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ตลุาถึงพฤศจิ ชว่งเวลาแห่งความสขุ เกาหลี 5 วัน 

Countdown Winter Olympic 2018 ตุลาถงึพฤศจกิา17 

ใบไมเ้ริม่เปลี่ยนสีเป็นสีแดงเพลิงและสีทอง กอ่นฤดหูนาวจะมาเยอืน 

ร่วมเฉลมิฉลองต้อนรบั มหกรรมกฬีาฤดูหนาวทีใ่หญ่ท ีสุ่ดของโลก ณ เมอืง Pyeongchang 
พาท่านเชค็อนิงานโอลมิปิคฤดูหนาวทีเ่กาหลก่ีอนใคร Alpensia Resort ศูนย์ใหญ่ของงานโอลมิปิกและสถานที่

ตากอากาศส าหรบันกัแล่นสก ี หอกระโดดสก ีAlpensia SKI JUMP TOWER   ซึง่เป็นกฬีาสุดไฮไลท์ของกฬีาโอ

ลมิปิคฤดูหนาว  พพิธิภณัฑ์ประวตัสิก ีสนามกฬีา Alpensia Stadium (ด้านนอก) กฬีาสกลีงเขาสลาลมที ่
Yongpyeong Dragon Valley (สถานทีถ่่ายซีร่ย์ีละครดงั ล่าสุด Goblin) และสถานทีท่่องเท ีย่วทีส่  าคญัของเมอืง 
โปรแกรมท่องเทีย่วอืน่  มหศัจรรยส์กีสเลด 365 วัน @Playdoci - โลกแห่งน ำ้แข็ง & หิมะ OneMount Snow Park - 

ตำม - อทุยำนแห่งชำตโิอแดซำน  สมญำนำม “ หำ้ภเูขำใหญ่หรือหำ้ยอดภเูขำ “ – พิพิธภณัฑภ์ำพวำดลวงตำสี่มิติ 

พิพิธภณัฑน์ ำ้แข็ง Ice Museum พิธภณัฑแ์ห่งรกั  Love Museum  - ย่ำนแฟชัน่ฮิปเมียงดอง - เคร่ืองส ำอำงเกำหลี – 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2
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ศนูยโ์สมเกำหลี – ดินแดนแห่งควำมสนกุหฤหรรษแ์ละไฮเทคเต็มรปูแบบ ดว้ยบตัร Magic Pass @สวนสนกุลอ๊ตเตเ้วิลด ์

พิพิธภณัฑพ้ื์นบำ้นเกำหลี Lotte World Folk Museum  

วา๊ววว วา๊วววว ฟรี !! บฟุเฟ่ตบ์นเรอืส าราญ Ara Cruise  

GO Seoul ไอคอนนิคแห่งใหม่กรงุโซล  “Seoullo 7017” สะพานลอยฟ้า 

Itinerary   Countdown Winter Olympic 2018 เกาหล ี5 วนั ตุลาถงึพฤศจกิา17 

จ ำนวนวนั รำคำเร่ิม (บำท) เดินทำง สำยกำรบิน กรุ๊ปคณะ ปกติ 

   5 วนั 14,900 ตุลาถงึพฤศจกิา 17 Budget Airline 25-40 ท่ำนต่อคณะ 
วนัเดินทำง 5 วนั 3 คืน (พกั 1 คืน @ เคียงกีโด + พกั 2 คืน โรงแรมในกรุงโซล) ระดบั  3 ดำวเกำหลี   

รถโคช บริกำรดว้ยรถซ่ึงมีขนำดของรถจะเป็นไปตำมจ ำนวนของผูโ้ดยสำร ปกติก 25 หรือ 30 หรือ 40 หรือ 45 ท่ีนัง่   

อำหำร อำหำรเชำ้@โรงแรม 3 ม้ือ อำหำรกลำงวนัและค ่ำ@หอ้งอำหำรทอ้งถ่ิน 6 ม้ือ  ฟรี ! น ำ้แร่ด่ืมบนรถวนัละ 1 ขวด 

มคัคุเทศก ์ ช ำนำญเส้นทำงเกำหลีโดยตรง             
ขอบคุณท่ีมำของภำพดีดจีำกกำรท่องเท่ียวเกำหล ี www.visitkorea.co.kr   ภำพท้ังหมดท่ีแสดงใช้เพ่ือประกอบควำมเข้ำใจ  

เท่ียวบิน ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตำรำงกำรบินของสำยกำรบินตำมท่ีไดอ้นุมติั 
(ท่ีน่ังจ ำกัดในแต่ละวนั จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 

 

สำยกำรบิน BKK-ICN เวลำออก เวลำถึง ICN-BKK เวลำออก เวลำถึง 
Jeju Air (7C) 7C2206 0150 0910 7C2205 2035 0050+1 
Jin Air (LJ) LJ002 0100 0800 LJ001 1935 2340 
T’way (TW) TW102 0125 0835 TW101 2005 0010+1 

 

โปรดตรวจสอบ อำย ุของหนงัสือเดินทำง ( Passport ) ของผูโ้ดยสำร วำ่จะตอ้งคงมีอำยเุหลือ ณ วนัเดินทำง มำกกวำ่ 6 เดือนข้ึนไป 
และหนงัสือเดินทำงเหลือหนำ้กระดำษเพียงพอใหเ้จำ้หนำ้ท่ีตรวจคนไดป้ระทบัตรำ หนงัสือเดินทำงอยูใ่นสภำพท่ีดี (ไม่ช ำรุด) 

วนั รายการท่องเทีย่ว B L D 

วนัแรก สนำมบินสุวรรณภูมิ    - - - 

วนัท่ีสอง สนำมบินนำนำชำติอินชอน ประเทศเกำหลีใต ้–  มหศัจรรยส์กีสเลด 365 วนั @Playdoci  –  โลกแห่งหิมะและ
น ้ ำแขง็ท่ีใหญ่ท่ีสุด  One Mount " Snow Park "  
 พกั 1 คืน @ โรงแรมในจงัหวดัเคียงกีโด  ระดบั  3 ดำวเกำหลี 

- X X 

วนัท่ีสำม กรุงโซล – ร่วมเฉลิมฉลองตอ้นรับ มหกรรมกีฬำฤดูหนำวท่ีใหญ่ท่ีสุดของโลก ณ เมือง Pyeongchang  พำท่ำน
เช็คอินงำนโอลิมปิคฤดูหนำว Winter Olympic Pyeongchang 2018 ท่ีเกำหลีก่อนใคร ณ Alpensia Resort หอ
กระโดดสกี Alpensia SKI JUMP TOWER   พิ พิธภัณฑ์ประวัติสกี   สนำมกีฬำ Alpensia Stadium และ

X X X 

http://www.visitkorea.co.kr/
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2
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Yongpyeong Dragon Valley  อุทยำนแห่งชำติโอแดซำน และ “วดัวจูองซำ Woljeongsa Temple” 
 พกั 2 คืน @ โรงแรมในกรุงโซล)  ระดบั  3 ดำวเกำหลี 

วนัท่ีส่ี กรุงโซล – ศูนยโ์สมเกำหลี – ศูนยเ์คร่ืองส ำอำงเวชส ำอำง – ดิวต้ีฟรี - “Seoullo 7017” สะพำนลอยฟ้ำ – 
ยำ่นเมียงดอง –  เท่ียวครบสูตร ดว้ยบตัร Magic Pass Ticket สวนสนุกล็อตเตเ้วิลด์ พิพิธภณัฑ์พ้ืนบำ้นเกำหลี 
Lotte World Folk Museum  ขบวนพำเหรดโชวสุ์ดอลงักำร (ตำมรอบจดัแสดงของทำงสวนสนุก)   
 พิเศษ ! บุฟเฟ่ตบ์นเรือส ำรำญ Ara Cruise 

X X - 

วนัท่ีหำ้ กรุงโซล – ศูนยฮ์๊อกเก็ตนำมู – พิพิธภณัฑภ์ำพวำดลวงตำส่ีมิติ พิพิธภณัฑน์ ้ ำแข็ง Ice Museum พิธภณัฑแ์ห่งรัก  
Love Museum – เรียนรู้วธีิกำรท ำคิมบบั (ขำ้วห่อสำหร่ำย) + ฟรี !! แต่งชุดฮบัก - แวะซ้ือของฝำกติดไมติ้ดมือท่ี
ศูนยร์วมของพ้ืนเมือง (ละลำยเงินวอน) - สนำมบินนำนำชำติอินชอน - กรุงเทพฯ 

X X - 

อาหาร  เมนูจดัเตม็เพ่ือสุขภำพหลำกหลำยไม่ซ ้ ำกนั  #บำร์บีคิวไฟหรือบลูโกกิ  #หมูยำ่งคำลบี  #ไก่ตุ๋นโสม #หมอ้ไฟเห็ดโพซดชำบู #หมูหมึกโอ
ซมั # พิเศษ ! บุฟเฟ่ตบ์นเรือส ำรำญ Ara Cruise 
 

DAY วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ (หรือ ดอนเมือง) เชำ้ กลำงวนั เยน็หรือค ่ำ 

1 
เจ้าหน้าที่รอต้อนรับดูแล มอบเอกสาร และอธิบายเพิม่เติม  (นัดหมายแต่ละคณะ
ก่อนออกเดินทาง 3 ช่ัวโมงล่วงหน้าก่อนเคร่ืองออก)   

- - - 

ค า่ หน้าเคาน์เตอร์ สายการบิน ใกล้ประตูทางเข้า  

พร้อมกนัท่ีชั้น 4 ผูโ้ดยสำรขำออก เช็คอินหมำยเลข  F Jeju Air (7C) หมำยเลข   3-4 
พร้อมกนัท่ีชั้น 4 ผูโ้ดยสำรขำออก เช็คอินหมำยเลข  K Jin Air (LJ) หมำยเลข   4-5 
พร้อมกนัท่ีชั้น 4 ผูโ้ดยสำรขำออก เช็คอินหมำยเลข  L T’way   (TW) หมำยเลข  5-6 

การอนุญาตให้ท่านผ่านด่านตรวจคนออกนอกประเทศไทย และ ผ่านด่านตรวจคนเข้าประเทศเกาหลีเพ่ือการท่องเที่ยว  เป็น
อ ำนำจของเจำ้หนำ้ท่ีตรวจคนเขำ้ออกเมืองของประเทศไทยหรือประเทศเกำหลีในกำรพิจำรณำและอนุญำตให้เดินทำงออกจำก
ประเทศไทย หรือ ใหพ้  ำนกัอยูใ่นประเทศกำหลีใตเ้พื่อกำรท่องเท่ียว ทำงผูจ้ดัไม่มีอ ำนำจและไม่สำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได ้

หากท่านต้องซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศเพ่ือไปและกลับกรุงเทพฯ 
กรุณำเลือกซ้ือบตัรโดยสำรภำยในประเทศประเภทท่ีสำมำรถเล่ือนวนัและเวลำเดินทำงได ้

ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัปัญหำเท่ียวบินล่ำชำ้หรือกำรเปล่ียนแปลงเวลำของเท่ียวบินหรือกำรเปล่ียนแปลงวนัเดินทำง 
 

ขอ้แนะน ำ 
 หำกท่ำนมีปัญหำเร่ืองอำหำรกรุณำแจง้ทำงผูจ้ดัทรำบล่วงหนำ้ 
 หำ้มน ำผลไมแ้ละเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขำ้ประเทศเกำหลีใต ้หำกพบจะตอ้งเสียค่ำปรับ 
 เตรียมสมัภำระขนำดกลำง เน่ืองจำกโรงแรมท่ีพกัในเกำหลีไม่มีบริกรช่วย (แนะน ำ ตลอดทริปจะตอ้งดูแลกระเป๋ำยกข้ึนลงหอ้งดว้ยตวัท่ำน
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เอง เพ่ือป้องกนัหลำยกรณีท่ีอำจเกิดข้ึนได)้   
 กระเป๋ำทุกใบจะตอ้งฝำกใหก้บัทำงเจำ้หนำ้ท่ีสำยกำรบินดว้ยตวัท่ำนเองตำมนโยบำยรักษำควำมปลอดภยัของสำยกำรบิน 
 ทรัพยสิ์นมีค่ำและแตกหกัง่ำย  เช่น เงิน อญัมณี  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ กลอ้งถ่ำยรูป อุปกรณ์วดีีโอ เอกสำรท่ีแลกเปล่ียนเป็น

เงินได ้ เอกสำรทำงธุรกิจ หนงัสือเดินทำง เก็บติดตวัเสมอ 

 สนำมบินสุวรรณภูมิ  “ ไม่มีกำรประกำศเรียกลูกคำ้ข้ึนเคร่ือง ”  กรุณำรอท่ีประตูข้ึนเคร่ืองอยำ่งนอ้ย 30 นำที ก่อนเวลำเคร่ืองออก 
 น ำเส้ือแจ็คแก็ตติดตวัข้ึนเคร่ืองดว้ย เพรำะอำกำศอำจจะเยน็และเพ่ือกำรพกัผ่อนท่ีอบอุ่น  (ส ำหรับ มือใหม่ หรือ คนกลวัวนัแรกๆ จะ jetlag 

หรืออำกำรเมำเวลำจำกกำรเปล่ียนโซนเวลำของโลก แนะน ำ :  นอนให้มำกท่ีสุด หรือ ทำนยำแกเ้มำ เพรำะมีมีฤทธ์ิท ำให้นอนหลบั ไม่ด่ืม
สุรำหรือของมึนเมำ และด่ืมน ้ ำมำกๆ) 

 

DAY วนัทีส่อง  สนามบินนานาชาติอนิชอน ประเทศเกาหลใีต้ – เมืองอนิชอน เชำ้ กลำงวนั เยน็หรือค ่ำ 

2 เวลำท่ีเกำหลีใตเ้ร็วกวำ่ไทย 2 ชัว่โมง | เวลำบินประมำณ 5-6 ช.ม. - x x 

ออกเดินทำงสู่ประเทศเกำหลีใต ้โดยสำยกำรบิน  JIN AIR (LJ), JEJU AIR (7C), T’way (TW) 
บำงสำยกำรบินอำจมชุีดกล่องสแนค็บลอ็กบนเคร่ืองบิน และมบีริกำร Air Cafe จ ำหน่ำย  อำหำร เคร่ืองด่ืม และขนมคบเคีย้ว ท่ีชำวเกำหลนิียมกัน 

เชำ้ ICN Landing  ถึงสนำมบินนำนำชำติอินชอน หลงัผำ่นพิธีกำรตรวจคนเขำ้เมืองและศุลกำกรแลว้   
รถโค๊ชพำท่ำนขำ้มทะเลตะวนัตกดว้ยสะพำนแขวนยองจองหรือสะพำนเพ่ือควำมหวงัในกำรรวมชำติท่ียำวกวำ่ 4.42 กม.  มี
ยอดโดมสูง 107 เมตร  ไปยงัจุดหมำยปลำยทำงกำรท่องเท่ียวของวนัน้ี 

เพื่อให้รำยกำรท่องเท่ียวเป็นไปตำมก ำหนดกำร  ทำงคณะทวัร์จะออกเดินทำงจำกสนำมบินหลงัเวลำเคร่ืองลง
ประมำณ 1.40 ชัว่โมง ท่ำนท่ีติดสัมภำษณ์ท่ีด่ำนตรวจคนเขำ้เมือง  หำกท่ำนผำ่นเขำ้เมืองเรียบร้อย ท่ำนตอ้ง
เดินทำงไปพบกบัคณะทวัร์ดว้ยตนเอง และไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำเดินทำงจำกทำงผูจ้ดัได ้ 

เชำ้ สกสีโน สโนสเลด 365 วนั ภำยในแบ่งพ้ืนท่ีเป็นหลำยส่วน แต่ท่ีไดรั้บควำมสนใจมำกท่ีสุดคือในส่วนของ สกีโดม  โดย
จ ำลองลำนสกีในร่มอนักวำ้งใหญ่ ดว้ยเทคโนโลยอีนัทนัสมยั ท ำให้
สำมำรถสร้ำงหิมะ และระบบควบคุมอุณหภูมิไวต้  ่ำกวำ่ -3 องศำ
เซลเซียสใหท่้ำนไดท้ ำกิจกรรมฤดูหนำวตลอดทั้งปี (ไม่ต้องเตรียม
เส้ือกนัหนาว...ทางสถานทีม่ใีห้เช่า ไม่ว่าจะเป็นชุดเส้ือกางเกงสก ี
หมวกกนัน๊อต  อุปกรณ์การเล่นสก ีอุปกรณ์เล่นสโนสเลด  เตรียมแต่
ถุงมือสก ี   ค่าเช่าทุกชนิด...ไม่ได้รวมค่าใช้จ่ายไว้ เช่น บัตรเล่นสลด
รวมเส้ือแจค็เกต็ ราคา 15,000 วอน แพก็เกจเล่นสก ี(รวมอปุกรณ์+

เส้ือและกางเกงสก)ี ราคา 40,000 วอน   ท่านสามารถฝากไกด์ซ้ือ รวมทั้งการจองครูฝึกสอนการเล่นสก)ี  

เท่ียง เมนูบาร์บีคิวไฟหรือบลูโกก ิ เป็นเน้ือหมูสไลดห์มกัซอสคนัจงัและเคร่ืองปรุงรส ผดัยำ่งขลุกขลิกบนกะทะ 
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บ่ำย ศูนย์น ้ามันสนเข็มแดง Red Pine  พำท่ำนเดินทำงสู่ ศูนยน์ ้ ำมนัสนเข็มแดง Red Pine  ซ่ึงผลิตจำกใบสนเข็มแดงใน
ประเทศเกำหลี เป็นงำนนวตักรรมวิจัยช้ินใหม่ล่ำสุดของเกำหลี เพ่ือช่วยผูท่ี้มีปัญหำเร่ืองไขมนัอุดตนัในเส้นเลือด คลอ
เรสเตอรอลในเลือดสูง ไขขอ้เส่ือม หรือ กำรไหลหมุนเวยีนของเลือด  เป็นตน้ กวำ่จะมำท ำเป็นน ้ ำมนัสนสกดัได ้1 แคปซูล 
ตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมำณ 2.7 ก.ก.  แนะน ำใหทุ้กท่ำนเลือกซ้ือเป็นของฝำกสุขภำพเพ่ือตวัท่ำนเองและคนท่ีท่ำนรักหรือ
คนท่ีท่ำนเคำรพ  เพรำะเป็นสำรอำหำรธรรมชำติ ท่ีวจิยัจำกโรงพยำบำลชั้นน ำในเกำหลีแลว้วำ่ ไม่มีผลขำ้งเคียง 

จำกนั้น โลกแห่งลานน ้าแข็งเล่นหิมะ 365 วัน@ Snow Park One Mount  ดว้ยพ้ืนท่ีมำกถึง 161,602 ตำรำงเมตร ภำยใน

แบ่งพ้ืนท่ีเป็นหลำยส่วนพร้อมด้วยส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกมำกมำย เช่น Fitness & Golf, Club, Water Park, Shopping 
Mall, Roof Garden, Snow Park เป็นต้น  นอกจำก น้ี ย ัง เคย เป็ น
สถำนท่ีถ่ำยท ำมิวสิควีดีโอเพลง หรือ แม้กระทั่งรำยกำรยอดฮิต 
Running Man ก็เคยมำถ่ำยท ำท่ีน่ี  ท่ำนสำมำรถซ้ือบตัรเขำ้สู่โลกแห่ง
สวนหิมะและสวนน ้ ำแข็ง " Snow Park " ในร่มท่ีใหญ่ สุดของ
ประเทศเกำหลี ณ ขณะน้ี  โดยท่ำนสำมำรถเพลิดเพลินกบักำรข่ีเคร่ือง
เล่นสุดน่ำรักบนลำนน ้ ำแข็ง เช่น  จกัรยำนคู่รัก จกัรยำนเด่ียว รถเฟอร์
ร่ี กะบะสเลดแซนตำ้ เป็นตน้ หรือ เขำ้สู่โลกของหิมะท่ีอุณหภูมิติลบ -

2 องศำเซลเซียส กบั กำรเล่นสโนสเลคบนลำนหิมะ (มีกำรจ ำกดัอำยุ) หรือสนุกกบักำรตดัหิมะเล่นกนัแบบลืมอำยกุนั ( ค่า
บัตรเข้า Snow Park ค่าถุงมือ ค่าเช่าเส้ือแจค็เก็ตสก ีค่าเช่ารองเท้าสเกต็ ค่าสุนัขฮักกีล้ากเล่ือน Dog Sledge บนลานน า้แข็ง
ส าหรับเดก็ ไม่รวมไว้ในค่าทวัร์ ฝากไกด์ช่วยซ้ือได้) 

ค ่ำ เมนูหมูย่าง คาลบี Pork KALBI อำหำรพ้ืนเมืองเกำหลีป้ิงยำ่งบนเตำถ่ำนท่ีเล่ืองช่ือและรู้จกักนัดีทัว่โลก   

 ไดเ้วลำสมควร พำท่ำนเขำ้เช็คอินท่ีพกั ณ โรงแรม ในจงัหวดัเคียงกี เช่น Suwon JM, Suwon Major (3 ดำว
เกำหลี) หรือเทียบเท่ำ 

 

DAY วนัทีส่าม   กรุงโซล  เชำ้ กลำงวนั เยน็หรือค ่ำ 

3  x x x 

เชำ้  รับประทานอาหารเช้า แบบอเมริกนัเกาหลชุีด ที ่ห้องอาหารโรงแรม 
ร่วมเฉลิมฉลองตอ้นรับ มหกรรมกีฬำฤดูหนำวท่ีใหญ่ท่ีสุดของโลก ณ เมือง Pyeongchang  พำท่ำนเช็คอิน
งำนโอลิมปิคฤดูหนำว Winter Olympic Pyeongchang 2018 ท่ีเกำหลีก่อนใคร   

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2
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ณ  Alpensia Resort ศูนยใ์หญ่ของงำนโอลิมปิก สถำนท่ีตำกอำกำศส ำหรับนักแล่นสกี  มีสนำมสกีกระโดดไกล  สนำม
กีฬำสกียงิเป้ำ สนำมสกีผสม  สนำมลุจ สนำมบอบสเลดสเคเลทนั  

พาท่านไป Alpensia หอคอย SKI JUMP TOWER ขึ้นลิฟท์สู่เล้าท์ด้ำนบนเพื่อชมวิวหุบเขำของอำณำจักร 
Alpensia Complex ท่ีเป็นสถำนท่ีจดัพิธีเปิดและปิด กีฬำโอลิมปิคฤดูหนำวปี 2018 เมือง Pyeongchang ซ่ึงคร้ังน้ี ถือเป็น
กำรจ ัดคร้ังท่ี 23 และถือเป็นคร้ังท่ี 3 ของเอเชีย จดัแข่งขนักนัถึง 15 ชนิดกีฬำ มีนกักีฬำเขำ้ร่วมกำรแข่งขนักนัถึง 95 ประเทศ 

โดยท่ำนสำมำรถเดินชมแบบพำโนรำมำ 360 องศำ และเดินสุดเสียวบนสะพานเหล็ก ที่นักกีฬา SKI JUMP จะใช้
เป็นสถานทีส่กกีระโดด ไฮไลทข์องกีฬำหนำ้หนำว เพรำะผูก้ระโดดตอ้งผ่ำนประสบกำรณ์กำรเล่นสกีมำไม่นอ้ยกวำ่ 15 ปี 
และโดดแบบกลำ้ได้กลำ้เสียท่ีควำมสูงกว่ำ 90 เมตร และท่ำนสำมำรถเตรียมกุญแจคู่รักมำคลอ้ง มีพ้ืนกระจกใสให้ท่ำน
มองเห็นววิสวยงำมดำ้นล่ำง ซ้ือเคร่ืองด่ืมร้อนเยน็ขนมกำแฟจิบกินนัง่ชมววิแบบชิวชิว (ฟรี !  Monorail car ของนกักีฬำและ
เจำ้หนำ้ท่ี  นัง่โมโนเรลข้ึนไปยงัตีนหอคอย Ski Jump Tower หำกมีรอบและเวลำท่ีเอ้ืออ ำนวยกบัคณะทวัร์)  

เท่ียง เมนูจัดจ้าน ! โอซัมหรือหมูปลาหมึกย่างบาร์บีคิวหมักสไตล์สมัยใหม่เกาหล ี เป็นเมนูประยกุตท่ี์ชำวเกำหลีคิดกนั 

บ่ำย ณ Alpensia Stadium (ด้านนอก) เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์สกี   สถำนท่ีท่ีจะพำเรำเดินทำงยอ้นไปสู่
ประวติัควำมเป็นมำของกำรเล่นสกีในเกำหลี  จำกช่วงตน้ศตวรรษท่ี 20 ซ่ึงไดผ้ำ่นววิฒัน์พฒันำทำงเทคโนโลยสีกีมำไกลกวำ่
หน่ึงศตวรรษ อีกทั้งประเทศและชำวเกำหลีไดเ้ขำ้ร่วมกำรแข่งขนัท่ีส ำคญัมำหลำยปีและไดรั้บรำงวลัหลำยพนัรำงวลั  ซูเปอร์
สกีและนกัเล่นสกีท่ียิง่ใหญ่ไดใ้หค้วำมส ำคญักบัทีมสกีของประเทศเกำหลีเป็นเวลำหลำยสิบปีและในปัจจุบนัเกำหลีเป็นท่ีตั้ง
ของแชมป์โลกในหลำยสำขำวชิำและประเทศเกำหลีเป็นประเทศท่ีมีบทบำทในกำรแข่งขนัระดบันำนำชำติ  ท่ีน่ีจึงถือเป็นอีก
หน่ึงสถำนท่ีท่ีน่ำท่ึงของเกำหลีและไม่ควรพลำดชม  โดยกีฬำโอลิมปิกฤดูหนำว 2018 จะจัดแข่งขนัทั้ งหมด 7 กีฬำ โดย
แบ่งเป็น 15 ชนิดกีฬำ ดงัน้ี 1.กลุ่มกีฬำสเกต คือ กีฬำสเกตลีลำ, กีฬำวิ่งสเกตลู่ยำว และกีฬำวิ่งสเกตลู่สั้น 2.กลุ่มกีฬำสกี คือ 
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กีฬำสกีลงเขำ, กีฬำสกีวิบำก, กีฬำสกีผสม, กีฬำสกีกระโดดไกล และกีฬำสโนวบ์อร์ด 3. กลุ่มกีฬำบอบเสล คือ กีฬำบอบเสลจ 
และกีฬำสเกเลตนั 4. กีฬำทวกีิฬำ 5. กีฬำเคอร์ลิง 6. กีฬำฮอกก้ีน ้ ำแขง็ 7. กีฬำลุจ 

จำกนั้น ยงเพียง สกีรีสอร์ท Yongpyong Ski Resort  สถานที่แข่งขัน Alpine Skiing สกีลงเขา เป็นท่ีเรียกกนัติดปำกวำ่ 
“เทือกเขำแอลป์ของเกำหลี” หน่ึงในสถำนท่ีท่ีเขำ้ร่วม  กีฬำโอลิมปิคฤดูหนำวปี 2018 เมือง Pyeongchang  ยงเพียงสกีรี
สอร์ท ถือเป็นสกีรีสอร์ทท่ีแรกๆ ในประเทศเกำหลี แลว้ยงัเป็นท่ีนิยมอย่ำงมำกโดยเฉพำะอยำ่งยิ่งในหมู่นักท่องเท่ียว  ซ่ึง
ล่ำสุดกอ้ไดมี้ละครโทรทศัน์ท่ีแสนโด่งดงัเร่ือง “Goblin” หรือ “ค ำสำปรักผูพ้ิทกัษว์ญิญำณ”  ไดม้ำถ่ำยทอดควำมรัก ระหวำ่ง 
พระเอก Kim Shin และนำงเอก Kim Go Eun  ณ ยอดเขำ  Dragon Peak  ของสกีรีสอร์ทแห่งน้ี ท ำให้คู่รักหลำยๆคน ถึง
กบัฟินและอยำกท่ีจะมำเยอืน ณ สกีรีสอร์ทแห่งน้ี 

จำกนั้น อุทยานแห่งชาติโอแดซาน  สมญานาม “ ห้าภูเขาใหญ่หรือห้ายอดภูเขา “  แบ่งออกเป็นเขตวอลจองซำ
และเขตซอกึมกงัจะประกอบดว้ยแนวเขำโอแดซำน สูงประมำณ 1,563 เมตร จุดเด่นของอุทยำนแห่งชำติน้ีคือมีหุบเขำนอ้ย
ให ญ่ ส ลับ กับ ส ำยน ้ ำต ล อ ด
เสน้ทำง  โดยส่วนใหญ่เป็นป่ำสน
ธ ร รม ช ำ ติ ท่ี ให ญ่ ท่ี สุ ด ข อ ง
ประเทศ ย ังเป็นท่ีอยู่อำศัยของ
สัตวท่ี์มีช่ือเสียง เช่น หมูป่ำ กวำง 
ชะมด นกเขำ และ นกหัวขวำน
สีสนั เป็นตน้ และพนัธ์ุพืชนำนำชนิดมำกมำย  มีแนวสนัเขำท่ีรำบเรียบเช่ือมยอดเขำ  5 ยอดเขำ้ดว้ยกนั  อีกทั้งเป็นแหล่งศูนย์

รวมวดัท่ีมำกท่ีสุดของประเทศ ประกอบไปดว้ยวดักวำ่ 60 วดั และส ำนกัปฏิบติัธรรม 8 ส ำนกั  พาท่านนมัสการวดัเก่าแก่
ที่สุดแห่งอำณำจกัรชิลลำ วดัท่ียงัคงควำมงดงำม ตั้งอยูใ่นป่ำทึบทำงหุบเขำฝ่ังตะวนัออก ของภูเขำโอแดซำน “วัดวูจองซา 
Woljeongsa Temple”  มีเจดียเ์กำ้ชั้นแปดเหล่ียมท่ีเรำเรียกวำ่ ซำรีพระกดุำ (บรรจุพระบรมสำรีริกธำตของพระพทุธเจำ้)   

เยน็ เมนูหม้อไฟชาบูเห็ด คลำ้ยกำรตม้รวมมิตรสุก้ีหมอ้ไฟ  ประกอบไปดว้ยเน้ือหมูสไลด ์ผกัและเห็ดและวุน้เสน้เกำหลี   
 น ำท่ำนเดินสู่เมืองหลวงกรุงโซล  ท่ีมีประชำกรถึง 1 ใน 4 ของประเทศ  มีแม่น ้ ำฮนัไหลผำ่นใจกลำงเมืองหลวงของกรุงโซล  

หลงัจบรำยกำรท่องเท่ียว ค ่ำคืนน้ี... พำท่ำนเขำ้เช็คอินท่ีพกั ณ โรงแรม  Seoul VIP, Seoul L'Art, Seoul 

Galaxy (3 ดำวเกำหลี) หรือเทียบเท่ำ 
 

 

DAY วนัทีส่ี่   กรุงโซล  เชำ้ กลำงวนั เยน็หรือค ่ำ 

4  x x - 

เชำ้  รับประทานอาหารเช้า แบบอเมริกนัเกาหลชุีด ที ่ห้องอาหารโรงแรม 
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เชำ้ ศูนย์โสมเกาหลี  ทุกท่ำนจะไดรู้้จกัสมุนไพรโสมเกำหลีหรือรำชำแห่งมวลสมุนไพร  เพรำะเกำหลีใตเ้ป็นประเทศท่ีมีกำร
ผลิตโสมเกำหลีท่ีมีคุณภำพเป็นอนัดบั 1 ของโลก  ซ่ึงใครใครท่ีไดม้ำเท่ียวก็จะช่ืนชอบหำซ้ือเป็นของฝำกเพรำะรำคำท่ีถูกวำ่
เมืองไทยและคุณประโยชน์นำนปักำร เช่น ช่วยเสริมควำมแขง็แรงให้แก่ระบบยอ่ยอำหำรและปอด ช่วยท ำใหจิ้ตใจสงบและ
เพ่ิมพละก ำลงัโดยส่วนรวม  สรรพคุณทำงกำรแพทย ์ช่วยบ ำรุงหวัใจ ป้องกนัโรคหัวใจขำดเลือด เสริมประสิทธิภำพทำงเพศ 

ลดและป้องกนัมะเร็ง   ศูนย์ผลิตภัณฑ์ความงาม เคร่ืองส าอางเวชส าอาง   ให้ท่ำนเลือกซ้ือคอสเมติกหลำกยี่ห้อ
คุณภำพท่ีผูห้ญิงชำวเกำหลีทั้ งสำวทั้ งไม่สำว ลว้นให้ควำมส ำคญักับเร่ืองผิวหน้ำค่อนขำ้งมำก โดยเฉพำะในกลุ่มบ ำรุงผิว
พ้ืนฐำน Skin Care และฟังค ำแนะน ำกำรดูแลผิวพรรณ จำกผูช้  ำนำญกำร 

 
 
 
 
 
 

เท่ียง ฟรี !!  อิม่อร่อยกบับุฟเฟต์บนเรือส าราญ Ara Cruise    พร้อมล่องเรือชมคลองแห่งแรกของเกำหลี ท่ีเรียกวำ่ 
“GYEONGIN ARA WATERWAY” บนเรือส ำรำญสุดหรูท่ีน่ำต่ืนตำต่ืนใจ ล่องเรือไปตำมทำงน ้ ำท่ีเช่ือมต่อแม่น ้ ำฮนัและทะเล
ตะวนัตก ภำยในเรือมีหอ้งโถงพร้อมเวทีกำรแสดงควำมบนัเทิงใหท่้ำนไดรั้บชม หำกท่ำนใดท่ีตอ้งกำรสมัผสัธรรมชำติสอง
ขำ้งทำงยงัสำมำรถข้ึนไปดำ้นบนชั้นสองเพ่ือชมทศันียภำพสองขำ้งทำง ระหวำ่งทำงเดินเรือท่ำนจะไดเ้ห็นมุมเลก็ๆของน ้ ำตก
จ ำลองท่ีต่ืนตำต่ืนใจใหท่้ำนไดเ้ก็บถ่ำยภำพไปอวดคนท่ีบำ้นอีกดว้ย (หากเรือส าราญงดให้บริการด้วยเหตุผลใดๆ กต็าม ทางผู้จัด
จะปรับเปลี่ยนเป็นเมนูหมูหมึกโอซัมบลูโกกท่ีิห้องอาหารท้องถิน่เกาหลี) 

บ่ำย ดิวตี้ฟรี (ปัจจุบันเป็นท่ีนิยมมำก เพรำะ ดิวต้ีฟรีประเทศน้ี มีถึง 5 บริษทัแข่งขนักนั)  เพลิดเพลินกับกำรชอ้ปป้ิง ณ  ห้ำง
ปลอดภำษีล๊อตเตห้รือชินเซเก  ให้ท่ำนไดเ้ลือกซ้ือสินคำ้แบรนด์เนมน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศมำกมำยหลำกหลำยชนิด รวมทั้ง
สินคำ้แบรนดเ์กำหลียอดนิยมท่ีชำวเกำหลี ชำวจีน และชำวญ่ีปุ่น  นิยมมำเลือกซ้ือหำกนัมำกมำย   

จำกนั้น ไอคอนนิคแห่งใหม่กรุงโซลที่ต้องไปเช็คอิน  สะพานลอยฟ้า “ Seoullo 7017 ” ที่เปลี่ยนจากทางส าหรับรถ  ให้เป็นทาง
ส าหรับคน ก่อสร้างสมยัปี 1970 และกลายร่างเป็นสวนลอยฟ้าในปี 2017 นี ้ เพื่อกำรยกระดบัคุณภำพชีวิตเมืองใหญ่ใหดี้ข้ึน 
ถือเป็นงำนนวตักรรมสีเขียวคู่กบัวฒันธรรมท้องถ่ินอย่ำงย ัง่ยืน  โดยฝีมือกลุ่มนักออกแบบชั้นน ำเกำหลีใตร่้วมกบับริษทั
สถำปนิกระดบัโลกอยำ่ง MVRD ของเดนมำร์ก ตลอดเสน้ทำงเดิน เรำจะไดส้มัผสักบัตึกต่ำงๆ ท่ีมีควำมหมำยกบัชำวกรุง
โซล และสวนกระถำงพนัธ์ุไมต้่ำงๆ กวำ่ 200 สำยพนัธ์ุทัว่กรุงโซล ท่ีจะสลบัสับเปล่ียนกนัผลิใบออกดอกกนัตลอดทั้งปี 
ควำมดีงำมอีกอยำ่งคือบนทำงเดินยงัรำยลอ้มไปดว้ยของดีเกำหลี เช่น ศูนยข์อ้มูลนกัท่องเท่ียว ร้ำนกำแฟ ร้ำนอำหำรวำ่ง ขนม
พ้ืนเมือง  ร้ำนขำยของท่ีระลึก  ร้ำนรวง  คำเฟ่หนังสือ ลำนกิจกรรม เป็นตน้ มำเดินช่วงระหวำ่งวนัจะไดอ้ำรมณ์นึง มำช่วง
ตอนดึกสะพำนก็จะเปิดไฟเรืองแสง ท ำใหไ้ดฟี้ลอีกแบบนึง เรียกไดว้ำ่มำเท่ียวไดทุ้กเวลำเลย 

https://www.mvrdv.nl/en/home
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จำกนั้น ช้อปป้ิงบริเวณเมียงดอง Myeongdong ถูกขนานนามว่า " ถนนแฟช่ันของเกาหลี " แหล่งรวมควำมฮิปใหม่ ไม่
ตกเทรน ! รำคำระดบักลำงถึงสูงเม่ือเทียบกบัตลำดทงแดมุน ห้ำงบูติกหลำกยี่ห้อตั้งแต่แบรนด์เนมต่ำงชำติถึงเกำหลี ร้ำน
เส้ือผำ้มีสไตลห์้องเล็กๆ  ร้ำน Creative Lifestyle  ร้ำนรองเทำ้ ร้ำนท ำผม ร้ำนเคร่ืองประดบั ร้ำนคอสเมติก ร้ำนอำหำร  ร้ำน
กำแฟ  ร้ำนไอศครีม ร้ำนขนม    

เยน็ อสิระอาหารเยน็ภายในสวนสนุกล๊อตเต้เวลิด์เพ่ือความคุ้มค้า !   
 สวนสนุกล็อตเต้เวลิด์ พาท่านปล่อยความแก่และเติมเต็มความสุขของท่านด้วยบัตร Magic Pass Ticket  ซ่ึง

ท่ำนสำมำรถเลือกเล่นเคร่ืองเล่นไดไ้ม่จ ำกดัรอบ ท่ีดินแดนแห่งควำมสนุกหฤหรรษแ์ละไฮเทคเตม็รูปแบบท่ีสวนสนุกล็อตเต้
เวิลด์ (Lotte World Adventure) สวนสนุกในร่มท่ีใหญ่ท่ีสุดในเกำหลี สนุกสนำนกับเคร่ืองเล่นหลำกชนิดทั้ งในร่มและ
กลำงแจง้ เอ็ดเวนเจอร์กบักำรผจญภยัต่ำงๆ เช่น Wild Wing, Wild Velley, Wild Jungle, The Adventure of Sindbad, The 
Conquistador, Flume Ride,The French Revolution, Jungle Adventure และ Pharaoh's Fury ผจญภยัในโลกของซิน
แบต สุดยอดควำมเสียวกบัหอคอยไฮโดดรอป โรงหนงัสำมมิติ  ไวก้ิง บอลลูน โอแดเซแฟนตำซี เป็นตน้ หรือจะขำ้มสะพำน
ไปยงัเกำะมหัศจรรย ์Magic Island ท่ีเต็มไปดว้ยเกำะแห่งกำรคน้หำ ตั้งอยูใ่จกลำงทะเลสำบ หรือจะนัง่รถรำงไฟฟ้ำชมควำม
งำมของสวนสนุกทั้งหมด  เกมส์กำรละเล่นต่ำงๆ  ร้ำนขำยอำหำรรูปแบบต่ำงๆ  ร้ำนขำยของท่ีระลึกเฉพำะของสวนสนุก 

และ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเกาหลี Lotte World Folk Museum  ค ่ำคืนอนัแสนโรแมนติกกบัเพ่ือนหรือครอบครัวหรือ

หวำนใจกบัควำมทรงจ ำและควำมประทบัใจกบัขบวบพำเหรดโชว ์(ตำมรอบจดัแสดงของทำงสถำนท่ี) 
ค ่ำ  หลงัจบรำยกำรท่องเท่ียว ค ่ำคืนน้ี...ขอส่งทุกท่ำนกลบัเขำ้ท่ีพกั 
 

DAY วนัที่ห้า  กรุงโซล  - สนามบินนานาชาติอนิชอน – กรุงเทพฯ เชำ้ กลำงวนั เยน็หรือค ่ำ 

5  x x - 

เชำ้ รับประทานอาหารเช้า แบบอเมริกนัเกาหลชุีด ที ่ห้องอาหารโรงแรม และคืนหอ้งพกั 

ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู เพื่อนท่ีดีในกำรด ำเนินชีวิต ! “ ฮ๊อกเก็ตนำมู ” ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่ำลึกบนภูเขำท่ีปรำศจำก
มลภำวะและระดบัสูงเหนือน ้ ำทะเล 50-800 เมตร เมลด็ของพนัธ์ุฮอ๊กเก็ตน้ี...ชำวเกำหลีรุ่นใหม่นิยมน ำมำรับประทำนเพ่ือช่วย
ดูแลตบัใหส้ะอำดแขง็แรง ป้องกนัโรคตบัแขง็ไม่ถูกท ำลำยจำกกำรด่ืมแอลกอฮอล ์กำแฟ บุหร่ี สำรตกคำ้งจำกอำหำรและยำ  

จำกนั้น TRICK ART MUSEUM + ICE MUSEUM + LOVE MUSEUM น ำท่ำนอิสระชม TRICK ART MUSEUM  ผลงำน

กำรสร้ำงสรรคศิ์ลปะแนวใหม่ "ภำพวำดลวงตำส่ีมิติ"  โดยท่ำนจะไดส้นุกสนำนกบักำรถ่ำยรูปแอ็คชัน่ท่ำทำงต่ำงๆ กบั
ภำพแนวมิติท่ีเกิดจำกควำมคิดสร้ำงสรรคแ์ละจินตนำกำรของกำรสร้ำง
ภำพโดยใช้ เทค นิคพิ เศษจำกภำพ แนว AR ท่ี รวมทฤษ ฎีท ำง
วทิยำศำสตร์และกำรซอ้นภำพโดยกระตุน้ควำมเคล่ือนไหวของภำพให้
มีมิติเหมือนจริงโดยให้ผูช้มเขำ้ไปมีส่วนร่วมถ่ำยภำพ เม่ือผ่ำนเขำ้ไป
ในภำพนั้ นๆ  ภำพทุกภำพจะออกมำดูประหน่ึง เหมือนจริงใน
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เหตุกำรณ์   จนท่ำนจะอุทำนวำ่มนัเหมือนจริงมำกจนแทบจะแยกไม่ออกเลยวำ่อนัไหนภำพวำดและของจริง โดยผลงำนของ

ท่ำน จะสวยงำมและส่ีมิติสมค ำร ่ ำลือหรือไม่ก็ตอ้งให้เพ่ือนติดชมกนัเอง   “ ICE MUSEUM "  เมืองน ้าแข็งที่ไม่ใช่
แค่น ้าแข็งธรรมดา แต่ตระกำรตำจนคุณอำจจะลืมหนำวไปเลยก็ ได ้!  ลองนึกถึงควำมรู้สึกเม่ือคุณกำ้วเขำ้ไปในเมืองท่ีทุก
อยำ่งท ำจำกน ้ ำแขง็ภำยใต ้อุณหภูมิ  ลบ 4 องศำ ! ภำยในมีกิจกรรมหลำกหลำยให้คุณไดส้มัผสั เช่น สไลเดอร์น ้ ำขง็ท่ียำวกวำ่ 
10 เมตร รถกลำงรูดอร์ฟ ทักทำยลุงซำนตำ้  โพสท่ำคู่กับนกเพนกวิ้นขั้ วโลก  ส ำรวจบ้ำนน ้ ำแข็งแข็งเอสกิโม  เยี่ยมชม
ปรำสำทน ้ ำแข็ง ชมวิวจำกบนก ำแพงเมืองน ้ ำแขง็  ลองเขำ้พกัเช็คอินโรงแรมน ้ ำแข็ง และผลงำนศิลปะอ่ืนท่ีท ำจำกน ้ ำแขง็อีก

กวำ่ 50  ช้ิน  แถมฟรี!!! Love Museum (ผูท่ี้อำยตุ  ่ำกวำ่ 20 ปีไม่สำมำรถเขำ้ชมได)้ 

เท่ียง เมนูเปิบพสิดาร-ไก่ตุ๋นโสม อำหำรวงัในสมยัก่อน เช่ือกนัวำ่บ ำรุงและเสริมสุขภำพ เสิร์ฟท่ำนละ 1 ตวั ในหมอ้ดินร้อน   

บ่ำย เรียนรู้วิธีการท าคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) อำหำรง่ำยๆๆท่ีคนเกำหลีนิยมรับประทำน คิม แปลว่ำ สำหร่ำย บบั แปลว่ำ 
ขำ้ว จะเป็นแท่งยำวๆ แลว้เคำ้ก็จะหั่นเป็นช้ินๆพอดีค ำ จ้ิมกะซีอ้ิวคงัจงัเกำหลีหรือ
วำซำบิก็ได ้จำกนั้นเชิญท่ำนร่วมเป็นส่วนหน่ึงของชำวเกำหลีโดยกำรแต่งกำยชุด
ประจ ำชำติต่ำงๆ (ชุดฮนับก) พร้อมถ่ำยรูปเป็นท่ีระลึก เพ่ือไปอวดคนทำงบำ้น 

บ่ำย แวะซ้ือของฝากติดไม้ติดมือที่ศูนย์รวมของพื้นเมือง (ละลายเงินวอน)  
ก่อนอ ำลำเกำหลี  แวะซ้ือของฝำกติดไมติ้ดมือท่ีศูนยร์วมของพ้ืนเมือง (ละลำยเงิน
วอน)  สำหร่ำยหลำกรูปแบบ หลำกรสชำติ ขนมอร่อยต่ำงๆ ซีเรียลช็อคโก กำแฟ 
กระดูกมำ้เจจูโด  ขนมโสม ชำโสม เคร่ืองส ำอำงโสม หมอนสุขภำพ  กิมจิ  เป็บโปโร้ (ป๊อกก้ีเกำหลี) ชินรำเมง (มำม่ำเกำหลี) 
ของใชใ้นบำ้น ลูกบอลซกัผำ้  เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ ของท่ีระลึก เป็นตน้  

เยน็ ข้ึนอยูก่บัวนัและเวลำท่ีเดินทำง  เหินฟ้ำกลบักรุงเทพฯ บางสายการบินอาจมชุีดกล่องสแนค็บลอ็กให้ผู้โดยสารบนเคร่ืองบิน 
และยงัมบีริการ Air Cafe จ าหน่าย  อาหาร เคร่ืองด่ืม และขนมคบเคีย้ว ท่ีชาวเกาหลนิียมกัน 

ค ่ำ เดินทำงถึงสนำมบินสุวรรณภูมิ 

รำยกำรน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บกำรยนืยนัจำกผูจ้ดัอีกคร้ังหน่ึง   สงวนสิทธิในเร่ืองเท่ียวบินและตำรำงบินสำยกำรบิน รำคำ และ รำยกำร 
เปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนได ้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้  ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สำมำรถคืนค่ำใชจ่้ำยต่ำงๆ ได ้ในทุกกรณี เน่ืองจำก
เป็นกำรช ำระค่ำทวัร์ในลกัษณะเหมำจ่ำยกบัตวัแทนต่ำงๆ เช่น ไม่ผำ่นกำรพิจำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมือง-ออกเมือง กรมแรงงำน  กำรกระท ำท่ี
ส่อไปในทำงผิดกฎหมำย  เอกสำรเดินทำงไม่ถูกตอ้ง กำรถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ   ไม่รับประทำนอำหำรบำงม้ือ ไม่เท่ียวบำงรำยกำร เป็นตน้ 

 

เมนูอาหารทวัร์ส าหรับคณะ (ภำพอำหำรท่ีแสดงใชเ้พื่อประกอบควำมเขำ้ใจ) 
พิเศษสุด !!  อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์บนเรือส าราญ Ara Cruise ท่ีมีให้เลือกหลำกหลำยสไตล์
เมนูอำหำรเกำหลี เสริฟให้ท่ำนไดล้ิ้มลอง ทั้งของทอด ผดัผดั ตม้ตม้ สลดั เป็นตน้  พร้อมล่องเรือชมคลอง
แห่งแรกของเกำหลี ท่ีเรียกวำ่ “GYEONGIN ARA WATERWAY” บนเรือส ำรำญสุดหรูท่ีน่ำต่ืนตำต่ืนใจ 
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เมนูบาร์บีคิวไฟหรือบลูโกกิ เป็นอำหำรดั้งเดิมของคำบสมุทรเกำหลี ก่อนเมนูคำลบี โดยน ำเน้ือหมู
สไลด์หมกัซอสคนัจงัและเคร่ืองปรุงรสต่ำง ๆ เม่ือน ำมำปรุงจะมีรสออกหวำนนุ่ม  เวลำทำน น ำมำผดัยำ่ง
ขลุกขลิกกบัซุปบลูโกกิบนกะทะแบนพร้อมผกักะหล ่ำและเสน้จนัทน์ โดยจะมีลกัษณะออกเป็นแบบน ้ ำขน้ 
เพ่ือเป็นน ้ ำซุปไวค้ลุกคลิกทำนกบัขำ้ว เสริฟพร้อมขำ้วสวยร้อนและเคร่ืองเคียงต่ำง ๆ ประจ ำวนัคู่โตะ๊  
เมนูเปิบพิสดาร-ไก่ตุ๋นโสม อำหำรวงัในสมยัก่อน เช่ือกนัวำ่บ ำรุงและเสริมสุขภำพ เสิร์ฟท่ำนละ 1 ตวั 
ในหมอ้ดินร้อน  เป็นเมนูอำหำรวงัตั้งแต่สมยัรำชวงศโ์ซซอน โดยใชไ้ก่ท่ีมีอำยวุยัรุ่น ภำยในตวัไก่จะมีขำ้ว
เหนียว รำกโสม พทุรำแดงและเคลด็ลบัในกำรตุ๋นเพ่ือใหร้สชำติกลมกล่อม เน้ือไก่นุ่มและยอ่ย  เสริฟพร้อม
เคร่ืองเคียงคู่โตะ๊  
เมนูหมูย่าง คาลบี อำหำรพ้ืนเมืองเกำหลีท่ีเล่ืองช่ือและรู้จกักนัดีทัว่โลก มีรสชำติออกหวำน นุ่มและกลม
กล่อม น ำเน้ือหมูสต็กหรือหมูช้ินหมกัยำ่งบนเตำถ่ำนแบบดั้งเดิม และตดัเป็นช้ินพอค ำ ห่อทำนกบัผกักำด
เขียวแบบเม่ียงค ำไทย  โดยใส่น ้ ำจ้ิมเต้ำเจ้ียว (เคร่ืองจ้ิมหมัก ท่ีช่วยชูรสอย่ำงดี) ตำมด้วยข้ำวสวยร้อน
เลก็นอ้ย  อยำ่ลืม ! ทำนเคร่ืองเคียงต่ำงๆ เพ่ือควำมสมดุลในกำรทำนแบบหยนิหยำง และ น ้ ำซุปสำหร่ำยเพ่ือ
กำรลำ้งพิษ 

 

เมนูหม้อไฟชาบูเห็ด อำหำรพ้ืนเมืองของคำบสมุทรเกำหลีตั้งแต่สมยัมองโกเลียบุกคำบสมุทรเกำหลี 
คลำ้ยสุก้ีหมอ้ไฟ   โดยน ำเน้ือหมูสไลด์ ตม้รวมมิตรกบัผกัตำมฤดู เห็ดเกำหลี วุน้เส้นหรือเสน้ก๋วยเต๋ียว  ใบ
บีซูหอม ในหมอ้ไฟ  เสริฟพร้อมน ้ ำจ้ิม ขำ้วสวย และ เคร่ืองเคียงต่ำงๆ   

 

เมนูจัดจ้าน ! โอซัมหรือหมูปลาหมึกย่างบาร์บีคิวหมักสไตล์สมัยใหม่เกาหลี เป็นเมนูประยกุตท่ี์
ชำวเกำหลีคิดกนั ซ่ีงคนต่ำงประเทศนิยมรับประทำนเช่นกนัเพรำะมีรสชำติออกหวำนเผด็เลก็นอ้ย   โดยน ำ
บำร์บีคิวหมูติดมนัและปลำหมึกหมกัซอสแดงผดัในกระทะ  เม่ือสุกรับประทำนพร้อมเคร่ืองเคียงและขำ้ว
สวย หำกตอ้งกำรแบบรสชำติเกำหลีแท้ๆ  ก็สำมำรถใส่กิมจิหมกัลงตม้ดว้ย ก็จะไดร้สชำติอีกแบบหน่ึง    

 
 

Price & Conditions  Countdown Winter Olympic 2018 เกาหล ี5 วนั ตุลาถงึพฤศจกิา17 

 

ราคานีเ้ป็นราคาส าหรับนักท่องเทีย่วชาวไทยหรือผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน (นักท่องเทีย่วต่างประเทศ โปรดเช็ค) 

จ ำนวนวนั รำคำเร่ิม (บำท) เดินทำง สำยกำรบิน กรุ๊ปคณะ ปกติ 

   5 วนั 14,900 ตุลาถงึพฤศจกิา 17 Budget Airline 25-40 ท่ำนต่อคณะ 
 

 เดินทำงขั้นต ่ำปกติ  25  ท่ำนผูใ้หญ่ (ท่ีนัง่จ ำกดั จองและจ่ำยก่อนไดสิ้ทธิก่อน จองหลงั อำจตอ้งเพ่ิมค่ำตัว๋)  
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 หำกต ่ำกว่ำก ำหนด อำจจะไม่มีหวัหนำ้ทวัรและอำจตอ้งมีกำรเปล่ียนแปลงรำคำ  หำกผูเ้ดินทำงทุกท่ำนยินดีท่ีจะช ำระค่ำบริกำรเพ่ิม
เพ่ือใหค้ณะเดินทำงได ้ทำงเรำยินดีท่ีจะประสำนงำนในกำรเดินทำงตำมควำมประสงค์ 

 สงวนสิทธ์ิในกำรปรับเปล่ียนรำคำเพ่ิม หำกมีกำรปรับข้ึนของภำษีน ้ำมนัหรือภำษีใดๆ จำกสำยกำรบิน คิดอตัรำ ณ วนัท่ี 24/07/17 

 สงวนสิทธิในเร่ืองเท่ียวบินและตำรำงบิน  รำคำ และ รำยกำร เปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนได ้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 

ในกรณีทีไม่ใชต้ัว๋กรุป๊แตต่อ้งการจอยทวัร ์คิดทา่นละ 8,900 บาท 

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

ทำรก หมำยถึง ผูโ้ดยสำรท่ีมีอำยตุ  ่ำกวำ่ 24 เดือน ณ วนัท่ีเดินทำงไปและวนัเดินทำงกลบั กรุณำติดตอ่เพ่ือขอรำคำพิเศษ 
เด็กทำรกสำมำรถเดินทำงโดยนัง่บนหนำ้ตกัของผูใ้หญ่  โดยอนุญำตใหเ้ด็กทำรกหน่ึงคนต่อผูใ้หญ่สองคนเท่ำนั้น และหำ้มมิใหน้ ำรถเขน็เด็ก หรือ
ท่ีนัง่ส ำหรับเด็กข้ึนบนเคร่ืองบิน จ ำนวนเด็กทำรกต่อเท่ียวบินถูกจ ำกดัไวเ้พ่ือควำมปลอดภยั และสำยกำรบินสำมำรถปฏิเสธกำรน ำเด็กทำรก
เดินทำงไปกบัท่ำน  ส่วนผูจ้ดั เรำค ำนึงถึงควำมปลอดภยัและเพ่ือสร้ำงควำมสุขแก่คณะผูเ้ดินทำง 
ผูทุ้พลภำพ/มีปัญหำดำ้นสุขภำพหรืออยูใ่นภำวะเจ็บป่วย ขอใหแ้จง้ผูจ้ดัก่อนซ้ือทวัร์ เพ่ือเช็คกบัทำงสำยกำรบินและผูใ้หบ้ริกำร  เพรำะอำจไม่
อนุญำตใหใ้ชอุ้ปกรณ์ช่วยเหลือตำ่งๆ ข้ึนเคร่ืองบินได ้ เข่นน ้ ำยำ เขม็ฉีดยำ เคร่ืองใชแ้บตเตอร่ี หรือ เคร่ืองหำยใจ  
สตรีมีครรภ ์ขอใหแ้จง้ผูจ้ดัก่อนซ้ือทวัร์  เพ่ือเช็คกบัทำงสำยกำรบินและผูใ้หบ้ริกำร   โดยทัว่ไป 
-อำยคุรรภไ์ม่ถึง 27 สปัดำห์ : ตอ้งลงนำมยนิยอมในเอกสำรจ ำกดัขอบเขตควำมรับผิดชอบของสำยกำรบิน เม่ือท ำกำรเช็คอินเพ่ือแสดงควำม
ยนิยอมไม่ท ำกำรเรียกร้องใดๆ ตอ่สำยกำรบิน 
-อำยคุรรภใ์นช่วงสปัดำห์ท่ี 28 สปัดำห์ ถึง 34 สปัดำห์ : แสดงใบรับรองแพทย ์ ยนืยนัสปัดำห์ท่ีตั้งครรภแ์ละก ำกบัวนัท่ีไม่เกินสำมสิบ (30) วนันบั
จำกเท่ียวบินขำออกท่ีก ำหนดหรือเท่ียวบินขำเขำ้ท่ีก ำหนด  และตอ้งลงนำมยนิยอมในเอกสำรจ ำกดัขอบเขตควำมรับผดิชอบของสำยกำรบิน  เม่ือ
ท ำกำรเช็คอินเพ่ือแสดงควำมยนิยอมไม่ท ำกำรเรียกร้องใดๆ ต่อสำยกำรบิน 
-อำยคุรรภต์ั้งแต่สปัดำห์ท่ี 35 ข้ึนไป: สำยกำรบินปฏิเสธกำรใหบ้ริกำร 

ปกตผิูจ้ดัจะส่งใบนดัหมายเตรียมตวัการเดินทาง ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ยประมาณ  5-7 วนั  

หรือดาวนโ์หลดหนา้เว็บเพื่อดูการเตรียมตวัเดินทางทัว่ไป 

ข้อมูลส าหรับผู้เดินทาง 
1. คนไทยถือหนงัสือเดินทำงประเทศไทย ไม่ตอ้งยืน่ขอวซ่ีำก่อนออกเดินทำง  
2. เตรียมหนงัสือเดินทำงมีอำยมุำกกวำ่ 6 เดือน ณ วนัเดินทำง (ตอ้งมีหนำ้วำ่งส ำหรับประทบัตรำอยำ่งนอ้ย 2 หนำ้เต็ม) เพื่อยืน่ ณ ด่ำนตรวจคน
เขำ้เมือง   เน่ืองจำกเคำเตอร์สำยกำรบินหรือด่ำนตรวจคนเขำ้เมืองอำจปฏิเสธกำรเดินทำงของท่ำน 
3. ค่ำวซ่ีำส ำหรับพำสปอร์ตต่ำงดำ้ว  กรุณำเตรียมเอกสำรคือ  (1) พำสปอร์ต (2) ใบประจ ำตวัคนต่ำงดำ้ว (3) ใบส ำคญัถ่ินท่ีอยู ่(4) ส ำเนำทะเบียน
บำ้น(ถำ้มี) (5)รูปถ่ำยสี 2 น้ิวท่ำนละ1รูป   
 ผู้ จัดจะเป็นผู้ด  ำเนินกำรย่ืนวีซ่ำให้ท่ำน โดยท่ำนจ่ำยค่ำบริกำรต่ำงหำก (ส ำหรับหนังสือเดินทำงต่ำงด้ำวผู้ เป็นเจ้ำของหนังสือเดินทำงจะต้อง

ท ำเร่ืองแจ้ง เข้ำ-ออกด้วยตนเองก่อนจะย่ืนวซ่ีำ) สิทธ์ิกำรออกวซ่ีำขึน้อยู่กับสถำนทูตเท่ำน้ัน 
4. ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่ำเสียหำยจำกควำมผิดพลำดในกำรสะกดช่ือ นำมสกลุ ค ำน ำหนำ้ช่ือ เลขท่ีหนงัสือเดินทำง และอ่ืนๆ เพื่อใชใ้น



 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานทวัรเ์กาหลี-ราคาถูกและคุม้-พิสูจน์ดว้ยผลงาน ดีลคุณภาพ ไม่ชะโงกทวัร ์

ก่อนซ้ือทวัร ์ศึกษารายละเอียด เช็คใบอนุญาต เยี่ยมบริษัท จ่ายเงินใหก้รรมการผูม้ีอ านาจ เพ่ือไมโ่ดนทวัรโ์กง 

เพิ่มคุณค่าการเดินทาง ร่วมเดินทางไปกบัเรา " การเดินทาง " ของคุณ จะสุขสนุกกว่าท่ีเคย กบัผูช้ านาญทวัรเ์กาหลีกว่า 19 ปี 
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กำรจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีมิไดส่้งหนำ้ส ำเนำหนงัสือเดินทำง (พร้อมทั้งหนำ้เปล่ียนช่ือนำมสกลุ ถำ้มี) ใหก้บัทำงผูจ้ดั 
 

 

Departure  ตุลาคม 2017 (ท่ีน่ังจ ำกัดในแต่ละวนั จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 

เช็คอนิ วนัออกเดนิทาง วนัเดนิทางกลบั 
ราคา/ท่าน
(บาท) 

ห้องเดีย่ว+ หมายเหตุ 

วนัพฤหสั 05 ตุลำคม 17 09 ตุลำคม 17 16,900 5,900  

วนัอำทิตย ์ 08 ตุลำคม 17 12 ตุลำคม 17 16,900 5,900  

วนัพฤหสั 12 ตุลำคม 17 16 ตุลำคม 17 17,900 5,900 วนัหยดุ 

วนัอำทิตย ์ 15 ตุลำคม 17 19 ตุลำคม 17 16,900 5,900  

วนัพฤหสั 19 ตุลำคม 17 23 ตุลำคม 17 18,900 5,900 วนัหยดุ 

วนัอำทิตย ์ 22 ตุลำคม 17 26 ตุลำคม 17 16,900 5,900  

วนัพฤหสั 26 ตุลำคม 17 30 ตุลำคม 17 16,900 5,900  

วนัอำทิตย ์ 29 ตุลำคม 17 02 พฤศจิกำยน 17 16,900 5,900  
 

Departure  พฤศจกิายน 2017 (ท่ีน่ังจ ำกัดในแต่ละวนั จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 

เช็คอนิ วนัออกเดนิทาง วนัเดนิทางกลบั 
ราคา/ท่าน
(บาท) 

ห้องเดีย่ว+ หมายเหตุ 

วนัพฤหสั 02 พฤศจิกำยน 17 06 พฤศจิกำยน 17 14,900 5,900  

วนัอำทิตย ์ 05 พฤศจิกำยน 17 09 พฤศจิกำยน 17 14,900 5,900  

วนัพฤหสั 09 พฤศจิกำยน 17 13 พฤศจิกำยน 17 14,900 5,900  

วนัอำทิตย ์ 12 พฤศจิกำยน 17 16 พฤศจิกำยน 17 14,900 5,900  

วนัพฤหสั 16 พฤศจิกำยน 17 20 พฤศจิกำยน 17 14,900 5,900  

วนัอำทิตย ์ 19 พฤศจิกำยน 17 23 พฤศจิกำยน 17 14,900 5,900  

วนัพฤหสั 23 พฤศจิกำยน 17 27 พฤศจิกำยน 17 14,900 5,900  

วนัอำทิตย ์ 26 พฤศจิกำยน 17 30 พฤศจิกำยน 17 14,900 5,900  
 

อตัรา
ค่าบริการ
รวม   

ตำมรำยกำร:  ค่ำตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั กรุงเทพฯ – โซล  – กรุงเทพฯ  ไปกลบัแบบหมู่คณะ ( ตำมวนัเวลำท่ีระบุในตัว๋เคร่ืองบิน 
)  พร้อมท่ีพกั  3  คืน (ห้องละ  2-3  ท่ำน) + อำหำรเชำ้ กลำงวนั และเยน็หรือค ่ำ + บตัรเขำ้ชมสถำนท่ี + ค่ำรถน ำเท่ียว + + สำยกำร
บินจ ำกดัน ้ ำหนกัเพียงท่ำนละ 15 กก.  (ข้ึนอยูก่บันโยบำยสำยกำรบิน ไม่เกินจ ำนวน 1-2 ช้ิน) และถือข้ึนเคร่ืองไดอี้กท่ำนละ 1 ช้ิน 



 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานทวัรเ์กาหลี-ราคาถูกและคุม้-พิสูจน์ดว้ยผลงาน ดีลคุณภาพ ไม่ชะโงกทวัร ์

ก่อนซ้ือทวัร ์ศึกษารายละเอียด เช็คใบอนุญาต เยี่ยมบริษัท จ่ายเงินใหก้รรมการผูม้ีอ านาจ เพ่ือไมโ่ดนทวัรโ์กง 
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7 กก. (บำงสำยกำรบินได้ถึง 10กก.) (ตำมขนำดท่ีก ำหนดของสำยกำรบิน ไม่รวมกระเป๋ำสะพำย) +  ประกันอุบัติเหตุตำม
กรมธรรม ์(ขั้นต ำ่วงเงินประกัน 1 ล้ำนบำท ค่ำรักษำพยำบำล 5 แสนบำท 1-15 ปี หรือ อำย ุ75-85 ควำมคุ้มครองเหลือ 50% อำยุ
ต ำ่กว่ำ 1 ปี หรือ อำยเุกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจ ำตัวหรือกำรถกูฆำตกรรมหรือถกูท ำร้ำยร่ำงกำย) 
ตัว๋เครือ่งบินและค่าทวัรท่ี์ช าระแลว้   

ตั๋วเคร่ืองบิน ไปกลบัแบบหมู่คณะ ไม่สำมำรถ 
เปล่ียนเท่ียวบินไปหรือกลบั เปล่ียนวนัเดินทำงไปหรือกลบั เปล่ียนช่ือผูเ้ดินทำง อพัเกรดท่ีนัง่ คืนค่ำบตัรโดยสำร 

และหำกยกเลิกกำรเดินทำง  ไม่มีระบบ คืนเงินบำงส่วน    หากผู้โดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศ
เกาหล ีจำกเจำ้หนำ้ท่ีแรงงำนไทยหรือเจำ้หนำ้ท่ีตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจำ้หนำ้ท่ีตรวจคนเขำ้เมืองท่ีประเทศเกำหลี ทำง
ผูจ้ดัและทำงสำยกำรบินจะไม่รับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนทุกกรณี  ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับท่ีประเทศเกาหลีเรียก
เก็บ  ผูโ้ดยสำรตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเท่ียวบินถดัไปท่ีมีท่ีนั่งว่ำงหรือตำมวนัเดินทำงของตัว๋เคร่ืองบิน  ทั้ งน้ีแลว้แต่ทำง
เจำ้หนำ้ท่ีตรวจคนและสำยกำรบิน ทำงผูจ้ดัไม่สำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได ้
โรงแรมท่ีพกัท่ีระบใุนรายการทวัร  ์อำจมีกำรเปล่ียนแปลง เน่ืองจำกเป็นทวัร์รำคำพิเศษ (โรงแรมท่ีพกัไม่ไดอ้ยูใ่นใจกลำง
เมือง) ปกติผูจ้ดัจะแจง้ใหท้รำบก่อนกำรเดินทำงอยำ่งนอ้ยประมำณ  3-5 วนั พร้อมทั้งใบนดัหมำยเตรียมตวักำรเดินทำง 
รปูแบบหอ้งพกัของโรงแรมจะแตกต่างกนั  และอำจมีสไตลก์ำรตกแต่งทุกห้องไม่เหมือนกนั หอ้งพกัเด่ียว (Single) ห้องคู่ 
(Twin/Double) และห้องพกัแบบ  3 ท่ำน  (Family Room) ทัว่ไป เตียงใหญ่ 1 + เตียงเด่ียว 1) ห้องพกัอำจจะไม่ติดกนั บำงเมือง
ห้องจะเป็นแบบพ้ืนเมือง (Ondol)  บำงเมือง ห้องมีขนำดกะทดัรัด ไม่มีอ่ำงอำบน ้ ำ บำงเมือง ห้องกวำ้ง มีส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก
ครบ   ช่วงกำรจดังำนประชุมนำนำชำติ (Trade Fair, Convention) เป็นผลให้รำคำโรงแรมสูงข้ึนมำกและห้องพกัในเมืองเต็ม  ผู ้
จดัขอสงวนสิทธิในกำรจดัท่ีพกันอกเมืองตำมควำมเหมำะสม 
เมนอูาหารทวัร ์จะบริกำรเป็นหมูหรือไก่หรือม้ือพิเศษตำมรำยกำร ส ำหรับท่ำนท่ีมีขอ้จ ำกดัทำงดำ้นอำหำรหรือศำสนำ ท่ำนอำจ
ตอ้งช ำระเพ่ิมเติม หรือ เตรียมอำหำรส่วนตวัไป เมนูอำหำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ข้ึนอยู่กบัสถำนกำรณ์   
เช่น เวลำออกหรือเวลำถึงของเท่ียวบินแต่ละสำยกำรบิน  กำรจำรจรบนทอ้งถนน  วนัเวลำเปิดปิดของร้ำนอำหำร  หรือดว้ยสำเหตุ
ต่ำงๆ    ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง   
ในกรณีท่ีเกิดเหตใุดๆ จนท าให้คณะทัวรไ์ม่สามารถออกเดินทางได้    เช่น มีลูกค้ำกลุ่มใหญ่ยกเลิกกำรเดินทำง
กะทนัหัน ทำงสำยกำรบินเรียกท่ีนัง่คืนดว้ยเหตุผลของสำยกำรบิน ฯลฯ ทำงผูจ้ดัจะพยำยำมหำโปรแกรมอ่ืนในรำคำและช่วงเวลำ
ใกล้เคียงกันทดแทน ขอให้ลูกค้ำตระหนักดีว่ำเหตุกำรณ์ดังกล่ำวถือเป็นเหตุสุดวิสัยและเช่ือมั่นว่ำผูจ้ ัดได้พยำยำมอย่ำงสุด
ควำมสำมำรถ  โดยลูกคำ้จะไม่ยกเหตุขอ้น้ีมำเป็นขอ้เรียกร้องใดๆ กบัผูจ้ดั  หำกลูกคำ้ประสงครั์บเงินคืน ทำงผูจ้ดัยนิดีคืนเงิน  

ราคา
ค่าบริการ
ไม่รวม  
 

ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวัอำทิ อำหำรและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิม โทรศพัท์ โทรสำร มินิบำร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่ำท ำหนงัสือเดินทำง ค่ำซกัรีด  ค่ำ
สัมภำระท่ีเกินช้ินหรือน ้ ำหนักเกินสำยกำรบินก ำหนด  ค่ำวีซ่ำพำสปอร์ตต่ำงด้ำวหรือต่ำงชำติ  ค่ำภำษีกำรบริกำร  3%  
ภำษีมูลค่ำเพ่ิม  7%    

จดัเกบ็ 40,000 วอนท่ีสนำมบินสุวรรณภูมิ (ค่ำบริกำรของคนขบัรถ+ไกด+์หวัหนำ้ทวัร์) 
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เง่ือนไขใน
การจอง   
 

ขอเก็บเต็มจ านวน ต่อท่านเพราะเป็นราคาพิเศษนะคะ ** ตอ้งด ำเนินกำร

โอนเงนิทนัทีภำยใน 1  วนั นบัจำกที่ท ำกำรจองและไดร้ับกำรยืนยนัทำงวำจำ ใบเรียกเก็บเงนิ

จะส่งตำมหลัง  หำกไม่ช ำระมัดจ ำตำมก ำหนด ขออนุญำตตัดท่ีนั่งให้ลูกค้ำท่ำนอ่ืนท่ีรออยู่    กำรช ำระไม่ครบ 
ทำงผูจ้ดัถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยไม่มีเง่ือนไข หรือเช็คธนำคำรถูกระงบักำรจ่ำยไม่วำ่ดว้ยสำเหตุใดใด ผู ้
จดัมีสิทธิยกเลิกกำรจดัหรือยกเลิกกำรเดินทำงและขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินตำมเง่ือนไขกำรยกเลิก   

การยกเลกิ
การจอง   

กำรยกเลิกกำรจองนั้ น  จะยึดเงินเต็มจ านวน  (กำรเดินทำงท่ีต้องซ้ือขำดแบบมีเง่ือนไขกับทำงสำยกำร
บิน  เท่ียวบินเหมำล ำ Charter Flight  หรือ Extra Flight กบัสำยกำรบิน หรือผำ่นตวัแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศ  รวมทั้งกำรกำ
รันตีค่ำหอ้งพกั กำรกำรันตีแพก็เกตททวัร์ จะไม่มีกำรคืนเงินมดัจ ำหรือค่ำบริกำรทั้งหมดไม่วำ่กรณีใดใด) 

สายการบินและตัว๋เครือ่งบิน 

ในการส ารองท่ีนัง่และการใสช่ื่อในระบบส ารองท่ีนัง่  ผูเ้ดินทำงตอ้งส่งส ำเนำของหนงัสือเดินทำง ( Passport ) ท่ีชดัเจน หรือ ส่งรำยละะ
รำยละเอียดท่ีสำยกำรบินตอ้งกำร (ภำษำองักฤษ) เช่น ค ำน ำหนำ้ช่ือ ช่ือและนำมสกุล วนัเดือนปีเกิด เลขท่ีพำสปรอต วนัหมดอำย ุ( โดยเซ็นตช่ื์อ
และเขียนยืนยนัรับรองเอกสำรเป็นลำยลกัษณ์อกัษรให้ทำงผูจ้ดั )  หำกไม่มีกำรส่งขอ้มูลทั้ งหมดในพำสปรอตเป็นลำยลกัษณ์อกัษรให้ทำงผูจ้ดั 
และเกิดกำรออกช่ือนำมสกุลในตัว๋หรือบตัรโดยสำรผิดพลำด อำจมีผลให้ผูโ้ดยสำยจะตอ้งรับผิดชอบในค่ำใชจ่้ำยใหม่ท่ีจะเกิดข้ึนทั้งหมด และ
สำยกำรบินไม่มีระบบเสียค่ำใชจ่้ำยเพ่ือแกไ้ขตวัสะกดค ำน ำหนำ้ช่ือ / ช่ือ / นำมสกลุ หรือ กำรเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทำง 
หากท่านตอ้งซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศ  (เครือ่งบิน รถทวัร,์ รถไฟ) เพ่ือไปและกลบักรงุเทพฯ   กรุณำเลือกซ้ือบตัรโดยสำร
ภำยในประเทศประเภทท่ีสำมำรถเล่ือนวนัและเวลำกำรเดินทำงได ้     ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัปัญหำเท่ียวบินล่ำชำ้หรือกำรเปล่ียนแปลงเวลำของเท่ียวบิน
หรือกำรเปล่ียนแปลงวนัเดินทำง 
ตัว๋สายการบินไม่สามารถระบท่ีุนั่ง ซ้ือแบบใชวิ้ธี RANDOM คือส ุ่มเลือกท่ีโดยระบบสายการบิน   กำรจดัท่ีนั่งบนเคร่ืองบิน 
เป็นไปโดยสำยกำรบินเป็นผูก้  ำหนด ทำงผูจ้ดัไม่สำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได ้แต่จะท ำกำร Request ใหไ้ดเ้ท่ำนั้น    

การเช็คอินตัว๋เดินทางท่ีเคาเตอรส์ายการบิน  เง่ือนไข 

 เคำน์เตอร์เช็คอินจะเปิดใหบ้ริกำรก่อนเวลำเคร่ืองออกสำม (3) ชัว่โมง เคำน์เตอร์ จะปิดใหบ้ริกำรก่อนเวลำออกเดินทำง  (90) นำที  ผูโ้ดยสำร
จ ำเป็นตอ้งด ำเนินกำรใหเ้รียบร้อยภำยในระยะเวลำท่ีไดร้ะบุไว ้ทั้งน้ีไม่วำ่ในกรณีใดๆ  สำยกำรบินสงวนสิทธิในกำรปฏิเสธกำรเดินทำง โดย
ไม่มีกำรคืนเงินค่ำ โดยสำรท่ีท่ำนไดช้ ำระไปแลว้  

 ไม่แสดงตนหรือยนืยนัควำมเป็นตวัท่ำนต่อพนกังำนของสำยกำรบิน 
 ไม่อำจแสดงเอกสำรไดอ้ยำ่งครบถว้นและถูกตอ้ง (เอกสำรกำรเดินทำงท่ีช ำรุดไม่สมบูรณ์จดัวำ่เป็นเอกสำรท่ีไม่ถูกตอ้ง)  
 ส ำหรับท่ำนตอ้งมีตรำอนุญำตเดินทำงเขำ้หรือออกนอกประเทศ (วซ่ีำ) ซ่ึงจ ำเป็นต่อกำรเดินทำงไปยงัสถำนท่ีต่ำงๆ   หรือ  เอกสำรกำรเจง้เขำ้

แจง้ออก   หรือ  เอกสำรดำ้นกำรท ำงำน Work Permit 
 กระท ำกำรประทุษร้ำยแก่พนักงำนของสำยกำรบิน หรือก่อให้เกิดควำมวุ่นวำย ณ เคำน์เตอร์ของสำยกำรบิน หรือดูหม่ิน เหยียดหยำม

พนกังำนของสำยกำรบินไม่วำ่โดยกำรกระท ำหรือโดยวำจำ 
 หำกรัฐบำลหรือหน่วยงำนอ่ืนไม่อนุญำตใหท่้ำนเดินทำงหรือข้ึนเคร่ืองบิน 
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 หำกสำยกำรบินเห็นควรว่ำไม่สมควรแก่กำรเดินทำงเน่ืองจำกอำกำรเมำสุรำหรือมีลกัษณะอำกำรท่ีเป็นอนัตรำยอย่ำงเห็นไดช้ัดในทำง
กำรแพทย ์และ/หรือ  หำกสำยกำรบินเห็นควรวำ่ไม่เหมำะสมในกำรเดินทำงโดยเหตุผลทำงกำรแพทย ์หรือเง่ือนไขทำงกำรแพทยข์องท่ำน
อำจก่อใหเ้กิดอนัตรำยต่อสุขภำพแก่ผูโ้ดยสำรอ่ืน 

 

เน่ืองจากการเดินทางนัน้เต็มไปดว้ย

ความเสี่ยง และควำมรับผิดชอบของทำงสำย
กำรบินท่ี มีต่อผู ้โดยสำรนั้ นมีจ ำกัด ดังนั้ นจึง
แนะน ำให้ซ้ือประกนัภยักำรเดินทำงและสุขภำพ
เพ่ิมเติม ท่ำนสำมำรถเลือกซ้ือควำมคุ้มครอง
ตำมท่ีท่ำนต้องกำร โดยเฉพำะกรณี  เกิดเหตุ
เจ็บป่วยจะมีควำมสำมำรถในกำรจ่ำยค่ำรักษำได ้
เน่ืองจำกหำกเกิดเหตุดงักล่ำวข้ึนในต่ำงประเทศ 
เช่น ประเทศเกำหลีใต ้จะมีค่ำใชจ่้ำยท่ีสูงมำก  
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ขอ้ตกลงและเง่ือนไขการเดินทางท่องเที่ยวกบัเรา 

 จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ท่ีประสงคจ์ะไปท่องเท่ียวตามรายการของทวัรทุ์กวนัเท่าน้ัน  หากท่านไม่สามารถร่วมทวัรทุ์กวนั แค่สมคัรมาร่วมทวัร์

เพียงเพื่อการใชต้ัว๋เคร่ืองบินและท่ีพกัในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวร์ในบางวนั ทางบริษัทจะคิดค่า

ด าเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300USDต่อท่าน  (ก่อนซ้ือทัวร์ จะต้องแจง้ความประสงค์ท่ีเป็นจริง เพื่อทางผู ้จัดจะได้คิด

ค่าบริการท่ีเหมาะสม)   หมายเหตุ หากการไปพบเพ่ือนหรือญาติหรือไปติดต่อธุรกิจหรือท่องเท่ียวอิสระ ท าหลงัจากท่ีรายการเสร็จส้ินในแต่ละ

วนัแลว้ ไมเ่ป็นเหตุท่ีทางผูจ้ดั จะตดัการใหบ้ริการท่านแต่อยา่งใด  

 ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไม่ขายใหแ้ก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น หรือ มีโรคประจ าตวับางอยา่ง หรือ ทอ้งอ่อนหรือทอ้งแก่มาก หรือ มีเด็กอายุ 1-2 ปี 

หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุสงฆ์ หรือ นักบวช (ก่อนซ้ือทวัร ์จะตอ้งแจง้ เพ่ือหาขอ้ตกลงร่วมกนั เพราะเราค านึงถึงความปลอดภยัและเพ่ือสรา้ง

ความสุขแก่คณะผูเ้ดินทาง)   

 ขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัท่านผูเ้ดินทางท่ีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศเกาหลีใตเ้พ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการอ่ืนใดอนัมิใช่การท่องเท่ียว  

 การเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวในทุกการเดินทางอาจเกิดการเปล่ียนแปลง   ดงัน้ี รายการท่องเท่ียว เมนูอาหาร โรงแรมท่ีพกั รถทวัร์ในแต่ละ

วนัท่ีไดจ้ดัเตรียมไว ้(ทั้งช่วงน าเสนอ ช่วงสรุป และช่วงเดินทางจริง) ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงหรือปรบัปรุง  โดยพยายามท่ีจะตามรายการ

สรุปใหต้รงมากท่ีสุด หรือในระดบั หรือในคุณภาพท่ีใกลก้นัมากท่ีสุด 

 ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรบัผิดชอบคา่เสียหายท่ีเกิดกบัชีวติ ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย ความตาย อุบติัเหตุต่างๆ  สูญหายในทรพัยสิ์น

หรืออยา่งอ่ืน การนัดหยุดงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวติั  และอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึ้ นทางตรงหรือทางออ้ม  

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทนหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน ( ความสูญหายหรือ

เสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ของเท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยุบเท่ียวบินรวมกนั ตารางการการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจาก

สายการบินพิจารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย ์หรือเหตุผลทางดา้นความปลอดภยั  เป็นตน้  โดยจะ

ปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จ ากดัความรบัผิดชอบของแต่ละสายการบิน )  บริษัทขนส่ง  รถโดยสาร  เรือบริการ หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ  ท่ีจะ

ส่งผลท าใหเ้สียเวลาหรือยกเลิกรายการท่องเท่ียวทวัรบ์างรายการหรือทั้งหมด  ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกรอ้งค่าเสียหาย ไม่วา่ในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

ทั้งค่าเสียเวลา  คา่เสียโอกาส ค่าเสียความรูสึ้ก และค่าใชจ้่ายท่ีบริษัทจ่ายไปแลว้ เป็นตน้   ขอใหท้ราบวา่  ผูจ้ดัจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะ

ประสานงานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้ แต่จะไมคื่นเงิน  

 มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมมี่สิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของผูจ้ดัก ากบั  

 ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการช าระคา่ทวัรใ์นลกัษณะเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ เช่น ไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร

เดินทางไมถู่กตอ้ง การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ   ไมร่บัประทานอาหารบางมื้ อ ไมเ่ท่ียวบางรายการ เป็นตน้ 

 ขอความร่วมมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทางหากผูจ้ดัหรือตวัแทนของประเทศท่ีท่านไดเ้ดินทางมา เดินทางไปสู่ หรือเดินทางผ่าน  เห็นวา่

ผูโ้ดยสารประพฤติตนท่ีอาจก่อใหเ้กิดอันตรายต่อผูเ้ดินทางอ่ืนๆ หรือทรพัยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบัติหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ี (ตัวแทน) หรื อไม่

ปฏิบัติตามค าช้ีแจงของเจา้หน้าท่ี (ตัวแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือป้องกันไม่ใหค้วามประพฤติดงักล่าวด าเนินต่อ ไป ซ่ึง

รวมไปถึงการยบัยั้ง และปฏิเสธใหบ้ริการ 

 การชอ้ปป้ิงการเลือกซ้ือของนักท่องเท่ียว เป็นส่วนหน่ึงของการท่องเท่ียว โดยเฉพาะการท่องเท่ียวประเทศเกาหลีใต ้ซ่ึงเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีคนไทย

ช่ืนชอบ   โปรแกรมทวัรอ์าจจะมีการรายการพาไปชอ้ปป้ิงยงัสถานท่ีต่างๆ โดยการเลือกซ้ือของทุกอย่างเป็นเร่ืองการตัดสินใจส่วนตัวเสมอ  และ 

ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบทุกการซ้ือของท่าน 

 กระเป๋าลูกคา้ตอ้งยอมรบัในความเส่ียงของกระเป๋าทุกใบของตวัเอง (ท่านสามารถเลือกซ้ือประกนัเพ่ิม เก่ียวกบัสมัภาระกระเป๋า เพราะสายการบิน
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มีก าหนดการจ ากดัความรบัผิดชอบต่อสมัภาระ)  ทางทวัรจ์ะไม่รบัผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าชา้ อุบติัเหตุ ท่ีเกิดจากกรณีใดๆ ทั้งส้ิน  ซ่ึง

ลูกคา้ตอ้งเขา้ใจว่า โดยปกติทุกฝ่าย เช่น คนขบัรถ  มัคคุเทศก์ หรือ หัวหน้าทัวร์  ถึงแมจ้ะพยายามในการดูแลและระวงัเร่ืองสัมภาระกระเป๋า

เดินทางลูกคา้ ผูร้ว่มเดนิทางตกลงปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการเดนิทางน้ีทกุประการและในกรณีมีขอ้พิพาท ใหถ้ือค าตดัสินของผูจ้ดัเป็นท่ีส้ินสุด 
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