
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ที่สุดในรอบปี! เว่อรว์งักว่าน้ีไม่มีอีกแลว้OMG พกัสกีรสีอรท์ 2 คืน !! พกัโซล Deluxe 4* เกาหลี 

SPECIAL Guest #เมืองคงัวอนโด #การท่องเที่ยวเกาหลี เชิญคุณร่วมงาน Asian Snow Fest  

โปรแกรม Yongpyeong Gangnueng Snow Fest เกาหลี 5 วนั 3 คืน  ราคาเร่ิม (บาท) 22,900 

เดินทาง 06-10ธนัวาคม19 |  07-11กมุภาพนัธ์20  สายการบิน BUDGET AIRLINE กรุ๊ปคณะ 25-30 ท่าน/คณะ 

ท่ีพกั จดัหอ้งพกั 2 คืน #สกีรีสอร์ท + 1 คืน  #กรุงโซล 4* เกาหลี 

รถโคช บริการดว้ยรถซ่ึงมีขนาดของรถจะเป็นไปตามจ านวนของผูโ้ดยสาร ปกติก 25 หรือ 30 หรือ 40 หรือ 45 ท่ีนัง่   

อาหาร 
อาหารเชา้@โรงแรม 3 ม้ือ อาหารกลางวนัและค ่า@ห้องอาหารทอ้งถ่ิน 6 ม้ือ เมนูจดัหลากหลายไม่ซ ้ ากนั #อนัดองจิมทคั  #หมู

ยา่งคาลบ้ีไม่อั้น  #บาร์บีคิวหมูไฟ  #หมอ้ไฟชาบู #ยงเพียงปาร์ต้ีบุฟเฟ่ต ์#ชุดคงันึงชุนดูบู    ฟรี ! น ำ้แร่บนรถวนัละ1 ขวด 
 

วนัแรก 
วนัท่ีสอง 
(-.L.D)    

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต ้– กรุงโซล – เตรียมพร้อมก่อนตะลุยหนาวกนั ! ย่านมหา
ลยัฮงแด Trick Art Museum และ คาเฟ่ 943 King’s Cross ท่ีแฟน Harry potter ตอ้งห้ามพลาด! –  ศูนยเ์คร่ืองส าอางเวช
ส าอาง –  สวนกรีนเฮาส์สตรอวเ์บอร์ร่ี – จงัหวดัคงัวนัโด – พกัสกีรีสอร์ท 2 คืน (Yongpyeong Dragon Valley) 

วนัท่ีสาม 
(B.L.D) 

เทศกาลเล่นสกีสโนวหิ์มะ เชิญแขกพิเศษเขา้ร่วมงาน “Asian snow fest ”  ฝึกการเล่นสกีขั้นพ้ืนฐานโดยครูฝึกมืออาชีพและสนุก
ไปกบัการแข่งเล่นสเลดบนลานหิมะภูเขา ปิดท้ายดว้ยปาร์ต้ีสุดมนัส์ พร้อมการแสดงโชวพ์ิเศษ และลุน้ของรางวลัมากมาย ณ 
Yongpyeong Dragon Valley  (ฟรี ! อุปกรณ์สกี, ชุดสกี, สโนวเ์สลด, บตัรนัง่กอนดอลล่า สู่ยอดเขาพลัวงัท่ียาว 3.7 กิโลเมตร)  

วนัท่ีส่ี 
(B.L.-) 

เมืองแห่งไมส้นคงันึง – นัง่รถไฟสายโรแมนติกไปยงัสถานี Jeongdongjin ท่ีไดรั้บการบนัทึกในกินเนสบุ๊ควา่เป็นสถานีรถไฟท่ี
ติดกบัชายทะเลมากท่ีสุดในโลก – สุดพิเศษ! สนุกไดทุ้กวยัไปกบักีฬาเคอร์ลิง (Curling) หน่ึงในเกมส์กีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวบน
ลานน ้ าแขง็  – ถนนสายกาแฟ Café’ แห่งแรกของเกาหลี – กรุงโซล – ภูเขานมัซานหอคอย N Tower  สายเคเบ้ิล Love Rock  

วนัท่ีหา้ 
(B.L) 

กรุงโซล – ศูนยน์ ้ ามนัสนเข็มแดง – ห้างปลอดภาษีดิวต้ีฟรี – ยา่นเมียงดอง – ศูนยฮ์๊อกเก็ตนามู – แวะซ้ือของฝากท่ีศูนยร์วมของ
พ้ืนเมือง (ละลายเงินวอน) – สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ 

ทวัรเ์กาหลี : รหสั ICN916 



Itinerary   
โปรแกรม Yongpyeong Gangnueng Snow Fest เกาหลี 5 วนั 3 คืน  ราคาเร่ิม (บาท) 22,900 

เดินทาง 06-10ธนัวาคม19 |  07-11กมุภาพนัธ์20  สายการบิน BUDGET AIRLINE กรุ๊ปคณะ 25-30 ท่าน/คณะ 

ที่สุดในรอบปี! เว่อรว์งักว่าน้ีไม่มีอีกแลว้OMG พกัสกีรสีอรท์ 2 คืน !! พกัโซล Deluxe 4* เกาหลี 

SPECIAL Guest #เมืองคงัวอนโด #การท่องเที่ยวเกาหลี เชิญคุณร่วมงาน Asian Snow Fest  

โปรแกรมท่องเท่ียว เทศกาลเล่นสกีสโนวหิ์มะ ฝึกการเล่นสกีขั้นพ้ืนฐานโดยครูฝึกมืออาชีพและสนุกไปกบัการแข่งเล่นสเลดบนลานหิมะภูเขา 
ปิดทา้ยดว้ยปาร์ต้ีสุดมนัส์ พร้อมการแสดงโชวพ์ิเศษ และลุน้ของรางวลัมากมาย ณ Yongpyeong Dragon Valley  (ฟรี ! อุปกรณ์สกี, ชุด
สกี, สโนว์เสลด, บัตรนั่งกอนดอลล่า สู่ยอดเขาพลัวงัท่ียาว 3.7 กิโลเมตร) - เมืองแห่งไม้สนคงันึง – นั่งรถไฟสายโรแมนติกไปยงัสถานี 
Jeongdongjin ท่ีไดรั้บการบนัทึกในกินเนสบุ๊ควา่เป็นสถานีรถไฟท่ีติดกบัชายทะเลมากท่ีสุดในโลก – สุดพิเศษ! สนุกไดทุ้กวยัไปกบักีฬาเคอร์
ลิง (Curling) หน่ึงในเกมส์กีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวบนลานน ้ าแขง็  – ถนนสายกาแฟ Café’ แห่งแรกของเกาหลี – กรุงโซล – ภูเขานมัซานหอคอย 
N Tower  สายเคเบ้ิล Love Rock - ยา่นมหาลยัฮงแด Trick Art Museum และ คาเฟ่ 943 King’s Cross ท่ีแฟน Harry potter ตอ้งห้ามพลาด! –  
ศูนยเ์คร่ืองส าอางเวชส าอาง –  ศูนยน์ ้ ามนัสนเขม็แดง – ยา่นเมียงดอง – สวนกรีนเฮาส์สตรอวเ์บอร์ร่ี  

สายการบิน BKK-ICN เวลาออก เวลาถึง ICN-BKK เวลาออก เวลาถึง 
T’way (TW) TW102 0125 0845 TW101 2005 0025+1 
Jeju Air (7C) 7C2204 0100 0825 7C2203 1930 2345 

Eastar Jet (ZE) ZE512 2225 0620+1 ZE511 1705 2125 
Eastar Jet (ZE) ZE514 0240 1020 ZE513 2225 0140+1 
(ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตำรำงกำรบินของสำยกำรบินตำมท่ีได้อนุมัติท่ีน่ังจ ำกัดในแต่ละวัน จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 

 

โปรดตรวจสอบ อาย ุของหนงัสือเดินทาง ( Passport ) ของผูโ้ดยสาร วา่จะตอ้งคงมีอายเุหลือ ณ วนัเดินทาง มากกวา่ 6 เดือนข้ึนไป 
และหนงัสือเดินทางเหลือหนา้กระดาษเพียงพอใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจคนไดป้ระทบัตรา หนงัสือเดินทางอยูใ่นสภาพท่ีดี (ไม่ช ารุด) 

DAY วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ    เชา้ กลางวนั ค ่า 

1 
เจ้าหน้าที่รอต้อนรับดูแล มอบเอกสาร และอธิบายเพิม่เติม  (นัดหมายแต่ละคณะก่อนออก
เดินทาง 3 ช่ัวโมงล่วงหน้าก่อนเคร่ืองออก)   

- - - 

ค า่ หน้าเคาน์เตอร์ สายการบิน ใกล้ประตูทางเข้า  

พร้อมกนัท่ีชั้น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เช็คอินหมายเลข  F   Jeju Air (7C) หมายเลข   3-4 

พร้อมกนัท่ีชั้น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เช็คอินหมายเลข  L   T’way   (TW) หมายเลข  5-6 

พร้อมกนัท่ีชั้น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เช็คอินหมายเลข  M   Eastar Jet (ZE) หมายเลข  6-7 

การอนุญาตให้ท่านผ่านด่านตรวจคนออกนอกประเทศไทย และ ผ่านด่านตรวจคนเข้าประเทศเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว เป็น
อ านาจของเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้ออกเมืองของประเทศไทยหรือประเทศเกาหลีในการพิจารณาและอนุญาตให้เดินทางออก
จากประเทศไทย หรือ ใหพ้  านกัอยูใ่นประเทศกาหลีใตเ้พื่อการท่องเท่ียว ทางผูจ้ดัไม่มีอ านาจและไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซง 

หากท่านต้องซ้ือบัตรโดยสารเคร่ืองบิน / รถทวัร์ / รถไฟ ภายในประเทศเพือ่ไปและกลบักรุงเทพฯ 
กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาเดินทางได ้

ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าชา้หรือการเปล่ียนแปลงเวลาของเท่ียวบินหรือการเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขอ้แนะน า 
• หากท่านมีปัญหาเร่ืองอาหารกรุณาแจง้ทางผูจ้ดัทราบล่วงหนา้ 
• หา้มน าผลไมแ้ละเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศเกาหลีใต ้หากพบจะตอ้งเสียค่าปรับ 
• เตรียมสัมภาระขนาดกลาง เน่ืองจากโรงแรมท่ีพกัในเกาหลีไม่มีบริกรช่วย (แนะน า ตลอดทริปจะตอ้งดูแลกระเป๋ายกข้ึนลงห้องดว้ยตวั

ท่านเอง เพ่ือป้องกนัหลายกรณีท่ีอาจเกิดข้ึนได)้   
• กระเป๋าทุกใบจะตอ้งฝากใหก้บัทางเจา้หนา้ท่ีสายการบินดว้ยตวัท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภยัของสายการบิน 
• ทรัพยสิ์นมีค่าและแตกหักง่าย  เช่น เงิน อญัมณี  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ กลอ้งถ่ายรูป อุปกรณ์วีดีโอ เอกสารท่ีแลกเปล่ียน

เป็นเงินได ้ เอกสารทางธุรกิจ หนงัสือเดินทาง เก็บติดตวัเสมอ 

• สนามบินสุวรรณภูมิ  “ ไม่มีการประกาศเรียกลูกคา้ข้ึนเคร่ือง ”  กรุณารอท่ีประตูข้ึนเคร่ืองอยา่งนอ้ย 30 นาที ก่อนเวลาเคร่ืองออก 
• น าเส้ือแจ็คแก็ตติดตวัข้ึนเคร่ืองดว้ย เพราะอากาศอาจจะเยน็และเพ่ือการพกัผ่อนท่ีอบอุ่น  (ส าหรับ มือใหม่ หรือ คนกลวัวนัแรกๆ จะ 

jetlag หรืออาการเมาเวลาจากการเปล่ียนโซนเวลาของโลก แนะน า :  นอนให้มากท่ีสุด หรือ ทานยาแกเ้มา เพราะมีมีฤทธ์ิท าใหน้อนหลบั 
ไม่ด่ืมสุราหรือของมึนเมา และด่ืมน ้ ามากๆ) 

 

DAY วนัท่ีสอง  สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต ้ กรุงโซล – สกีรีสอร์ท  เชา้ กลางวนั ค ่า 

2 เวลาท่ีเกาหลีใตเ้ร็วกวา่ไทย 2 ชัว่โมง | เวลาบินประมาณ 5-6 ช.ม. - x x 

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

มีบริกำร Air Cafe จ ำหน่ำย  อำหำร ของกิน เคร่ืองด่ืม ขนมคบเคีย้ว บนเคร่ืองบิน 
 (สายการบินไม่อนุญาตใหผู้โ้ดยสารน าอาหารขา้งนอกมารับประทานบนเคร่ือง) 

ICN Landing   ถึงสนามบินนานาชาติอินชอน หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้  รถโค๊ชพาท่านขา้มทะเลตะวนัตกดว้ย
สะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพ่ือความหวงัในการรวมชาติท่ียาวกว่า 4.42 กม.  มียอดโดมสูง 107 เมตร  ไปยงัจุดหมายปลายทางการ

ท่องเท่ียวของวนัน้ี  เพื่อให้รายการท่องเท่ียวเป็นไปตามก าหนดการ  ทางคณะทวัร์จะออกเดินทางจากสนามบินหลงัเวลาเคร่ืองลง
ประมาณ 1.30 ชัว่โมง ท่านท่ีติดสัมภาษณ์ท่ีด่านตรวจคนเขา้เมือง  หากท่านผา่นเขา้เมืองเรียบร้อย ท่านตอ้งเดินทางไปพบกบั
คณะทวัร์ดว้ยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทางผูจ้ดัได ้ 

 
#ย่านมหาลัยฮงแด แหล่งรวมร้านอาหารและร้านคาเฟ่ทีมน่ารักต่างๆ  ของวยัรุ่นชาวโสม มีสินคา้เส้ือผา้แฟชัน่แบรนด์เกาหลี, รองเทา้, 
กระเป๋า, เคร่ืองส าอาง, เคร่ืองประดบั, งานศิลป์, ซีดีเพลง-หนงั และโปสเตอร์ดาราท่ีก าลงัฮอตฮิต หลากหลาย ฯลฯ  บางคร้ังยงัมีบรรดาศิลปินเพ่ือ

ชีวติเปิดแสดงดนตรียอ่ยๆ ให้ฟังใหช้มอีกดว้ย ใครเป็นแฟนคลับแฮร่ี พอตเตอร์ อยากถ่ายรูปในโลกเวทมนต์ ไม่ตอ้งไปไกลถึงองัฤษ 
เพราะ คาเฟ่ 943 King’s Cross สไตล์แฮร่ี ที่ยกมาเอาใจแฟนคลับแฮร่ีพอตเตอร์ถึงย่านฮงแดเลย    ตวัร้านจะมีทั้งหมด 4 ชั้น มีมุม
ถ่ายรูปเก๋ ๆ และพร็อพต่างๆ  ไม่วา่จะเป็นชุดคลุม หรือ ผา้พนัคอของทั้ง 4 บา้น พร้อมไมก้ายสิทธ์ิ ใครเคยวาดฝันไวว้า่อยากอยูบ่า้นไหน ก็เลือก

ใส่ไดต้ามใจชอบ (ค่าขนม เบเกอร์ร่ี เคร่ืองด่ืม เร่ิมท่ี ประมาณ 4,000 วอนขึน้ไป) บริเวณไม่ไกลกนันกั ยงัเป็นท่ีตั้งของ 3 พิพิธภณัฑ์สนุก  
TRICK ART MUSEUM, ICE MUSEUM,  LOVE MUSEUM  พิพิธภณัฑภ์าพวาดลวงตา รูปแบบ AR Museum โดยท่านจะไดส้นุกสนาน

กบัแอ็คชัน่ท่าทางต่างๆ กบัภาพศิลปะผลงาน 100 กวา่ภาพ   พิพิธภณัฑ์น ้ าแข็ง  เมืองน ้ าแขง็ท่ีไม่ใช่แค่น ้ าแข็งธรรมดา แต่ตระการตาจน



คุณอาจจะลืมหนาวไปเลยก็ ได้ !  ลองนึกถึงความรู้สึกเม่ือคุณก้าวเข้าไปในเมืองท่ีทุกอย่างท าจากน ้ าแข็งภายใต้ อุณหภูมิ  ลบ 4 องศา ! 

พิพิธภณัฑ์แห่งรัก ท่ีน าเสนอเร่ืองราวของความรักและเพศในรูปแบบศิลปะ (ผูท่ี้อายตุ  ่ากวา่ 20 ปีไม่สามารถเขา้ชมได)้   (ค่าเข้าชม Trick Art 

Museum, Ice Museum, Love Museum ไม่ได้รวมไว้ในค่าทัวร์ ฝากไกด์ช่วยซ้ือได้) 

อาหารกลางวนั 

 เมนูหม้อไฟชาบูเห็ด อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตั้งแต่สมยัมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี  
หลงัอาหารกลางวนั 

#ศูนย์ผลิตภัณฑ์ความงาม เคร่ืองส าอางเวชส าอาง ให้ท่านเลือกซ้ือคอสเมติกหลากยีห่้อคุณภาพท่ีผูห้ญิงชาวเกาหลีทั้งสาวทั้งไม่สาว ลว้น
ใหค้วามส าคญักบัเร่ืองผิวหนา้ค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะในกลุ่มบ ารุงผิวพ้ืนฐาน Skin Care และฟังค าแนะน าการดูแลผิวพรรณ จากผูช้  านาญการ   

 
สวนกรีนเฮาส์สตรอว์เบอร์ร่ี พาไปชมสวนกรีนเฮาส์สตรอวเ์บอร์ร่ี ให้ท่านไดเ้ก็บผลไมส้ดๆ และยงัไดค้วามรู้ว่าชาวเกาหลีมีวิธีการปลูก
อยา่งไรจึงไดผ้ลผลิตดีและหวานหอมชวนน่ารับประทาน อิสระถ่ายรูป เก็บชิมสตรอเบอร์ร่ีทานเป็นท่ีระลึก (วันเวลาเปิด-ปิด ขึน้อยู่กับฤดูกาล
การเปิดของสวน จ านวนเกบ็ขึน้อยู่กับผลิตผลในแต่ละสัปดาห์ และนโยบายของเจ้าของสวน ไม่สามารถน าออกมารับประทานภายนอกไร่ได้) 

อาหารค ่า 

เมนูหมูย่างคาลบี #KALBI  อาหารพื้นเมืองเกาหลีป้ิงยา่งท่ีเล่ืองช่ือและรู้จกักนัดีทัว่โลก 

หลงัอาหารค ่า  พาท่านเดินทางสู่ท่ีพกั...ยงเพียงสกีรีสอร์ท www.yongpyong.co.kr 

 
Yongpyeong Dragon Valley หรือ หุบเขามังกร (เจา้ภาพร่วมจดักีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวปี 2018)  ยงเพียน ดราก้อน วัลเล่ย์ สกี
รีสอร์ท ตั้งอยูเ่ชิงเขาพลัวงั  โดยมีความสูงเหนือระดบัทะเล ณ จุดต ่าสุดท่ี 750 เมตร และจุดสูงสุดท่ี 1,458 เมตร  อีกหน่ึงสุดยอดสถานท่ีพกัผอ่น
ตากอากาศ แหล่งเล่นสกีท่ีมีช่ือเสียงอนัดบัตน้ๆ ของประเทศ  จึงท าใหน้กัท่องเท่ียวท่ีชอบทา้ความหนาวและอยากจะสมัผสัหิมะไปพร้อมกบัการ
เล่นสกีสนุกๆ จึงนิยมมาท่ีน่ีกนัเป็นจ านวนมากในทุกๆ ปี และยงัเป็นสถานท่ีถ่ายละครเร่ือง “ เพลงรักในสายลมหนาว หรือ Winter Love Song ” 
ฉากส าคญัท่ีพระเอกและนางเอก ไฟรักในใจเร่ิมตน้อีกคร้ัง   

หอ้งพกัตลอด 2 คืนน้ี  มีบริการฮีทเตอร์เพื่อความอบอุ่น อาจจะบริการเป็นเตียงแบบตะวนัตก  
หรือ แบบออนดอล (ออน คือ ความอบอุ่น ดอล คือ กอ้นหิน)  หอ้งนอนแบบนอนบนพื้นสไตลเ์กาหลี   

สกีรีสอร์ทมีบริการ Night Ski ในช่วงท่ีมีแขกมาพกัจ านวนมาก ช่วงกลางเดือนธนัวาคมถึงปลายเดือนกุมภาพนัธ์ 

 
 
 
 

http://www.yongpyong.co.kr/


DAY วนัท่ีสาม ยงเพียงสกีรีสอร์ท  เชา้ กลางวนั ค ่า 

3  x - x 

รับประทานอาหารเช้า แบบอเมริกนัเกาหลบุีฟเฟ่ ที ่ห้องอาหารของรีสอร์ท 

ส าหรับท่านทีต้่องการเล่นสกี 

 
!!! ทางเราได้เตรียมให้ท่านยมืฟรี (กรุณาแจ้งเมื่อจอง เพือ่การตระเตรียมให้ท่าน) !!!  

ยมืชุดเส้ือผา้สกี (เส้ือและกางเกง) + ยมืเซ็ทอุปกรณ์เล่นสกี (ไมส้กี  กระดานเล่ือนสกี และรองเทา้สกี)  
และเชิญท่านรับฟังและวธีิการเล่นสกีขั้นพื้นฐานโดยครูฝึกมืออาชีพ (ภาษาองักฤษ) 

(ส าหรับท่านท่ีตอ้งการเซ็ทเล่นสโนวบ์อร์ด  บตัรกระเชา้ลิฟเล่นสกี ท่านสามารถเช่าหรือซ้ือบตัรเพ่ิมเติมต่างหาก) 
เตรียมตวัก่อนเล่นสกี ควรเตรียม ถุงมือสกี แวน่กนัแดดหรือแวน่กนัหิมะ 

อิสระให้ท่านเพลิดเพลินเล่นหิมะนุ่มๆ พร้อมชมบรรยากาศหิมะสีขาวโพลนกบัลานหิมะท่ีกวา้งใหญ่ และเนินเล่นสกีระดบัต่างๆ กวา่ 28 สโลป 
ให้ท่านเลือกใชบ้ริการตามความถนัดของตวัเอง เช่น เนินแบบเต้ีย ส าหรับมือใหม่หัดเล่นสกีหรือนกัสกีสมคัรเล่นมือใหม่ท่ีพอเล่นเป็นมาบา้ง  
และ เนินเขาท่ีทา้ทายระดบัต่างๆ ส าหรับนกัสกีมือระดบัสูงหรือผูเ้ช่ียวชาญหรือมืออาชีพ  (หมายเหตุ  บนลานหิมะจะไม่อนุญาตให้ใช้รองเท้าท่ัวไปใน
การเดินย  า่ ยกเว้นรองเท้าสกีบูธ ลานสกีอยู่ในหุบภูเขา มีความเป็นไปได้ท่ีสภาพอากาศจะเปล่ียนแปลงกะทันหัน ถ้าเกิดพายหิุมะ หรือ เหตกุารณ์ท่ีต้องปิดลานสกีช่ัวคราว 
เพ่ือความปลอดภัยของลูกค้าเป็นส าคัญ  ปริมาณของหิมะขึน้อยู่กับความเอือ้อ านวยของสภาพอากาศ) 

รีสอร์ทแห่งน้ียงัมี Dragon Plaza ท่ีคอยบริการสินคา้หลากหลายส าหรับนักสกีและสโนวบ์อร์ด สนามกอล์ฟ สวนน ้ าทั้ งแบบ Indoor และ 
Outdoor บ่อน ้ าพรุ้อน ร้านอาหารหลายร้านใหเ้ลือกรับประทาน สนามเด็กเล่น ใหไ้ดเ้ลือกท ากิจกรรมกนัตามความชอบ  

อาหารกลางวนัอิสระ เพื่อให้ท่านไดเ้ลือกรับประทานอาหารตามใจท่านชอบ 

หากท่านใดไม่เนน้การเล่นสกี แต่เนน้ชิลถ่ายรูป ชมววิ  

กรุณาแจง้เม่ือจอง เพื่อการตระเตรียมบัตรกอนโดล่าฟรี ! ไปกลบั 1 คร้ัง 
เพื่อนัง่กระเชา้ไฟฟ้าลูกกลมข้ึนสู่ยอดเขาพลัวงัท่ียาว 3.7 กิโลเมตรไปชมววิบนยอดเขาในมุมสูง 

ดา้นบนเขาจะเป็นลานสกีขนาดใหญ่ เห็นววิภูเขาสวยมาก และอากาศก็จะหนาวมากดว้ย 

ที่สุดในรอบปี! เว่อรว์งักว่าน้ีไม่มีอีกแลว้OMG  SPECIAL Guest 

ร่วมเป็นแขกพิเศษเขา้ร่วมงาน “Asian snow fest ”  โดยองคก์ารส่งเสริมการท่องเท่ียวเกาหลี จงัหวดัคงัวอน 
ยงเพียงสกีรีสอร์ท และ พนัธมิตรการท่องเท่ียวเกาหลี  ณ ยงเพียน ดรากอ้น วลัเล่ย ์สกีรีสอร์ท Yongpyeong Dragon Valley 

ใหทุ้กท่านไดล้งทะเบียนเพื่อเป็นตวัแทนคณะลงแข่งขนักระดานหิมะ ท่ีเรียกกนัวา่ “ สโนสเลด “ 
หรือจะชิลชิล สนุกกบัการเล่นเสลดหิมะ กบัลานสไลดห่์วงยาง ถา้ใครไดล้องเล่นสักคร้ังแลว้จะติดใจ 



 

ไดเ้วลานดัหมาย พบกนัท่ีจุดนดัพบเพื่อเตรียมตวัปาร์ต้ีบุฟเฟ่ตใ์นแบบฉบบัเกาหลีแท ้

เป็นงานเล้ียงพบปะสังสรรค์ในหมู่นกัท่องเท่ียว เพื่อสร้างความสัมพนัธ์และความทรงจ ากนั ในงานจะมีอาหารเกาหลีนานา
ชนิดในสไตล์ดั้งเดิมและสมยัใหม่ให้ไดเ้ลือกชิมแบบเต็มอ่ิมจุใจ  ปิดทา้ยม้ืออร่อยดว้ยของหวานและผลไม ้ มีเคร่ืองด่ืมชนิด
ต่างๆ บริการอีกดว้ย ยงัจดัรางวลัมอบแด่ผูช้นะการแข่งขนักีฬากลางแจง้ทุกวยั  มีเกมส์การละเล่นต่างๆ ให้ร่วมสนุกเพื่อรับ
รางวลั  มีโอกาสลุน้โชคลุน้รางวลัมากมาย   และ พิเศษ ! แบบใกลชิ้ด ร่วมชมการแสดงพิเศษท่ีจะมาแสดงสดๆ ตวัเป็นๆ ให้
ท่านไดใ้กลชิ้ดต่อหนา้ต่อตา  (รายละเอียดของงานคร้ังนี.้..ทางไกด์ท้องถ่ินจะคุยและให้ข้อมลูก่อนวนังานล่วงหน้า 1 วนั)    
 

DAY วนัท่ีส่ี   เมืองคงันึง เมืองแห่งไมส้นและชายทะเล – เมืองหลวงกรุงโซล  เชา้ กลางวนั ค ่า 

4  x x x 

รับประทานอาหารเช้า แบบอเมริกนัเกาหลบุีฟเฟ่ ที ่ห้องอาหารของรีสอร์ท 

คืนหอ้งพกัใหก้บัทางสกีรีสอร์ทในเวลานดัหมาย 
พาท่านเดินทางไปยงัเมืองคงันึง (เมืองแห่งไมส้นและชายทะเล) 

หน่ึงในสถานท่ีจดัการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว 2018 มหกรรมกีฬาสุดยิง่ใหญ่ท่ีจดัข้ึนเม่ือกุมภาพนัธ์ปีท่ีผา่นมา   
 

 
Photo from Wiki From Wikipedia and By Kabelleger / David Gubler (http://www.bahnbilder.ch) 

พาท่านเดินทางไปยงัจุดข้ึนรถไฟ  เพื่อท่องเท่ียวชมวิวทะเลฝ่ังตะวนัออกของเกาหลี ไปยงัไปยงัสถานี Jeongdongjin 

Station ซ่ึงถูกบนัทึกใน Guinness Book of World Records วา่เป็นสถานีท่ีมีเส้นทางรถไฟอยูติ่ดทะเลมากท่ีสุดในโลก ซ่ึงเป็นอีก
หน่ึงไอเท็มฮิตท่ีนกัท่องเท่ียวใหค้วามนิยมมาใชบ้ริการเพื่อชมวิวทะเล และไดช่ื้อวา่มีทิวทศัน์ท่ีสุดแสนจะโรแมนติก (ฟรี บัตรรถไฟส าหรับทุก



ท่าน ! ขอสงวนสิทธิในการเลือกรอบเวลารถไฟและประเภทของรถไฟ) และยงัเป็นสถานท่ีท่ีชาวเกาหลีใตม้ารอชมพระอาทิตยโ์ผล่จากขอบฟ้า
ในวนัข้ึนปีใหม่อีกดว้ย  

จากนั้นพาท่านเดินทางไปยงัสนามกีฬาเคอร์ลิง Gangneung Curling Centre  

 
เปิดประสบการณ์พิเศษ ! ใหทุ้กท่านไดย้อ้นรอยกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวบนลานน ้าแขง็ และอาจจะเป็นประสบการณ์คร้ังแรกใน
ชีวิตของหลายท่าน ท่ีจะไดส้ัมผสักีฬา Curling  แนะน าวา่ใครมาถึงเมืองหนาวตอ้งลองมาสมัผสัความสนุกของกีฬาหนา้หนาวชนิดน้ี การ
เล่น Curling (เคิร์ลล่ิง) กีฬาฤดูหนาวยอดฮิตของเมืองหนาว ลกัษณะคลา้ยกบัเปตองบา้นเราแต่เล่นบนพ้ืนน ้ าแข็ง และแน่นอนตอ้งใช้
สมาธิ การวางแผน การทรงตวั และความสนุกในการเล่น ท่ี กีฬา Curling เป็นกีฬาท่ีมีจุดเร่ิมตน้มาจากประเทศสกอตแลนด์ในยุคกลาง ดว้ย
ลกัษณะของเกม คือตอ้งสไลดล์ลูกหินท่ีหนกัถึง 20 กิโลกรัมใหห้มุนไปบนน ้ าแขง็อยา่งชา้ๆ จึงไดเ้รียกกีฬาน้ีวา่ Curling ซ่ึงหมายถึงการมว้นหมุน
เป็นวงนัน่เอง มีกติกาการเล่นคือจะเล่นเป็นทีม อาศยัการประสานงานจากเพ่ือนร่วมทีม และการวางแผนกีดกนัคู่ต่อสู ้จึงไดรั้บการเปรียบเปรยวา่
เป็น "หมากรุกบนน ้ าแขง็" และมีอุปกรณ์การเล่นคือไม ้ในการเล่นผูเ้ล่นแต่ละทีมจะตอ้งผลกักอ้นหินแกรนิตรูปกลม เรียกวา่ สโตน ใหไ้ถลไปบน
ลานน ้ าแข็งให้เขา้ใกลเ้ป้าหมายท่ีเรียกว่า โฮม โดยในระหว่างท่ีสโตนไถลไป จะมีผูเ้ล่นอีกสองคน ใช้อุปกรณ์มีลกัษณะคลา้ยไมถู้พ้ืน คอย
ประคองและปรับเส้นทางการไถล โดยการถูน ้ าแขง็บริเวณรอบๆ สโตน แต่ละทีมจะสลบักนัผลกักอ้นสโตน (ตามจ านวน) กอ้น ให้เขา้ใกลโ้ฮม 
และกระทบสโตนของฝ่ายตรงขา้มให้กระเด็นออกห่างโฮม คลา้ยกบักีฬาเปตอง โดยผูเ้ล่นอีกคนหน่ึงอยูบ่ริเวณโฮมคอยช้ีเป้าหมาย และใชไ้มถู้

ปรับความเร็วของสโตนฝ่ายตวัเองหรือคู่แข่งท่ีถูกกระทบ  (จดัเตรียมการเล่นเป็นแบบมินิคอร์ส  เพื่อทุกวยัไดรั้บความสนุกสนานและ
เพลิดเพลินเป็นส าคญั)  ขอแนะน าใหท่้านสวมใส่รองเทา้ชนิดกนัล่ืน  เพื่อความอยา่งปลอดภยัในการทรงตวับนน ้ าแขง็ 

อาหารกลางวนั...ล้ิมลองชิมเมนูดงัแห่งคงันึง 

เมนูชุดโต๊ะพืน้เมืองโซดังชุนดูบู ประกอบดว้ยหมอ้ไฟเตา้หูส้ดทรงเคร่ืองพร้อมเคร่ืองเคียงต่างๆ ไม่ควรพลาด! ท่ีจะล้ิมลอง 

หลงัอาหารกลางวนั 

 
พาท่านไปย่านถนนสายกาแฟ Café’ แห่งแรกของเกาหลี  Gangneung Coffee Street สถานท่ีท่ีเราสามารถเพลิดเพลินกับ
เคร่ืองด่ืมกาแฟหลากหลาย รวมถึงเคร่ืองด่ืมท่ีดีท่ีสุด  ตลอดถนนท่ียาวประมาณ 500 ม. ไปตามชายหาดอนัมก จะอบอวลไปดว้ยกล่ินกาแฟ มี
ร้านกาแฟชิคๆ กว่า 30 ร้านท่ีรอให้เราไดล้ิ้มลองกาแฟดีๆ สักถว้ย ไม่ว่าจะเป็นร้าน Coffee Cupper,  Hollys Coffee,  L.Bean, AM Bread and 
Coffee. Bossa Nova เป็นตน้ ซ่ึงให้บริการกาแฟท่ีชงจากถัว่คัว่สดคาเฟ่ หลายแห่งมีบาริสตา้ท่ีคัว่เม็ดถัว่และชงกาแฟแบบรินให้คอกาแฟตาม
ตอ้งการ กล่ินอายและสีฟ้าของทะเลช่วยเพ่ิมรสชาติและความทรงจ าให้กบักาแฟบนถนนสายน้ี ถือเป็นสถานท่ีพิเศษท่ีแมแ้ต่เคร่ืองชงกาแฟแบบ
หยอดเหรียญก็มีรสชาติท่ียอดเยีย่ม   

พาคณะเดินทางเขา้เมืองหลวงกรุงโซล มีประชากรถึง 1 ใน 4 ของประเทศ  
มีตึก 63 ชั้น ตึกท่ีสูงท่ีสุด  มีแม่น ้าฮนัไหลผา่นใจกลางเมืองหลวงของกรุงโซล 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%87


อาหารค ่า 

 เมนูหมูไฟหรือบลูโกก ิ เป็นเน้ือหมูสไลดห์มกัซอสคนัจงัและเคร่ืองปรุงรส ผดัยา่งขลุกขลิกบนกะทะ 

หลงัอาหารค ่า  

 
พาท่านขึน้ภูเขานัมซาน #Namsan – ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงและอิสระถ่ายรูปคู่หอคอย N Tower เป็น 1 ใน 

 17 หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลก สูงถึง 480 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเล สถานท่ีละครหนังเกาหลีหรือหนังไทยสไตล์เกาหลีมาถ่ายท ากัน 
(ความเช่ือ: เตรียมแม่กญุ แจลูกกญุแจเพ่ือไปลอ็คกญุแจคูรั่ก ณ Love Rock Cable  ซ่ีงเช่ือกนัวา่ ถา้ใครข้ึนมาคลอ้งกญุแจและโยนลูกกญุแจท้ิงไป 
คู่รัก คู่ครอบครัว คู่เพ่ือน คู่พ่ีนอ้ง คู่มิตรนั้นจะมีความรักท่ีย ัง่ยนืหรือไม่มีใครมาพรากจากกนัได)้  (ค่าบัตรลิฟท์ขึน้สู่จุดชมวิวบนหอคอย  ไม่รวม
ไว้ในค่าทัวร์)     

หลงัจบรายการท่องเท่ียว   
พาท่านเขา้เช็คอินท่ีพกั ณ โรงแรม Seoul Bernoui , JK Blossom Hotel (4 ดาวเกาหลี) หรือเทียบเท่า 

 

DAY วนัท่ีหา้  เมืองหลวงกรุงโซล – สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ เชา้ กลางวนั ค ่า 

5  x x - 

รับประทานอาหารเช้า แบบอเมริกนัเกาหลบุีฟเฟ่ ที ่ห้องอาหารโรงแรม 

 
ศูนย์น ้ามันสนเข็มแดง ซ่ึงผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี  เพ่ือช่วยผูท่ี้มีปัญหาเร่ืองไขมนัอุดตนัในเส้นเลือดคลอเรสเตอรอลใน
เลือดสูง ไขขอ้เส่ือม หรือ การไหลหมุนเวียนของเลือด  เป็นตน้ กวา่จะมาท าเป็นน ้ ามนัสนสกดัได ้1 แคปซูล ตอ้งใชใ้บสนเขม็แดงประมาณ 2.7 
ก.ก.  แนะน าให้ทุกท่านเลือกซ้ือเป็นของฝากสุขภาพเพ่ือตวัท่านเองและคนท่ีท่านรักหรือคนท่ีท่านเคารพ  เพราะเป็นสารอาหารธรรมชาติ ท่ีวจิยั
จากโรงพยาบาลชั้นน าในเกาหลีแลว้วา่ ไม่มีผลขา้งเคียง    

ดิวตีฟ้รี (ปัจจุบนัเป็นท่ีนิยมมาก เพราะ ดิวต้ีฟรีประเทศน้ี มีถึง 5 บริษทัแข่งขนักนั)  เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง ณ  ห้างปลอดภาษีชินเซเก ให้
ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมน าเขา้จากต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิด รวมทั้งสินคา้แบรนดเ์กาหลียอดนิยมของชาวเกาหลี 

#เมียงดอง " ถนนแฟช่ันของเกาหลี "  อิสระชอ้ปป้ิงบริเวณเมียงดอง Myeongdong ถูกขนานนามวา่ " ถนนแฟชัน่ของเกาหลี "  มีห้างบู
ติกหลากยี่ห้อตั้ งแต่แบรนด์เนมต่างชาติถึงเกาหลี ร้านเส้ือผ้ามีสไตล์ห้องเล็กๆ  ร้าน Creative Lifestyle  ร้านรองเท้า ร้านท าผม ร้าน
เคร่ืองประดบั ร้านคอสเมติก  ร้านกาแฟ ร้านไอศครีม ร้านขนม  ปัจจุบนัยงัเป็นแหล่งรวมร้านอาหารขายบนรถเข็น Food Truck ท่ีก าลงัเป็นท่ี
นิยมส าหรับคนรุ่นใหม่  ไม่วา่จะเป็นของคาว ของหวาน หลากรูปแบบ ใหเ้ราเลือกตดัสินเอง วา่ร้านไหนเด็ด ร้านไหนโดนใจ 

อาหารกลางวนั 

เมนูอนัดงจิมทคั หรือ ไก่ต้มแห่งเมืองอนัดอง  อาหารพิเศษเมนูหน่ึง...บนโตะ๊อาหารของบา้นเศรษฐีหมู่บา้นอนัดง 



หลงัอาหารกลางวนั  เพื่อนท่ีดีในการด าเนินชีวิต ! #ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู ตน้ไมฮ้๊อกเก็ตนามูชนิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจาก
มลภาวะและระดบัสูงเหนือน ้ าทะเล 50-800 เมตร เมลด็ของพนัธ์ุฮ๊อกเก็ตน้ี..ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามารับประทานเพ่ือช่วยดูแลตบัใหส้ะอาด

แข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็งไม่ถูกท าลายจากการด่ืมแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหารและยา    แวะซ้ือของฝากติดไม้ติดมือที่
ศูนย์รวมของพืน้เมือง (ละลายเงินวอน)  ก่อนอ าลาเกาหลี  แวะซ้ือของฝากติดไม้ติดมือท่ีศูนย์รวมของพ้ืนเมือง (ละลายเงินวอน)  
สาหร่ายหลากรูปแบบ หลากรสชาติ ขนมอร่อยต่างๆ ซีเรียลช็อคโก กาแฟ กระดูกมา้เจจูโด  ขนมโสม ชาโสม เคร่ืองส าอางโสม หมอนสุขภาพ  
กิมจิ  เป็บโปโร้ (ป๊อกก้ีเกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) ของใชใ้นบา้น ลูกบอลซกัผา้  เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ของท่ีระลึก เป็นตน้  

เยน็.....ข้ึนอยูก่บัวนัและเวลาท่ีเดินทาง  เหินฟ้ากลบักรุงเทพฯ  
โดยสายการบิน T’way (TW), Jeju Air (7C), Eastar Jet (ZE) 

มีบริกำร Air Cafe จ ำหน่ำย  อำหำร ของกิน เคร่ืองด่ืม ขนมคบเคีย้ว บนเคร่ืองบิน 
 (สายการบินไม่อนุญาตใหผู้โ้ดยสารน าอาหารขา้งนอกมารับประทานบนเคร่ือง) 

ค ่า.....เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ 
 

สงวนสิทธิในเร่ืองเท่ียวบินและตารางบินสายการบิน ราคา และ รายการ เปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนได ้ โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้  ผูจ้ดั
จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการช าระค่าทวัร์ในลกัษณะเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ เช่น ไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย  เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง การถูก
ปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ   ไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่เท่ียวบางรายการ เป็นตน้ 

ภาพท้ังหมดท่ีแสดงใช้เพ่ือประกอบควำมเข้ำใจ ขอบคุณท่ีมำของภำพดีดีจำกกำรท่องเท่ียวเกำหลี www.visitkorea.co.kr 
 กำรท่องเท่ียวเมืองคังนึง กำรท่องเท่ียวจังหวดัคังวนัโด   www.gntour.go.kr   www.gangwon.to  

เมนูอาหารทัวร์ส าหรับคณะ (ภาพอาหารท่ีแสดงใชเ้พื่อประกอบความเขา้ใจ) 
เมนูหม้อไฟชาบูเห็ด เสริฟเป็นชุด 4 ท่าน/โต๊ะ อาหารพ้ืนเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตั้งแต่สมยั
มองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี คลา้ยสุก้ีหมอ้ไฟ   โดยน าเน้ือหมูสไลด์ ตม้รวมมิตรกบัผกัตามฤดู เห็ด
เกาหลี วุน้เส้นหรือเส้นก๋วยเต๋ียว  ใบบีซูหอม ในหมอ้ไฟ  เสริฟพร้อมน ้ าจ้ิม ขา้วสวย และ เคร่ืองเคียง

ต่างๆ  (เติมหมูไดไ้ม่อั้น) 

 

 
 

เมนูหมูย่างคาลบี เสริฟไม่อั้น ชุด 4 ท่าน/โต๊ะ อาหารพ้ืนเมืองเกาหลีท่ีเล่ืองช่ือและรู้จกักนัดีทัว่โลก 
มีรสชาติออกหวาน นุ่มและกลมกล่อม น าเน้ือหมูสต็กหรือหมูช้ินหมกั ป้ิงยา่งบนกะทะ และตดัเป็นช้ิน
พอค า ห่อทานกบัผกักาดเขียวแบบเม่ียงค าไทย  โดยใส่น ้ าจ้ิมเตา้เจ้ียว (เคร่ืองจ้ิมหมกั ท่ีช่วยชูรสอยา่งดี) 
ตามดว้ยขา้วสวยร้อนเลก็นอ้ย  อยา่ลืม ! ทานเคร่ืองเคียงต่างๆ เพ่ือความสมดุลในการทานแบบหยนิหยาง   
เมนูชุดโต๊ะพืน้เมืองโซดังชุนดูบู เสริฟเป็นชุด ส าหรับ 4 ท่าน/โตะ๊ ท่ีชาวเกาหลีบอกวา่ มนัอร่อย
เหาะ เพราะ เร่ืองราวตน้ก าเนิดของเตา้หู้สดโซดงัท าดว้ยน ้ าเกลือทะเลท่ีไม่ปนเป้ือนสารเคมีใดๆ มาตั้งแต่
สมยัราชวงศโ์ซซอน  อีกทั้งรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการสูง จึงท าใหใ้ครท่ีมาเท่ียวคงันึงตอ้งไม่พลาด
ท่ีจะไปล้ิมลองเมนูหมอ้ไฟเตา้หู้สดทรงเคร่ือง พร้อมชุดเคร่ืองเคียงต่างๆ ณ หมู่บา้นโด่งดงัดา้นอาหาร

ประเภทเตา้หูท่ี้ท าสดกนัวนัต่อวนั พิเศษ ! ใหท้่านไดล้ิ้มลองหมูน่ึงโพซมัของโซดงั   
เมนูบาร์บีคิวไฟหรือบลูโกกิ เสริฟเป็นชุดกะทะ ส าหรับ 4 ท่าน/โต๊ะ เป็นอาหารดั้ งเดิมของ
คาบสมุทรเกาหลี ก่อนเมนูคาลบี โดยน าเน้ือหมูสไลด์หมกัซอสคนัจงัและเคร่ืองปรุงรสต่างๆ เม่ือน ามา
ปรุงจะมีรสออกหวานนุ่ม  เวลาทาน น ามาผดัยา่งขลุกขลิกกบัซุปบลูโกกิบนกะทะแบนพร้อมผกักะหล ่า
และเส้นจนัทน์ โดยจะมีลกัษณะออกเป็นแบบน ้ าขน้ เพ่ือเป็นน ้ าซุปไวค้ลุกคลิกทานกบัขา้ว เสริฟพร้อม

ขา้วสวยร้อนและเคร่ืองเคียงต่าง ๆ ประจ าวนัคู่โตะ๊  (เติมหมูไดไ้ม่อั้น)  

http://www.visitkorea.co.kr/
http://www.gntour.go.kr/
http://www.gangwon.to/


เมนูอันดงจิมทัค หรือ ไก่ต้มแห่งเมืองอันดอง เสริฟเป็นชุด ส าหรับ 4 ท่าน/โต๊ะ (เมืองอนัดง
เป็นหน่ึงของร่องรอยสุดท้ายท่ียงัคงเหลืออยู่ของเกาหลี เป็นขุมทรัพยท่ี์มีค่าของประเพณีลทัธิขงจ้ือ)  
อาหารจานน้ีถือเป็นอาหารพิเศษเมนูหน่ึง...บนโตะ๊อาหารของบา้นเศรษฐีในหมู่บา้นอนัดงในสมยัราชวงศ์
โซซอน  อุดมไปดว้ยโปรตีนจากไก่ วติามิน แร่ธาตุต่างๆ จากสารพดัผกั และวุน้เส้นจนัทร์เกาหลี อาหาร
มีรสจดัจา้นเผด็ๆ ร้อนๆ  เคม็ๆ หอมๆ จากพริกท่ีไดช่ื้อวา่เผด็ท่ีสุดในเกาหลี Cheong Yang Gochu และ 
ซอสแมก๊ก้ี Ganjang รสชาติเผด็เลก็นอ้ย เน่ืองจากวา่เป็นการหมกัซอสสูตรพิเศษของเกาหลี      

 

Price & Conditions  

ราคานีเ้ป็นราคาส าหรับนักท่องเทีย่วชาวไทยหรือผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน (นักท่องเทีย่วต่างประเทศ โปรดเช็ค)  

โปรแกรม Yongpyeong Gangnueng Snow Fest เกาหลี 5 วนั 3 คืน  ราคาเร่ิม (บาท) 22,900 

เดินทาง 06-10ธนัวาคม19 |  07-11กมุภาพนัธ์20  สายการบิน BUDGET AIRLINE กรุ๊ปคณะ 25-30 ท่าน/คณะ 
 

• เดินทางขั้นต ่าปกติ  25  ท่านผูใ้หญ่ (ท่ีนัง่จ ากดั จองและจ่ายก่อนไดสิ้ทธิก่อน จองหลงั อาจตอ้งเพ่ิมค่าตัว๋)  
• หากต ่ากว่าก าหนด อาจจะไม่มีหวัหนา้ทวัร์และอาจตอ้งมีการเปล่ียนแปลงราคา  หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิม

เพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์ 
• สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนราคาเพ่ิม หากมีการปรับข้ึนของภาษีน ้ามนัหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน คิดอตัรา ณ วนัที 01.10.19 
• สงวนสิทธิในเร่ืองเท่ียวบินและตารางบิน ราคา และ รายการ เปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนได ้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

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

ทารก หมายถึง ผูโ้ดยสารท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 24 เดือน ณ วนัท่ีเดินทางไปและวนัเดินทางกลบั กรุณาติดตอ่เพ่ือขอราคาพิเศษ 
เด็กทารกสามารถเดินทางโดยนัง่บนหนา้ตกัของผูใ้หญ่  โดยอนุญาตใหเ้ด็กทารกหน่ึงคนต่อผูใ้หญ่สองคนเท่านั้น และหา้มมิใหน้ ารถเขน็เด็ก 
หรือท่ีนัง่ส าหรับเด็กข้ึนบนเคร่ืองบิน จ านวนเด็กทารกต่อเท่ียวบินถูกจ ากดัไวเ้พ่ือความปลอดภยั และสายการบินสามารถปฏิเสธการน าเด็ก
ทารกเดินทางไปกบัท่าน  ส่วนผูจ้ดั เราค านึงถึงความปลอดภยัและเพ่ือสร้างความสุขแก่คณะผูเ้ดินทาง 
ผูทุ้พลภาพ/มีปัญหาดา้นสุขภาพหรืออยูใ่นภาวะเจ็บป่วย ขอใหแ้จง้ผูจ้ดัก่อนซ้ือทวัร์ เพ่ือเช็คกบัทางสายการบินและผูใ้หบ้ริการ  เพราะอาจไม่
อนุญาตใหใ้ชอุ้ปกรณ์ช่วยเหลือตา่งๆ ข้ึนเคร่ืองบินได ้ เข่นน ้ ายา เขม็ฉีดยา เคร่ืองใชแ้บตเตอร่ี หรือ เคร่ืองหายใจ  
สตรีมีครรภ ์ขอใหแ้จง้ผูจ้ดัก่อนซ้ือทวัร์  เพ่ือเช็คกบัทางสายการบินและผูใ้หบ้ริการ   โดยทัว่ไป 
-อายคุรรภไ์ม่ถึง 27 สปัดาห์ : ตอ้งลงนามยนิยอมในเอกสารจ ากดัขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน เม่ือท าการเช็คอินเพ่ือแสดงความ
ยนิยอมไม่ท าการเรียกร้องใดๆ ตอ่สายการบิน 
-อายคุรรภใ์นช่วงสปัดาห์ท่ี 28 สปัดาห์ ถึง 34 สปัดาห์ : แสดงใบรับรองแพทย ์ ยนืยนัสปัดาห์ท่ีตั้งครรภแ์ละก ากบัวนัท่ีไม่เกินสามสิบ (30) วนั
นบัจากเท่ียวบินขาออกท่ีก าหนดหรือเท่ียวบินขาเขา้ท่ีก าหนด  และตอ้งลงนามยนิยอมในเอกสารจ ากดัขอบเขตความรับผดิชอบของสายการบิน  
เม่ือท าการเช็คอินเพ่ือแสดงความยนิยอมไม่ท าการเรียกร้องใดๆ ตอ่สายการบิน 
-อายคุรรภต์ั้งแต่สปัดาห์ท่ี 35 ข้ึนไป: สายการบินปฏิเสธการใหบ้ริการ 

ปกตผิูจ้ดัจะส่งใบนดัหมายเตรียมตวัการเดินทาง ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ยประมาณ  5-7 วนั  

ข้อมูลส าหรับผู้เดินทาง 
1. คนไทยถือหนงัสือเดินทางประเทศไทย ไม่ตอ้งยืน่ขอวซ่ีาก่อนออกเดินทาง  
2. เตรียมหนงัสือเดินทางมีอายมุากกวา่ 6 เดือน ณ วนัเดินทาง (ตอ้งมีหนา้วา่งส าหรับประทบัตราอยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็) เพื่อยืน่ ณ ด่านตรวจคน
เขา้เมือง   เน่ืองจากเคาเตอร์สายการบินหรือด่านตรวจคนเขา้เมืองอาจปฏิเสธการเดินทางของท่าน 
3. ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว  กรุณาเตรียมเอกสารคือ  (1) พาสปอร์ต (2) ใบประจ าตวัคนต่างด้าว (3) ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู่ (4) ส าเนา
ทะเบียนบา้น(ถา้มี) (5)รูปถ่ายสี 2 น้ิวท่านละ1รูป   
➢ ผู้ จัดจะเป็นผู้ด  ำเนินกำรย่ืนวีซ่ำให้ท่ำน โดยท่ำนจ่ำยค่ำบริกำรต่ำงหำก (ส ำหรับหนังสือเดินทำงต่ำงด้ำวผู้ เป็นเจ้ำของหนังสือเดินทำง



จะต้องท ำเร่ืองแจ้ง เข้ำ-ออกด้วยตนเองก่อนจะย่ืนวีซ่ำ) สิทธ์ิกำรออกวีซ่ำขึน้อยู่กับสถำนทูตเท่ำน้ัน 
4. ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกลุ ค าน าหนา้ช่ือ เลขท่ีหนงัสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชใ้น

การจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีมิไดส่้งหนา้ส าเนาหนงัสือเดินทาง (พร้อมทั้งหนา้เปล่ียนช่ือนามสกลุ ถา้มี) ใหก้บัทางผูจ้ดั 
 

Departure  ธันวาคม 2019 (ท่ีน่ังจ ำกัดในแต่ละวนั จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 
เช็คอนิ วนัออกเดนิทาง วนัเดนิทางกลบั ราคา/ท่าน(บาท) ห้องเดีย่ว+ หมายเหตุ 

วนัศุกร์ 06 ธนัวาคม 19 10 ธนัวาคม 19 22,900 7,900 วนัหยดุ 
 

Departure  กมุภาพนัธ์ 2020 (ท่ีน่ังจ ำกัดในแต่ละวนั จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 
เช็คอนิ วนัออกเดนิทาง วนัเดนิทางกลบั ราคา/ท่าน(บาท) ห้องเดีย่ว+ หมายเหตุ 

วนัศุกร์ 07 กมุภาพนัธ์ 20 11 กมุภาพนัธ์ 20 22,900 7,900 วนัหยดุ 
 

อตัรา
ค่าบริการ
รวม   

ตามรายการ:  ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั กรุงเทพฯ – อินชอน  – กรุงเทพฯ  ไปกลบัแบบหมู่คณะ ( ตามวนัเวลาท่ีระบุในตัว๋
เคร่ืองบิน )  พร้อมท่ีพกั  3  คืน (ห้องละ  2-3  ท่าน) + อาหารเชา้ กลางวนั และเยน็หรือค ่า + บตัรเขา้ชมสถานท่ี + รถน าเท่ียวตาม

รายการ + รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (ยกเวน้ตัว๋เคร่ืองบิน) + สายการบินจ ากัดน ้าหนักเพียงท่านละ 15 กก. (ข้ึนอยู่

กบันโยบายสายการบิน ไม่เกินจ านวน 1-2 ช้ิน)  และถือขึน้เคร่ืองได้อกีท่านละ 1 ช้ิน 10 กก. (ตามขนาดท่ีก าหนดของสาย
การบิน ไม่รวมกระเป๋าสะพาย) +  ประกนัอุบติัเหตุตามกรมธรรม ์(ขั้นต ำ่วงเงินประกัน 1 ล้ำนบำท ค่ำรักษำพยำบำล 5 แสนบำท 
1-15 ปี หรือ อำย ุ75-85 ควำมคุ้มครองเหลือ 50% อำยตุ  ำ่กว่ำ 1 ปี หรือ อำยเุกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจ ำตัวหรือ
กำรถกูฆำตกรรมหรือถกูท ำร้ำยร่ำงกำย)  
ตัว๋เคร่ืองบินและค่าทวัร์ทีช่ าระแล้ว 

ตั๋วเคร่ืองบิน ไปกลบัแบบหมู่คณะ ไม่สำมำรถ 
เปล่ียนเท่ียวบินไปหรือกลบั เปล่ียนวนัเดินทางไปหรือกลบั เปล่ียนช่ือผูเ้ดินทาง อพัเกรดท่ีนัง่ คืนค่าบตัรโดยสาร 

และหำกยกเลิกกำรเดินทำง  ไม่มีระบบ คืนเงินบางส่วน    หากผู้โดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศ
เกาหลี จากเจา้หนา้ท่ีแรงงานไทยหรือเจา้หนา้ท่ีตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองท่ีประเทศเกาหลี 
ทางผูจ้ดัและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนทุกกรณี  ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับท่ีประเทศเกาหลี
เรียกเกบ็  ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเท่ียวบินถดัไปท่ีมีท่ีนัง่วา่งหรือตามวนัเดินทางของตัว๋เคร่ืองบิน  ทั้งน้ีแลว้แต่ทาง
เจา้หนา้ท่ีตรวจคนและสายการบิน ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
โรงแรมที่พักที่ระบุในรายการทัวร์ อาจมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากเป็นทวัร์ราคาพิเศษ (โรงแรมท่ีพกัไม่ไดอ้ยูใ่นใจกลางเมือง) 
ปกติผูจ้ดัจะแจง้ใหท้ราบก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ยประมาณ  3-5 วนั พร้อมทั้งใบนดัหมายเตรียมตวัการเดินทาง 
รูปแบบห้องพักของโรงแรมจะแตกต่างกัน  รูปแบบห้องพกัของโรงแรมจะแตกต่างกนั และอาจมีสไตล์การตกแต่งทุกห้องไม่
เหมือนกัน ห้องพักเด่ียว (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 มีหรือไม่มีอ่างอาบน ้ า มีส่ิงอ านวยความสะดวกครบ น ้ าด่ืมฟรีอยูใ่นห้องพกัจะมี 1 หรือ 2 ขวด ส่วนน ้ าแร่ยี่ห้อและมินิ
บาร์ในโรงแรมราคาจะสูงกวา่ปกติ  อาจมีบริการกาตม้น ้ า+ชากาแฟฟรี ช่วงการจดังานระดบัเมือง ระดบัประเทศ ระดบันานาชาติ 
เช่น Trade Fair, Convention, Festival, Conference, Expo เป็นตน้ เป็นผลให้ราคาโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม  
ผูจ้ดัขอสงวนสิทธิในการจดัท่ีพกัตามความเหมาะสม 
เมนูอาหารทัวร์  โดยปกติทางผูจ้ดัจะหลีกเล่ียงอาหารประเภทเน้ือววัเพ่ือส่วนรวม จะบริการเป็นหมูหรือไก่หรือม้ือพิเศษตาม
รายการ โดยส่วนมากอาหารทวัร์มกัจะเป็นอาหารทานเพ่ือโภชนาการและสุขภาพ จะไม่ออกรสจดั แบบอาหารทอ้งถ่ิน เช่น หมู
ยา่งเกาหลี ไก่ตุ๋นโสม เกาหลีมีวฒันธรรมในการรับประทานอาหาร ซ่ึงจะนิยมอาหารชนิดเดียว มกัจะเป็นการทานแบบแบ่งปัน 
คือ 1 ชุดต่อ 4 ท่าน และมีเคร่ืองเคียงแบบต่างๆ พร้อมขา้วสวย     การน าเคร่ืองด่ืมทั้งประเภทแอลกอฮอลแ์ละไม่แอลกอฮอลเ์ขา้



ไปในร้านอาหาร ทางร้านอาจจะเก็บค่าบริการ หรือ ค่าเปิดขวดเสมอ      ส าหรับท่านท่ีมีขอ้จ ากดัทางดา้นอาหารหรือศาสนา ท่าน
อาจตอ้งช าระเพ่ิมเติม หรือ เตรียมอาหารส่วนตวัไป ระหวา่งม้ืออาหาร กรุณารอจนกวา่ทางร้านอาหารเสิร์ฟอาหารส าหรับกรุ๊ปให้
เรียบร้อยก่อน จึงจะท าอาหารพิเศษเสิร์ฟใหท่้านไดใ้นภายหลงั     เมนูอาหารอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ข้ึนอยู่
กับสถานการณ์   เช่น เวลาออกหรือเวลาถึงของเท่ียวบินแต่ละสายการบิน  การจารจรบนท้องถนน  วนัเวลาเปิดปิดของ
ร้านอาหาร  หรือดว้ยสาเหตุต่างๆ  ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง   

ในกรณีที่เกิดเหตุใดๆ จนท าให้คณะทัวร์ไม่สามารถออกเดินทางได้   เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลิกการเดินทางกะทนัหัน ทางสาย
การบินเรียกท่ีนั่งคืนดว้ยเหตุผลของสายการบิน ฯลฯ ทางผูจ้ดัจะพยายามหาโปรแกรมอ่ืนในราคาและช่วงเวลาใกลเ้คียงกัน
ทดแทน ขอให้ลูกคา้ตระหนกัดีวา่เหตุการณ์ดงักล่าวถือเป็นเหตุสุดวิสยัและเช่ือมัน่วา่ผูจ้ดัไดพ้ยายามอยา่งสุดความสามารถ  โดย
ลูกคา้จะไม่ยกเหตุขอ้น้ีมาเป็นขอ้เรียกร้องใดๆ กบัผูจ้ดั  หากลูกคา้ประสงครั์บเงินคืน ทางผูจ้ดัยนิดีคืนเงิน  

ราคา
ค่าบริกา
รไม่รวม  
 

ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิม โทรศพัท์ โทรสาร มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าซกัรีด  ค่า
สมัภาระท่ีเกินช้ินหรือน ้ าหนกัเกินสายการบินก าหนด  ค่าวซ่ีาพาสปอร์ตต่างดา้วหรือต่างชาติ   

จดัเกบ็ 60,000 วอน ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ( ค่าบริการของ คนขบัรถ+ไกด ์)  
*** หวัหนา้ทวัร์แลว้แต่ความพึงพอใจของท่าน *** 

เงื่อนไข
ในการ
จอง   

ปกตมิัดจ าท่านละ 5,000 บาทต่อท่าน  โดยตอ้งด าเนินการโอนเงินภายใน 1-2 วนันบัจากวนัท่ีท าการ

จองและส่งใบเรียกเก็บเงิน  และ ช าระส่วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนเดินทาง  

ช่วงเทศกาล High Season (เทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วนัแรงงาน วนัฉัตรมงคล  วนัหยดุส าคญั

ทางศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือนธนัวาคม)  หรือ เที่ยวบินเหมาล า  มดัจ าท่านละ 10,000 บาทต่อท่าน 

โดยตอ้งด าเนินการโอนเงินภายใน 1-2 วนันบัจากวนัท่ีท าการจองและส่งใบเรียกเก็บเงิน  และ ช าระส่วนท่ีเหลือ
ก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย  35 วนัล่วงหนา้  หำกไม่ช ำระมดัจ ำตำมก ำหนด ขออนุญำตตัดท่ีน่ังให้ลกูค้ำท่ำนอ่ืนท่ีรออยู่   การ
ช าระไม่ครบ ทางผูจ้ดัถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข หรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดใด ผูจ้ดั
มีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทางและขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินตามเง่ือนไขการยกเลิก 

 
เม่ือท่านไดท้ ารายการจองทวัร์ กบั เอก็ซ์ซอติก ฮอลิเดย ์จากนั้น เจา้หนา้ท่ีจะติดต่อกลบั 
เพื่อแจง้นดัวนั ช าระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผา่นธนาคาร ดงัต่อไปน้ี 

ธนาคาร สาขา ช่ือบัญชี ประเภท หมายเลขบัญชี 

 

เดอะมอลล์ บางกะปิ บ.เอก็ซ์ซอติก ฮอลเิดย์ จ ากดั ออมทรัพย์ 281-222986-8 

 

สาขาย่อยเดอะมอลล์ บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ ออมทรัพย์ 732-2-31864-9 

 
การ
ยกเลกิ
การจอง   
 

1) การยกเลิกการจองนั้น จะตอ้งแฟ็กซ์หรืออีเมลแ์จง้ยกเลิกการจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  30 วนัท าการ ก่อนการเดินทาง โดยจะยึด
เงินมดัจ า 5,000 บาท  ยกเวน้ช่วงเทศกาล High Season (เทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วนัแรงงาน วนั
ฉตัรมงคล  วนัหยดุส าคญัทางศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือนธนัวาคม)  จะยดึเงินมดัจ า 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 - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%   
(รำคำทัวร์เป็นกำรซ้ือขำดแบบมีเง่ือนไขกับทำงสำยกำรบินและทำงผู้ จัดทัวร์เส้นทำงเกำหลี จะไม่มีกำรคืนเงินมดัจ ำหรือค่ำบริกำร
ท้ังหมดไม่ว่ำกรณีใดใด) โดยเฉพำะช่วงเทศกำล High Season หรือ ฤดูกำลท่องเท่ียวของเกำหลี    

http://www.exoticontour.com/
http://www.exoticontour.com/ExoticTour/home/payment.php


การคืนเงินทุกกรณี  ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีท าการของผูจ้ดั
อย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ 
หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ  และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น 

สายการบินและตั๋วเคร่ืองบิน 
ในการส ารองที่น่ังและการใส่ช่ือในระบบส ารองที่น่ัง   ผูเ้ดินทางตอ้งส่งส าเนาของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ท่ีชดัเจน หรือ ส่ง
รายละะรายละเอียดท่ีสายการบินตอ้งการ (ภาษาองักฤษ) เช่น ค าน าหนา้ช่ือ ช่ือและนามสกลุ วนัเดือนปีเกิด เลขท่ีพาสปรอต วนัหมดอาย ุ( โดย
เซ็นตช่ื์อและเขียนยนืยนัรับรองเอกสารเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ทางผูจ้ดั )  หากไม่มีการส่งขอ้มูลทั้งหมดในพาสปรอตเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้
ทางผูจ้ดั และเกิดการออกช่ือนามสกุลในตัว๋หรือบตัรโดยสารผิดพลาด อาจมีผลให้ผูโ้ดยสายจะตอ้งรับผิดชอบในค่าใชจ่้ายใหม่ท่ีจะเกิดข้ึน
ทั้งหมด และสายการบินไม่มีระบบเสียค่าใชจ่้ายเพ่ือแกไ้ขตวัสะกดค าน าหนา้ช่ือ / ช่ือ / นามสกลุ หรือ การเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทาง 

หากท่านต้องซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศ  (เคร่ืองบิน รถทัวร์, รถไฟ) เพือ่ไปและกลบักรุงเทพฯ   กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสาร
ภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาการเดินทางได้      ทั้ งน้ีเพ่ือป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าชา้หรือการเปล่ียนแปลงเวลาของ
เท่ียวบินหรือการเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง 

ตั๋วสายการบินไม่สามารถระบุที่น่ัง ซ้ือแบบใช้วิธี RANDOM คือสุ่มเลือกที่โดยระบบสายการบิน   การจดัท่ีนั่งบนเคร่ืองบิน 
เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้แต่จะท าการ Request ใหไ้ดเ้ท่านั้น    

การเช็คอนิตั๋วเดินทางทีเ่คาเตอร์สายการบิน  เงื่อนไข 
• เคาน์เตอร์เช็คอินจะเปิดให้บริการก่อนเวลาเคร่ืองออกสาม (3) ชั่วโมง เคาน์เตอร์ จะปิดให้บริการก่อนเวลาออกเดินทาง  (90) นาที  

ผูโ้ดยสารจ าเป็นตอ้งด าเนินการใหเ้รียบร้อยภายในระยะเวลาท่ีไดร้ะบุไว ้ทั้งน้ีไม่วา่ในกรณีใดๆ  สายการบินสงวนสิทธิในการปฏิเสธการ
เดินทาง โดยไม่มีการคืนเงินค่า โดยสารท่ีท่านไดช้ าระไปแลว้  

• ไม่แสดงตนหรือยนืยนัความเป็นตวัท่านต่อพนกังานของสายการบิน 
• ไม่อาจแสดงเอกสารไดอ้ยา่งครบถว้นและถูกตอ้ง (เอกสารการเดินทางท่ีช ารุดไม่สมบูรณ์จดัวา่เป็นเอกสารท่ีไม่ถูกตอ้ง)  
• ส าหรับท่านตอ้งมีตราอนุญาตเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ (วซ่ีา) ซ่ึงจ าเป็นต่อการเดินทางไปยงัสถานท่ีต่างๆ   หรือ  เอกสารการเจง้

เขา้แจง้ออก   หรือ  เอกสารดา้นการท างาน Work Permit 
• กระท าการประทุษร้ายแก่พนักงานของสายการบิน หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย ณ เคาน์เตอร์ของสายการบิน หรือดูหม่ิน เหยียดหยาม

พนกังานของสายการบินไม่วา่โดยการกระท าหรือโดยวาจา 
• หากรัฐบาลหรือหน่วยงานอ่ืนไม่อนุญาตใหท่้านเดินทางหรือข้ึนเคร่ืองบิน 
• หากสายการบินเห็นควรวา่ไม่สมควรแก่การเดินทางเน่ืองจากอาการเมาสุราหรือมีลกัษณะอาการท่ีเป็นอนัตรายอย่างเห็นไดช้ดัในทาง

การแพทย ์และ/หรือ  หากสายการบินเห็นควรวา่ไม่เหมาะสมในการเดินทางโดยเหตุผลทางการแพทย ์หรือเง่ือนไขทางการแพทยข์อง
ท่านอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพแก่ผูโ้ดยสารอ่ืน 

 

อุ่นใจเพิ่ม  เน่ืองจากการเดินทางนั้นเต็มไปด้วยความเส่ียง และความรับผิดชอบของทางสายการบินท่ีมีต่อ
ผูโ้ดยสารนั้นมีจ ากดั ดงันั้นจึงแนะน าให้ ซ้ือประกนัภยัการเดินทางและสุขภาพเพิ่มเติม ท่านสามารถเลือกซ้ือความ
คุม้ครองตามท่ีท่านตอ้งการ โดยเฉพาะกรณี เกิดเหตุเจ็บป่วยจะมีความสามารถในการจ่ายค่ารักษาได ้เน่ืองจากหากเกิดเหตุ
ดงักล่าวข้ึนในต่างประเทศ เช่น ประเทศเกาหลีใต ้จะมีค่าใชจ่้ายท่ีสูงมาก 

เพือ่ความคุ้มครองบาดเจ็บ เจ็บป่วย ไฟล์ยกเลกิ ตกเคร่ือง ยกเลกิเดินทาง กระเป๋าหาย พาสปรอร์ตหาย ทมีแพทย์แกเฉิก 

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

ฉุกเฉิน 

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



ฉุกเฉิน – ยกเลิกการเดินทาง – ลดจ านวนวนัเดินทาง – กระเป๋าเดินทางหายหรือเสียหาย – ความล่าช้าของระบบขนส่ง
มวลชน – ความล่าช้าของสัมภาระ – การจ้ีโดยสลดัอากาศ – การพลาดต่อเท่ียวบิน – พาสปอร์ตหาย – ความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอก – เงินชดเชยระหวา่งรักษาตวัในต่างประเทศ 

ขอ้ตกลงและเง่ือนไขการเดินทางท่องเที่ยวกบัเรา 

• จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ท่ีประสงคจ์ะไปท่องเท่ียวตามรายการของทวัรทุ์กวนัเท่าน้ัน  หากท่านไม่สามารถร่วมทวัรทุ์กวนั แค่สมคัรมาร่วม

ทวัรเ์พียงเพื่อการใชต้ัว๋เคร่ืองบินและท่ีพกัในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏว่าท่านไม่รวมทวัรใ์นบางวนั ทางบริษัทจะคิด

ค่าด าเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USDต่อท่าน  (ก่อนซ้ือทวัร ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท่ี์เป็นจริง เพื่อทางผูจ้ดัจะไดค้ิด

ค่าบริการท่ีเหมาะสม)   หมายเหตุ หากการไปพบเพ่ือนหรือญาติหรือไปติดต่อธุรกิจหรือท่องเท่ียวอิสระ ท าหลงัจากท่ีรายการเสร็จส้ินในแต่

ละวนัแลว้ ไมเ่ป็นเหตุท่ีทางผูจ้ดั จะตดัการใหบ้ริการท่านแต่อยา่งใด  

• ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไม่ขายใหแ้ก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น หรือ มีโรคประจ าตวับางอย่าง หรือ ทอ้งอ่อนหรือทอ้งแก่มาก หรือ มีเด็กอายุ 1-2 

ปี หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุสงฆ ์หรือ นักบวช (ก่อนซ้ือทัวร ์จะตอ้งแจง้ เพ่ือหาขอ้ตกลงร่วมกนั เพราะเราค านึงถึงความปลอดภยัและเพ่ือ

สรา้งความสุขแก่คณะผูเ้ดินทาง)   

• ขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัท่านผูเ้ดินทางท่ีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศเกาหลีใตเ้พ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการอ่ืนใดอนัมิใช่การท่องเท่ียว  

• การเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวในทุกการเดินทางอาจเกิดการเปล่ียนแปลง  ดงัน้ี รายการท่องเท่ียว เมนูอาหาร โรงแรมท่ีพกั รถทวัรใ์นแต่ละ

วนัท่ีไดจ้ัดเตรียมไว ้(ทั้งช่วงน าเสนอ ช่วงสรุป และช่วงเดินทางจริง) ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงหรือปรบัปรุง  โดยพยายามท่ีจะตาม

รายการสรุปใหต้รงมากท่ีสุด หรือในระดบั หรือในคุณภาพท่ีใกลก้นัมากท่ีสุด 

• ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายท่ีเกิดกับชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย ความตาย อุบัติเหตุต่างๆ  สูญหายใน

ทรพัยสิ์นหรืออยา่งอ่ืน การนัดหยุดงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวติั  และอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึ้ นทางตรงหรือทางออ้ม  

• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทนหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน ( ความสูญหาย

หรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ของเท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยุบเท่ียวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง 

เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย ์หรือเหตุผลทางดา้นความปลอดภยั  เป็น

ตน้  โดยจะปฏิบัติตามเง่ือนไขและขอ้จ ากัดความรบัผิดชอบของแต่ละสายการบิน )  บริษัทขนส่ง  รถโดยสาร  เรือบริการ หรือ หน่วยงานท่ี

ใหบ้ริการ  ท่ีจะส่งผลท าใหเ้สียเวลาหรือยกเลิกรายการท่องเท่ียวทัวรบ์างรายการหรือทั้งหมด  ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกรอ้งค่าเสียหาย ไม่วา่

ในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรูสึ้ก และค่าใชจ้่ายท่ีบริษัทจ่ายไปแลว้ เป็นตน้   ขอใหท้ราบวา่  ผูจ้ดัจะด าเนิน

โดยสุดความสามารถท่ีจะประสานงานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ลกูคา้ แต่จะไมคื่นเงิน  

• มคัคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของผูจ้ัด

ก ากบั  

• ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการช าระค่าทวัรใ์นลกัษณะเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ เช่น 

ไมผ่่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร

เดินทางไมถู่กตอ้ง การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ   ไมร่บัประทานอาหารบางมื้ อ ไมเ่ท่ียวบางรายการ เป็นตน้ 

• ขอความรว่มมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทางหากผูจ้ดัหรือตวัแทนของประเทศท่ีท่านไดเ้ดินทางมา เดินทางไปสู่ หรือเดินทางผ่าน  เห็น

วา่ผูโ้ดยสารประพฤติตนท่ีอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อผูเ้ดินทางอ่ืนๆ หรือทรพัยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หน้าท่ี (ตวัแทน) หรือไม่

ปฏิบติัตามค าช้ีแจงของเจา้หน้าท่ี (ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือป้องกันไมใ่หค้วามประพฤติดงักล่าวด าเนินต่อไป ซ่ึง

รวมไปถึงการยบัยั้ง และปฏิเสธใหบ้ริการ 

• การชอ้ปป้ิงการเลือกซ้ือของนักท่องเท่ียว เป็นส่วนหน่ึงของการท่องเท่ียว โดยเฉพาะการท่องเท่ียวประเทศเกาหลี ใต ้ซ่ึงเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีคน

ไทยช่ืนชอบ   โปรแกรมทัวรอ์าจจะมีการรายการพาไปชอ้ปป้ิงยังสถานท่ีต่างๆ โดยการเลือกซ้ือของทุกอย่างเป็นเร่ืองการตัดสินใจส่วนตัว

เสมอ  และ ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบทุกการซ้ือของท่าน 

• กระเป๋าลูกคา้ตอ้งยอมรบัในความเส่ียงของกระเป๋าทุกใบของตวัเอง (ท่านสามารถเลือกซ้ือประกนัเพ่ิม เก่ียวกบัสมัภาระกระเป๋า เพราะสายการ

บินมีก าหนดการจ ากัดความรบัผิดชอบต่อสัมภาระ)  ทางทัวรจ์ะไม่รบัผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าชา้ อุบัติเหตุ ท่ีเกิดจากกรณีใดๆ 

ทั้งส้ิน  ซ่ึงลกูคา้ตอ้งเขา้ใจวา่ โดยปกติทุกฝ่าย เช่น คนขบัรถ  มคัคุเทศก ์หรือ หวัหน้าทวัร ์ ถึงแมจ้ะพยายามในการดูแลและระวงัเร่ืองสมัภาระ

กระเป๋าเดินทางลกูคา้ 

ผูร้ว่มเดนิทางตกลงปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการเดนิทางน้ีทกุประการและในกรณีมีขอ้พิพาท ใหถ้ือค าตดัสินของผูจ้ดัเป็นท่ีส้ินสดุ 
 


