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 หน้าหนาว...ชวนคุณไปห่มหนาวอาบหิมะ ช่วงWinter พเิศษเริม่20,900บาท 

  
 

 
 
กับสายการบินพนัธมิตร Budget Airlines ไทยเกาหลี มั่นใจ สบายใจกว่า 

พเิศษ ! เท่ียวสดุยอดเทศกาลตกปลานํ้าแข็ง (08-26 มกราคม) 
พกักรงุโซล 2 คืน เน้นเน้นแบบคนเลิฟสกี Day Ski Night Ski ท่ีสกีรี
สอร์ท  บตัร Special Pass@สวนสนกุเอเวอร์แลนด์ คร้ังแรกของโลก ! เปิดโลกสวนสัตว์

เปิดท่ี Lost Valley กับรถบสัสะเท้ินนํ้าสะเท้ินบก เทศกาลสโนสเลค สวนสตอรเบอร์ร่ี (หรอื
วฒันธรรมกิมจังกิมจิฮันบก ) เอาใจนกัชอ้ปฮปิฮปิสไตลค์งับุก เมยีงดอง ฮงแด  
พเิศษฟรี ! ล่องเรือแมน่ ํ้าฮัน ! กับเรือสาํราญ “ Pang Show “ 
ชมววิสุดโรแมนตกิยามคํ่าคนื พร้อมชมโชว์ลลีาการทาํขนมปงัสุดน่ารกั..สุดกวนใจ กบั เจา้ชายขนมปงัและลูกทมีสุดบ๊องเสน้ตื้น 

เต็มอ่ิมบฟุเฟ่ต์อินเตอร์ซีฟู้ดขาปูยักษ์ BBQ ป้ิงย่างบุฟเฟ่ต์ 
วนัเดนิทาง :   5 วนั  3 คนื (พกั 1 คนื@Ski Resort  + 2 คนื@กรุงโซล ระดับ First Class)  เดนิทางตามตารางด้านล่าง 
เทีย่วบิน  : Business Air (8B) BKK-ICN/8B868      0010-0730     +  ICN-BKK/8B867     1700-2100   

Jeju Air (7C)  BKK-ICN/7C2204    0055-0815    +  ICN-BKK/7C2203    2005-2350 
Jeju Air (7C)  BKK-ICN/7C2206    0150-0905    +  ICN-BKK/7C2205    2040-0010+1 
Jin Air (LJ)  BKK-ICN/LJ002       2230-0600+1 +  ICN-BKK/LJ001 1720-2120   
Eastar Jet (ZE)              BKK-ICN/ZE512       2220-0600    +  ICN-BKK/ZE511      1730-2120 

  (ทีน่ั่งจํากดัในแต่ละวนั จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อาจต้องเพิม่ค่าตัว๋ ) 
รถโคช :  มาตราฐานเกาหล ี30 หรือ 40 หรือ 45 ทีน่ั่ง   

อาหาร :  อาหารเช้า@โรงแรม 3 มือ้ อาหารกลางวนัและคํา่@ห้องอาหารท้องถิ่น 7 มือ้  
มคัคุเทศก์ :      ชํานาญเส้นทางเกาหลโีดยตรง 

ชวนคุณไปห่มหนาวอาบหิมะ ช่วงWinter  เนน้เนน้แบบคนเลฟิสก ีDay Ski Night Ski ทีส่กรีสีอร์ท 

Fun SKI Snow พเิศษเร่ิม20,900บาท  

 

 

FUNSKISnow พกัสกีรีสอร์ท 1 

เกาหลี 5 วัน 

จดัเตม็ธันวา2014ถงึกลางมีนาคม2015 
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จดัเตม็ธันวา14ถึงกลางมีนาคม2015  กบัสายการบิน Budget Airlines 
พเิศษ ! เท่ียวสุดยอดเทศกาลตกปลานํ้าแขง็ (08-26 มกราคม) 

เตม็อิม่บุฟเฟ่ต์อนิเตอร์ซีฟู้ดขาปูยกัษ์ BBQ ป้ิงย่างบุฟเฟ่ต ์
เพิม่คุณค่าการเดนิทาง ร่วมเดนิทางไปกบัเรา " การเดนิทาง " ของคุณ จะสุขสนุกกว่าทีเ่คย กบัผู้ชํานาญทวัร์เกาหลกีว่า 19 ปี 

จดัราคาสดุพิเศษ...เพ่ือนักเดินทางท่องเท่ียวโดยสจุริต ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการรบัผูเ้ดินทางด้วยวิจารณญาณของทางผูจ้ดั เพ่ือ 

DAY 1  กรุงเทพฯ – เกาหลีใต ้                                                                    เส้นทาง  กรุงโซล – เคยีงกโีด (คังวนัโด) 
DAY 2  (-.L.D) 

เท่ียง  เมนูไก่ทคัคาลบี 
คํ่า  เมนูหมูไฟบลูโกกิ 

สนามบินอินชอน – ตามรักซ่ีรียรั์กโรแมนติก Winter Love Song ท่ี เกาะนามิ – เทศกาลเล่นสกีสโนวท่ี์สกีรี
สอร์ท (ค่าเช่าอุปกรณ์สกี สโนบอร์ด สกีลิฟท์ ชุดสกี ไม่รวมในราคาทัวร์) - พกัสกีรีสอร์ท 1 คืน 

ช่วง 08-26 มกราคม  แถมฟรี !  Korea’s Top Winter Festivals  เทีย่วเทศกาลตกปลานํา้แขง็ 

Sancheoneo (Moutain trout) Ice Festival @เมือง Hwacheon  บริการฟรี !!!  ยมือุปกรณ์ตกปลา 
เล่นสโนสเลดแบบชาวนํา้แขง็  ชมประติมากรรมแกะสลกัหิมะนํา้แข็งที ่ ลิม้ลองปลาย่างตัวโตอกีท่าน
ละ 1 ตัว   

DAY 3 (B.L.D) 

เชา้  อาหารเชา้โรงแรม 
เท่ียง เมนูหมอ้ไฟชาบู  
คํ่า  เมนูบุฟเฟ่ตอิ์นเตอร์
ซีฟู้ ด+ขาปูยกัษ ์

 

เคียงกีโด – เทศกาลเล่นสกีสโนวท่ี์สกีรีสอร์ท (ค่าเช่าอุปกรณ์สกี สโนบอร์ด สกีลิฟท์ ชุดสกี ไม่รวมในราคา
ทัวร์) – พาไปชมสวนกรีนเฮาส์สตอรเบอร์ร่ี ใหท่้านไดถ่้ายรูป เกบ็ชิม สตอร์เบอร์ร่ีทานเป็นท่ีระลึก (จาํนวน
เกบ็ข้ึนอยูก่บัผลผลิตแต่ละสปัดาห์และนโยบายของเจา้ของสวน) – ปล่อยความแก่และเติมเตม็ความสุขท่ี
สวนสนุกเอเวอร์แลนด ์หรือ “ ดิสนียแ์ลนดเ์กาหลี  ” รวมบัตร Special Pass Ticket เล่นเคร่ืองเล่นได้ไม่จาํกัด
รอบ  ท่ีสวนสัตว์เปิด Safari, Lost Valley กบัรถบสัสะเท้ินนํ้าสะเท้ินบก, K-POP Hologram, T-Express, 
Amazon Express  เทศกาลเล่นสโนสเลด ขบวนพาเหรดตามวนัเวลา ในแต่ละวนั – กรุงโซล – ชมทศันียภาพ
กรุงโซล ท่ีภูเขานมัซาน ถ่ายรูปคู่กบัหอคอย N Tower + ท่านสามารถเตรียมกญุแจคู่รัก เพ่ือทาํสญัญารัก
คลอ้งท่ี Love Rock Cable (ค่าบตัรลิฟทข้ึ์นสู่จุดชมวิวบนหอคอย ไม่รวมไวใ้นค่าทวัร์) –  พกักรุงโซล 2 คืน   

DAY 4  (B.L.D) 

เชา้  อาหารเชา้โรงแรม 
เท่ียง เมนู BBQ ป้ิงยา่ง
บุฟเฟ่ต์ (เน้ือหมูเน้ือววั
และอ่ืนๆ) 
คํ่า เมนูอนัดองจิมทคั  

กรุงโซล – พาท่านไปสู่ศูนยโ์สมเกาหลี  เพราะเกาหลีใตเ้ป็นประเทศท่ีมีการผลิตโสมเกาหลีท่ีมีคุณภาพเป็น
อนัดบั 1 ของโลก – ศูนยฮ๊์อกเกต็นามู  เพื่อนท่ีดีในการดาํเนินชีวิต !   – เลือกซ้ือคอสเมติกหลากยีห่อ้คุณภาพ
เพื่อบาํรุงผิวหนา้จากภายในสู่ภายนอก@ศูนยเ์วชสาํอางเคร่ืองสาํอาง – ยา่นวยัรุ่นและคาเฟ่หนา้เมืองมหา
ลยัฮงแด – สินคา้ปลอดภาษีดิวต้ีฟรีท่ีไดช่ื้อว่าถูกกว่าหลายประเทศในเอเชียมาก – แวะแช๊ะรูปบริเวณคลอง
ชองแกชอน – ยา่นแฟชัน่สุดฮิปเมียงดอง – พกักรุงโซล 

พเิศษฟรี ! ล่องเรือแม่นํา้ฮัน ! กบัเรือสําราญ “ Pang Show “  

ชมววิสุดโรแมนติกยามคํ่าคืน   
พร้อมชมโชวลี์ลาการทาํขนมปังสุดน่ารัก..สุดกวนใจกบัเจา้ชายขนมปังและลูกทีมสุดบอ๊ง

เส้นต้ืน 
DAY 5 (B.L.-) 

เชา้  อาหารเชา้โรงแรม 
เท่ียง เมนูไก่ตุ๋นโสม 

กรุงโซล – พาท่านตรวจสุขภาพท่ีศูนยน์ํ้ ามนัใบสนเขม็แดง เป็นงานนวตักรรมวิจยัช้ินใหม่ล่าสุดของเกาหลี 
– พายอ้นเวลากลบัไปยงับริเวณท่ีตั้งของบา้นชนชั้นยางบางของเกาหลีในราชวงศโ์ซซอน เรียกวา่ “ พชูอน 
ฮนันก ”  – Korea Shopping Center - สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ 
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ไม่ให้ถกูเพ่งเลง็ว่าให้ความร่วมมือกบัผูท่ี้มีเจตนาไม่สจุริตเข้าสู่ประเทศเกาหลีใต้  อีกทัง้อาจทาํให้ผูจ้ดัอาจถกูปรบัจากภาครฐั หรือถกูให้
เสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึน้และจดัให้เฉพาะลกูค้าท่ีประสงคจ์ะไปท่องเท่ียวตามรายการของทวัรท์กุวนัเท่านัน้  หากท่านไม่สามารถร่วมทวัรท์กุ
วนั เพราะจะไปติดต่อธรุกิจ เย่ียมญาติ หรือต้องการไปท่องเท่ียวอิสระกบัเพ่ือนหรือญาติ  แค่สมคัรมารว่มทวัรเ์พียงเพ่ือการใช้ตัว๋เครือ่งบิน
และท่ีพกัในราคาพิเศษ (ก่อนซ้ือทวัร ์จะต้องแจ้งความประสงคท่ี์เป็นจริง เพ่ือทางผูจ้ดัจะได้คิดค่าบริการท่ีเหมาะสม) หากท่านไม่แจ้ง และ

ปรากฏว่าท่านไม่รวมทวัรใ์นบางวนั ทางบริษทัจะคิดค่าดาํเนินการในการแยกท่องเท่ียวเอง 300  USD และทางผูจ้ดัขอ
สงวนสิทธิในการจะยกเลิกท่ีพกั อาหาร ทวัร ์ และการใช้รถตามรายการทนัที และขอสงวนสิทธิในการขายหรือไม่ขายให้แก่ท่านท่ีต้องใช้
รถเขน็ หรือ มีโรคประจาํตวับางอย่าง (ก่อนซ้ือทวัร ์จะต้องแจ้ง เพ่ือหาข้อตกลงร่วมกนั)  หมายเหต ุหากการไปพบเพ่ือนหรือญาติหรือไป
ติดต่อธรุกิจหรอืท่องเท่ียวอิสระ ทาํหลงัจากท่ีรายการเสรจ็ส้ินในแต่ละวนัแล้ว ไม่เป็นเหตท่ีุทางผูจ้ดั จะตดัการให้บริการท่านแต่อย่างใด  

วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ   คํา่ (นัดหมายเวลาแต่ละคณะก่อนออกเดนิทาง 3 ช่ัวโมงล่วงหน้าก่อนเคร่ืองออก) 

พร้อมกนัทีช้ั่น 4 ผู้โดยสารขาออก  หน้าเคาน์เตอร์เช็คอนิหมายเลข F สายการบิน Business Air ใกล้ประตูทางเข้าหมายเลข  3-4 

พร้อมกนัทีช้ั่น 4 ผู้โดยสารขาออก  หน้าเคาน์เตอร์เช็คอนิหมายเลข S  สายการบิน Jeju Air ใกล้ประตูทางเข้าหมายเลข  8-9 

พร้อมกนัทีช้ั่น 4 ผู้โดยสารขาออก  หน้าเคาน์เตอร์เช็คอนิหมายเลข  M สายการบิน Jin Air  ใกล้ประตูทางเข้าหมายเลข  5-6 

พร้อมกนัทีช้ั่น 4 ผู้โดยสารขาออก  หน้าเคาน์เตอร์เช็คอนิหมายเลข  K สายการบิน Eastar Jet ใกล้ประตูทางเข้าหมายเลข  5-6 

หากท่านต้องซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลับกรุงเทพฯ   กรุณาเลือกซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลือ่นวัน
และเวลาในการเดนิทางได้      ทั้งน้ีเพือ่ป้องกนัปัญหาเทีย่วบินล่าช้าหรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของเทีย่วบินหรือการเปลีย่นแปลงวันเดนิทาง 

ข้อแนะนํา  

 หากท่านมปัีญหาเร่ืองอาหารกรุณาแจ้งทางผู้จัดทราบล่วงหน้า 

 ห้ามนําผลไม้และเนือ้สัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศเกาหลใีต้ หากพบจะต้องเสียค่าปรับ 

 เตรียมสัมภาระขนาดกลาง เน่ืองจากโรงแรมทีพ่กัในเกาหลไีม่มบีริกรช่วย (แนะนํา ตลอดทริปจะต้องดูแลกระเป๋ายกขึน้ลงห้องด้วยตวั
ท่านเอง เพือ่ป้องกนัหลายกรณีทีอ่าจเกดิขึน้ได้)  ควรจัดสัมภาระให้มนํีา้หนักไม่เกนิ 10-20 กก. ต่อช้ิน  สายการบินจํากดันํา้หนักเพยีง
ท่านละ 20 กก. (ไม่เกนิจํานวน 2 ช้ิน) และถือขึน้เคร่ืองได้อกีท่านละ 1 ช้ิน 7 กก. (ไม่รวมกระเป๋าสะพาย) 

 กระเป๋าทุกใบจะต้องฝากให้กบัทางเจ้าหน้าทีส่ายการบินด้วยตวัท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน 

 สนามบินสุวรรณภูม ิ “ ไม่มกีารประกาศเรียกลูกค้าขึน้เคร่ือง ”  กรุณารอที่ประตูขึน้เคร่ืองอย่างน้อย 30 นาท ีก่อนเวลาเคร่ืองออก 

 นําเส้ือแจ็คแกต็ตดิตวัขึน้เคร่ืองด้วย เพราะอากาศอาจจะเยน็และเพือ่การพกัผ่อนทีอ่บอุ่น  (สําหรับ มอืใหม่ หรือ คนกลวัวนัแรกๆ จะ 
jetlag หรืออาการเมาเวลาจากการเปลีย่นโซนเวลาของโลก แนะนํา :  นอนให้มากทีสุ่ด หรือ ทานยาแก้เมา เพราะมมีฤีทธ์ิทาํให้นอน
หลบั ไม่ดื่มสุราหรือของมนึเมา และดืม่นํา้มากๆ) 

สายการบิน  การจัดที่น่ังบนเคร่ืองบิน เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กําหนด ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ แต่จะทําการ 

Request ให้ได้เท่าน้ัน   งดการคืนบัตรโดยสาร และหากยกเลิกการเดินทาง ทางสายการบินไม่มีระบบ คืนเงินบางส่วน    หากผู้โดยสารถูกปฎเิส

ธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศเกาหลี จากเจ้าหน้าที่แรงงานไทย หรือ เจ้าหน้าที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ตรวจ

คนเข้าเมืองที่ประเทศเกาหล ีทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้ทุกกรณี  ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับที่

ประเทศเกาหลีเรียกเก็บ  ผู้โดยสารต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่น่ังว่างหรือตามวันเดินทางของตั๋วเคร่ืองบิน  ทั้งนีแ้ล้วแต่ทาง
เจ้าหน้าทีต่รวจคนและสายการบิน ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 

โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดนิทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร ว่าจะต้องคงมอีายุเหลอื ณ วนัเดนิทาง มากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป  
และหนังสือเดนิทางเหลอืหน้ากระดาษเพยีงพอให้เจ้าหน้าทีต่รวจคนได้ประทบัตรา หนังสือเดนิทางอยู่ในสภาพทีด่ ี(ไม่ชํารุด) 



 

2024/178 ถนนรมิทางรถไฟสายปากนํา้ แขวง พระโขนง เขต คลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110 
2024/178 Rimthangrodfaisaiparknam Road, Phrakanong, Klongtoey, Bangkok, Thailand, 10110

วันที่สอง สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ตามรักซ่ีรีย์รักโรแมนติก Winter Love 

Song @  เกาะนามิ  (แถมฟรี ! ช่วง 08-26 มกราคม  Korea’s Top Winter Festivals  เที่ยวสุดยอดเทศกาลตก
ปลานํา้แขง็)  ทีสุ่ดของหน้าหนาว ! คํา่คนืนี.้...พกัทีส่กรีีสอร์ท 1 คนื 

ออกเดนิทางสู่ประเทศเกาหลใีต้ เวลาทีเ่กาหลใีต้เร็วกว่าไทย 2 ช่ัวโมง โดยสายการบิน  

 JIN AIR | JEJU AIR | EASTAR JET | BUSINESS AIR  
เวลาบินประมาณ 5-6 ช.ม. (อาหารชุดกล่อง หรือ ชุดเสริฟ Light Breakfast และเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง ยกเว้น Jeju Air)  

เช้า ถึงสนามบินนานาชาติอนิชอน หลงัผ่านพธีิการตรวจคนเข้าเมอืงและศุลกากรแล้ว รถโคชพาท่านข้ามทะเลตะวันตกด้วยสะพานแขวน
ยองจองหรือสะพานเพือ่ความหวงัในการรวมชาติทีย่าวกว่า 4.42 กม.  มียอดโดมสูง 107 เมตร     

เดนิทางสู่จังหวัดคงัวนัโด สถานทีต่ั้งท่าเรือเฟอร์ร่ีเพือ่ข้ามฟากไปยงัเกาะนามิ หน่ึงในสถานทีถ่่ายทาํละครเกาหล ี  Winter Love Song 

หรือ เพลงรักในสายลมหนาว  สถานทีโ่รแมนติกอกีแห่งหน่ึงสําหรับคู่รักคู่หนุ่มสาว ครอบครัว เพือ่นๆ เกาะนา
มมิรูีปร่างเหมือนใบไม้ที่ลอยอยู่  ณ ทีแ่ห่งนี ้ ท่านสามารถเช่าจักรยานหรือมอเตอร์ไบท์เทีย่วรอบเกาะ เดนิเล่น
ชมสวนเกาหล ี คาราวะสุสานนายพลนาม ิ  เดนิผ่านกลางแมกไม้แห่งสวนสนที่สูงเสียดฟ้าเพือ่สุขภาพ ผ่านดง
ต้นสน ดอกสน ต้นเกาลดั เลอืกน่ังที่ม้าน่ังข้างชายฝ่ังเพือ่ชมบรรยากาศโรแมนติกใต้เงาไม้ มองดูพนัธ์ุสัตว์ต่างๆ  
เช่นนกกระจอกเทศ กระต่าย กระรอก เป็ด กวาง ได้เวลาสมควร น่ังเรือกลบัมายงัฝ่ัง    

เทีย่ง  ลิม้ลองเมนูดงัตามละคร Winter Love Song “ ทคัคาลบี “  หรือไก่บาร์บีควิผดัซอสเกาหล ี   

บ่าย (แถมฟรี ! ช่วง 08-26 มกราคม  เทีย่วสุดยอดเทศกาลตกปลานํา้แขง็   Sancheoneo Ice Fishing Festival  
Korea’s Top Winter Festivals  เทศกาล ... Sancheoneo (Moutain trout)  Ice Festival @เมอืง Hwacheon  ตลอดทั้งเดอืนมกราคม 

สนุกกบัเทศกาลตกปลานํา้แข็งที่ใหญ่ทีสุ่ดของเกาหลใีต้ มนัีกท่องเทีย่วมาเยอืนนับ
ล้านคนทุกปี โดยปกตใินเดอืนมกราคม แม่นํา้   Hwacheongang จะแปรสภาพเป็น
นํา้แข็ง ให้ทุกคนเดนิลงไปน่ังตกปลาเทร้าท์ภูเขา หรือ Sancheoneo กนัได้ โดยปลา
เทร้าท์ภูเขาน้ันว่ากนัว่า เป็นสายพนัธ์ุเดยีวกนักบัปลาแซลมอน อาศัยอยู่ในนํา้เยน็ 
อุณหภูมติั้งแต่ 20 องศาเซลเซียสลงไป   อสิระเดนิชมประติมากรรมแกะสลกัหิมะ

นํา้แข็งในรูปทรงต่างๆ ทั้งกลางแจ้งและในร่ม  ขนาดใหญ่ โดยจัดทมีได้อย่างน่ารักน่าถ่ายรูปมากมาก  ป้ันรูปสโนเมนและตกแต่งตามใจชอบ  จับ
ปลาโปโล 2 มอื หน้าผานํา้แข็ง เขียนคาํอธิฐานขอพรขึน้ปีใหม่เทศกาลโคมไฟปลา  เพลงิขายอาหารท้องถิ่น  และความเซอร์ไพรส์กบักจิกรรม
ใหม่ๆ ทีเ่กดิทุกปี  (ไม่รวมค่าเคร่ืองเล่น ค่ากจิกรรมบางชนิด) 

บริการฟรี !!!  ยมือุปกรณ์ตกปลา...ให้ท่านได้สนุกและเพลนิ  และไปเล่นสโนสเลดแบบชาวนํา้แข็ง   
!!!!   ไม่พลาดให้คุณได้ลิม้ลองปลาย่างตวัโตอกีท่านละ 1 ตวั (หวานมนัส์..อร่อย)   

ช่วงอืน่ๆ  บ่าย ออกเดนิทางไปยงัสกรีีสอร์ทท่านสามารถเพลดิเพลนิกบัลานหิมะที่กว้างใหญ่ และ

เนินเล่นสกรีะดับต่างๆ  กระเช้าลฟิท์ ทางรีสอร์ทยงัมบีริการกฬีาในในร่มชนิดอืน่ร้านอาหาร คอฟฟ่ีช้อป 
ซุปเปอร์มาเกด็ไว้คอยบริการ ท่านจะประทบัใจกบัประสบการณ์แปลกใหม่ทีน่ี่ 
(ราคาอุปกรณ์การเช่าโดยประมาณ)   
1) อุปกรณ์การเล่นสก ีประมาณ  40-45,000 วอนต่อเช็ต (รวมค่าไม้สก ี กระดานเลือ่น และรองเท้าสก)ี   
2) กระเช้าลฟิสําหรับท่านทีเ่ล่นสก ีคร่ึงวนั ประมาณ 50-55,000 วอนต่อท่าน  
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เตรียมตวัก่อนเล่นสก ีควรเตรียม ถุงมอืสก ีผ้าพนัคอ แว่นกนัแดด เส้ือแจ๊คเกต็กนันํา้หรือผ้าร่ม และกางเกงรัดรูป ขอคาํแนะนําและฝึกวธีิการเล่น
จากไกด์ท้องถิ่นก่อนลงสนามจริง เพือ่ความปลอดภัยของท่านเองเป็นสําคญั   (หมายเหตุ.... ปริมาณของหิมะและการเปิดให้บริการชองลานสก ี
ขึน้อยู่กบัความเอือ้อาํนวยของอากาศ หากไม่มหิีมะเพยีงพอ ลานสกอีาจจะปิดให้บริการ)   

บางสกรีีสอร์ทมีบริการน่ังกอนดอลล่าชมบรรยากาศสกรีีสอร์ท และ ขึ้นสู่จดุพกัผ่อนบนยอดเขาสูง (อาจจะไม่เปิดให้บริการบางวัน  เน่ืองจากต้อง
พกัตรวจเช็คตามหลกัความปลอดภัย จึงไม่ได้รวมในราคาทวัร์)  
ข้อมูลสกรีีสอร์ท ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่บริเวณหุบเขา  เช่น Yangji Ski Resort ม ี 7 สโลป 6 สกกีระเช้าลฟิท์  Bears Town ม ี 11 สโลป 5 สกี
กระเช้าลฟิท์  Phoenix ม ี12 สโลป 8 สกกีระเช้าลฟิท์ และ กอนดอลล่าชมววิ  Yongpyeong  มี 31 สโลป  15 สกกีระเช้าลฟิท์ และ กอนดอลล่า
ชมววิ   Helli Welli (Hyundai)  ม ี20 สโลป กระเช้าลฟิท์  Oak Valley Resort  รีสอร์ทอโรมา ทีโ่อบล้อมด้วยต้นโอ๊ค มเีนินเล่นสกรีะดบัต่าง ๆ 
ทีม่ถีึง 9 สโลป โดยมสีโลปสูงสุดที ่1,699 เมตร ไฮส์สปรีดลฟิท์  Daemyung Vivaldi Ski Resort ตั้งอยู่ในหุบเขาเหนือระดบันํา้ทะเล 600 เมตร 
มเีนินเล่นสกรีะดบัต่าง ๆ ถึง 13 ระดบั กระเช้าลฟิท์ถึง 10 จุด  เนินเขาเล่นสโนสเลด  กอนดอลล่าชมทศันียภาพหุบเขา   

เยน็ เมนูบาร์บีควิไฟหรือบลูโกก ิ สไตล์ดั้งเดมิของคาบสมุทรเกาหล ี เนือ้หมูสไลด์หมักซอสคนัจังและเคร่ืองปรุงรสต่างๆ  มา

นํามาปรุงจะมรีสออกหวานและมนํีา้ซุปคลุกคลกิไว้ทานแกล้มกบัข้าว 

คํา่ พาท่านเดนิทาง เช็คอนิทีพ่กัสกรีีสอร์ท (ส่วนมากเป็นสไตล์คอนโด เพือ่รอรับนักท่องเทีย่วในฤดูหนาว ตั้งกระจายกระจายอยู่

ในบริเวณของสกรีีสอร์ มหีลากหลายววิทวิทัศน์ ถือเป็นประสบการณ์แปลกใหม่ทีท่่านจะได้สัมผสั) เช่น Yangji, Daemyung Vivaldi, Oak 

Valley หรือเทยีบเท่า   ห้องพกัคํา่คนืน้ี  อาจจะบริการเป็นแบบออนดอล (ออน คอื ความอบอุ่น ดอล คือ ก้อนหิน) หรือ ห้องนอน แบบ
นอนบนพืน้สไตล์เกาหล ี ชาวเกาหลนิียมนอนหลบับนพืน้มากและจะนําผ้าปูทีน่อนทีเ่รียกว่า “โย” และผ้าห่มที่เรียกว่า “อบูีล” พร้อมหมอน
สุขภาพหรือหมอนตามชอบใจ เพยีงสามช้ินเพือ่การพกัผ่อนยามคํา่คนื 

วนัทีส่าม  เล่นสกสีโนว์ทีส่กรีีสอร์ท สวนกรีนเฮาส์สตอเบอร์ร่ี (หรือ วฒันธรรมกมิจังกมิจิแต่งชุดฮันบก)  บัตร 
Special Pass@สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  (เทศกาลเล่นสโนสเลด เร่ิมประมาณวนัท่ี 05 ธนัวาคม ถึง 28 กมุภาพนัธ์)  

ภูเขานัมซาน Love Rock Cable รูปคู่หอคอย N   พกักรุงโซล 2 คนื 
เช้า อาหารเช้าแบบอเมริกนัชุดหรือเซมบุิฟเฟ่ต์ ที่ ห้องอาหารของโรงแรม โปรดคนืห้องพกั ชําระค่าใช้จ่ายส่วนตวั (ถ้าม)ี  

อสิระให้ท่านเพลดิเพลนิเกบ็ภาพความประทบัใจ  หรือ อสิระเลอืกกจิกรรมตามอธัยาศัย  

เทีย่ง เมนูหม้อไฟเห็ดโพซดชาบู อาหารพืน้เมอืงของคาบสมุทรเกาหลตีั้งแต่สมยัมองโกเลยีบุกคาบสมุทรเกาหล ีคล้ายสุกีห้ม้อไฟ 

บ่ายบ่าย พาไปชมสวนกรีนเฮาส์สตอรเบอร์ร่ี ให้ท่านได้เก็บผลไม้สดๆ และยังได้ความรู้ว่าชาวเกาหลีมีวิธีการปลูก
อย่างไรจึงได้ผลผลิตดีและหวานหอมชวนน่ารับประทานใ อิสระถ่ายรูป เก็บชิมสตอร์เบอร์ร่ีทานเป็นที่ระลึก (จํานวน
เกบ็ขึน้อยู่กบัผลติผลในแต่ละสัปดาห์ และนโยบายของเจ้าของสวน ไม่สามารถนําออกมารับประทานภายนอกไร่ได้)   

(หรือ ร่วมเรียนรู้วฒันธรรมการทาํกิมจงัหรือร่วมการทาํกิมจิ  ใหท่้านนาํกิมจิท่ีทาํร่วมกนักลบัไปเป็นของฝากคนทางบา้นไดล้ิ้มลอง ใหทุ้กท่าน

ไดแ้ต่งชุดพ้ืนเมืองเกาหลีฮนับกถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก (กลอ้งของท่านเอง)) 
เทีย่วเอเวอร์แลนด์ “ ดิสนีย์แลนด์เกาหล ี”  สวนเปิดในหุบเขาที่มีช่ือเสียงมากที่สุดของประเทศ มี Festival 
World จะประกอบไปด้วย Global Fair, American Adventure, Magic Land, European Adventure 
และ Equatorial Adventure ท่านสามารถปล่อยความแก่และเติมเต็มความสุขของท่านด้วยบัตร Special 
Pass Ticket สนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นต่างๆ  ซ่ึงท่านสามารถเลอืกเล่นเคร่ืองเล่นได้ไม่จํากดัรอบ  ไม่ว่าจะ
เป็นทีเอก็เพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชาร์ป โรงหนังสามมิติ บ้านผสิีงหมุน ตีลงักาสองตลบ ป่าซาฟารี 
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ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ที่น่ี ชมความน่ารักของหมีที่สามารถส่ือสารกบัคนขับได้อย่างดี  K-POP Hologram  คร้ังแรกของโลก !  เปิดโลก
สวนสัตว์เปิดที่ Lost Valley กบัรถบัสสะเทิน้นํา้สะเทิน้บก และอืน่ๆ  นอกจากนีท่้านยงัสามารถช้อปป้ิงในร้านค้าของที่ระลกึ และสุดท้ายเดินชม
และถ่ายรูปกับสวนดอกไม้ซ่ึงผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตามฤดูกาล เช่นฤดูร้อนจะเป็นดอกกุหลาบและดอกลิลลี่บาน ฤดูใบไม้ผลิจะเป็นดอกทิวลิ
ปบาน ฤดูใบไม้ร่วงจะเป็นดอกเบญจมาศบาน  ฤดูหนาวร่วมฉลองเทศกาลหิมะสนุกแบบไม่รู้ลมืกบัการเล่นสโนว์สเลดแบบไม่จํากดัรอบหรือท่าน
ใดอยากประลองความท้าทายกบัการน่ังสโนว์บัสเตอร์กไ็ม่ว่ากนั.....ขอบอกว่ามนัส์มาก  ขบวนพาเหรดตามวนัเวลา  

คํา่  มือ้พเิศษพร้อมความอิม่ประทบัใจกบัเมนูอนิเตอร์ซีฟู้ดเลฟิเวอร์ทีมี่ให้เลอืกทั้งฝร่ัง ญีปุ่่น เกาหล ี จีน 

เมนูอาหาร ทั้งสด ทั้งป้ิง ทั้งทอด ทั้งย่าง ทั้งแบบซูซิ แบบซาซิมิ พร้อมของหวาน ของอร่อยประจําวนั และเคร่ืองดื่มไม่มี

แอลกอฮอล์ ไอศกรีม เค้ก เป็นต้น  พเิศษ ! บริการขาปูยกัษ์ SnowCrab  แบบไม่อั้น   
หลงัอาหารคํา่  พาท่านขึน้ภูเขานัมซาน-ภูเขาเพยีงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงและอสิระถ่ายรูปคู่หอคอย N  เป็น 1 ใน 17 หอคอย

เมอืงทีสู่งทีสุ่ดในโลก  สูงถึง 480 เมตรเหนือระดบันํา้ทะเล ณ เขานัมซานใจกลางเมืองหลวง 
สถานที่ละครหนังเกาหลีหรือหนังไทยสไตล์เกาหลีมาถ่ายทํากัน (ความเช่ือ : ท่านสามารถ
เตรียมแม่กุญแจลูกกุญแจเพือ่ไปลอ็คกุญแจคู่รัก ณ Love Rock Cable  ซ่ีงเช่ือกนัว่า ถ้าใคร
ขึน้มาคล้องกุญแจและโยนลูกกุญแจทิง้ไป คู่รัก คู่ครอบครัว คู่เพื่อน คู่พี่น้อง คู่มิตรน้ันจะมี

ความรักทีย่ัง่ยนืหรือไม่มใีครมาพรากจากกนัได้)  (ค่าบัตรลฟิท์ขึ้นสู่จดุชมวิวบนหอคอย  ไม่รวมไว้ในค่าทวัร์)  
ได้เวลาสมควร    พาท่านพกัในเมืองหลวงกรุงโซล  ที่มีประชากรถึง 1 ใน 4 ของประเทศ  มีตึก 63 ช้ัน ตึกที่สูงที่สุด  มีแม่นํา้ฮันไหลผ่านใจกลาง
เมืองหลวงของกรุงโซล   เดินทางเข้าเช็คอนิที่พกั ณ โรงแรม  Rich Diamond, M, Together, Golden Forest, Mate, Karak, Co.op City 

(First Class) หรือเทยีบเท่า 

วนัที่ส่ี  กรุงโซล  ศูนย์โสมเกาหล ีศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู ศูนย์คอสเมติกเวชสําอางเคร่ืองสําอาง ย่านวัยรุ่นและคาเฟ่

หน้าเมืองมหาลัยฮงแด ดิวตีฟ้รี แวะแช๊ะรูปบริเวณคลองชองแกชอน  ย่านแฟช่ันฮิปเมียงดอง ที่น่ีที่เดียว ! โร

แมนตกิล่องเรือแม่นํา้ฮัน กบั เรือสําราญ  “ Pang Show “  พร้อมชมโชว์  จากซีรีย์ เจ้าชายขนมปัง  “ คมิทกัก ู“     
เช้า อาหารเช้าแบบอเมริกนัชุดหรือเซมบุิฟเฟ่ต์ ที ่ห้องอาหารของโรงแรม   

พาท่านรู้จักและเข้าใจสมุนไพรโสมเกาหลหีรือราชาแห่งมวลสมุนไพร  เพราะเกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลทีี่มีคุณภาพ
เป็นอันดับ 1 ของโลก  ซ่ึงใครที่ได้มาเที่ยวก็จะช่ืนชอบหาซ้ือเป็นของฝากเพราะราคาที่ถูกว่า
เมืองไทยและคุณประโยชน์นานัปการ เช่น ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด 
ช่วยทําให้จิตใจสงบและเพิ่มพละกําลังโดยส่วนรวม  สรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบํารุงหัวใจ 

ป้องกนัโรคหัวใจขาดเลอืด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง    ใหม่สุด ! แนะนํา...เพือ่นที่ดีในการดําเนินชีวิต! “ ฮ๊อกเกต็นามู ” 
ต้นไม้ชนิดนีเ้จริญเติบโตในป่าลกึบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือนํ้าทะเล 50-800 เมตร เมล็ด
ของพันธ์ุฮ๊อกเก็ตนี.้..ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนํามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับ
แข็งไม่ถูกทาํลายจากการดืม่แอลกอฮอล์ กาแฟ บุหร่ี สารตกค้างจากอาหารและยา      ให้ท่านเลอืกซ้ือคอสเมติกห

ลากยีห้่อคุณภาพที่ผู้หญิงชาวเกาหลีทั้งสาวทั้งไม่สาวแล้วให้ความสําคัญกบัเร่ืองผวิหน้าค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มบํารุงผวิพืน้ฐาน Skin 

Care และเคร่ืองสําอางค์ผสมสมุนไพร @ศูนย์เวชสําอางเคร่ืองสําอาง     

เทีย่ง บุฟเฟ่ต์อร่อยลํา้ !!!  เมนูบาบีควิป้ิงย่างคาลบีสไตล์เกาหล ี กบัหลากหลายสไตล์ของเนือ้หมูและเนือ้ววั ไม่ว่าจะ 

เป็นแบบตดิมนั แบบสันคอ แบบสามช้ัน แ บบหมกัเผด็ แบบหมกัหวาน  แบบสดไม่มกีารหมกั แบบเบอร์เกอร์ เป็นต้น มบีริการข้าวสวย  และ 
เคร่ืองเคยีงต่างๆ ให้ลิม้ลอง    
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บ่าย เที่ยวย่านดังหน้ามหาวิทยาลัยฮงอิก แหล่งรวมของวัยรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมที่กําลงัศึกษาในระดับมหาวิทยาลยัและวัยทํางาน อีกทั้งได้
ช่ือว่าเป็นถนนสายศิลปะอกีแห่งหน่ึงของกรุงโซล  มีสินค้ามากมายหลากหลายปร  ะเภท ทั้งเส้ือผ้าแฟช่ันแบรนด์เกาหลี, รองเท้า, กระเป๋า, 
เคร่ืองสําอาง, เคร่ืองประดับมากมาย, งานศิลป์, ซีดีเพลง-หนัง และโปสเตอร์ดาราที่กาํลงัฮอตฮิต หลากหลาย ฯลฯ  บางคร้ังยงัมีบรรดาศิลปิน
เพือ่ชีวิตเปิดแสดงดนตรีย่อยๆ ให้ฟังให้ชมอีกด้วย  ร้านอาหารและร้านคาเฟ่ทีมน่ารักต่างๆ  เช่น Hello Kitty Café’, , Charlie Brown 

Cafe (Snoopy), Buttercup Café’, DingDong Café’, Trinitea Café’, Etoile Café Homeo Café’   
ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปป้ิง ณ ห้างปลอดภาษีล๊อตเต้หรือดงฮวาดิวตีฟ้รี ให้ท่านได้เลือกซ้ือสินค้าแบรนด์เนมนําเข้าจาก

ต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิด รวมทั้งสินค้าแบรนด์เกาหลียอดนิยมที่ชาวเกาหลี
และชาวญี่ปุ่น  นิยมมาเลอืกซ้ือหากนัมากมาย  
แวะแช๊ะรูปกันบริเวณชองเกชอนถูกขุดขึ้นเป็นคร้ังแรกเมื่อราว 600 ปีก่อนในสมัยของ

กษัตริย์ YEONGJO กษัตริย์องค์ที่ 21 แห่งราชวงศ์โชซอน เป็นสัญลักษณ์ของการผสมกลมกลนืกันอย่างลงตัวของธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม
และประวตัศิาสตร์ และใกล้กนัยงัเป็นทีต่ั้งของคงัฮวาพลาซ่า จุดเทีย่วสุดชิลของชาวเมอืง 

อสิระช้อปป้ิงบริเวณเมียงดอง ถูกขนานนามว่า " ถนนแฟช่ันของเกาหล ี" แหล่งรวมความฮิปใหม่ ไม่ตกเทรน ! ราคาระดับกลางถึงสูง
เมื่อเทียบกับตลาดทงแดมุน ห้างบูติกหลากยี่ห้อตั้งแต่แบรนด์เนมต่างชาติถึงเกาหลี ร้าน
เส้ือผ้ามีสไตล์ห้องเลก็ๆ  ร้าน Creative Lifestyle  ร้านรองเท้า ร้านทําผม ร้านเคร่ืองประดับ 
ร้านคอสเมตกิ  ร้านกาแฟ ร้านไอศครีม ร้านขนม    

คํา่   เมนูอนัดงจิมทัค หรือ ไก่ต้มแห่งเมืองอนัดอง  (เมืองอนัดงเป็นหน่ึงของร่องรอยสุดท้ายที่ยังคงเหลอือยู่ของเกาหล ี

เป็นขุมทรัพย์ที่มีค่าของประเพณีลทัธิขงจือ้)  อาหารจานนีถ้ือเป็นอาหารพเิศษเมนูหน่ึง...บนโต๊ะอาหารของบ้านเศรษฐีในหมู่บ้านอนัดงในสมัย
ราชวงศ์โซซอน  อุดมไปด้วยโปรตีนจากไก่ วิตามิน แร่ธาตุต่างๆ จากสารพัดผัก และวุ้นเส้นจันทร์เกาหลี อาหารมีรสจัดจ้านเผ็ดๆ ร้อนๆ  เค็มๆ 
หอมๆ จากพริกที่ได้ช่ือว่าเผด็ที่สุดในเกาหล ีCheong Yang Gochu และ ซอสแม๊กกี ้ Ganjang   รสชาติเผด็เลก็น้อย เน่ืองจากว่า
เป็นการหมกัซอสสูตรพเิศษของเกาหล ี    

หลงัอาหารคํ่า   ที่น่ีที่เดียว  พเิศษฟรี ! โรแมนติกล่องเรือแม่นํา้ฮัน กบั เรือสําราญ  “ Pang Show “  ผ่านชมวิวทิวทัศน์สีสัน

ยามคํ่าคืน อกีทั้งตื่นตาตื่นใจกบันํา้พุสายรุ้งที่สะพานบันโพ สะพาน 2 ช้ัน ที่ยงิสายนํา้พุที่ยาวที่สุด โดยฉีดนํา้ได้ 
190 ตันภายในเวลาเพยีง 1 นาที  พร้อมกบัการไฟ LED ที่ถูกยงิออกมาเป็นแสงสีต่างๆ มากถึง 200 เฉดสี  ที่จะ
ยิงลูกเล่นออกมาต่างๆกัน ตลอดทางกว่า 570 เมตรของตัวสะพานแห่งนี้ เป็นบรรยากาศที่สุดแสนโรแมนติก 

(ทางการกรุงโซล อาจงดการแสดงโชว์น้ําพุในกรณีที่สภาพอากาศไม่เอ้ืออํานวย หรือไม่อยู่ในช่วงหน้าหนาว

เกาหลี ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคม) พร้อมชม  Pang Show กับโชว์ลีลาการทําขนมปังสุดน่ารัก..สุด

กวนใจ กับ เจ้าชายขนมปังและลูกทีมสุดบ๊องเส้นตื้น  (สงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนโชว์ เป็น HERO 

DRAWING หรือ FANTA STICK หรือ DRUM CAT SHOW)          
 หลงัจบการแสดง    พาท่านเดนิทางกลบัทีพ่กั  

วนัทีห้่า กรุงโซล ศูนย์นํา้มันสนเขม็แดง หมู่บ้านพืน้เมืองพูซอนฮันนกและย่านสามฟ้า ละลายเงนิวอน 

สนามบินนานาชาตอินิชอน  กรุงเทพฯ   
เช้า อาหารเช้าแบบอเมริกนัชุดหรือเซมบุิฟเฟ่ต์ ที ่ห้องอาหารของโรงแรม  โปรดคนืห้องพกั ชําระค่าใช้จ่ายส่วนตวั (ถ้าม)ี  

พาท่านเดนิทางสู่ ศูนย์นํา้มนัสนเข็มแดง   ซ่ึงผลติจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหล ี เป็นงานนวตักรรมวจิัยช้ิน
ใหม่ล่าสุดของเกาหล ีเพือ่ช่วยผู้ที่มปัีญหาเร่ืองไขมนัอุดตนัในเส้นเลอืด คลอเรสเตอรอลในเลอืดสูง ไขข้อเส่ือม หรือ 
การไหลหมุนเวยีนของเลอืด  เป็นต้น กว่าจะมาทาํเป็นนํา้มันสนสกดัได้ 1 แคปซูล ต้องใช้ใบสนเข็มแดงประมาณ 
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2.7 ก.ก.  แนะนําให้ทุกท่านเลอืกซ้ือเป็นของฝากสุขภาพเพือ่ตวัท่านเองและคนที่ท่านรักหรือคนทีท่่านเคารพ  เพราะเป็นสารอาหารธรรมชาติ ที่
วจิัยจากโรงพยาบาลช้ันนําในเกาหลแีล้วว่า ไม่มีผลข้างเคยีง 

พาท่านเดนิย้อนเวลากลบัไปยงับริเวณทีต่ั้งของบ้านชนช้ันยางบางของเกาหลใีนราชวงศ์โซซอน และยงัเป็นเขตพเิศษทีท่างเทศบาลกรุง
โซลอนุรักษ์ไว้  โดยเราจะเรียกว่า “ พูชอน ฮันนก “   ย่านทีบ้่านสไตล์ฮันนกต่างๆ ของลูกหลานชาวยางบาง
อาศัยอยู่ หรือ ผู้อนุรักษ์นิยม หรือ เศรษฐีรุ่นใหม่ทีช่อบกลิน่อายความเก่าแก่  ใกล้กนัยงัเป็นย่านสามฟ้า 
(ภูเขา นํา้ และคน) เราจะได้ความรู้สีกถึงกลิน่อายของความกลมกลนืระหว่างตะวนัตกและตะวนัออกผ่าน
ร้านอาหาร ร้านคาเฟ่ ร้านแกลลอร่ี ร้านแอนตกิ ร้านงานศิลป  ร้านCreative รวมทั้งศูนย์วฒันธรรมแฝงตวั
อยู่ โดยมักดดัแปลงอาคารเก่าฮันนกให้มีความสมยัใหม่โดยกลมกลนืระหว่างความเป็นฮันนกและโมเดริน   

เทีย่ง  เมนูเปิบพสิดาร-ไก่ตุ๋นโสม อาหารวงัในสมยัก่อน  เช่ือกนัว่าบํารุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตวั  
บ่าย ก่อนอาํลาเกาหล ี แวะซ้ือของฝากตดิไม้ตดิมอืที่ศูนย์รวมของพืน้เมอืง (ละลายเงนิวอน)  สาหร่าย ขนมต่างๆ  ช็อกโกแล๊ตหิน  ซีเรียล
ช็อกโก  กระดูกม้าเจจูโด  ผลติภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรูปขนมโสม ชาโสม เคร่ืองสําอางค์โสม เป็นต้น  หมอนสุขภาพ  กมิจิ  เป็บโป
โร้ (ป๊อกกีเ้กาหล)ี ชินราเมง (มาม่าเกาหล)ี ตุ๊กตา Ddung  เป็นต้น  
เยน็ ขึน้อยู่กบัวันและเวลาทีเ่ดนิทาง  เหินฟ้ากลบักรุงเทพฯ  (อาหารชุดกล่อง หรือ ชุดเสริฟLight Breakfast เคร่ืองดืม่บนเคร่ือง ยกเว้น Jeju Air)  

คํา่ เดนิทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ 

** รายการนีเ้ป็นเพยีงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยนืยนัจากผู้จัดอกีคร้ังหน่ึง   
ผู้จัดขอสงวนสิทธิในเร่ืองเทีย่วบิน ราคา และรายการอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม  โดยมต้ิองแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *** 

ข้อมูลสําหรับผู้เดนิทาง    
1. คนไทยถือหนังสือเดนิทางประเทศไทย ไม่ต้องยืน่ขอวซ่ีาก่อนออกเดนิทาง  
2. เตรียมหนังสือเดนิทางมอีายุมากกว่า 6 เดอืน ณ วนัเดนิทาง (ต้องมีหน้าว่างสําหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม) เพือ่ยืน่ ณ ด่านตรวจคน
เข้าเมอืง   เน่ืองจากเคาเตอร์สายการบินหรือด่านตรวจคนเข้าเมอืงอาจปฏิเสธการเดนิทางของท่าน 

3. ค่าวีซ่าสําหรับพาสปอร์ตต่างด้าว  กรุณาเตรียมเอกสารคือ  (1) พาสปอร์ต (2) ใบประจําตัวคนต่างด้าว (3) ใบสําคัญถิ่นที่อยู่ (4) สําเนา
ทะเบียนบ้าน(ถ้าม)ี (5)รูปถ่ายสี 2 นิว้ท่านละ1รูป   

ผู้จัดจะเป็นผู้ดําเนินการยืน่วีซ่าให้ท่าน โดยท่านจ่ายค่าบริการต่างหาก (สําหรับหนังสือเดินทางต่างด้าวผู้เป็นเจ้าของหนังสือเดินทางจะต้องทํา
เร่ืองแจ้ง เข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยืน่วซ่ีา) สิทธ์ิการออกวซ่ีาขึน้อยู่กบัสถานทูตเท่าน้ัน 

4. ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คํานําหน้าช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง และอืน่ๆ เพือ่ใช้ในการ
จองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีทีม่ไิด้ส่งหน้าสําเนาหนังสือเดนิทาง (พร้อมทั้งหน้าเปลีย่นช่ือนามสกลุ ถ้าม)ี ให้กบัทางผู้จัด  

เนน้เนน้แบบคนเลฟิสก ีDay Ski Night Ski ทีส่กรีสีอร์ท  

Fun SKI Snow พเิศษเริม่20,900บาท 
จดัเตม็ธันวา14ถงึกลางมนีาคม2015  กับสายการบนิ Budget Airlines 

พเิศษ ! เท ีย่วสุดยอดเทศกาลตกปลานํ้าแขง็ (08-26 มกราคม) 
เต็มอ่ิมบฟุเฟ่ต์อินเตอร์ซีฟู้ดขาปูยักษ์ BBQ ป้ิงย่างบุฟเฟ่ต์ 

เดนิทางขั้นตํา่ปกต ิ 20  ท่านผู้ใหญ่ (ท่ีนัง่จํากดั จองและจ่ายกอ่นไดสิ้ทธิกอ่น จองหลงั อาจตอ้งเพ่ิมคา่ตัว๋) หากตํ่ากว่ากาํหนด 
และ  ผู้เดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะชําระค่าบริการเพิม่เพือ่ให้คณะเดนิทางได้ ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์ 
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** ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรับขึน้ของภาษีนํา้มนัหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน คดิอตัรา ณ วันที ่ 20/08/14** 

ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลีย่นแปลงหรือสับเปลีย่นรายการได้ตามความเหมาะสม ตลอดจนการเปลีย่นแปลงเทีย่วบินและตารางบินของสายการบิน 

ในกรณีทีไมใ่ชต้ัว๋กร ุป๊แตต่อ้งการจอยทวัร ์หรือ ซ้ือจอยตัว๋กร ุป๊ราคาพิเศษ โปรดโทรเช็ค 

หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั  ชําระคา่ใชจ่้ายสว่นต่างท่ีสายการบินเรยีกเก็บ ( หากที่น่ังในวันทีต้่องการ “ ว่างและยนืยนั “ )   
เด็ก 2-7 ปี :  หอ้งพกั = ผ ูใ้หญ่ 2 + เด็ก 1 ไมมี่เตียง |  เด็ก 8-12 ปี  เตียงเสรมิหรอืหอ้งครอบครวั 

ราคานีเ้ป็นราคาสําหรับนักท่องเทีย่วชาวไทยหรือผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน (นักท่องเทีย่วต่างประเทศ โปรดเช็ค) 

กาํหนดการเดนิทางเดอืน ธันวาคม 2014   พกัห้องเดีย่ว+เพิม่ 5,900 บาท ค่าทวัร์ต่อท่าน 

   22,900  22,900 21,900 23,900 
คนือาทติย์ คนืจันทร์ คนืองัคาร คนืพุธ คนืพฤหัส คนืเสาร์ คนืเสาร์ วนัหยุด 

   03-07  **06-10** 13-17 03-07 
   10-14   20-24 04-08 
   17-21     

25,900 26,900 30,900 30,900 30,900 30,900   
วนัหยุด วนัหยุด วนัหยุด วนัหยุด วนัหยุด วนัหยุด   

24-28 27-31 28-01 ม.ค. 29-02 ม.ค. 30-03 ม.ค. 31-04 ม.ค.   
25-29        
26-30        

ราคานีเ้ป็นราคาสําหรับนักท่องเทีย่วชาวไทยหรือผู้ถือหนังสือเดนิทางไทยเท่าน้ัน (นักท่องเทีย่วต่างประเทศ โปรดเช็ค) 

กาํหนดการเดนิทางเดอืน มกราคม 2015   พกัห้องเดีย่ว+เพิม่ 5,900 บาท ค่าทวัร์ต่อท่าน 
หมายเหต ุ ช่วง 08-26 มกราคม เท่ียวเทศกาลตกปลานํ้าแข็ง 

   21,900   20,900  
คนือาทติย์ คนืจันทร์ คนืองัคาร คนืพุธ คนืพฤหัส คนืศุกร์ คนืเสาร์ วนัหยุด 

   07-11   03-07  
   14-18   10-14  
   21-25   17-21  

   28-01 ก.พ.   24-28  
      31-04 ก.พ.  

ราคานีเ้ป็นราคาสําหรับนักท่องเทีย่วชาวไทยหรือผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน (นักท่องเทีย่วต่างประเทศ โปรดเช็ค) 

กาํหนดการเดนิทางเดอืน กมุภาพนัธ์ 2015   พกัห้องเดีย่ว+เพิม่ 5,900 บาท ค่าทวัร์ต่อท่าน 

   21,900   20,900  
คนือาทติย์ คนืจันทร์ คนืองัคาร คนืพุธ คนืพฤหัส คนืศุกร์ คนืเสาร์ วนัหยุด 

   04-08   07-11  
   11-15   14-18  

   25-01  มี.ค.   21-25  
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      28-04 ม.ีค.  

อตัราค่าบริการรวม  ตามรายการ:  ค่าตัว๋เคร่ืองบินช้ันประหยดั กรุงเทพฯ – โซล  – กรุงเทพฯ  ไปกลบัแบบหมู่คณะ ( ตามวันเวลาที่ระบุ

ในตัว๋เคร่ืองบิน )  พร้อมทีพ่กั  3  คนื (ห้องละ  2-3  ท่าน) + อาหารเช้า กลางวัน และเยน็หรือคํ่า + บัตรเข้าชมสถานที่ + ค่ารถนําเที่ยว + ค่าผู้นํา
ทัวร์หรือไกด์จากเกาหล ีอาํนวยความสะดวก + ค่านํา้หนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก. (ไม่เกนิท่านละ 1-2 ช้ิน และถือขึน้เคร่ืองได้อกี 5-7 กก. ตาม
ขนาดที่กาํหนดของสายการบิน)  +  ประกนัอุบัติเหตุตามกรมธรรม์ (ขั้นตํ่าวงเงินประกนั 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ 
อายุ 75-85 ความคุ้มครองเหลอื 50% อายุตํ่ากว่า 1 ปี หรือ อายุเกนิ 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจําตัวหรือการถูกฆาตกรรมหรือถูกทํา
ร้ายร่างกาย) 

รปูแบบหอ้งพกัของโรงแรมจะแตกต่างกนั และอาจมสีไตล์การตกแต่งทุกห้องไม่เหมอืนกนั ห้องพกัเดีย่ว (Single) ห้องคู่ (Twin/Double)  

และห้องพกัแบบ  3 ท่าน  (Triple Room หรือ  Family Room) ห้องพกัอาจจะไม่ตดิกนั บางเมอืงห้องจะเป็นแบบพืน้เมอืง (Ondol)  บางเมอืง 
ห้องมขีนาดกะทดัรัด ไม่มอ่ีางอาบนํา้ บางเมอืง ห้องกว้าง มส่ิีงอาํนวยความสะดวกครบ   ช่วงการจัดงานประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair,  

Convention) เป็นผลให้ราคาโรงแรมสูงขึน้มากและห้องพกัในเมอืงเตม็  ผู้จัดขอสงวนสิทธิในการจัดทีพ่กันอกเมอืงตามความเหมาะสม 

ราคาค่าบริการไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ อาหารและเคร่ืองดื่มที่ส่ังเพิ่ม โทรศัพท์ โทรสาร มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่าทําหนังสือ

เดินทาง ค่าซักรีด  ค่าทิปคนขบัรถและไกดว์นัละ 5000 วอน หวัหนา้ทวัรว์นัละ 50 บาท ( ตลอดการเท่ียว 5 วนั ใหท่้าน

เตรียมเงินเกาหลี  20,000 วอน + เงินไทย 250 บาทต่อท่าน  )  ค่าสัมภาระที่เกนิช้ินหรือนํา้หนักเกินสายการบินกําหนด  ค่าวีซ่า
พาสปอร์ตต่างด้าวหรือต่างชาต ิ ค่าภาษีการบริการ  3%  ภาษีมูลค่าเพิม่  7%    
ซ้ือประกนัสขุภาพเพ่ิมเติม  หากท่านคิดว่าการทําประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่มอบให้น้ัน...ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ท่านสามารถที่จะ
ซ้ือความคุ้มครองเพิม่เติมจากบริษัทประกันภัยที่ท่านรู้จัก ซ่ึงไม่จําเป็นว่าต้องเป็นบริษัทเดียวกันกับประกันภัยที่ทางผู้จัดจัดให้   และแนะนํา
สําหรับท่านไม่มปีระกนัสุขภาพ ควรซ้ือประกนัภัยสุขภาพเพิม่เติม  เพือ่แสดงความมั่นใจได้ว่าหากเกดิเหตุเจ็บป่วยจะมีความสามารถในการจ่าย
ค่ารักษาได้ เน่ืองจากหากเกดิเหตุดงักล่าวขึน้ในต่างประเทศ เช่น ประเทศเกาหลใีต้ จะมค่ีาใช้จ่ายทีสู่งมาก  

เงื่อนไขในการจอง  มดัจําท่านละ 5,000 บาทต่อท่าน หรอื ช่วงเทศกาล High Season หรือเท่ียวบิน

เหมาลํา  มดัจําท่านละ 10,000 บาทต่อท่าน  โดยปกติจะตอ้งดําเนินการโอนเงินภายใน 3 วนันบัจาก

วนัท่ีทําการจองและสง่ใบเรียกเก็บเงิน และชําระส่วนที่เหลอืก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 25 วันก่อนเดินทาง หรือ 35 วันล่วงหน้าในช่วง
เทศกาล High Season (เทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วันแรงงาน วันฉัตรมงคล  วันหยุดสําคัญทางศาสนา ตลอดเดือน

ตุลาคม ตลอดเดือนธันวาคม)  หากไม่ชําระมัดจําตามกําหนด ขออนุญาตตัดที่น่ังให้ลูกค้าท่านอ่ืนที่รออยู่   การชําระไม่ครบ ทางผู้จัดถือว่าท่าน
ยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทางและ
ขอสงวนสิทธ์ิในการคนืเงนิตามเงือ่นไขการยกเลกิ 

**** เมือ่ตกลงชําระเงนิไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางผู้จัดจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือ่นไขและข้อตกลงต่างๆ ทีไ่ด้ระบุไว้ทั้งหมดนีแ้ล้ว **** 

ในการสาํรองท่ีนั่งและการใสช่ื่อในระบบสาํรองท่ีนั่ง ผู้เดนิทางต้องส่งสําเนาของหนังสือเดนิทาง ( Passport ) ที่ชัดเจน หรือ ส่งรายละะ
รายละเอยีดที่สายการบินต้องการ (ภาษาองักฤษ) เช่น คํานําหน้าช่ือ ช่ือและนามสกุล วันเดือนปีเกดิ เลขที่พาสปรอต วันหมดอายุ ( โดยเซ็นต์ช่ือ
และเขียนยืนยันรับรองเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทางผู้จัด )  หากไม่มีการส่งข้อมูลทั้งหมดในพาสปรอตเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทางผู้จัด 
และเกดิการออกช่ือนามสกลุในตัว๋หรือบัตรโดยสารผดิพลาด อาจมผีลให้ผู้โดยสายจะต้องรับผดิชอบในค่าใช้จ่ายใหม่ที่จะเกดิขึน้ทั้งหมด และสาย
การบินไม่มรีะบบเสียค่าใช้จ่ายเพือ่แก้ไขตวัสะกดคาํนําหน้าช่ือ / ช่ือ / นามสกลุ หรือ การเปลีย่นช่ือผู้เดนิทาง 

ในกรณีที่เกิดเหตุใดๆ จนทําให้คณะทัวร์ไม่สามารถออกเดินทางได้   เช่น มีลูกค้ากลุ่มใหญ่ยกเลิกการเดินทางกะทันหัน ทางสายการบินเรียกที่น่ัง
คืนด้วยเหตุผลของสายการบิน ฯลฯ ทางผู้จัดจะพยายามหาโปรแกรมอื่นในราคาและช่วงเวลาใกล้เคียงกันทดแทน ขอให้ลูกค้าตระหนักดีว่า
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เหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นเหตุสุดวิสัยและเช่ือมั่นว่าผู้จัดได้พยายามอย่างสุดความสามารถ  โดยลูกค้าจะไม่ยกเหตุข้อนีม้าเป็นข้อเรียกร้องใดๆ กับ

ผู้จัด  หากลูกค้าประสงค์รับเงนิคนื ทางผู้จัดยนิดคีนืเงนิ  การคนืเงินทุกกรณี  ผู้มช่ืีอในเอกสารการจอง จะต้องแฟกซ์ อเีมลล์ หรือเดินทางมาเซ็น
เอกสารการขอรับเงินคืนที่ทําการของผู้จัดอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อทําเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพร้อมหลักฐาน
ประกอบการมอบอาํนาจ หลกัฐานการชําระเงนิค่าบริการต่างๆ  และหน้าสมุดบัญชีธนาคารทีต้่องการให้นําเงนิเข้าให้ครบถ้วน  

การยกเลกิการจอง   
1. การยกเลกิการจองน้ัน จะต้องแฟ็กซ์หรืออเีมลล์แจ้งยกเลกิการจองล่วงหน้าอย่างน้อย  30 วนัทาํการก่อนการเดนิทางหรือก่อนหน้าน้ัน   
 โดยจะยดึเงินมัดจํา 5,000 บาท  ยกเว้นช่วงเทศกาล High Season (เทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วันแรงงาน วัน
ฉัตรมงคล  วนัหยุดสําคญัทางศาสนา ตลอดเดอืนตุลาคม ตลอดเดอืนธันวาคม)  จะยดึเงนิมดัจํา 10,000 บาท      

2)  ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 29-24 วนั - เกบ็ค่าใช้จ่าย 10,000  ยกเว้นช่วงเทศกาล High Season  12,000 - 18,000 บาท   
3)  ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-23 วนั - เกบ็ค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทวัร์  ยกเว้นช่วงเทศกาล High Season  เกบ็ค่าบริการทั้งหมด 100%   
4)  ยกเลกิก่อนการเดนิทางวนัเดนิทาง หรือ 1-14 วนั - เกบ็ค่าบริการทั้งหมด 100%   
(การเดินทางที่ต้องซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไขกบัทางสายการบิน  หรือเที่ยวบินเหมาลาํ Charter Flight  หรือ Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่าน
ตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  รวมทั้งการการันตีค่าห้องพกั การการันตีแพก็เกตททัวร์ จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าบริการทั้งหมดไม่ว่า
กรณีใดใด) โดยเฉพาะช่วงเทศกาล High Season หรือ ฤดูกาลท่องเทีย่วของเกาหล ี   

หมายเหตุ   ขอสงวนสิทธ์ิที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึน้ลงของเงินตราต่างประเทศ หรือการ

ปรับขึน้ของภาษีนํา้มันหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน        หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ใช้บริการตามที่จองระบุเอาไว้หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะ
ส้ินสุดลง เช่น ไม่รับประทานอาหารบางมือ้ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชําระค่าทัวร์ เป็นไปในลกัษณะเหมา

จ่าย          ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดจากสายการบิน ( ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้าของเที่ยวบิน การ
ยกเลกิเที่ยวบิน การเปลีย่นแปลงวันเวลาเดินทางของสายการบิน เป็นต้น  โดยจะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อจํากดัความรับผดิชอบของแต่ละสาย

การบิน )  การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวัติ อุบัติเหตุ และอ่ืนๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคมุของทางผู้จัด หรือ ค่าใช้จ่าย
เพิม่เติมที่เกดิขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ           กรณีเกดิความ

ผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่
ให้บริการ ผู้จัดจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงินให้สําหรับค่าบริการน้ันๆ         
มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คําสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของผู้จัด

กาํกบัเท่าน้ัน            ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ  ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทาํทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง และการถูกปฏิเสธในกรณีอืน่ๆ    
 **ผู้ร่วมเดนิทางตกลงปฏิบัตติามข้อกาํหนดและเงือ่นไขการเดนิทางนีทุ้กประการ  และในกรณีมข้ีอพพิาท ให้ถือคาํตดัสินของผู้จัดเป็นทีส้ิ่นสุด 


