
 
 
 
 
 
 
 
 

รหสัโปรแกรม : 15613  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 
 

หนาวน้ีท่ีเกาหลี  สมัผสัหิมะ ตะลุยหิมะ เล่นสกี  ชิมสตรอว!์ #เกาะนามิ #สวนสนุกเอเวอร์แลนด ์
โปรแกรม Premium H e l l o  SKI  เกาหลี 5 วนั 3 คืน  ราคาเร่ิม (บาท) 20,900 

เดินทาง 25พฤศจิกายน-มีนาคม63  สายการบิน PREMIUM AIRLINE กรุ๊ปคณะ 25-30 ท่านต่อคณะ 

ท่ีพกั ระดบั 3 ดาวเกาหลี  จดัหอ้งพกั 3 คืน #เมืองอินชอน หรือ #เคียงกีโด หรือ #กรุงโซล 

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

อาหาร 

อาหารเชา้@โรงแรม 3 ม้ือ อาหารกลางวนัและค ่า@หอ้งอาหารทอ้งถ่ิน 7 ม้ือ เมนูจดัหลากหลายไม่ซ ้ ากนั #ไก่ตุ๋นโสม #ทคัคาลบี   

#หมูยา่งคาลบ้ีไม่อั้น #บาร์บีคิวหมูไฟ #หมอ้ไฟชาบู #BBQบุฟเฟ่ตไ์ม่อั้น  #พิเศษ! เมนูอินเตอร์บุฟเฟ่ตเ์กาหลี+
ขาปูยกัษ ์แบบไม่อั้น  ฟรี ! น ำ้แร่บนรถวนัละ1 ขวด 

 
 

วนัแรก (-)  
วนัท่ีสอง (-.L.D)    

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต ้ – สวนกรีนเฮาส์สตรอวเ์บอร์ร่ี –  ฟรี ! บตัรเล่น
เคร่ืองเล่นไดไ้ม่จ ากดัรอบ #สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ร่วมฉลองหนา้หนาว เล่นสโนวส์เลด นัง่สโนวบ์สัเตอร์ สวนสัตวเ์ปิด 
ชมขบวนพาเหรด ตน้คริสตม์าสยกัษ ์มลัติมีเดียอาร์ท ท่องเวลาโอดิสซีย ์แถมชุดใหญ่พไุฟ...ไฟกระพริบ เป็นตน้  

วนัท่ีสาม 
(B.L.D) 

เทศกาลเล่นสกีสโนวหิ์มะ ท่ี สกีรีสอร์ท #SKI Resort  #YANGJI #JISAN #VIVALDI PARK (หรือ One Mout Snow Park) - ยอ้นรอย
ละครเกาะดงัในหมู่นกัท่องเท่ียว “ เกาะนามิ “  – กรุงโซล – ศูนยฮ์๊อกเก็ตนามู – ยา่นมหาลยัฮงแด Trick Art Museum และ คาเฟ่ 
943 King’s Cross ท่ีแฟน Harry potter ตอ้งหา้มพลาด!  

วนัท่ีส่ี 
(B.L.D) กรุงโซล –  ศูนยน์ ้ ามนัสนเข็มแดง –  ศูนยเ์คร่ืองส าอางเวชส าอาง –  เรียนรู้วฒันธรรมการท ากิมจงักิมจิ + แต่งชุดฮนับกแชะ



ถ่ายภาพ  – พระราชวงัมรดกโลกชงัดก – ผา่นชมบลูเฮา้ส์ – หมู่บา้นพ้ืนเมืองพซูอนฮนันกและยา่นสามฟ้า –  ดิวต้ีฟรี – เมียงดอง  

วนัท่ีหา้ 
(B.L) 

กรุงโซล – ศูนยโ์สมเกาหลี – วดัหลวงโซเกซา – ภูเขานมัซาน หอคอย N Tower  สายเคเบ้ิล Love Rock Cable  – พิพิธภณัฑ์
สาหร่าย – แวะซ้ือของฝากท่ีศูนยร์วมของพ้ืนเมือง (ละลายเงินวอน) – สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ 

Itinerary   
โปรแกรม Premium H e l l o  SKI  เกาหลี 5 วนั 3 คืน  ราคาเร่ิม (บาท) 20,900 

เดินทาง 25พฤศจิกายน-มีนาคม63  สายการบิน PREMIUM AIRLINE กรุ๊ปคณะ 25-30 ท่านต่อคณะ 

โปรแกรมท่องเท่ียว  เล่นสกีก่อนใคร ! เทศกาลเล่นสกีสโนวหิ์มะท่ี #SKI Resort  #YANGJI #JISAN #VIVALDI PARK   –  เกาะดงัในหมู่

นกัท่องเท่ียว “ เกาะนามิ “ – สวนกรีนเฮาส์สตรอวเ์บอร์ร่ี –  ฟรี ! บตัรเล่นเคร่ืองเล่นไดไ้ม่จ ากดัรอบ #สวนสนุกเอเวอร์แลนด ์ ร่วมฉลองหนา้
หนาว เล่นสโนวส์เลด นัง่สโนวบ์สัเตอร์ สวนสตัวเ์ปิด ชมขบวนพาเหรด ตน้คริสตม์าสยกัษ ์มลัติมีเดียอาร์ท ท่องเวลาโอดิสซีย ์แถมชุดใหญ่พไุฟ
...ไฟกระพริบ เป็นตน้ – เดินเท่ียวพระราชวงัมรดกโลกชงัดก – ผา่นชมบลูเฮา้ส์ – วดัหลวงโชเกซา – หมู่บา้นพ้ืนเมืองพซูอนฮนันกยา่นสามฟ้า – 
เรียนรู้วฒันธรรมการท ากิมจงักิมจิ + แต่งชุดฮนับกแชะถ่ายภาพ  – ภูเขานมัซาน & หอคอย N สายเคเบ้ิล Love Rock Cable  – ยา่นเมียงดอง 
– ยา่นมหาลยัฮงแด Trick Art Museum และ คาเฟ่  943 King’s Cross ท่ีแฟน Harry potter!  – พิพิธภณัฑส์าหร่าย 

สายการบิน BKK-ICN เวลาออก เวลาถึง ICN-BKK เวลาออก เวลาถึง 
Korean Air (KE) KE652 2330 0655+1 KE651 1800 2135 
Korean Air (KE) KE658 2240 0610+1 KE659 1945 2350 

Asiana Airline (OZ) OZ742 0110 0905 OZ741 1930 2310 
(ขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินและตำรำงกำรบินของสำยกำรบินตำมท่ีได้อนุมัติท่ีน่ังจ 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 เช็คอนิหมายเลข K   Asiana Airline (OZ) หมายเลข  5 

พร้อมกนัท่ีชั้น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เช็คอนิหมายเลข N Korean Air (KE) หมายเลข   6 

การอนุญาตให้ท่านผ่านด่านตรวจคนออกนอกประเทศไทย และ ผ่านด่านตรวจคนเข้าประเทศเกาหลีเพ่ือการท่องเที่ยว เป็น
อ านาจของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้ออกเมืองของประเทศไทยหรือประเทศเกาหลีในการพิจารณาและอนุญาตให้เดินทางออก
จากประเทศไทย หรือ ใหพ้  านกัอยูใ่นประเทศกาหลีใตเ้พื่อการท่องเท่ียว ทางผูจ้ดัไม่มีอ านาจและไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซง 

หากท่านต้องซ้ือบัตรโดยสารเคร่ืองบิน / รถทวัร์ / รถไฟ ภายในประเทศเพ่ือไปและกลบักรุงเทพฯ 
กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาเดินทางได ้

ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าชา้หรือการเปล่ียนแปลงเวลาของเท่ียวบินหรือการเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง 
 
 



 

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

 

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 าให้นอนหลบั 
ไม่ด่ืมสุราหรือของมึนเมา และด่ืมน ้ ามากๆ) 

 

DAY วนัทีส่อง  สนามบนินานาชาติอนิชอน ประเทศเกาหลใีต้  -  เมืองเคยีงกโีด เชา้ กลางวนั ค ่า 

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

ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต ้โดยสายการบิน Korean Air (KE) ,  Asiana Airlines (OZ) 

(อาหารเชา้หรือค ่า ความบนัเทิง ภาพยนตร์ และ เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง และบริการอ่ืนๆ บนเคร่ือง) 

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

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

อาหารกลางวนั 

http://bit.ly/2NMk5YE


 เมนูหม้อไฟชาบูเห็ด อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตั้งแต่สมยัมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี  
หลงัอาหารกลางวนั 

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

สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  เท่ียวเอเวอร์แลนด์ – Everland “ ดิสนียแ์ลนด์เกาหลี ” สวนเปิดในหุบเขาท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของ
ประเทศ มี Festival World จะประกอบไปดว้ย Global Fair, American Adventure, Magic Land, European Adventure และ 
Equatorial Adventure และ Zootopia ท่านสามารถปล่อยความแก่และเติมเต็มความสุขของท่านดว้ยบตัร Special Pass Ticket 
สนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นต่างๆ  ซ่ึงท่านสามารถเลือกเล่นเคร่ืองเล่นไดไ้ม่จ  ากดัรอบ  ไม่วา่จะเป็นทีเอ็กเพรส รถไฟเหาะ หนอน
สะบดั ชาร์ป โรงหนงัสามมิติ บา้นผสิีงหมุน ตีลงักาสองตลบ ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ท่ีน่ี ชมความน่ารัก ของ
หมีท่ีสามารถส่ือสารกบัคนขบัไดอ้ยา่งดี อีกทั้งยงัมี LINE Store ส าหรับ ชาวสาวก LINE ให้แช๊ะภาพ  คร้ังแรกของโลก !  เปิด
โลกสวนสัตวเ์ปิดท่ี Lost Valley กบัรถบสัสะเทิ้นน ้ าสะเทิ้นบก และอ่ืนๆ  นอกจากน้ีท่านยงัสามารถชอ้ปป้ิงในร้านคา้ของท่ี
ระลึก  ฤดูหนาว (ช่วงตน้เดือนธันวาคมถึงปลายกุมภาพนัธ์) ร่วมฉลองเทศกาลหิมะสนุกแบบไม่รู้ลืมกบัการเล่นสโนวส์เลด
แบบไม่ จ ากดัรอบหรือท่านใดอยาก ประลองความทา้ทายกบัการนัง่สโนวบ์สัเตอร์ก็ไม่วา่กนั.. ...ขอบอกวา่มนัส์มาก   

 



อาหารค ่า 

เมนูหมูย่างคาลบี #KALBI  อาหารพื้นเมืองเกาหลีป้ิงยา่งท่ีเล่ืองช่ือและรู้จกักนัดีทัว่โลก 

หลงัจบรายการท่องเท่ียว   
พาท่านเขา้เช็คอินท่ีพกั ณ โรงแรม  Incheon Grand Palace, Suwon Dono, Suwon Pacific, Suwon Yongin Co.op, Seoul 

Galaxy, Bridge, Co.op city, Ramada Encore Gimpo  (3 ดาวเกาหลี) หรือเทียบเท่า 
 

DAY วนัทีส่าม   เกาะนาม ิ– สกรีีสอร์ท - กรุงโซล เชา้ กลางวนั ค ่า 

3  x x x 

รับประทานอาหารเช้า แบบอเมริกนัเกาหลชุีด หรือ เซม ิที ่ห้องอาหารโรงแรม 

ด่ืมด ่ากบับรรยากาศสกีรีสอร์ท 

 
อสิระเล่นสกสีโนว์  #SKI Resort #YANGJI #JISAN #VIVALDI PARK  ท่านสามารถเพลิดเพลินกบัลานหิมะท่ีกวา้งใหญ่ และเนินเล่นสกี

ระดบัต่างๆ  กระเชา้ลิฟท ์ท่านจะประทบัใจกบัประสบการณ์แปลกใหม่ท่ีน่ี     (ราคาอุปกรณ์การเช่าโดยประมาณ) 
1) อุปกรณ์การเล่นสกี ประมาณ 50-55,000 วอนต่อเช็ต (รวมค่าไมส้กี  กระดานเล่ือน และรองเทา้สกี) 

2) กระเชา้ลิฟส าหรับท่านท่ีเล่นสกี คร่ึงวนั ประมาณ 55-60,000 วอนต่อท่าน 
เตรียมตวัก่อนเล่นสกี ควรเตรียม ถุงมือสกี แวน่กนัแดดหรือแวน่กนัหิมะ ชุดเส้ือผา้สกี หรือเส้ือแจ๊คเก็ตกนัน ้ า (ผา้ร่ม)+กางเกงรัดรูป 

ขอค าแนะน าและฝึกวธีิการเล่นจากไกดท์อ้งถ่ินก่อนลงสนามจริง เพ่ือความปลอดภยัของท่านเองเป็นส าคญั 

หากท่านใดไม่เนน้การเล่นสกีเป็นหลกั แต่เนน้ชิลถ่ายรูป ชมววิ 
ก็สามารถไปยงัลานส าหรับกระดานหิมะ ท่ีเรียกกนัวา่ “ สโนสเลด “   ค่าใชจ่้ายประมาณ 12-15,000 วอนต่อท่าน 

หมายเหตุ.... ปริมาณของหิมะและการเปิดให้บริการของลานสกี ขึน้อยู่กับความเอือ้อ านวยของอากาศหากไม่มีหิมะเพียงพอ ลานสกีอาจจะปิด

ให้บริการ โดย ขอปรับเปลี่ยน เป็น โลกแห่งลานน ้าแข็งเล่นหิมะ 365 วัน #Snow Park #One Mount  ท่านสามารถซ้ือบตัรเขา้สู่โลก
แห่งสวนหิมะและสวนน ้ าแขง็ " Snow Park " ในร่มท่ีใหญ่สุดของประเทศเกาหลี ณ ขณะน้ี  โดยท่านสามารถเพลิดเพลินกบัการข่ีเคร่ืองเล่นสุด
น่ารักบนลานน ้ าแข็ง เช่น  จกัรยานคู่รัก จกัรยานเด่ียว รถเฟอร์ร่ี กะบะสเลดแซนตา้ เป็นตน้ หรือ เขา้สู่โลกของหิมะท่ีอุณหภูมิติลบ -2 องศา
เซลเซียส กบั การเล่นสโนสเลดบนลานหิมะ (มีการจ ากดัอาย)ุ หรือสนุกกบัการตดัหิมะเล่นกนัแบบลืมอายกุนั ( ค่าบัตรเข้า Snow Park 15,000
วอน ค่าถงุมือ 2,000วอน ค่าเช่าเส้ือแจ็คเกต็สกี 5,000วอน ค่าสุนัขฮักกีล้ากเล่ือน Dog Sledge บนลานน า้แขง็ส าหรับเดก็ 9,000วอน ไม่รวมไว้
ในค่าทัวร์ ฝากไกด์ช่วยซ้ือได้)  บริเวณเดียวกนั เป็นท่ีตั้งของ Fitness & Golf, Club, Water Park, Shopping Mall, Roof Garden เป็นตน้ 

 
อาหารกลางวนั 



ลิม้ลองเมนูดังตามละคร Winter Love Song “ ทคัคาลบี “  หรือไก่บาร์บีคิวผดัซอสเกาหลีแห่งเมืองชุนชอน 

หลงัอาหารกลางวนั 

 
เกาะนามิ (Nami) นั่งเรือเฟอร์ร่ีท่ีท่าเรือขา้มฟากไปยงัเกาะนามิ (Nami) สถานท่ีโรแมนติกอีกแห่งหน่ึงส าหรับคู่รักคู่หนุ่มสาว ครอบครัว
เพ่ือนๆ เกาะนามิมีรูปร่างเหมือนใบไมท่ี้ลอยอยู ่ ณ ท่ีแห่งน้ี ท่านสามารถเช่าจกัรยานหรือมอเตอร์ไบท์เท่ียวรอบเกาะ เดินเล่นชมสวนเกาหลี คา
ราวะสุสานนายพลนามิ  เดินผา่นกลางแมกไมแ้ห่งสวนสนท่ีสูงเสียดฟ้าเพ่ือสุขภาพ ผ่านดงตน้สน ดอกสน ตน้เกาลดั เลือกนัง่ท่ีมา้นัง่ขา้งชายฝ่ัง
เพ่ือชมบรรยากาศโรแมนติกใตเ้งาไม ้มองดูพนัธ์ุสตัวต์่างๆ  เช่นนกกระจอกเทศ กระต่าย กระรอก เป็ด กวาง ไดเ้วลาสมควร นัง่เรือกลบัมายงัฝ่ัง    

ไดเ้วลาสมควร 

 
เดินทางเขา้เมืองหลวงกรุงโซล  ท่ีมีประชากรถึง 1 ใน 4 ของประเทศ  มีตึก 63 ชั้น ตึกท่ีสูงท่ีสุด  มีแม่น ้ าฮนัไหลผา่นใจกลางเมืองหลวงกรุงโซล 

เพื่อนท่ีดีในการด าเนินชีวิต ! #ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู ตน้ไมฮ้๊อกเก็ตนามูชนิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะและระดบัสูง
เหนือน ้ าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพนัธ์ุฮ๊อกเก็ตน้ี..ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามารับประทานเพ่ือช่วยดูแลตบัให้สะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรค
ตบัแขง็ไม่ถูกท าลายจากการด่ืมแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหารและยา 

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

ชีวิตเปิดแสดงดนตรีย่อยๆ ให้ฟังให้ชมอีกด้วย ใครเป็นแฟนคลับแฮร่ี พอตเตอร์ อยากถ่ายรูปในโลกเวทมนต์ ไม่ตอ้งไปไกลถึง
องักฤษ เพราะ คาเฟ่ 943 King’s Cross สไตล์แฮร่ี ที่ยกมาเอาใจแฟนคลับแฮร่ีพอตเตอร์ถึงย่านฮงแดเลย    ตวัร้านจะมีทั้งหมด 4 
ชั้น มีมุมถ่ายรูปเก๋ ๆ และพร็อพต่างๆ  ไม่วา่จะเป็นชุดคลุม หรือ ผา้พนัคอของทั้ง 4 บา้น พร้อมไมก้ายสิทธ์ิ ใครเคยวาดฝันไวว้า่อยากอยูบ่า้นไหน 

ก็เลือกใส่ได้ตามใจชอบ (ค่าขนม เบเกอร์ร่ี เคร่ืองด่ืม เร่ิมท่ี ประมาณ 4,000 วอนขึ้นไป) บริเวณไม่ไกลกันนัก ยงัเป็นท่ีตั้งของ 3 

พิพิธภณัฑ์สนุก  TRICK ART MUSEUM, ICE MUSEUM,  LOVE MUSEUM  พิพิธภณัฑ์ภาพวาดลวงตา รูปแบบ AR Museum โดย
ท่านจะไดส้นุกสนานกบัแอ็คชัน่ท่าทางต่างๆ กบัภาพศิลปะผลงาน 100 กวา่ภาพ   พิพิธภณัฑ์น ้ าแข็ง  เมืองน ้ าแข็งท่ีไม่ใช่แค่น ้ าแข็ง
ธรรมดา แต่ตระการตาจนคุณอาจจะลืมหนาวไปเลยก็ ได ้!  ลองนึกถึงความรู้สึกเม่ือคุณก้าวเขา้ไปในเมืองท่ีทุกอย่างท าจากน ้ าแข็งภายใต ้
อุณหภูมิ  ลบ 4 องศา ! พิพิธภณัฑแ์ห่งรัก ท่ีน าเสนอเร่ืองราวของความรักและเพศในรูปแบบศิลปะ (ผูท่ี้อายตุ  ่ากวา่ 20 ปีไม่สามารถเขา้ชมได)้   
(ค่าเข้าชม Trick Art Museum, Ice Museum, Love Museum ไม่ได้รวมไว้ในค่าทัวร์ ฝากไกด์ช่วยซ้ือได้) 

 

อาหารค ่า 



บุฟเฟ่ต์อร่อยล า้ !!!  เมนูบาร์บีคิวป้ิงย่างคาลบีสไตล์เกาหล ี กบัหลากหลายสไตลข์องเน้ือหมูและเน้ือววั 

หลงัจบรายการท่องเท่ียว   
พาท่านเขา้เช็คอินท่ีพกั ณ โรงแรม  Incheon Grand Palace, Suwon Dono, Suwon Pacific, Suwon Yongin Co.op, Seoul 

Galaxy, Bridge, Co.op city, Ramada Encore Gimpo  (3 ดาวเกาหลี) หรือเทียบเท่า 
 

DAY วนัทีส่ี่   กรุงโซล  เชา้ กลางวนั ค ่า 

4  x x x 

รับประทานอาหารเช้า แบบอเมริกนัเกาหลชุีด หรือ เซมิ ที ่ห้องอาหารโรงแรม 

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

ศูนย์น ้ามันสนเข็มแดง ซ่ึงผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี  เพ่ือช่วยผูท่ี้มีปัญหาเร่ืองไขมนัอุดตนัในเส้นเลือดคลอเรสเตอรอลใน
เลือดสูง ไขขอ้เส่ือม หรือ การไหลหมุนเวยีนของเลือด  เป็นตน้ กวา่จะมาท าเป็นน ้ ามนัสนสกดัได ้1 แคปซูล ตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 2.7 
ก.ก.  แนะน าใหทุ้กท่านเลือกซ้ือเป็นของฝากสุขภาพเพ่ือตวัท่านเองและคนท่ีท่านรักหรือคนท่ีท่านเคารพ  เพราะเป็นสารอาหารธรรมชาติ ท่ีวิจยั
จากโรงพยาบาลชั้นน าในเกาหลีแลว้วา่ ไม่มีผลขา้งเคียง 

ครบสูตร....เรียนรู้วฒันธรรมการท ากมิจังหรือร่วมการท ากมิจิและประสบการณ์การแต่งกายชุดฮันบก (Gimji Making & Wearing 
Hanbok Experience Course) กิมจิจดัวา่เป็นเคร่ืองเคียงประจ าโต๊ะส าหรับอาหารเกาหลีทุกม้ือก็วา่ได ้คู่กบัขา้วสวยร้อนๆ กิมจิเป็นอาหาร
ประเภทหมกัดอง ท่ีมีคุณค่าทางอาหารสูงชนิดหน่ึง มีรสชาติท่ีเป็นเอกลกัษณ์  ให้ท่านไดป้ระสบการณ์การเรียนรู้และเทคนิคการท ากิมจิร่วมกนั

กบัเพ่ือนๆ และ ครอบครัว ขอเชิญชวนท่านแต่งชุดพื้นเมืองเกาหลี “ ฮนับก “ พร้อมพร้อตต่างๆ เพ่ือ ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบัฉากเกาหลีเก๋ไก๋
กบัท่าแอคติ้งตามไอเดีย  ให้ท่านไดถ่้ายทอดความงามและความอ่อนชอ้ยของวฒันธรรมเกาหลี เพราะ ฮนับก เป็นเคร่ืองแต่งกายประจ าชาติ
เกาหลีท่ีท่ีสวมใส่ในชีวิตประจ าวนัเป็นเวลาพนัปีมาแลว้   ก่อนท่ีวฒันธรรมการแต่งกายแบบตะวนัตกจะไดเ้ขา้มาในเกาหลี  แต่ในปัจจุบนัชุด
ประจ าชาติฮนับก จะใชส้วมเฉพาะในโอกาสพิเศษต่าง ๆ เช่น งานมงคลสมรส วนัข้ึนปีใหม่ วนัขอบคุณพระเจา้ 

อาหารกลางวนั 

 เมนูหมูไฟหรือบลูโกก ิ เป็นเน้ือหมูสไลดห์มกัซอสคนัจงัและเคร่ืองปรุงรส ผดัยา่งขลุกขลิกบนกะทะ 

หลงัอาหารกลางวนั 

 
เยี่ยมชมพระราชวังชังดก-สมบติัแห่งชาติท่ีถูกจดทะเบียนเป็นมรดกทางวฒันธรรมของโลก ถูกกล่าวขานว่าเป็นพระราชวงัแบบอย่างทาง
สถาปัตยกรรมและวฒันธรรมทางภูมิประเทศท่ีสวยงามไร้ท่ีติในช่วงเวลาหลายร้อยปีท่ีผ่านมา โดยเฉพาะกษตัริยโ์กจอง ซ่ึงเป็นกษตัริยอ์งค์

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5


สุดทา้ยของราชวงศโ์ชซอน ซ่ึงต่อมาทรงถูกบงัคบัใหส้ละราชสมบติัโดยญ่ีปุ่นในปี ค.ศ. 1907 แต่พระองคเ์องก็ทรงประทบัอยูท่ี่พระราชวงัแห่งน้ี
จนส้ินพระชนม์ในปี ค.ศ. 1919 (สวนลับบีวอน อุทยานพักผ่อนของเจ้าชายรัชทายาทในสมัยราชวงศ์โซซอน ซ่ึงไม่ได้รวมไว้ในค่าทัวร์ ด้วย
ข้อจ ากัดของเวลาท่องเท่ียว และ การส ารองรอบเข้า)  (ในวนัจันทร์ ซ่ึงเป็นวนัหยุดประจ าสัปดาห์ของพระราชวงั ขอปรับเปล่ียนไปเป็น
พระราชวงัเคียงบก หรือ พระราชวงัอ่ืนๆนั่งรถผ่านถนนสายส าคญัท่ีมีการเปิดปิดเป็นเวลา-สถานท่ีตั้งท าเนียบและบลูเฮาท์หรือบา้นประจ า
ต าแหน่งประธานาธิบดี 

 
หมู่บ้านพื้นเมืองพูซอนฮันนก  ย่านสามฟ้า ถนนเก๋ไก๋ซัมซองดองกิล   พาท่านเดินยอ้นเวลากลบัไปยงับริเวณท่ีตั้งของบา้นชนชั้นยาง
บางของเกาหลีในราชวงศ์โซซอน และยงัเป็นเขตพิเศษท่ีทางเทศบาลกรุงโซลอนุรักษไ์ว ้ โดยเราจะเรียกวา่ “ พูชอน ฮนันก Bucheon Hanok 
Village “   ยา่นท่ีบา้นสไตลฮ์นันกต่างๆ ของลูกหลานชาวยางบางอาศยัอยู ่หรือ ผูอ้นุรักษนิ์ยม หรือ เศรษฐีรุ่นใหม่ท่ีชอบกล่ินอายความเก่าแก่  
ใกลก้นัยงัเป็นยา่นสามฟ้า (ภูเขา น ้ า และคน)  คือ ถนนซมัซองดองกิล ท่ีทอดยาวจากพระราชวงัคยองบกกงุ ไปจนถึงสวนสาธารณะซมัชองท่ีเต็ม
ไปดว้ยตน้ไมแ้ละความร่มร่ืน ตลอดสองฝ่ังถนน รวมถึงในตรอกซอกซอยนั้น มีการออกแบบดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีเก๋ไก๋เรียงรายตลอดถนน   
ตลอดจนรู้สึกถึงกล่ินอายของความกลมกลืนระหวา่งตะวนัตกและตะวนัออกผ่านร้านคา้ต่างๆ  เช่น พิพิธภณัฑแ์สดงงานศิลปะ  ร้านอาหาร ร้าน
คาเฟ่  ร้านกาแฟ ร้านแกลลอร่ี ร้านแอนติก ร้านงานศิลป์  ร้านCreative ร้านสินคา้แฟชัน่งานดีไซน์ท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์ของตวัเอง  รวมทั้ง
ศูนยว์ฒันธรรมแฝงตวัอยู ่โดยมกัดดัแปลงอาคารเก่าฮนันกใหมี้ความสมยัใหม่โดยกลมกลืนระหวา่งความเป็นฮนันกและโมเดิร์น 

ดิวตีฟ้รี (ปัจจุบนัเป็นท่ีนิยมมาก เพราะ ดิวต้ีฟรีประเทศน้ี มีถึง 5 บริษทัแข่งขนักนั)  เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง ณ  หา้งปลอดภาษีลอ๊ตเตห้รือชิน
เซเก ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมน าเขา้จากต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิด รวมทั้งสินคา้แบรนด์เกาหลียอดนิยมท่ีชาวเกาหลี ชาว
จีน และชาวญ่ีปุ่น    อสิระเต็มอิม่  #เมียงดอง " ถนนแฟช่ันของเกาหล ี"  อิสระชอ้ปป้ิงบริเวณเมียงดอง Myeongdong ถูกขนานนามวา่ " 
ถนนแฟชัน่ของเกาหลี "  มีห้างบูติกหลากยี่ห้อตั้งแต่แบรนด์เนมต่างชาติถึงเกาหลี ร้านเส้ือผา้มีสไตลห์้องเล็กๆ  ร้าน Creative Lifestyle  ร้าน
รองเทา้ ร้านท าผม ร้านเคร่ืองประดบั ร้านคอสเมติก  ร้านกาแฟ ร้านไอศครีม ร้านขนม  ปัจจุบนัยงัเป็นแหล่งรวมร้านอาหารขายบนรถเข็น Food 
Truck ท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมส าหรับคนรุ่นใหม่  ไม่วา่จะเป็นของคาว ของหวาน หลากรูปแบบ ใหเ้ราเลือกตดัสินเอง วา่ร้านไหนเด็ด ร้านไหนโดนใจ 

อาหารค ่า 

ม้ือพเิศษ !  อนิเตอร์บุฟเฟ่ต์เกาหลหีลากประเภท ท่ีมีใหเ้ลือกทั้งอาหารสไตลฝ์ร่ัง อาหารญ่ีปุ่น อาหารเกาหลี อาหารจีน  
ทั้งสด ทั้งน่ึง ทั้งป้ิง ทั้งทอด ทั้งยา่ง ทั้งสเตก็ ทั้งแบบซูซิ แบบซาซิมิ ปรุงโดยเหล่าพอ่ครัวแม่ครัวมืออาชีพ พร้อมของหวาน 

ของอร่อยประจ าวนั และเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลลกอฮอล ์ไอศกรีม เคก้  เป็นตน้   

พเิศษ ! บริการขาปูยกัษ์เกาหล ีSnowCrab  แบบไม่อั้น   
หลงัจบรายการท่องเท่ียว  พาท่านเดินทางกลบัท่ีพกั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



DAY วนัที่ห้า  กรุงโซล – สนามบินนานาชาติอนิชอน – กรุงเทพฯ เชา้ กลางวนั ค ่า 

5  x x - 

รับประทานอาหารเช้า แบบอเมริกนัเกาหลชุีด หรือ เซมิ ที ่ห้องอาหารโรงแรม 

 
ศูนย์โสมเกาหลี  ทุกท่านจะไดรู้้จกัสมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแห่งมวลสมุนไพร  เพราะเกาหลีใตเ้ป็นประเทศท่ีมีการผลิตโสมเกาหลีท่ีมี
คุณภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลก  ซ่ึงใครใครท่ีไดม้าเท่ียวก็จะช่ืนชอบหาซ้ือเป็นของฝากเพราะราคาท่ีถูกวา่เมืองไทยและคุณประโยชน์นานปัการ 
เช่น ช่วยเสริมความแขง็แรงใหแ้ก่ระบบยอ่ยอาหารและปอด ช่วยท าให้จิตใจสงบและเพ่ิมพละก าลงัโดยส่วนรวม  สรรพคุณทางการแพทย ์ช่วย
บ ารุงหวัใจ ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทาง เพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง   
นมัสการวดัหลวงทีส่ าคัญทีสุ่ดของประเทศ #วดัโซเกซา เป็นวดัศูนยก์ลางของพทุธศาสนานิกายเซนท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในประเทศเกาหลี  
วดัศูนยก์ลางจดังานเทศกาลโคมไฟทุกเดือนห้าของทุกปี ตรงกบัวนัท่ี 8 เดือน 4 ของปีจนัทรคติ โดยพทุธศนิกชนทัว่เกาหลีและทัว่โลกจะร่วมตวั
และจดัเทศกาลขบวนแห่โคมไฟรูปดอกบวั  ภายในโบสถก์ลางจะเป็นท่ีประดิษฐานขององคพ์ระสมัมาสมัพทุธเจา้หรือองคพ์ระศกัยมุนีทั้งสาม
โลก  พระช๊อกโกแลต๊ (พระท่ีชาวเกาหลีเช่ือเร่ือการขอพรลูก)  พระบรมสารีริกาธาตุ  ตน้สนท่ีน ามาจากเมืองจีน ซ่ึงมีอายกุวา่ 700 ปี  ใกล ้ๆ กบั
วดั มีร้านสงัฆภณัฑม์ากมายตั้งอยู ่

อาหารกลางวนั 

เมนูเปิบพสิดาร-ไก่ตุ๋นโสม อาหารวงัในสมยัก่อน เช่ือกนัวา่บ ารุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตวั ในหมอ้ดินร้อน 

หลงัอาหารกลางวนั 

 
 

พาท่านขึน้ภูเขานัมซาน #Namsan – ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงและอิสระถ่ายรูปคู่หอคอย N Tower เป็น 1 ใน 

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

พพิธิภัณฑ์สาหร่าย สถานท่ีท่ีจดัแสดงขบวนการและขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่ตน้น ้ าจนถึงปลายทางการผลิตออกมาเป็นสาหร่ายกินไดใ้นรูปแบบ
ต่างๆ ใหเ้รารับประทานได ้ นอกจากน้ี เรายงัสามารถชิมและเลือกซ้ือสาหร่ายกลบัไปเป็นของฝากของทานเล่นได ้โดยมีรสต่างๆ อยา่งเช่น รส
คาลบี รสธรรมชาติ รสดั้งเดิม รสน ้ ามนัมะกอก รสกิมจิ รถวาซาบิ ฯลฯ   

แวะซ้ือของฝากติดไม้ติดมือทีศู่นย์รวมของพืน้เมือง (ละลายเงินวอน)  ก่อนอ าลาเกาหลี  แวะซ้ือของฝากติดไมติ้ดมือท่ีศูนย์รวมของ
พ้ืนเมือง (ละลายเงินวอน)  สาหร่ายหลากรูปแบบ หลากรสชาติ ขนมอร่อยต่างๆ ซีเรียลช็อคโก กาแฟ กระดูกมา้เจจูโด  ขนมโสม ชาโสม 



เคร่ืองส าอางโสม หมอนสุขภาพ  กิมจิ  เป็บโปโร้ (ป๊อกก้ีเกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) ของใชใ้นบา้น ลูกบอลซกัผา้  เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ของท่ี
ระลึก เป็นตน้  

เยน็.....ข้ึนอยูก่บัวนัและเวลาท่ีเดินทาง  เหินฟ้ากลบักรุงเทพฯ 

ออกเดินทำงโดยสำยกำรบิน Korean Air, Asiana Airlines , บินประมำณ 5 ช.ม.  
(อำหำรเช้ำหรือค ำ่ ควำมบันเทิง ภำพยนตร์ และ เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง และบริกำรอ่ืนๆ บนเคร่ือง) 

ค ่า.....เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ 
 

รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากผูจ้ดัอีกคร้ังหน่ึง   สงวนสิทธิในเร่ืองเท่ียวบินและตารางบินสายการบิน ราคา และ รายการ 
เปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนได้  โดยมิตอ้งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี 
เน่ืองจากเป็นการช าระค่าทวัร์ในลกัษณะเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ เช่น ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  
การกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย  เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ   ไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่เท่ียวบาง
รายการ เป็นตน้ 

ขอบคุณท่ีมำของภำพดีดจีำกกำรท่องเท่ียวเกำหล ี www.visitkorea.co.kr ภำพท้ังหมดท่ีแสดงใช้เพ่ือประกอบควำมเข้ำใจ 
 

เมนูอาหารทัวร์ส าหรับคณะ (ภาพอาหารท่ีแสดงใชเ้พื่อประกอบความเขา้ใจ) 
ลิม้ลองเมนูดังตามละคร Winter Love Song “ ทัคคาลบี “  ชุด 4 ท่าน/โต๊ะ หรือไก่บาร์บีคิวผดั
ซอสเกาหลีอาหารเล่ืองช่ือของเมืองชุนชอน น าไก่บาร์บีคิว ตกหรือขา้วเหนียวป้ัน มนัหวาน ผกัต่าง ๆ ลง
ผดัร่วมกบัซอสบาร์บีคิวเกาหลีในกะทะแบน วิธีการทานแบบเม่ียงค าไทยโดยห่อกบัผดักาดเขียวเกาหลี 
เม่ือทานไประยะหน่ึง จะน าขา้วสวยและสาหร่ายแห้งมาผดัรวมกับทัคคาลบี เพ่ือให้เกิดอาหารชนิด
ใหม่ค่ือทคัคาลบีโปคึมหรือขา้วผดัทคัคาลบีท่ีทั้งหอมและน่าทาน เสริฟพร้อมเคร่ืองเคียง   

เมนูหม้อไฟชาบูเห็ด ชุด 4 ท่าน/โต๊ะ อาหารพ้ืนเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตั้งแต่สมยัมองโกเลียบุก
คาบสมุทรเกาหลี คลา้ยสุก้ีหมอ้ไฟ   โดยน าเน้ือหมูสไลด์ ตม้รวมมิตรกบัผกัตามฤดู เห็ดเกาหลี วุน้เส้น
หรือเสน้ก๋วยเต๋ียว  ใบบีซูหอม ในหมอ้ไฟ  เสริฟพร้อมน ้ าจ้ิม ขา้วสวย และ เคร่ืองเคียงต่างๆ   

 

 
 

เมนูหมูย่างคาลบี เสริฟไม่อั้น ชุด 4 ท่าน/โตะ๊ อาหารพ้ืนเมืองเกาหลีท่ีเล่ืองช่ือและรู้จกักนัดีทัว่โลก 
มีรสชาติออกหวาน นุ่มและกลมกล่อม น าเน้ือหมูสต็กหรือหมูช้ินหมกั ป้ิงย่างบนกะทะ และตดัเป็นช้ิน
พอค า ห่อทานกบัผกักาดเขียวแบบเม่ียงค าไทย  โดยใส่น ้ าจ้ิมเตา้เจ้ียว (เคร่ืองจ้ิมหมกั ท่ีช่วยชูรสอยา่งดี) 
ตามดว้ยขา้วสวยร้อนเลก็นอ้ย  อยา่ลืม ! ทานเคร่ืองเคียงต่างๆ เพื่อความสมดุลในการทานแบบหยนิหยาง   
บุฟเฟ่ต์อร่อยล า้!!!  เมนูบาร์บีคิวป้ิงย่างสไตล์เกาหลี กินไม่อั้น ชุด 4 ท่าน/โต๊ะ  กบัหลากหลาย
สไตลข์องเน้ือหมู ไม่วา่จะเป็นแบบติดมนัสนัคอ แบบสามชั้น แบบหมกัหวาน  เพ่ิมเติมบริการเน้ือววั เน้ือ
ไก่ ไส้กรอก แฮม เห็ด  อีกทั้ ง ข้าวสวยหุง น ้ าซุปสาหร่ายมิยกกุก สลัด กิมจิ ใบผักกาดเขียวซังซู 
เคร่ืองปรุงน ้ าจ้ิมเตา้เจ้ียว (เคร่ืองจ้ิมหมกั ท่ีช่วยชูรสอยา่งดี)  ของทานเล่น เช่น ขา้วเหนียวต๊อกโป๊ะก้ี ของ
หวาน และ เคร่ืองเคียงต่างๆ ใหล้ิ้มลองกนั  

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  

http://www.visitkorea.co.kr/


เมนูเปิบพสิดาร-ไก่ตุ๋นโสม  เสิร์ฟท่านละ 1 ตวั ในหมอ้ดินร้อน อาหารวงัในสมยัก่อน ตั้งแต่สมยั
ราชวงศ์โซซอน เช่ือกนัว่าบ ารุงและเสริมสุขภาพ  โดยใชไ้ก่ท่ีมีอายุวยัรุ่น ภายในตวัไก่จะมีขา้วเหนียว 
รากโสม พทุราแดงและเคลด็ลบัในการตุ๋นเพ่ือใหร้สชาติกลมกล่อม เน้ือไก่นุ่มและยอ่ย  เสริฟพร้อมเคร่ือง
เคียงคู่โตะ๊ เช่น กกัตุกีหรือหวัไช่เทา้หมกัดอง หรือ กิมจิหมกัดอง และ เหลา้โสม เป็นตน้ 

 

มื้อพิเศษ !  อินเตอร์บุฟเฟ่ต์เกาหลีหลากประเภท ท่ีมีให้เลือกทั้งอาหารสไตล์ฝร่ัง อาหารญ่ีปุ่น 
อาหารเกาหลี อาหารจีน  ทั้ งสด ทั้งน่ึง ทั้ งป้ิง ทั้ งทอด ทั้งยา่ง ทั้ งสเต็ก ทั้งแบบซูซิ แบบซาซิมิ ปรุงโดย
เหล่าพ่อครัวแม่ครัวมืออาชีพ พร้อมของหวาน ของอร่อยประจ าวนั และเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลลกอฮอล ์

ไอศกรีม เคก้  เป็นตน้  พเิศษ ! บริการขาปูยกัษ์เกาหล ีSnowCrab  แบบไม่อั้น    

 

Price & Conditions  

ราคานีเ้ป็นราคาส าหรับนักท่องเทีย่วชาวไทยหรือผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน (นักท่องเทีย่วต่างประเทศ โปรดเช็ค)  

โปรแกรม Premium H e l l o  SKI  เกาหลี 5 วนั 3 คืน  ราคาเร่ิม (บาท) 20,900 

เดินทาง 25พฤศจิกายน-มีนาคม63  สายการบิน PREMIUM AIRLINE กรุ๊ปคณะ 25-30 ท่านต่อคณะ 
 

 เดินทางขั้นต ่าปกติ  15  ท่านผูใ้หญ่ (ท่ีนัง่จ ากดั จองและจ่ายก่อนไดสิ้ทธิก่อน จองหลงั อาจตอ้งเพ่ิมค่าตัว๋)  
 หากต ่ากวา่ก าหนด อาจจะไม่มีหวัหนา้ทวัรและอาจตอ้งมีการเปล่ียนแปลงราคา  หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิม

เพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์ 
 สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนราคาเพ่ิม หากมีการปรับข้ึนของภาษีน ้ามนัหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน คิดอตัรา ณ วนัท่ี 08.08.19 
 สงวนสิทธิในเร่ืองเท่ียวบินและตารางบิน ราคา และ รายการ เปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนได ้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

ในกรณีทีไม่ใชต้ัว๋กรุป๊แตต่อ้งการจอยทวัร ์คิดทา่นละ 10,900 บาท 

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 าตวัคนต่างดา้ว (3) ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่ (4) ส าเนา
ทะเบียนบา้น(ถา้มี) (5)รูปถ่ายสี 2 น้ิวท่านละ1รูป   
 ผู้ จัดจะเป็นผู้ด  ำเนินกำรย่ืนวซ่ีำให้ท่ำน โดยท่ำนจ่ำยค่ำบริกำรต่ำงหำก (ส ำหรับหนังสือเดินทำงต่ำงด้ำวผู้ เป็นเจ้ำของหนังสือเดินทำง

จะต้องท ำเร่ืองแจ้ง เข้ำ-ออกด้วยตนเองก่อนจะย่ืนวซ่ีำ) สิทธ์ิกำรออกวซ่ีำขึน้อยู่กับสถำนทูตเท่ำน้ัน 
4. ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกลุ ค าน าหนา้ช่ือ เลขท่ีหนงัสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชใ้น

การจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีมิไดส่้งหนา้ส าเนาหนงัสือเดินทาง (พร้อมทั้งหนา้เปล่ียนช่ือนามสกลุ ถา้มี) ใหก้บัทางผูจ้ดั 
 

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

วนัพธุ 27 พฤศจิกายน 19 01 ธนัวาคม 19 20,900 4,900  
วนัศุกร์ 29 พฤศจิกายน 19 03 ธนัวาคม 19 20,900 4,900  

 

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

วนัพธุ 04 ธนัวาคม 19 08 ธนัวาคม 19 21,900 4,900  
วนัศุกร์ 06 ธนัวาคม 19 10 ธนัวาคม 19 22,900 4,900 วนัหยดุ 
วนัพธุ 11 ธนัวาคม 19 15 ธนัวาคม 19 21,900 4,900  
วนัศุกร์ 13 ธนัวาคม 19 17 ธนัวาคม 19 21,900 4,900  
วนัพธุ 18 ธนัวาคม 19 22 ธนัวาคม 19 21,900 4,900  
วนัศุกร์ 20 ธนัวาคม 19 24 ธนัวาคม 19 21,900 4,900  
วนัพธุ 25 ธนัวาคม 19 29 ธนัวาคม 19 22,900 4,900  
วนัศุกร์ 27 ธนัวาคม 19 31 ธนัวาคม 19 28,900 6,900 วนัหยดุปีใหม่ 
วนัเสาร์ 28 ธนัวาคม 19 01 มกราคม 19 29,900 6,900 วนัหยดุปีใหม่ 
วนัอาทิตย ์ 29 ธนัวาคม 19 02 มกราคม 19 28,900 6,900 วนัหยดุปีใหม่ 

 

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

วนัพธุ 01 มกราคม 20 05 มกราคม 20 21,900 4,900  
วนัศุกร์ 03 มกราคม 20 07 มกราคม 20 21,900 4,900  
วนัพธุ 08 มกราคม 20 12 มกราคม 20 21,900 4,900  
วนัศุกร์ 10 มกราคม 20 14 มกราคม 20 21,900 4,900  
วนัพธุ 15 มกราคม 20 19 มกราคม 20 21,900 4,900  
วนัศุกร์ 17 มกราคม 20 21 มกราคม 20 21,900 4,900  
วนัพธุ 22 มกราคม 20 26 มกราคม 20 21,900 4,900  
วนัศุกร์ 24 มกราคม 20 28 มกราคม 20 21,900 4,900  



วนัพธุ 29 มกราคม 20 02 กมุภาพนัธ์ 20 21,900 4,900  
วนัศุกร์ 31 มกราคม 20 04 กมุภาพนัธ์ 20 21,900 4,900  

 

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

วนัพธุ 05 กมุภาพนัธ์ 20 09 กมุภาพนัธ์ 20 21,900 4,900  
วนัศุกร์ 07 กมุภาพนัธ์ 20 11 กมุภาพนัธ์ 20 22,900 4,900 วนัหยดุ มาฆบูชา 
วนัพธุ 12 กมุภาพนัธ์  20 16 กมุภาพนัธ์  20 21,900 4,900  
วนัศุกร์ 14 กมุภาพนัธ์ 20 18 กมุภาพนัธ์ 20 21,900 4,900  
วนัพธุ 19 กมุภาพนัธ์ 20 23 กมุภาพนัธ์ 20 21,900 4,900  
วนัศุกร์ 21 กมุภาพนัธ์  20 25 กมุภาพนัธ์  20 21,900 4,900  
วนัพธุ 26 กมุภาพนัธ์ 20 01 มีนาคม 20 21,900 4,900  
วนัศุกร์ 28 กมุภาพนัธ์  20 03 มีนาคม  20 21,900 4,900  

 

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

วนัพธุ 04 มีนาคม 20 08 มีนาคม 20 20,900 4,900  
วนัศุกร์ 06 มีนาคม 20 10 มีนาคม 20 20,900 4,900  
วนัพธุ 11 มีนาคม 20 15 มีนาคม 20 20,900 4,900  
วนัศุกร์ 13 มีนาคม 20 17 มีนาคม 20 20,900 4,900  
วนัพธุ 18 มีนาคม 20 22 มีนาคม 20 20,900 4,900  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

อตัรา
ค่าบริการ
รวม   

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

รายการ + สายการบินจ ากดัน ้ าหนกัเพียงท่านละ 23 กก.  (ข้ึนอยูก่บันโยบายสายการบิน ไม่เกินจ านวน 1-2 ช้ิน)  และถือ
ข้ึนเคร่ืองไดอี้กท่านละ 1 ช้ิน 10 กก. (ตามขนาดท่ีก าหนดของสายการบิน ไม่รวมกระเป๋าสะพาย) +  ประกนัอุบติัเหตุตาม
กรมธรรม ์(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 ำตัวหรือกำรถกูฆำตกรรมหรือถกูท ำร้ำยร่ำงกำย)  
ตัว๋เคร่ืองบินและค่าทวัร์ทีช่ าระแล้ว 

ตั๋วเคร่ืองบิน ไปกลบัแบบหมู่คณะ ไม่สำมำรถ 
เปล่ียนเท่ียวบินไปหรือกลบั เปล่ียนวนัเดินทางไปหรือกลบั เปล่ียนช่ือผูเ้ดินทาง อพัเกรดท่ีนัง่ คืนค่าบตัรโดยสาร 

และหำกยกเลิกกำรเดินทำง  ไม่มีระบบ คืนเงินบางส่วน    หากผู้โดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศ
เกาหลี จากเจา้หนา้ท่ีแรงงานไทยหรือเจา้หนา้ท่ีตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองท่ีประเทศเกาหลี 
ทางผูจ้ดัและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนทุกกรณี  ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับท่ีประเทศเกาหลี
เรียกเกบ็  ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเท่ียวบินถดัไปท่ีมีท่ีนัง่วา่งหรือตามวนัเดินทางของตัว๋เคร่ืองบิน  ทั้งน้ีแลว้แต่ทาง
เจา้หนา้ท่ีตรวจคนและสายการบิน ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
โรงแรมทีพ่กัที่ระบุในรายการทัวร์ อาจมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากเป็นทวัร์ราคาพิเศษ (โรงแรมท่ีพกัไม่ไดอ้ยูใ่นใจกลางเมือง) 
ปกติผูจ้ดัจะแจง้ใหท้ราบก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ยประมาณ  3-5 วนั พร้อมทั้งใบนดัหมายเตรียมตวัการเดินทาง 



รูปแบบห้องพักของโรงแรมจะแตกต่างกัน  รูปแบบห้องพกัของโรงแรมจะแตกต่างกนั และอาจมีสไตล์การตกแต่งทุกห้องไม่
เหมือนกัน ห้องพกัเด่ียว (Single เตียงเล็กมาตราฐาน 1 เตียง) ห้องคู่ (Twin เตียงเล็กมาตราฐาน 2 เตียง / Double เตียงใหญ่
มาตราฐาน 1 เตียง)  และห้องพกัแบบ  3 ท่าน  (Family Room 1 เตียงใหญ่+1เตียงเล็ก) ห้องพกัอาจจะไม่ติดกนั ห้องมีขนาด
กะทดัรัด 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 เป็นผลใหร้าคาโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพกัในเมืองเต็ม  
ผูจ้ดัขอสงวนสิทธิในการจดัท่ีพกัตามความเหมาะสม 
เมนูอาหารทัวร์  โดยปกติทางผูจ้ดัจะหลีกเล่ียงอาหารประเภทเน้ือววัเพ่ือส่วนรวม จะบริการเป็นหมูหรือไก่หรือม้ือพิเศษตาม
รายการ โดยส่วนมากอาหารทวัร์มกัจะเป็นอาหารทานเพ่ือโภชนาการและสุขภาพ จะไม่ออกรสจดั แบบอาหารทอ้งถ่ิน เช่น หมู
ยา่งเกาหลี ไก่ตุ๋นโสม เกาหลีมีวฒันธรรมในการรับประทานอาหาร ซ่ึงจะนิยมอาหารชนิดเดียว มกัจะเป็นการทานแบบแบ่งปัน 
คือ 1 ชุดต่อ 4 ท่าน และมีเคร่ืองเคียงแบบต่างๆ พร้อมขา้วสวย     การน าเคร่ืองด่ืมทั้งประเภทแอลกอฮอล์และไม่แอลกอฮอลเ์ขา้
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 ขอใหลู้กคา้ตระหนกัดีวา่เหตุการณ์ดงักล่าวถือเป็นเหตุสุดวิสัยและเช่ือมัน่วา่ผูจ้ดัไดพ้ยายามอยา่งสุดความสามารถ  โดย
ลูกคา้จะไม่ยกเหตขุอ้น้ีมาเป็นขอ้เรียกร้องใดๆ กบัผูจ้ดั  หากลูกคา้ประสงครั์บเงินคืน ทางผูจ้ดัยนิดีคืนเงิน  

ราคา
ค่าบริกา
รไม่รวม  
 

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

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

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

เง่ือนไข
ในการ
จอง   

ปกติมัดจ าท่านละ 5,000 บาทต่อท่าน  โดยตอ้งด าเนินการโอนเงินภายใน 1 วนันบัจากวนัท่ีท าการ
จองและส่งใบเรียกเก็บเงิน  และ ช าระส่วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนเดินทาง  

ช่วงเทศกาล High Season (เทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วนัแรงงาน วนัฉัตรมงคล  วนัหยดุส าคญั

ทางศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือนธนัวาคม)  หรือ เทีย่วบินเหมาล า  มัดจ 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 

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%   
(รำคำทัวร์เป็นกำรซ้ือขำดแบบมเีง่ือนไขกับทำงสำยกำรบินและทำงผู้ จัดทัวร์เส้นทำงเกำหล ีจะไม่มกีำรคืนเงินมดัจ ำหรือค่ำบริกำร
ท้ังหมดไม่ว่ำกรณีใดใด) โดยเฉพำะช่วงเทศกำล High Season หรือ ฤดูกำลท่องเท่ียวของเกำหล ี   
การคืนเงินทุกกรณี  ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีท าการของผูจ้ดั
อย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ 
หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ  และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น 

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

หากท่านต้องซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศ  (เคร่ืองบิน รถทวัร์, รถไฟ) เพ่ือไปและกลับกรุงเทพฯ    กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสาร
ภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาการเดินทางได้       ทั้ งน้ีเพ่ือป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าชา้หรือการเปล่ียนแปลงเวลาของ
เท่ียวบินหรือการเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง 

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

การเช็คอนิตั๋วเดินทางทีเ่คาเตอร์สายการบิน  เง่ือนไข 
 เคาน์เตอร์เช็คอินจะเปิดให้บริการก่อนเวลาเคร่ืองออกสาม (3) ชัว่โมง 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 
 หากสายการบินเห็นควรว่าไม่สมควรแก่การเดินทางเน่ืองจากอาการเมาสุราหรือมีลกัษณะอาการท่ีเป็นอนัตรายอย่างเห็นไดช้ดัในทาง

การแพทย ์และ/หรือ  หากสายการบินเห็นควรว่าไม่เหมาะสมในการเดินทางโดยเหตุผลทางการแพทย ์หรือเง่ือนไขทางการแพทยข์อง
ท่านอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพแก่ผูโ้ดยสารอ่ืน 

 

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

เพ่ือความคุ้มครองบาดเจ็บ 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 าเนินการในการแยกทอ่งเที่ยวเอง 300 USDต่อท่าน  (ก่อนซ้ือทวัร ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท่ี์เป็นจริง เพื่อทางผูจ้ดัจะไดค้ิด

ค่าบริการท่ีเหมาะสม)   หมายเหตุ หากการไปพบเพ่ือนหรือญาติหรือไปติดต่อธุรกิจหรือท่องเท่ียวอิสระ ท าหลงัจากท่ีรายการเสร็จส้ินในแต่

ละวนัแลว้ ไมเ่ป็นเหตุท่ีทางผูจ้ดั จะตดัการใหบ้ริการท่านแต่อยา่งใด  

 ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไมข่ายใหแ้ก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น หรือ มีโรคประจ าตวับางอย่าง หรือ ทอ้งอ่อนหรือทอ้งแก่มาก หรือ มีเด็กอายุ 1-2 

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

สรา้งความสุขแก่คณะผูเ้ดินทาง)   

 ขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัท่านผูเ้ดินทางท่ีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศเกาหลีใตเ้พ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการอ่ืนใดอนัมิใช่การท่องเท่ียว  

 การเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวในทุกการเดินทางอาจเกิดการเปล่ียนแปลง  ดงัน้ี รายการท่องเท่ียว เมนูอาหาร โรงแรมท่ีพกั รถทวัร์ในแต่ละ

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  โดยจะปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จ ากัดความรบัผิดชอบของแต่ละสายการบิน )  บริษัทขนส่ง  รถโดยสาร  เรือบริการ หรือ หน่วยงานท่ี

ใหบ้ริการ  ท่ีจะส่งผลท าใหเ้สียเวลาหรือยกเลิกรายการท่องเท่ียวทวัรบ์างรายการหรือทั้งหมด  ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกรอ้งค่าเสียหาย ไม่วา่

ในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรูสึ้ก และค่าใชจ้่ายท่ีบริษัทจ่ายไปแลว้ เป็นตน้   ขอใหท้ราบว่า  ผูจ้ดัจะด าเนิน

โดยสุดความสามารถท่ีจะประสานงานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้ แต่จะไมคื่นเงิน  

 มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  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 หรือขดัขวางการปฏิบติัหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ี (ตวัแทน) หรือไม่

ปฏิบติัตามค าช้ีแจงของเจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือป้องกนัไม่ใหค้วามประพฤติดงักล่าวด าเนินต่อไป ซ่ึง

รวมไปถึงการยบัยั้ง และปฏิเสธใหบ้ริการ 

 การชอ้ปป้ิงการเลือกซ้ือของนักท่องเท่ียว เป็นส่วนหน่ึงของการท่องเท่ียว โดยเฉพาะการท่องเท่ียวประเทศเกาหลี ใต ้ซ่ึงเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีคน

ไทยช่ืนชอบ   โปรแกรมทัวรอ์าจจะมีการรายการพาไปชอ้ปป้ิงยงัสถานท่ีต่างๆ โดยการเลือกซ้ือของทุกอย่างเป็นเร่ืองการตัดสินใจส่วนตัว

เสมอ  และ ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบทุกการซ้ือของท่าน 

 กระเป๋าลูกคา้ตอ้งยอมรบัในความเส่ียงของกระเป๋าทุกใบของตวัเอง (ท่านสามารถเลือกซ้ือประกนัเพ่ิม เก่ียวกบัสมัภาระกระเป๋า  เพราะสายการ

บินมีก าหนดการจ ากัดความรบัผิดชอบต่อสัมภาระ)  ทางทวัรจ์ะไม่รบัผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าชา้ อุบัติเหตุ ท่ีเกิดจากกรณีใดๆ 

ทั้งส้ิน  ซ่ึงลูกคา้ตอ้งเขา้ใจวา่ โดยปกติทุกฝ่าย เช่น คนขบัรถ  มคัคุเทศก ์หรือ หวัหน้าทวัร์  ถึงแมจ้ะพยายามในการดูแลและระวงัเร่ืองสมัภาระ

กระเป๋าเดินทางลูกคา้ 

ผูร้ว่มเดนิทางตกลงปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการเดนิทางน้ีทกุประการและในกรณีมีขอ้พิพาท ใหถ้ือค าตดัสินของผูจ้ดัเป็นท่ีส้ินสุด 
 



 


