
 

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 15328  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SKS07   COUNTDOWN NEW YEAR  2020  SKI   RESORT 



 
 

19.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศชัน้ 4  เคาน์เตอร์ D ประตู
ทางเขา้เบอร ์2-3 สายการบนิจนิแอร ์(LJ) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวย
ความสะดวกดา้นสมัภาระเช็คอนิ 

 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

22.25 น. บนิลัดฟ้าสู่ กรุงโซล  โดยสายการบนิจนิแอร ์ เทีย่วบนิที ่ LJ004 (บริการชุดขนมปังและ
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

วนัที ่1         กรงุเทพฯ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ                                                                             (-/-/-) 

http://bit.ly/2NMk5YE


 
05.40 น. ถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน สาธารณรฐัเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ช.ม.กรุณา

ปรับนาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่สะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

และศลุกากรแลว้  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ทา่เรอืเฟอรร์ ีข่า้มฟาก เพือ่ขา้มไปยัง เกาะนาม ิสถานที่

แสนโรแมนตคิอกีแหง่หนึง่ส าหรับคูรั่กคูห่นุ่มสาว ครอบครัว 

เพือ่นๆหนึง่ในสถานทีถ่่ายท าละครเกาหลี WINTER LOVE 

SONG หรือเพลงรักในสายลมหนาว เกาะนามมิีรูปร่าง

เหมือนใบไมท้ี่ลอยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น ้าฮัน ณ ที่

แหง่นี ้ทา่นสามารถเชา่จักรยานหรอืมอเตอรไ์บทเ์ทีย่วรอบ

เกาะ เดนิเลน่ชมสวนเกาหล ีหรอืคาราวะสสุานนายพลนาม ิ

และสามารถเดนิผา่นกลางแมกไมแ้หง่สวนสนทีส่งูเสยีดฟ้า

เพือ่สขุภาพ ผา่นดง   ตน้สน ดอกสน ตน้เกาลัด เลอืกน่ังที่

มา้น่ังขา้งชายฝ่ัง เพือ่ชมบรรยากาศโรแมนตกิใตเ้งาไม ้

 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร พลูโกกิ(1)  อาหารยอดนยิมอกีหนึง่ชนดิของครวั

เกาหลที าจากเนือ้หมทู ีห่มกัจนไดท้ีแ่ลว้น ามาผดักบัผกัตา่งๆ และวุน้เสน้ของเกาหล ีพอใหม้นี า้
ขลกุขลกิเล็กนอ้ย ปรงุรสใหอ้อกรสหวานเล็กนอ้ย รบัประทานคูก่บัขา้วสวย และกมิจชินดิตา่งๆ  

 

 

 

 

 

บา่ย  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่สกรีสีอรท์ฟีนกิซพ์ารค์ (Ski Resort Phoenix Park) ตัง้อยูท่ีเ่มอืงพย็องชัง 

จังหวัดคังวอน เป็นสกรีสีอรท์เกาหลทีีโ่ดง่ดังทีส่ดุในเอเชยี มทัีศนียภาพอันสวยงามจนท าใหซ้รีสีช์ ือ่ดัง

อยา่ง Autume in My Heart เลอืกเป็นสถานทีถ่่าย

ท าฉากหนึ่งในซรีีสด์ว้ย โดดเด่นดว้ยการออกแบบ

ลานสกีในลักษณะเฉพาะใหม้ีความลาดเอียงที่

เหมาะสมกับการเล่นสกใีนระดับมาตรฐานสากล ตัว

ลานสกกีวา้งถงึ 500 เมตร เปิดใหเ้ล่น 7 สโลป ซึง่

เพือ่นๆ สามารถเพลดิเพลนิไปกับการเลน่สกไีดอ้ยา่ง

เต็มที ่และเลน่กันไดต้ัง้แตผู่เ้ลน่ระดับเริม่ตน้ไปจนถงึ

ระดับมอือาชพีเลย นอกจากนี้ทีน่ี่ยังมคีอรส์สอนเล่น

สกอีกีดว้ยนะ หรอืหากใครไมช่อบตากแดดทีน่ี่ก็

เปิดใหเ้ล่นสกีตอนกลางคืนดว้ย สกีรีสอร์ท

ฟีนิกซพ์าร์กยังมีลานส าหรับใหเ้พื่อนๆ ไดส้นุก

กับการสไลด์หิมะเล่นอย่างสนุกสนานและ

ปลอดภัย ที่ส าคัญสกีรีสอร์ทฟีนิกซ์พาร์กนี้ยัง

เป็นสถานทีจั่ดการแขง่ขันมหกรรมกฬีาฤดหูนาว

วนัที ่2        สนามบนิอนิชอน - เกาะนาม ิ – สกรีสีอรท์ สนุกกบัการเลน่สก ี                           (-/L/-)                     
                  พเิศษ! รว่มกจิกรรม Countdown New Year 2020  ณ ลานสกรีสีอรท์                   



ทีใ่หญส่ดุและเป็นเจา้ภาพกฬีาโอลมิปิกฤดหูนาวปี 2018 อกีดว้ย  

  

(ราคาทัวรไ์ม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี, ครูฝึกรวมทัง้สโนวส์เลดและกระเชา้ลฟิท ์ค่าเชา่อุปกรณ์สก ี

50,000 วอน สโนบอรด์ ประมาณ 30,000 – 40,000 วอนตอ่เช็ด สโนสเลคประมาณ 12,000 วอนตอ่เช็ด 

กระเชา้ลฟิทส์ าหรับทา่นทีเ่ลน่สก ีครึง่วนั ประมาณ 40,000 วอนตอ่ทา่น ทา่นสามารถฝากไกดท์อ้งถิน่ซือ้

บัตร ไมร่วมในราคาทัวร ์ราคาอาจจะมกีารเปลีย่นแปลง โปรดสอบถามทีไ่กดน์ าเทีย่วอกีครัง้)  

(หากฟีนกิซ ์พารค์ สกรีสีอรท์เต็ม ทางบรษิทัจะจดัใหพ้กัทีส่กรีสีอรท์ใกลเ้คยีง)    

พเิศษ! รว่มกจิกรรม  Countdown New Year 2020 ณ ลานสก ีรสีอรท์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนใหท้า่นอสิระรบัประทานอาหารตามอธัยาศยั @ RESORT 
 

   พกัที ่ น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั   PHOENIX PARK SKI RESORT  หรือ่ เทยีบเทา่ 

 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้(2)  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
จากนั้นน าทุกท่านเดนิทางสู ่ ไรส่ตรอเบอรร์ ี ่เชญิลิม้รสสตรอ
เบอรร์ีข่องเกาหลสีดๆ ในบรรยากาศภายในไร่สตรอเบอรร์ีอ่ย่าง
แทจ้รงิ พบกับวถิชีวีติชาวไร่สตรอเบอร์รี่ของเกาหลวี่ามวีธิกีาร
ปลกูอยา่งไร ใหไ้ดผ้ลสตรอเบอรร์ีท่ีข่นาดใหญเ่ป็นพเิศษ หวาน
หอม และชวน  น่ารับประทาน เป็นทีช่ ืน่ชอบของชาวเกาหลแีละ
ชาวต่างชาติ และยังเป็นผลไมส้่งออกของประเทศดว้ย ชม
วธิกีารปลูกการดูแลรักษา สามารถเลอืกชมิสตรอเบอรร์ี่ไดจ้าก
ภายในไร่ได ้ จากนัน้เดนิทางสู ่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ซ ึง่ถูก
ขนานนามวา่ ดสินียแ์ลนดเ์กาหล ีเป็นสวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่
ที่สุดของประเทศ โดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจ า้ของ ตั ้งอยู่
ทา่มกลางหบุเขา ทา่นจะไดน่ั้งกระเชา้ลฟิท ์และท่องไปกับโลก
ของสัตวป่์าซาฟาร ีชมไลเกอรแ์ฝดคู่แรกของโลก ที่นี่ท่านจะ
พบวา่เจา้ป่าสงิโต และเสอืดนิแดนแห่งเทพนยิาย และสนุกกับ
เครือ่งเลน่นานาชนดิ อาทเิชน่ สเปสวร ์รถไฟเหาะ หนอนสะบัด 
ชมสวนดอกไมซ้ ึง่ก าลังบานสะพร่ังอวดสสีนัเต็มสวน  

วนัที ่3       ไรส่ตอเบอรร์ ี ่– EVERLAND – พพิธิภณัฑส์าหรา่ย+สวมชุดฮนับก+เรยีนรูก้ารท าคมิบบั 
                   –  ตลาดฮงแด - 943 King’s Cross Café                        



(ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาพอากาศ)  
เดอืนมนีาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทวิลปิ, 
เดอืนพฤษภาคม - เดอืนมถินุายน เป็นดอกกหุลาบ 
เดอืนสงิหาคม - เดอืนกันยายน เป็นสวนดอกลลิลี ่
เดอืนตลุาคม - เดอืนพฤศจกิายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ   
ชมกจิกรรมและการแสดงตา่งๆ ดว้ยบัตรเขา้ชมแบบ ไมจ่ ากัดจ านวนรอบ 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนูหมูย่างเกาหล ี(3)  ตน้ต ารบัอาหารเลือ่งชือ่ของ

ประเทศเกาหลใีต ้เป็นหมยูา่งทีผ่า่นการหมกัจนไดท้ี ่น ามายา่งบนเตาถา่นรอ้นๆ สกุก าลงัด ีแลว้
ตดัชิน้พอค า รบัประทานกบัซอส, กระเทยีม, กมิจ ิและใชใ้บผกักาดหอมสดหอ่เป็นค าๆ คลา้ย
เมีย่งค า แกลม้ดว้ยพรกิเกาหลเีม็ดโตสเีขยีวสด พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บา่ย จากนัน้น าท่าน ชอ้ปป้ิงรา้นเครือ่งส าอางยอดนยิม COSMETIC OUTLET ของนักชอ้ปชาวไทยใหท้่าน

ไดเ้ลอืกซือ้กลับไปฝากเป็นของทีร่ะลกึ อาทเิชน่  ROJUKISS, ครมีน ้าแตก ซึง่ราคาถูกกวา่ทีเ่มอืงไทย
เกอืบเท่าตัว และบางผลติภัณฑย์ังไม่มขีายในไทย  น าท่านสู ่พพิธิภณัฑส์าหรา่ยเพือ่ทีจ่ะไดเ้ห็น

กระบวนการและวธิกีารท าสาหร่ายและน าท่านเดนิทางตอ่ไป
ยังโรงเรยีนสอนท าคมิบบั เพือ่ใหท้า่นเรยีนรูว้ัฒนธรรมการ
ท าคมิบับใหท้่านไดส้นุกสนานเพลดิเพลนิกับการท าคมิบับ
พรอ้มทัง้สวมชุดฮนับกเป็นชดุประจ าชาตขิองเกาหลพีรอ้ม
ถ่ า ย ภ าพ เ ป็ นที่
ระลึกและท่านยัง
สามารถน ากมิจ ิผี
มื อ ข อ ง ท่ า น
กลับไปเป็นของ

ฝากไดอ้กี 
จากนั้นอสิระใหท้่านเดนิชอ้ปป้ิงกันที่ ตลาดฮงแด ซึง่เป็น
ยา่นชอ้ปป้ิงชือ่ดังของเหลา่วยัรุน่เกาหล ีซึง่ฝ่ังตรงขา้มของยา่น
นี้เป็นมหาวทิยาลัยฮงอกิ  จากนัน้น าท่านเดนิทางตอ่ไปยัง คา
เฟ่'943 King’s Cross ชานชาลา 9 เศษสามสว่นสี'่คาเฟ่
สไตลแ์ฮรี ่ทีย่กมาเอาใจแฟนคลับ  แฮรีพ่อตเตอรถ์งึยา่นฮงแดเลยคา่เฟ่ใหมก่ลางใจกรุงโซลแหง่นี้ เพิง่
เปิดใหมแ่บบสด ๆ รอ้น ๆ เลยคา่ ตัวรา้นจะมทัีง้หมด 4 ชัน้เลย แถมยังมมีมุถ่ายรูปเก ๋ๆ และพร็อพตา่ง ๆ 
มากมาย ไมว่า่จะเป็นชดุคลมุ หรอืผา้พันคอของทัง้ 4 บา้นพรอ้มไมก้ายสทิธิ ์ใครเคยวาดฝันไวว้า่อยากอยู่
บา้นไหน ก็เลอืกใสไ่ดต้ามใจชอบเลยใครเป็นแฟนคลับแฮรี ่พอตเตอร ์หา้มพลาดเด็ดขาด 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค า่ เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนใหท้า่นอสิระรบัประทานอาหารตามอธัยาศยั 
 

 พกัที ่ Seoul :  GALAXY HOTEL   หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 3 ดาว 

 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4)  

 
หลังจากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่RED PINE เป็นผลติภณัฑ ์ที่
สกดัจากน า้มนัสน ทีม่สีรรพคุณช่วยบ ารุงร่างกาย ลดไขมัน 
ชว่ยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย จากนัน้น าท่าน
ยอ้นรอยละครดัง ชมววิกรุงโซล ณ โซลทาวเวอร  ์“Witch 
You Hee” “Kim Sang Soon” “Boys Over Flowers หรอื F4 
เกาหล”ี ณ เขานัมซาน-ภเูขาเพยีงลกูเดยีวใจกลางเมอืงหลวง 
กรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยเมอืงที่สูงที่สุดในโลก สูงถงึ 480 
เมตร เหนือระดับน ้าทะเล ณ เขานัมซานใจกลางเมืองหลวง 

ชมทัศนียภาพกรุงโซลและชานเมืองแบบรอบทศิ 360
องศาและท่านสามารถคลอ้งกุญแจคู่รัก ตามความเชื่อ
ทีว่า่ถา้คู่รักไดค้ลอ้งกุญแจร่วมกันจะรักกันตลอดไป (ไม่
รวมค่าข ึน้ลฟิทช์มววิ) หลังจากนั้นน าท่านเดนิทางสู ่
ศูนยส์มุนไพร ฮ็อกเกตนามู ตน้ไมช้นิดนี้เจรญิเตบิโต
ในป่าลกึบนภเูขาทีป่ราศจากมลภาวะและระดับสงูเหนือน ้า
ทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพันธุฮ์๊อตเกตนี้ ชาวเกาหลี
รุ่ น ใ ห ม่ นิ ย ม
น า ม า
รั บ ป ร ะ ท า น

เพือ่ชว่ยดแูลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่
ถูกท าลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกคา้ง
จากอาหารและยาน าท่านเดนิทางต่อไปยัง พระราชวงัถ็
อกซูกุง Deoksugung Palace ตัง้อยู่ทีห่ัวมุมสีแ่ยกใจ
กลางเมืองที่ค ึกคักที่สุดของกรุงโซล ซึ่ง เ ป็นเพียง
พระราชวังแห่งเดยีวทีล่อ้มรอบดว้ยอาคารสไตลต์ะวันตกที่

วนัที ่4      ศนูยส์มนุไพรน า้มนัสนเข็มแดง  -  โซลทาวเวอร ์ –  ศูนยส์มุนไพรฮอกเก นามู 
                 –  พระราชวงัถ็อกซูกงุ– ดวิตีฟ้ร ี– ชอ้ปป้ิงเมยีงดง                                      (B/L/-) 



เพิม่ความเป็นเอกลักษณ์ของทวิทัศนไ์ด ้เป็นพระราชวงัทีเ่ล็กทีส่ดุในบรรดา 5 พระราชวงัของเกาหล ีมี
จุดเด่นคืออาคารภายในพระราชวังนั้นเป็นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมเกาหลีและวัฒนธรรม
ตะวันตกไม่เพียงแต่อาคารรูปแบบเกาหลเีท่านัน้ ภายในพระราชวังยังมอีาคารทรงยุโรปตะวันตกอกี
ดว้ย เป็นอาคารแบบโรมันและดา้นหนา้เป็นสวนสวยแบบสมมาตร ซึง่เป็นสวนแบบตะวันตกแหง่แรกใน
เกาหล ี ดา้นในตกึมกีารจัดแสดงหอ้งตา่งๆ ซึง่ไมส่ามารถเดนิชมดว้ยตัวเองได ้ 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนูชาบู(5)  ชาบูสุก ีห้มอ้ไฟสไตลเ์กาหล ีอาหาร
พืน้เมอืงของคาบสมุทรเกาหลตี ัง้แตส่มยัมองโกเลยีบุกคาบสมุทรเกาหล ีลกัษณะคลา้ยสุก ี้

หมอ้ไฟ  
 
บา่ย จากนัน้แวะ ดวิตีฟ้ร ีชอ้ปป้ิงแหลง่ปลอดภาษี สนิคา้แบรนดเ์นม อาท ินาฬกิา,แวน่ตา,เครือ่งส าอางค์

กระเป๋า,กลอ้งถา่ยรปูหรอืจะเป็นน ้าหอม เครือ่งส าอางแบรนดช์ัน้ดัง ตา่งๆ อาท ิSulwhasoo , DKNY ,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Shiseido , Dior หลังจากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงตลาดดังทีส่ดุของเกาหล ีตลาดเมยีงดง หรอืสยามส
แควร์เกาหล ีหากท่านตอ้งการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลเีป็นอย่างไร กา้วล ้าน าสมัยเพียงใดท่าน
จะตอ้งมาทีเ่มยีงดงแห่งนี้พบกับสนิคา้วัยรุ่น อาท ิเสือ้ผา้บุรุษ-สตร ีเครือ่งส าอางดังๆ อาท ิ ETUDE 
HOUSE,  SKIN FOOD,  THE FACE SHOP,  MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE  หรอือกีมายใหท้่าน
ไดเ้ลอืกซือ้ซึง่ราคาถกูกวา่ทีเ่มอืงไทย 2-3 เทา่  
 

ค า่ เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนใหท้า่นอสิระรบัประทานอาหารตามอธัยาศยั 
 

 พกัที ่ Seoul :  GALAXY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 3 ดาว 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้(6) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 
หลังจากนัน้น าทา่นรูจั้กและเขา้ใจ สมนุไพรโสมเกาหล ีหรอืราชาแหง่มวลสมนุไพรโสมถูก น ามาใชเ้พือ่
สขุภาพเป็นเวลานานากวา่ 2,000 ปี  ในต ารายาแผนโบราณจนี 
ระบวุา่โสมเป็นสมนุไพรทีช่ว่ยเสรมิความแข็งแรงใหแ้กร่ะบบยอ่ย
อาหารและปอด ช่วยท าใหจ้ติใจสงบและเพิม่พละก าลังโดย
ส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบ ารุงหัวใจ ป้องกัน
โรคหัวใจขาดเลอืด เสรมิ  ประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกัน
มะเร็ง และเร็วๆ นี้ โสมเกาหลอีาจจะไดจ้ดทะเบยีนมรดกโลก 
โดยองคก์ารยเูนสโก  ทุกวันนี้ผลติภัณฑโ์สมเป็นสิง่ทีข่าดไมไ่ด ้
ส าหรับผูท้ีค่ านงึถงึสขุภาพในปัจจบุัน  
 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนู จมิดกั(7) ไกอ่บซอี ิว๊วุน้เสน้ เป็นเมนูอาหารเกาหลี

พืน้เมอืงด ัง้เดมิ เป็นไกผ่ดัรวมกบัวุน้เสน้ มนัฝร ัง่ แครอท พรกิ และซอสด า เนือ้ไกท่ ีน่ ิม่ รสชาติ
คลา้ยกบัไกพ่ะโลส้ตูรเกาหล ีทานกบัขา้ว หอมอรอ่ย รสเผ็ดถงึเครือ่ง 

 

วนัที ่5        ศนูยโ์สม – ฮนุได พรีเ่ม ีย่ม เอา้ทเ์ลท -รา้นละลายเงนิวอน –สนามบนิอนิชอน – กรงุเทพฯ  
                                                                                                                                             (B/L/-) 



บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ฮนุได พรีเ่ม ีย่ม เอา้ทเ์ลท ชอ้ปป้ิงเอา้ทเ์ลทขนาดใหญข่องฮนุได รา้นสนิคา้
แบรนเนมระดับโลกมากมายหลายพันรา้นคา้ เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนใหท้กุทา่นชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย 
และน าทา่นแวะ ซุปเปอรม์าเก็ต ซือ้ของ (ละลายเงนิวอน 5 แถม 1) สาหรา่ย ขนมตา่งๆ ช็อกโกแล๊ตหนิ 
ซเีรยีลช็อกโก  ผลติภัณฑข์องใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครมี
ลา้งหนา้โสม เครือ่งส าอางโสม หมอนสขุภาพ กมิจ ิ เป็บโปโร ้(ป๊อกกีเ้กาหล)ี ชนิราเมง (มามา่เกาหล)ี 
เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

17.10 น. เหริฟ้าสู ่กรงุเทพฯ โดย สายการบนิจนิแอร ์ เทีย่วบนิที ่LJ003  
 
   (บรกิารอาหารพรอ้มเครือ่งดืม่บนเครือ่ง)  
 
21.10 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

 
 

-------- 
 

อตัราคา่บรกิาร  

 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญห่อ้งละ 

2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ โปรแกรม  

29-02  มกราคม 2563 25,990.- 5,000.- SEOUL SKI SEOUL 

30-03  มกราคม 2563 25,990.- 5,000.- SKI SEOUL SEOUL 

 
** ไมม่รีาคาต ัว๋เด็ก ** 

หากจ านวนผูเ้ดนิทางไมค่รบ 25 ทา่น ทางบรษิทัขอเลือ่นการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 
** เด็ก คอื อายตุ า่กวา่ 12 ปีบรบิรูณ์ ใหย้ดึตามเดอืนเกดิเป็นหลกั ** 

 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ 

1. ท่านถูกเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงทัง้ของทางประเทศไทยและเกาหล ีปฏเิสธการเขา้-
ออกเมอืงของท่าน ถอืเป็นเหตผุลทีอ่ยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของทางบรษัิท ทางบรษัิท 
ขอสงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะคนืคา่ใชจ้า่ย ใดๆ ทัง้ส ิน้แกท่า่น  
2. โปรแกรมทัวรเ์กาหล ีจะเป็นโปรแกรมทีจ่ะตอ้งลงรา้นชอ้ปป้ิง หากท่านไมป่ระสงคท์ีจ่ะเขา้ 
ทา่นจะตอ้งจา่ยเงนิคา่ไมเ่ขา้รา้น ใหก้บัทางรา้นคา้ รา้นละ 100 USD/ทา่น 
3. กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทาง เป็นกรุ๊ปดงูาน หรอื กรุ๊ปนักศกึษา ซึง่ไมไ่ดม้กีารแจง้มากบัทางบรษัิทฯ 
ไวก้่อนท าการจองทัวร ์ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิด์ าเนนิการเก็บเงนิเพิม่กับทางลูกคา้โดย
ตรงทีเ่กาหลทีันท ี 
4.เมนูอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ ทางบรษัิทจะจัดเป็นเมนูตามปกต ิหากท่านไม่
สามารถทานได ้เชน่ ทานเจ, มังสวริัต,ิ อาหารอสิลาม หรอืแพอ้าหารชนดิอืน่ๆ กรุณาแจง้ให ้
เจา้หนา้ทีท่ราบทันทตีัง้แตจ่องทัวร ์



 

 

อตัรานีร้วม 

 คา่ต ัว๋เครือ่งบนิไป – กลบั ช ัน้ประหยดั  เสน้ทางตามทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรม  (ต ัว๋กรุป๊)  
 ค่าน ้าหนัก กระเป๋าสัมภาระเดนิทาง ตามทีส่ายการบนิก าหนดแต่ละเสน้ทาง  (ไมเ่กนิ 15 กโิลกรมัเทา่น ัน้) โหลดใต้

เครือ่งบนิ ถอืขึน้เครือ่งได ้12 กโิลกรมั และสว่นเกนิคดิกโิลกรมัละ 550 บาท  
 คา่ธรรมเนยีม น ้ามนัเชือ้เพลงิของสายการบนิและภาษีสนามบนิทกุแหง่   คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทจากกรงุเทพฯ 
 คา่โรงแรมทีพ่ัก ตามทีร่ะบใุนรายการ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)      คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่พาหนะเดนิทางระหวา่งน าเทีย่ว  ตามทีร่ะบใุนรายการ    คา่อาหารและเครือ่งดืม่ ตามทีร่ะบใุนรายการ  
 ค่าประกันอบุัตเิหตุในการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท  (หมายเหตุ: ค่าประกันอบุติเิหตุ

ส าหรับเด็กทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 2 ปี และ ผูใ้หญอ่ายมุากกวา่ 70 ปี ทางบรษัิทประกนัฯจะชดใชค้า่สนิไหมทดแทนเพยีงครึง่หนึง่ของ
สญัญาฯ) 

 

อตัรานีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว นอกเหนอืจากรายการทวัรร์ะบไุว ้ เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่,คา่ซกัรดี,คา่โทรศัพท,์คา่มนิบิารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษ 

ฯลฯ  
 คา่ทปิบรกิาร ส าหรับพนักงานบรกิาร เชน่ คา่ทปิคนขบัรถ คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ คา่ทปิพนักงานเสริฟ์ พนักงานยกกระเป๋า  
 คา่ธรรมเนยีม น ้ามนัเชือ้เพลงิและภาษีสนามบนิทีท่างสายการบนิอาจเรยีกเก็บเพิม่ตามภาวะอตัราแลกเปลีย่น  
 คา่ภาษีตา่งๆ หัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (กรณีทีล่กูคา้ตอ้งการใบก ากบัภาษี)  
 คา่ปรับ ส าหรับกระเป๋าสมัภาระเดนิทางทีเ่กนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด   
 ประกนัภยัอุน่ใจยามเดนิทาง (ตอ้งซือ้เพิม่) 
 



ราคาทวัรน์ ีไ้มร่วมทปิ พนกังานขบัรถ,  ไกดท์อ้งถิน่  และหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย 

คา่ทปิ จ านวน 40,000 วอน  *กรณุายืน่คา่ทปิใหก้บัหวัหนา้ทวัรท์ ีส่นามบนิ (วนัแรก)  

 
วธิกีารช าระเงนิ กรณุาช าระคา่มดัจ า ทา่นละ  5,000 บาท (ชว่งเทศกาล 10,000 บาท) 
  แฟกซห์รอือเีมล ์หนา้หนังสอืเดนิทาง (Passport) ของผูเ้ดนิทาง (หนงัสอืเดนิทางมอีายกุารใชง้าน 6  เดอืนขึน้ไป) 
 คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื บรษัิทฯขอเก็บคา่ทัวรท์ัง้หมด กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 30วันท าการ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การคนืเงนิคา่มดัจ าทัง้หมด 
 

การยกเลกิและการเปลีย่นแปลง  
 กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุด ฤดูท่องเทีย่ว เทศกาลส าคัญ จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืค่าทัวรท์ัง้หมด หากไม่ไดป้ฏบิัตติาม

เงือ่นไขตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุว ้    

 ชว่งเทศกาลหรอืวันหยดุตอ่เนือ่ง  ตอ้งแจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 45 วัน ท าการหรอืกอ่นหนา้นัน้  
 การยกเลกิจะ ตอ้งแจง้ทางบรษัิท  กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ท าการหรอืกอ่นหนา้นัน้คนืคา่ทัวรท์ัง้หมด 
 ยกเลกิการ เดนิทางภายใน 30 วัน  คดิคา่ใชจ้า่ย 50 เปอรเ์ซน็ตข์องราคาทัวรใ์นทกุกรณี 
 ยกเลกิการ เดนิทางภายใน 15 วัน  ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมดในทกุกรณี 
 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีารการันตคีา่มดัจ าทีพั่กโดยตรงหรอื

โดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ และไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ EXTRA FLIGHT และ 
CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ 

 

เง ือ่นไขอืน่ๆ 
- รายการทัวรส์ามารถปรับเปลีย่นการเดนิทางได ้ตามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ แต่ทางบรษัิทจะยังคง

รักษาผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นสิง่ส าคัญ 
- บรษัิทฯรับเฉพาะผูม้วีัตถุประสงคเ์ดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเท่านัน้ หากท่านถูกเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆปฏเิสธ

การเขา้-ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามถอืเป็นเหตผุลซึง่อยูน่อกเหนอือ านาจและความรับผดิชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมดหากท่านถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ไม่ว่าประเทศใดจนท าใหท้่านไมส่ามารถ
เดนิทางต่อไปได ้คณะทัวรท์่านอืน่ๆ รวมถงึไกดจ์ะไมส่ามารถรอท่าน ณ สนามบนิได ้จ าเป็นตอ้งออกเดนิทางตามโปรแกรมที่
วางไว ้แตท่างตัวแทนบรษัิทฯจะท าหนา้ทีป่ระสานงานและเจา้หนา้ทีจ่ะท าการตดิตอ่และชว่ยเหลอืทา่นเป็นระยะๆ 

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆทัง้สิน้  ในกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิัยต่างๆ เชน่ การยกเลกิหรอืการล่าชา้
ของสายการบนิ, อบุัตเิหตุ, ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การจราจรตดิขัด หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิขึน้
เหนอือ านาจการควบคมุของบรษัิทฯ และเจา้หนา้ทีนั่น้ๆ ทีจ่ะสง่ผลท าใหเ้สยีเวลาในการทอ่งเทีย่วตามรายการทัวร ์ผูเ้ดนิทางไม่
สามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหาย ไมว่า่ในกรณีใดๆทัง้สิน้ ทัง้คา่เสยีเวลา ค่าเสยีโอกาส ค่าเสยีความรูส้กึ และค่าใชจ้่ายทีบ่รษัิทจ่าย
ไปแลว้ เป็นตน้  

- กรณียกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดหรอืบางสว่นใหก้บัทา่น เมือ่ทา่นตกลง
ช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทถอืว่าท่านไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้
หมดแลว้  

- เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์
ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

- ถา้กรุ๊ปทีท่า่นจองทัวรไ์ว ้ไมส่ามารถออกเดนิทาง จากกรณีจ านวนผูเ้ดนิทางไมค่รบจ านวนตามทีก่ าหนดไว ้หรอืสายการบนิแจง้
ยกเลกิบนิ ทางบรษัิทจะคนืเงนิคา่ทัวรใ์หท้า่น แตท่างบรษัิทจะขอหักเงนิคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ  เชน่ คา่ธรรมเนียมในการยนืขอ
วซีา่ของประเทศทีท่า่นจะเดนิทาง  (ถา้โปรแกรมทีท่า่นเดนิทางจะตอ้งยืน่ขอวซีา่) 

- อัตราค่าบรกิารคดิค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบนิในปัจจุบัน บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยน
ค่าบรกิารในกรณีทีม่กีารขึน้ราคาค่าตั๋ว เครือ่งบนิ ภาษีเดนิทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน ้ามัน หรอืมกีารประกาศลดค่าเงนิ
บาท หรอือตัราแลกเปลีย่นไดป้รับขึน้ในชว่งใกลว้ันทีค่ณะจะเดนิทาง 

- เนือ่งจากตั๋วเครือ่งบนิชดุนีเ้ป็นตัว๋ราคาพเิศษ (ตั๋วกรุ๊ป) ตอ้งเดนิทางตามวันทีท่ีร่ะบไุวบ้นหนา้ตั๋วเทา่นัน้ จงึไมส่ามารถยกเลกิหรอื
เปลีย่นแปลงใดๆ ทัง้ส ิน้ และถา้ทางบรษัิทไดด้ าเนนิการออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้นัน้ ไมส่ามารถยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงรายชือ่ผู ้
เดนิทางได ้(ยกเวน้บางสายการบนิ ทีส่ามารถเปลีย่นแปลงรายชือ่ผูเ้ดนิทางได ้เมือ่ท่านตอ้งการเปลีย่นแปลงรายชือ่ผูเ้ดนิทาง
หลังจากออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการ ทัง้นีจ้ะขึน้อยูก่บัสายการบนิเทา่นัน้) 

- บรษัิทฯท าหนา้ทีเ่ป็นตัวแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชจ้ากสายการบนิ, โรงแรมหรอืบรษัิทขนสง่เมือ่เกดิการสญูหายของสัมภาระ 
ระหว่างการเดนิทาง แต่จะไม่รับผดิชอบต่อการสูญหายดังกล่าวในระหว่างการ ท่องเทีย่วนี้ หากท่านไม่ใชบ้รกิารใดๆ ไม่ว่า
ทัง้หมดหรอืบางส่วน ถอืว่าท่านสละสทิธิไ์ม่สามารถเรยีกรอ้งขอคนืค่าบรกิารไดห้ากท่านไม่ เดนิทางกลับพรอ้มคณะทัวร ์ตั๋ว
เครือ่งบนิขากลับซึง่ยงัไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ามารถน ามาขอคนืเงนิไดค้่าบรกิารที ่ท่านช าระกับทางบรษัิทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด 
และทางบรษัิทฯไดช้ าระใหก้ับบรษัิทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเชน่กัน ดังนัน้หากท่านมเีหตุอันใดทีท่ าใหท้่านไม่ได ้



ทอ่งเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการ ทีร่ะบไุว ้ทา่นจะขอคนืคา่บรกิารไมไ่ดบ้รษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทัวรต์าม
ความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทัง้นี้ทางบรษัิทฯจะยดึถอืและค านงึถงึ ความปลอดภัย รวมถงึประโยชน์สงูสดุของลูกคา้
สว่นมากเป็นส าคัญ 

 

 

 
 
 

โปรดอ่านขอ้มลูทัง้หมดกอ่น ท าการจอง หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถาม

เจา้หน้าที ่เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละ 

ช าระเงนิมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขที ่ทาง

บรษิัทฯ แจง้ไวข้า้งตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


