะไม่ออกรสจดั แบบอาหารทอ้งถิ�น เช่น หมู
ยา่งเกาหลี ไก่ตุ๋นโสม เกาหลีมีวฒันธรรมในการรับประทานอาหาร ซึ�งจะนิยมอาหารชนิดเดียว มกัจะเป็นการทานแบบแบ่งปัน คือ 



1 ชุดต่อ 4 ท่าน และมีเครื�องเคียงแบบต่างๆ พร้อมขา้วสวย     การนาํเครื�องดื�มทั7งประเภทแอลกอฮอลแ์ละไม่แอลกอฮอลเ์ขา้ไปใน

ร้านอาหาร ทางร้านอาจจะเก็บค่าบริการ หรือ ค่าเปิดขวดเสมอ      สาํหรับท่านที�มีขอ้จาํกดัทางดา้นอาหารหรือศาสนา ท่านอาจ
ตอ้งชาํระเพิ�มเติม หรือ เตรียมอาหารส่วนตวัไป ระหวา่งมื7ออาหาร กรุณารอจนกว่าทางร้านอาหารเสิร์ฟอาหารสําหรับกรุ๊ปให้
เรียบร้อยก่อน จึงจะทาํอาหารพิเศษเสิร์ฟใหท่้านไดใ้นภายหลงั     เมนูอาหารอาจมีการเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ขึ7นอยู่
กบัสถานการณ์   เช่น เวลาออกหรือเวลาถึงของเที�ยวบินแต่ละสายการบิน  การจารจรบนทอ้งถนน  วนัเวลาเปิดปิดของร้านอาหาร  
หรือดว้ยสาเหตุต่างๆ  ขอสงวนสิทธิ: ในการเปลี�ยนแปลงหรือปรับปรุง   

ในกรณีที,เกิดเหตใุดๆ จนทําให้คณะทัวรไ์ม่สามารถออกเดินทางได ้  เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลิกการเดินทาง
กะทนัหนั ทางสายการบินเรียกที�นั�งคืนดว้ยเหตุผลของสายการบิน ฯลฯ ทางผูจ้ดัจะพยายามหาโปรแกรมอื�นในราคาและช่วงเวลา
ใกลเ้คียงกันทดแทน ขอให้ลูกค้าตระหนักดีว่าเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นเหตุสุดวิสัยและเชื�อมั�นว่าผูจ้ ัดได้พยายามอย่างสุด
ความสามารถ  โดยลูกคา้จะไม่ยกเหตุขอ้นี7มาเป็นขอ้เรียกร้องใดๆ กบัผูจ้ดั  หากลูกคา้ประสงครั์บเงินคืน ทางผูจ้ดัยนิดีคืนเงิน  

ราคา

ค่าบริการ

ไม่รวม  
 

ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�ม โทรศพัท์ โทรสาร มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่าทาํหนงัสือเดินทาง ค่าซกัรีด  ค่า
สัมภาระที� เกินชิ7นหรือนํ7 าหนักเกินสายการบินกาํหนด  ค่าวีซ่าพาสปอร์ตต่างด้าวหรือต่างชาติ  ค่าภาษีการบริการ  3%  

ภาษีมูลค่าเพิ�ม  7%    

จดัเกบ็ 40,000 วอนที�สนามบินสุวรรณภูมิ (ค่าบริการของคนขบัรถ+ไกด+์หวัหนา้ทวัร์) 

เงื�อนไขใน

การจอง   
ช่วงเทศกาล High Season หรอืเที,ยวบินเหมาลํา  มดัจําท่านละ 10,GGG บาท
ต่อท่าน  โดยปกติจะตอ้งดําเนินการโอนเงินภายใน 1-2 วนันบัจากวนัที,ทําการจองและส่งใบเรียกเก็บเงิน 
และชาํระส่วนที�เหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 25 วนัก่อนเดินทาง หรือ 35 วนัล่วงหนา้ในช่วงเทศกาล High Season (เทศกาล

ปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วนัแรงงาน วนัฉัตรมงคล  วนัหยดุสาํคญัทางศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือน
ธนัวาคม)  หากไม่ชาํระมดัจาํตามกาํหนด ขออนุญาตตัดทีนังให้ลกูค้าท่านอืนทีรออยู่   การชาํระไม่ครบ ทางผูจ้ดัถือวา่ท่านยกเลิก
การเดินทางโดยไม่มีเงื�อนไข หรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดใด ผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการ
เดินทางและขอสงวนสิทธิ: ในการคืนเงินตามเงื�อนไขการยกเลิก 

การยกเลกิ

การจอง   
 

1) การยกเลิกการจองนั7น จะตอ้งแฟ็กซ์หรืออีเมล์แจง้ยกเลิกการจองล่วงหน้าอย่างน้อย  30 วนัทาํการ ก่อนการเดินทาง ช่วง
เทศกาล High Season (เทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วนัแรงงาน วนัฉตัรมงคล  วนัหยดุสาํคญัทางศาสนา 
ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือนธนัวาคม)  จะยดึเงินมดัจาํ 10,000 บาท      

2)  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-24 วนั - เก็บค่าใชจ่้าย ช่วงเทศกาล High Season  12,000 - 18,000 บาท   
3)  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-23 วนั - เก็บค่าใชจ่้าย ช่วงเทศกาล High Season  100%  ของค่าทวัร์ 
4)  ยกเลิกก่อนการเดินทางวนัเดินทาง หรือ 1-14 วนั - เก็บค่าบริการทั7งหมด 100%   
(ราคาทัวร์เป็นการซื�อขาดแบบมีเงือนไขกับทางสายการบินและทางผู้ จัดทัวร์เส้นทางเกาหลี จะไม่มีการคืนเงินมัดจาํหรือค่าบริการ
ทั�งหมดไม่ว่ากรณีใดใด) โดยเฉพาะช่วงเทศกาล High Season หรือ ฤดูกาลท่องเทียวของเกาหลี    
การคืนเงินทุกกรณี  ผูมี้ชื�อในเอกสารการจอง จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที�ทาํการของผูจ้ดั
อย่างใดอย่างหนึ� งเพื�อทาํเรื� องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอาํนาจ 
หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ  และหนา้สมุดบญัชีธนาคารที�ตอ้งการใหน้าํเงินเขา้ใหค้รบถว้น 

สายการบินและตั-วเครื,องบิน 
ในการสาํรองที,นั,งและการใสชื่,อในระบบสาํรองที,นั,ง  ผูเ้ดินทางตอ้งส่งสาํเนาของหนงัสือเดินทาง ( Passport ) ที�ชดัเจน หรือ ส่งรายละะ

รายละเอียดที�สายการบินตอ้งการ (ภาษาองักฤษ) เช่น คาํนาํหนา้ชื�อ ชื�อและนามสกุล วนัเดือนปีเกิด เลขที�พาสปรอต วนัหมดอาย ุ( โดยเซ็นตชื์�อ
และเขียนยืนยนัรับรองเอกสารเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ทางผูจ้ดั )  หากไม่มีการส่งขอ้มูลทั7งหมดในพาสปรอตเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ทางผูจ้ดั 
และเกิดการออกชื�อนามสกุลในตัjวหรือบตัรโดยสารผิดพลาด อาจมีผลให้ผูโ้ดยสายจะตอ้งรับผิดชอบในค่าใชจ่้ายใหม่ที�จะเกิดขึ7นทั7งหมด และ
สายการบินไม่มีระบบเสียค่าใชจ่้ายเพื�อแกไ้ขตวัสะกดคาํนาํหนา้ชื�อ / ชื�อ / นามสกลุ หรือ การเปลี�ยนชื�อผูเ้ดินทาง 
หากท่านตอ้งซื�อบตัรโดยสารภายในประเทศ  (เครื,องบิน รถทวัร,์ รถไฟ) เพื,อไปและกลบักรงุเทพฯ   กรุณาเลือกซื7อบตัรโดยสาร



ภายในประเทศประเภทที�สามารถเลื�อนวนัและเวลาการเดินทางได ้     ทั7งนี7 เพื�อป้องกนัปัญหาเที�ยวบินล่าชา้หรือการเปลี�ยนแปลงเวลาของเที�ยวบิน
หรือการเปลี�ยนแปลงวนัเดินทาง 
ตั-วสายการบินไม่สามารถระบทีุ,นั,ง ซื�อแบบใชวิ้ธี RANDOM คือส ุ่มเลือกที,โดยระบบสายการบิน   การจดัที�นั�งบนเครื�องบิน 
เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนด ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้แต่จะทาํการ Request ใหไ้ดเ้ท่านั7น    

การเช็คอินตั-วเดินทางที,เคาเตอรส์ายการบิน  เงื,อนไข 

• เคาน์เตอร์เช็คอินจะเปิดใหบ้ริการก่อนเวลาเครื�องออกสาม (q) ชั�วโมง เคาน์เตอร์ จะปิดใหบ้ริการก่อนเวลาออกเดินทาง  (90) นาที  ผูโ้ดยสาร
จาํเป็นตอ้งดาํเนินการใหเ้รียบร้อยภายในระยะเวลาที�ไดร้ะบุไว ้ทั7งนี7 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�นไม่อนุญาตใหท่้านเดินทางหรือขึ7นเครื�องบิน 

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

 

เนื,องจากการเดินทางนั�นเต็มไปดว้ย
ความเสี,ยง และความรับผิดชอบของทาง
สายการบินที�มีต่อผูโ้ดยสารนั7นมีจาํกดั ดงันั7น
จึงแนะนําให้ซื7อประกันภยัการเดินทางและ
สุขภาพเพิ�มเติม ท่านสามารถเลือกซื7อความ
คุม้ครองตามที�ท่านตอ้งการ โดยเฉพาะกรณี 
เกิดเหตุเจ็บป่วยจะมีความสามารถในการจ่าย
ค่ารักษาได ้เนื�องจากหากเกิดเหตุดงักล่าวขึ7น
ในต่างประเทศ เช่น ประเทศเกาหลีใต ้จะมี
ค่าใชจ่้ายที�สูงมาก  

 

 



ขอ้ตกลงและเงื9อนไขการเดินทางท่องเที9ยวกบัเรา 
• จดัใหเ้ฉพาะลกูคา้ที�ประสงคจ์ะไปท่องเที�ยวตามรายการของทวัรทุ์กวนัเท่านั#น  หากท่านไม่สามารถร่วมทวัรทุ์กวนั แค่สมคัรมาร่วมทวัร์

เพียงเพื�อการใชต้ั (วเครื�องบินและที�พกัในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวร์ในบางวนั ทางบริษัทจะคิดค่า
ดาํเนินการในการแยกท่องเที9ยวเอง 300 USDต่อท่าน  (ก่อนซื# อทัวร์ จะตอ้งแจง้ความประสงค์ที�เป็นจริง เพื�อทางผูจ้ดัจะไดคิ้ด
ค่าบริการที�เหมาะสม)   หมายเหตุ หากการไปพบเพื�อนหรือญาติหรือไปติดต่อธุรกิจหรือท่องเที�ยวอิสระ ทาํหลงัจากที�รายการเสร็จสิ# นในแต่ละ
วนัแลว้ ไมเ่ป็นเหตุที�ทางผูจ้ดั จะตดัการใหบ้ริการท่านแต่อยา่งใด  

• ขอสงวนสิทธิ6ในการขายหรือไมข่ายใหแ้ก่ท่านที�ตอ้งใชร้ถเข็น หรือ มีโรคประจาํตวับางอย่าง หรือ ทอ้งอ่อนหรือทอ้งแก่มาก หรือ มีเด็กอายุ 1-2 ปี 

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

ความสุขแก่คณะผูเ้ดินทาง)   

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

• การเปลี�ยนแปลงรายการท่องเที�ยวในทุกการเดินทางอาจเกิดการเปลี�ยนแปลง  ดงันี#  รายการท่องเที�ยว เมนูอาหาร โรงแรมที�พกั รถทวัรใ์นแต่ละ
วนัที�ไดจ้ดัเตรียมไว ้(ทั#งช่วงนําเสนอ ช่วงสรุป และช่วงเดินทางจริง) ขอสงวนสิทธิ6ในการเปลี�ยนแปลงหรือปรบัปรุง  โดยพยายามที�จะตามรายการ
สรุปใหต้รงมากที�สุด หรือในระดบั หรือในคุณภาพที�ใกลก้นัมากที�สุด 

• ขอสงวนสิทธิ6ปฏิเสธความรบัผิดชอบคา่เสียหายที�เกิดกบัชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกทาํรา้ย ความตาย อุบติัเหตุต่างๆ  สูญหายในทรพัยสิ์น

หรืออยา่งอื�น การนัดหยุดงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวติั  และอื�นๆ ที�เกิดขึ# นทางตรงหรือทางออ้ม  

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

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

สายการบินพิจารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย ์หรือเหตุผลทางดา้นความปลอดภยั เป็นตน้  โดยจะ

ปฏิบติัตามเงื�อนไขและขอ้จาํกดัความรบัผิดชอบของแต่ละสายการบิน )  บริษัทขนส่ง  รถโดยสาร  เรือบริการ หรือ หน่วยงานที�ใหบ้ริการ  ที�จะ

ส่งผลทาํใหเ้สียเวลาหรือยกเลิกรายการท่องเที�ยวทวัรบ์างรายการหรือทั#งหมด  ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกรอ้งค่าเสียหาย ไม่วา่ในกรณีใดๆ ทั#งสิ# น 

ทั#งคา่เสียเวลา  คา่เสียโอกาส คา่เสียความรูสึ้ก และคา่ใชจ้่ายที�บริษัทจ่ายไปแลว้ เป็นตน้   ขอใหท้ราบวา่  ผูจ้ดัจะดาํเนินโดยสุดความสามารถที�จะ

ประสานงานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ลกูคา้ แต่จะไมคื่นเงิน  

• มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมมี่สิทธิ6ในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทั#งสิ# นแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของผูจ้ดักาํกบั  

• ผูจ้ดัจะไมร่บัผิดชอบและไมส่ามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี เนื�องจากเป็นการชาํระค่าทวัรใ์นลกัษณะเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ เช่น ไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระทําที�ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร

เดินทางไมถู่กตอ้ง การถูกปฏิเสธในกรณีอื�นๆ   ไมร่บัประทานอาหารบางมื# อ ไมเ่ที�ยวบางรายการ เป็นตน้ 

• ขอความรว่มมือในเรื�องความประพฤติของคนเดินทางหากผูจ้ดัหรือตวัแทนของประเทศที�ท่านไดเ้ดินทางมา เดินทางไปสู่ หรือเดินทางผ่าน  เห็นวา่

ผูโ้ดยสารประพฤติตนที�อาจก่อใหเ้กิดอันตรายต่อผูเ้ดินทางอื�นๆ หรือทรพัยสิ์น หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที�ของเจา้หน้าที� (ตัวแทน) หรือไม่

ปฏิบติัตามคาํชี# แจงของเจา้หน้าที� (ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามที�เห็นสมควรเพื�อป้องกนัไม่ใหค้วามประพฤติดงักล่าวดาํเนินต่อไป ซึ�ง

รวมไปถึงการยบัยั#ง และปฏิเสธใหบ้ริการ 

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

ชื�นชอบ   โปรแกรมทวัรอ์าจจะมีการรายการพาไปชอ้ปปิ# งยงัสถานที�ต่างๆ โดยการเลือกซื# อของทุกอย่างเป็นเรื�องการตดัสินใจส่วนตวัเสมอ  และ 

ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธิ6ไมร่บัผิดชอบทุกการซื# อของท่าน 

• กระเป๋าลกูคา้ตอ้งยอมรบัในความเสี�ยงของกระเป๋าทุกใบของตวัเอง (ท่านสามารถเลือกซื# อประกนัเพิ�ม เกี�ยวกบัสมัภาระกระเป๋า เพราะสายการบิน

มีกาํหนดการจาํกดัความรบัผิดชอบต่อสมัภาระ)  ทางทวัรจ์ะไมร่บัผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าชา้ อุบติัเหตุ ที�เกิดจากกรณีใดๆ ทั#งสิ# น  ซึ�ง

ลูกคา้ตอ้งเขา้ใจว่า โดยปกติทุกฝ่าย เช่น คนขบัรถ  มคัคุเทศก์ หรือ หวัหน้าทวัร ์ ถึงแมจ้ะพยายามในการดูแลและระวงัเรื�องสัมภาระกระเป๋า

เดินทางลกูคา้ 

ผูร้ว่มเดนิทางตกลงปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและเงื� อนไขการเดนิทางนี! ทกุประการและในกรณีมีขอ้พิพาท ใหถ้ือคาํตดัสินของผูจ้ดัเป็นที� สิ!นสดุ 

 

 


