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 สนุกสนานกับการเล�นหิมะและกิจกรรมมากมายที่ลานสกีรีสอร�ทต�อนรับฤดูหนาวที่เกาหล ี
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วนัแรกของการเดนิทาง(1)      กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ  
21.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ประตู  3  เคาทเ์ตอร์ D 

  สายการบินไทยแอร์เวย ์(TG)…สังเกตุป้าย World Traveller agency  เจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรับ และบริการ 

23.10 น. เหิรฟ้าสู่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต ้...โดยสายการบินไทย  thai  airways เท่ียวบินท่ี tg 658 

วนัทีส่องของการเดนิทาง(2)  อินชอน–หมู�บ�านฝรัง่เศส–เกาะนาม–ิสกรีสีอร�ท–อสิระเล�นหมิะ  
06.35น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากรเรียบร้อยแลว้/ประเทศเกาหลี

ใต ้เป็นประเทศในเอเชียตะวนัออก มีพื้นท่ีครอบคลุมส่วนใตข้องคาบสมุทรเกาหลี พรมแดนทางเหนือติดกบัประเทศ

เกาหลีเหนือ มีประเทศญ่ีปุ่นตั้งอยูท่างตะวนัออกเฉียงใตโ้ดยมีทะเลญ่ีปุ่นและช่องแคบเกาหลีกั้นไวค้าบสมุทรเกาหลีเป็น

ดินแดนท่ีมีความเป็นมาทางประวติัศาสตร์มาอยา่งยาวนาน เร่ิมแต่เป็นดินแดนของผูค้นหลากเผา่พนัธ์ุ จนกระทัง่รวมตวั

ข้ึนเป็นอาณาจกัรเล็ก ๆ ต่อมาถูกจีนยึดครอง เม่ือไดเ้อกราชจากจีน คาบสมุทรเกาหลีประกอบดว้ยสามอาณาจกัสําคญั

ก่อนจะรวมตวักันเป็นอาณาจกัรเดียวปกครองดว้ยราชวงศ์ 2 ราชวงศ์ จนถูกญ่ีปุ่นยึดครองเป็นอาณานิคมจนส้ินสุด

สงครามโลกคร้ังท่ี 2 ตามมาดว้ยสงครามเกาหลีท่ีทาํใหต้อ้งแบ่งเป็น 2 ประเทศในปัจจุบนัคือเกาหลีเหนือและเกาหลีใต ้มี

ความพยายามท่ีจะรวมประเทศทั้ ง2แต่ยงัไม่สําเร็จ นําคณะออกเดินทางสู่ หมู�บ�านฝรั่งเศส La Petite 
France  ซ่ึงเป็นหมู่บ้านขนาดเล็กมีพื้นท่ีไม่มากนัก สถาปนิกได้

ตกแต่งภายในรวมไปถึงใช้วสัดุการก่อสร้าง หลังคา หน้าต่าง พื้น ล้วน

ตกแต่งออกมาในแนวฝร่ังเศส ตามช่ือของหมู่บา้น เป็นจุดขายของท่ีน่ี โดย

เหมาะกบัช่ือ LA PETIT’ ซ่ึงเป็นภาษาฝร่ังเศส ท่ีมีความหมายว่า เล็กและ

น่ารัก หรือเรียกอีกอย่างว่า เจ้าชายน้อย ทําให้บางคนเรียกว่าหมู่บ้าน

ฝร่ังเศส  แห่ งเจ้าชายน้อย  ซ่ึ งทําให้ ดู มี ความ น่ ารักม าก ข้ึน ไป ให ญ่ 

บรรยากาศภายในจะออกแนวโรแมนติคผสมกบักล่ินไอสไตล์ฝร่ังเศสแบบสดใส สีสันงดงาม เน่ืองจากดา้นในหมู่บา้น 

Petite France น้ี จะถูกแบ่งเป็นบา้นหลายๆหลงัท่ีมีสีสดใส มีร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านนํ้ าหอมขนาดเล็ก มีสวน

ดอกไมน้านาชนิดท่ีออกดอกตามฤดูกาลต่างๆ ไปเท่ียวช่วงไหน ตอ้งไดเ้ห็นดอกไมต้ามฤดูกาลของท่ีน่ีแน่นอน ทาํให้

ช่วยเพิ่มสีสันให้กบัหมู่บา้นฝร่ังเศส และสร้างความโรแมนติคแก่ผูม้าเยือน และตวัสถานท่ีเองก็ถูกลอ้มไวด้ว้ยภูเขาโฮมี

ซนั  (Homyeongsan) และทะเลสาบซอนเพียงโฮ (Cheongpyeongho) ทาํให้ช่วยเพิ่มบรรยากาศ และความโรแมนติกเขา้

ไปอีก และยงัมีดนตรีคลาสสิคเปิดตอนรับผูค้นในบริเวณนั้นอีกดว้ย ผูค้นท่ีอยู่ภายในหมู่บา้นสามารถชมวิวธรรมชาติ

จากดา้นบน ซ่ึงจะเห็นวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงาม ตน้ไมเ้ขียวขจี ได้ในระยะไกล สร้างความประทบัใจแก่นกัท่องเท่ียวเป็น

จาํนวนมาก  ภายในบา้นแต่ละหลงัยงัเปิดให้นกัท่องเท่ียวไดเ้ขา้ไปชม และถ่ายรูปเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก เร่ิมดว้ยห้องท่ีรวม

รวมเอาแกลลอร่ีจานชามท่ีมีลวดลายสวยงาม แต่งสีสันมากมายในรูปแบบท่ีแตกต่างกนั ประดบัอยูท่ี่ฝาผนงัหอ้ง มีมุมจดั

โชวเ์คร่ืองเซรามิค ภาพวาดสีนํ้ ามนั ตุ๊กตา ถดัไปอีกห้องนึงก็จะเป็นห้องท่ีถ่ายทาํซีรียเ์ร่ือง Beethoven Virus มีการจดั

โซฟา จดัเปียโน และพรมแบบฝร่ังเศสคลาสสิกๆ  และยงัมีห้องท่ีมีอุปกรณ์น่ารักๆ เช่น พวกหมวกสไตล์ฝร่ังเศส

หลากหลายใบ ทั้งแบบปีกใหญ่ ปีกเล็ก  หรือแมจ้ะเป็นกระเป๋าสะพาย  หรือร่มน่ารักๆ ใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้อามาใส่ถ่ายรูป

เพื่อให้เขา้กับแนวบ้านอีกด้วย  จุดสําคญัอีกอย่างหน่ึงคือ Le Saint-Exupery Memorial Hall ซ่ึงภายในได้รวบรวมเอา

ประวติั และผลงานของนกัเขียนหนงัสือ เจา้ชายนอ้ย ไว ้เหมาะสาํหรับแฟนๆหนงัสือ 
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เร่ืองน้ีเป็นอย่างมาก ยงัไม่หมดแค่น้ี ยงัมีห้องท่ีรวมรวมชุดสมยั*แนะนาํว่าอย่าพลาดเด็ดขาด กบัหมู่บ้านฝร่ังเศสใน

เกาหลีแห่งน้ี*โบราณของฝร่ังเศสทั้งชายและหญิงไวใ้ห้ไดช้มกนัมากมายหลายแบบ บรรยากาศภายนอกบา้นจะมีร้าน

กาแฟ ร้านไอติมเล็กๆ มีสวนนํ้ าพุ และดอกไมน้านาชนิดท่ีออกดอกตามฤดูกาลต่างๆ ช่วยเพิ่มสีสันให้หมู่บา้น และสร้าง

ความโรแมนติก 

เท่ียง บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร (หมูบูลโกกิ)  โดยนาํเน้ือ  หมูสไลด์หมกักบั

ซอสและเคร่ืองเคียงต่าง ๆ ให้ออกรสหวานนุ่ม  เวลาทาน นาํมายา่งขลุกขลิกกบัซุปบลู

โกกิบนกะทะแบนหรือทรงคร่ึงวงกลมพร้อมผกักะหลํ่าและเส้นจนัทน์ โดยจะมีลกัษณะ

ออกเป็นแบบนํ้าขน้ เสริฟพร้อมขา้วสวยร้อนและเคร่ืองเคียงต่าง ๆ 

นําคณะน่ังเรือเฟอร�รี่สู�”เกาะนามิ”เป็นเกาะส่วนบุคคล ตั้งช่ือตามท่านนายพลนามิ เจา้ของเกาะ (บนเรือขา้ม

ฟากจะมีธงนานาชาติติดอยู ่รวมถึงธงชาติไทยดว้ยเช่นกนั เพื่อเป็นการแสดงการตอ้นรับอย่างอบอุ่น

ของเกาะนามิน้ี เน่ืองจากคนไทย เป็น 1 ในจาํนวนคนท่ีเดินทางมาท่ีน่ีมากท่ีสุด) เกาะนามิ มีความ

โด่งดงัมาจากการเป็นสถานท่ีถ่ายทาํละครเร่ือง Winter Love Song หรือ เพลงรักในสายลมหนาว 

มีรูปป้ันคู่ ของ 2 พระเอกนางเอกในละครเร่ืองน้ีตั้งอยู่บนเกาะ 

เพื่อให้นักท่องเท่ียวทั้ งหลายได้ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก และเป็น

สัญลักษณ์ของการได้มาเท่ียวบนเกาะนามิแห่งน้ี และยงัมีละคร 

ภาพยนต์เร่ืองอ่ืนๆ มาใช้สถานท่ีน้ีถ่ายทาํในอีกหลายๆเร่ืองเลยทีเดียว ท่านจะได้

เพลิดเพลินต่ืนตาต่ืนใจไปกบัฉากท่ีถ่ายทาํละคร อนัเป็นทางเดิน3สาย และยงัมีหอจดั

แสดงนิทรรศการท่ีมีฉากเด่นของเพลงรักในสายลมหนาว และการถ่ายทาํของฉากท่ี

สาํคญัต่างๆอีกดว้ย ให้ท่านไดเ้ดินชมตน้สนยกัษอ์ายุนบัร้อยปีท่ีเป็นสัญลกัษณ์อีกอยา่งนึงของเกาะนามิท่ีตั้งเรียงรายเป็น

ทางเดินอยู่บนเกาะ ทาํให้เกาะนามิได้ข้ึนช่ือว่าเป็นสถานท่ีสุดแสนโรแมนติกแห่งหน่ึง เป็นจุดท่ีนักท่องเท่ียวนิยมมา

ถ่ายรูปเก็บความทรงจาํเอาไว ้ซ่ึงให้บรรยากาศอนัแสนโรแมนติก ไม่วา่ท่านจะมาท่ีเกาะน้ีฤดูกาลใด ลว้นแลว้แต่ไดพ้บ

กบับรรยากาศท่ีแตกต่าง เหมาะกบัคู่รักเป็นอยา่งยิง่ นอกจากน้ี บนเกาะยงัมีกิจกรรมให้เล่นมากมาย อาทิ เช่าจกัรยานป่ัน

รอบเกาะ และยงัมีมุมศิลปะจดัแสดงอีกหลายจุด ทั้งยงัมีโตะ๊นัง่พกัผอ่นตามใตร่้มไม ้สามารถนัง่จู๋จ๋ีกนัระหวา่งคู่รักได ้

 ให�คณะได�มีเวลาอิสระให�ท�านสัมผัสความสนุกสุดมันส�กับการเล�นสกีบนลานสกีขนาดใหญ� ณ 

สกีรีสอร�ทท่ีติดอันดับ 1 ใน3  ของสกีรีสอร�ทในประเทศเกาหลีท่ี  YANGJI PINE  SKI or 

MUJU Or VIVADI SKI RESORT ซ่ึ ง

ลานสกีแห่งน้ีจะมีความทา้ทายให้ท่านไดส้ัมผสั ดว้ย

เนินหิมะท่ีมีขนาดความสูงตั้งแต่ 1  กิโลเมตรข้ึนไป 

เป็นท่ีกล่าวขวญัถึงว่า เป็นสวรรค์ของนักสกี แต่ก็มี

ทางวิง่สําหรับนกัสกีมือใหม่เช่นกนั มีเนินรูปตวัเอสท่ี

เช่ือมระหวา่งยอดเนิน ให้ท่านไดห้าประสบการณ์ดว้ยการเล่นสกีบนลานหิมะขาวโพลน,สโนบอร์ด,เล่นหิมะ,ถ่ายภาพ

สวยๆท่ามกลางหิมะขาวโพลน  และนอกจากน้ียงัมีส่ิงอาํนวยความสะดวกอ่ืนๆ อาทิ ร้านกาแฟ  

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=aj1pRy6pbclBGM&tbnid=DyJA_XgoMNUGIM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fthejeannejournal.tumblr.com%2Fpost%2F22648464975%2Fnami-island&ei=zFiDUr3rOoqRrAfE_4DwCw&bvm=bv.56343320,d.bmk&psig=AFQjCNGFC_UcxbtRCRxfsbxI7hawGIES1g&ust=1384425619057520�
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 โบวล่ิ์ง, ซาวน่า ฯลฯ มีเวลาให้ท่านไดส้นุกกบัการเล่นสกีอยา่งเตม็ท่ี (ไม่รวมค่าเช่าชุดและอุปกรณ์ประมาณ50,000วอน)

สกีรีสอร์เร่ิมเปิดตั้งแต่15 ธค.-15มี.ค.  

 คํ่า บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร   เมนูทัคคาลบี้ (Dakkalbi) ไก่บาร์บีคิวผดัซอส

เกาหลี  นาํไก่บาร์บีคิว ตกหรือขา้วเหนียวป้ัน มนัหวาน ผกัต่าง ๆ ลงผดัร่วมกบัซอส

บาร์บีคิวเกาหลีในกะทะแบน วิธีการทานแบบเม่ียงคาํไทยโดยห่อกับผดักาดเขียว

เกาหลี เม่ือทานไประยะหน่ึง จะนาํขา้วสวยและสาหร่ายแห้งมาผดัรวมกบัทคัคาลบี 

เพื่อให้เกิดอาหารชนิดใหม่ค่ือทคัคาลบีโปคึมหรือขา้วผดัทคัคาลบีท่ีทั้งหอมและน่าทาน เสริ  ฟพร้อมเคร่ืองเคียง เช่น โอ

เดง้ปรุงรส กิมจิ และนํ้าซุปประจาํวนั 

 พกัท่ี : DAEMYUNG VIVALDI, ELYSIAN, OAK VALLEY, PHOENIX PARK หรือเทียบเท�า 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง(3)    ฟาร�มสตอเบอรี ่–สถาบนัสอนกิมจ+ิชดุฮนับก-สวนสนกุเอเวอร�
แลนด� สวนสนกุกลางแจ�งทีใ่หญ�ทีส่ดุในเกาหล-ี Seoul tower 
เชา้ บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

นาํท่านชิมสตรอเบอร์ร่ี ท่ี ไร�สตรอเบอร�รี่เชิญท่านล้ิมรสสตรอเบอร์ร่ีเกาหลีสดๆในบรรยากาศภายในไร่สตรอเบอร์

ร่ีอยา่งแทจ้ริง ท่านจะไดพ้บกบัวถีิชีวติชาวไร่สตรอเบอร์ร่ีของเกาหลี วา่มีวธีิการปลูกอยา่งไรจึงไดผ้ลสตรอเบอร์ร่ี

ท่ีขนาดใหญ่เป็นพิเศษและหวานหอมชวนน่ารับประทานเป็นท่ีช่ืนชอบของชาวเกาหลีเองและชาวต่างชาติ และยงั

เป็นผลไมส่้งออกของประเทศอีกดว้ย ชมวิธีการปลูก การดูแลรักษาผลสตรอเบอร์ร่ี และท่านยงัสามารถเลือกเก็บ

สตรอเบอร์ร่ี และเลือกชิมไดจ้ากภายในไร่ พร้อมทั้งยงัสามารถซ้ือกลบัไปฝากคนทางบา้นไดด้ว้ย   

นาํท่านสู่ KIMCHI SCHOOL หรือ สถาบันสอนทํากิมจิ ชมวิธีการทาํกิมจิ ผกัดองท่ีสามารถเก็บไวไ้ดน้านและ

เป็นอาหารท่ีข้ึนโต๊ะชาวเกาหลีทุกม้ือปัจจุบนักิมจิเป็นท่ีนิยมแพร่หลาย เพราะประกอบดว้ย

แบคทีเรียท่ีเป็นประโยชน์ในการยอ่ยอาหารและป้องกนัโรคให้ ท่านไดท้ดลองทาํกิมจิดว้ย

ตวัท่านเอง และสามารถนาํกลบัมาเป็นของฝาก***พิเศษเก็บภาพความประทับใจ

ด�วยการใส�ชุดประจําชาติของเกาหลีใต� (ฮันบก)***    
 

เท่ียง บริการอาหารม้ือเท่ียง ณ ภตัตาคาร (PORK SHABU) ชาบูชาบู หมอ้ไฟสไตล์เกาหลี จะใชเ้น้ือหมูหั่นช้ินบางๆ ปูอดั 

หั่นยาวๆ เก๊ียวกุ้ง เก๊ียวหมู ใส่ผกัสารพัดชนิดลงไปทั้ งเห็ดเข็มทอง เห็ดฟาง 

เห็ดหอม ถัว่งอก กระหลํ่าปลี ผกักาดขาว ใส่ลงไปในหม้อ แล้วเติมด้วยนํ้ าซุป

ร้อนๆ ตม้ต่อจนเดือด ก่อนจะเร่ิมรับประทาน ก็จะนาํอุดง้ลงตม้อีกคร้ัง พอสุกก็

ตกัมาทานกบัขา้วสวย กิมจิ และนํ้าจ้ิม 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=hJPn1IJbLv3O4M&tbnid=pVapq4hoI3Wm4M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fdanthemans.squidoo.com%2Fstrawberry-banana-smoothie-recipe&ei=-22DUpGyOsf_rQep-4CQBw&bvm=bv.56343320,d.bmk&psig=AFQjCNF9ky4VI8k87YRGcVBtXiriigccQA&ust=1384431223751847�
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=gW7lQVH8RiNy8M&tbnid=5f_ncA_et_y7rM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.kpopstarz.com%2Farticles%2F14968%2F20121001%2F2pm-kara-beast-secret-hyun-a-chuseok-tv-show%2Fphoto2.htm&ei=qm6DUqrqMM2SrgeSgIHAAQ&bvm=bv.56343320,d.bmk&psig=AFQjCNGTyZVQf5EVh6ncskteqo03wKFBTw&ust=1384431648318295�
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นาํคณะเดินทางเขา้สู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด ์เป็นสวนสนุกกลางแจง้ของประเทศเกาหลีใต ้สวนสนุกน้ีถูกขนานนามว่า 

ดิสนียแ์ลนด์เกาหลี เป็นสวนสนุกกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ โดยมีบริษทัซัมซุง

เป็นเจา้ของ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะได้นั่งกระเช้าลิฟท์ และท่องไปกบัโลกของ

สัตวป่์าซาฟารี ชมไลเกอร์ (สิงโตผสมกบัเสือ) แฝดคู่แรกของโลก ท่ีน่ีท่านจะพบว่าเจา้

ป่าสิงโต และเสือสามารถอยู่ด้วยกนัได้อย่างเป็นสุข ชมความน่ารักของหมีท่ีสามารถ

ส่ือสารกบัคนขบัรถไดเ้ป็นอยา่งดี เขา้สู่ดินแดนแห่งเทพนิยาย สวนส่ีฤดู ซ่ึงจะปลูก

ดอกไมเ้ปล่ียนไปตามฤดูกาลและสนุกกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสทวัร์ 

รถไฟเหาะ หนอนสะบดั ชมกิจกรรมและการแสดง

ต่าง ๆ ท่ีจัดตามตารางประจําวนั  ท่ีใหญ่ท่ีสุดของ

ประเทศเกาหลีใต้ มีประชากรประมาณ 10 ล้านคน 

เป็นปริมณฑลท่ีใหญ่ มีประชากรประมาณ 25 ลา้นคน 

ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีอยู่อาศยัซ่ึงประกอบด้วยบริเวณมหา

นครอิน   ช็อน  และจังหวดัคย็องกี  เกือบ1ใน4ของ

ประชากรชาวเกาหลีใต้อาศัยอยู่ในโซล และชาวต่างชาติอีก275,000 คน/ นําคณะ

เดินทางสู�ภูเขานัทซาน ซ่ึงเป�นท่ีตั้งของหอคอยโซลทาวเวอร� Seoul 
tower สัญลักษณ�อันโดดเด�นของประเทศเกาหลีสู� พร�อมชมวิว
ของกรุงโซล และให�ท�านได�คล�องกุญแจคู�รัก ซ่ึงเช่ือกนัวา่ใครท่ีข้ึนมาคลอ้ง

กุญแจท่ีหอคอยนัมซาน และโยนลูกกุญแจทิ้งไป คู่รักนั้ นจะไม่พรากจากกันชั่วนิรันด ์

พร้อมให้ท่านจะไดช้มวิวทิวทศัน์รอบกรุงโซลไดถึ้ง 360 องศา หรือซ้ือตุ๊กตาหมี TEDDY BEAR สินคา้ท่ีระลึก (ไม่รวม

ค่าข้ึนลิฟตโ์ซลทาวเวอร์) 
คํ่า บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร   (BUFFET BBQ) บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิวสไตล์เมนู

บาบีคิวป้ิงยา่งคาลบีสไตล์เกาหลี  กบัหลากหลายสไตล์ของเน้ือหมูและเน้ือววัไม่ว่าจะ

เป็นแบบติดมนั แบบสันคอ แบบสามชั้น แบบหมกัเผด็ แบบหมกัหวาน  แบบสดไม่มี

การหมกั แบบเบอร์เกอร์ เป็นตน้ ยงัมีเคร่ืองเคียงท่ีตอ้งทานคู่กนั เช่น นํ้ าจ้ิมเตา้เจ้ียวซัม

จงั ผกักาดหอมซังชู กระเทียม กิมจิรสจดัจา้นกาํลงัดี  ขา้วสวยร้อน  ให้ท่านตกักินซํ้ าๆ 

ได ้ไม่ตอ้งเกรงใจ (เพราะอร่อยแบบไม่กลวัความอว้น) ยงัมี เห็ดเขม็ทอง นํ้าซุป  สลดั ของทอด เคร่ืองเคียงต่างๆเกาหลี  

พกัท่ี : B.W.KUKDO, T-MARK, MARIGOLD, GLAD MAPO, HOLIDAY INN EXPRESS HONGDAE/หรือเทียบเท�า 

วนัทีส่ีข่องการเดนิทาง(4)   พระราชวงัเคยีงบ�อค-บลเูฮาส�–DUTY FREE –ตลาดเมยีงดง-
แฟนต�าสตกิโชว� 
เชา้ บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

 นาํคณะเขา้ชมศูนยโ์สมเกาหลีสมุนไพรท่ีมีช่ือเสียงเกาหลี รับทราบประวติัความเป็นมาของโสมเกาหลี และเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑ์ต่างๆท่ีสกดัมาจากโสมไวบ้าํรุงสุขภาพ นําท่านแวะ ศนูย์คอสเมติก ช้อปปิง้สิน้ค้าเคร่ืองสาอางยอดนิยม เดิน

ทางเขา้สู่ พระราชวังหลวงพระราชวังเคียงบกคุง(พระราชวังแห�งน้ีท�านจะพลาดชมไม�ได�เลย

เพราะสําคัญท่ีสุดในประเทศเกาหลีใต�) 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%8B%E0%B8%B8%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%8B%E0%B8%B8%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%97%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B5
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พระราชวงัท่ี เก่าแก่ท่ีสุดของราชวงศโ์ซซอน สร้างข้ึนในค.ศ.1394 ใน อดีตกวา่ 600 ปีก่อน ภายใน พระราชวงั แห่งน้ีมี

หมู่พระท่ีนัง่มากกวา่ 200 หลงั แต่ไดถู้กทาํลายไปมากในสมยัท่ีญ่ีปุ่นเขา้มาบุก

ยึดครอง ทั้งยงัเคยเป็นศูนยบ์ญัชาการทางการทหารและเป็นท่ีประทบั ของ

กษตัริย ์ปัจจุบนัไดมี้การก่อสร้าง หมู่พระท่ี นัง่ท่ี

เคยถูกทาํลายข้ึนมาใหม่ในตาํแหน่งเดิม และให้

คณะได้ถ่ายภาพคู่กับพลับพลากลางนํ้ า เคียง

เฮวรู อนัสวยงามซ่ึงเคยเป็นทอ้งพระโรงตอ้นรับแขกบา้นแขกเมือง รถโคช้ผา่นชม บลูเฮาส์ 

หรือทาํเนียบของประธานาธิบดีคนปัจจุบนัของเกาหลีใตซ่ึ้งท่านจะไดซึ้มซบัวิถีชีวิตท่ีแสดงถึง 

ประเพณี วฒันธรรม และธรรมเนียมต่างๆ ท่ีผ่านมากวา่ 5,000ปี พระราชวงัท่ี เก่าแก่ท่ีสุดของ

ราชวงศโ์ซซอน สร้างข้ึนในค.ศ.1394 ใน อดีตกวา่ 600 ปีก่อน ภายใน พระราชวงั แห่งน้ีมีหมู่พระท่ี

นัง่มากกวา่ 200 หลงั แต่ไดถู้กทาํลายไปมากในสมยัท่ีญ่ีปุ่นเขา้มาบุกยึดครอง ทั้งยงัเคยเป็นศูนยบ์ญัชาการทางการทหาร

และเป็นท่ีประทบั ของกษตัริย ์ปัจจุบนัไดมี้การก่อสร้าง หมู่พระท่ี นัง่ท่ีเคยถูกทาํลายข้ึนมาใหม่ในตาํแหน่งเดิม และให้

คณะไดถ่้ายภาพคู่กบัพลบัพลากลางนํ้า เคียงเฮวรู อนัสวยงามซ่ึงเคยเป็นทอ้งพระโรงตอ้นรับแขกบา้นแขกเมือง  

เท่ียง บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร (ไก�ตุ�นโสมเกาหลี)  ไก่ตุ๋นโสม (Samgyetang) เป็นอาหารเกาหลีสูตรดั้งเดิม 

นาํไก่ทั้งตวัไปตุ๋นกบัรากโสม โดยท่ีตอ้งนาํขา้วยดัเขา้ไปในทอ้ง

ไก่ จะมีกล่ินหอมของโสมเวลาทาน และจะมีรสชาตอร่อยกลม

กล่อมครับ สามารถใส่เส้นหม่ี หรือเส้นขนมจีนเขา้ไปในนํ้ าซุปก็

อร่อยไปอีกแบบหน่ึงครับ 

 จากนั้นนาํท่านชม ศูนยส์มุนไพร ฮ็อกเกตนามู ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนาํมารับประทาน

เพื่อช่วยดูแลตบัให้สะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็ง ไม่ถูกทาํลายจาการด่ืมแอลกอฮอล ์

กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหารและยา นาํคณะช้อปป้ิงต่อท่ี DUTY FREE สินคา้แบ

รนดเ์นมมาก  มาย อาทิ นาฬิกา แวน่ตา กระเป๋า เคร่ืองสาํอาง กระเป๋า ฯลฯ  

   
นาํคณะชอ้ปป้ิงบริเวณ เมียงดงหรือสยามสแควร�เกาหลี ยา่นเมียงดอง ถูกขนานนามวา่ ถนนแฟชัน่ของเกาหลี 

ทุกๆวนั จะมี ผูค้นมาท่ีน่ีกว่า 1 ลา้นคน ไม่ว่าจะเป็นนกัเรียน นักศึกษา หนุ่มสาว คนทาํงาน หากท่านตอ้งการทราบว่า

แฟชัน่ของเกาหลีเป็นอยา่งไร กา้วลํ้านาํสมยัเพียงใด ท่านจะตอ้งมาท่ีเมียงดงแห่งน้ี พบกบัสินคา้วยัรุ่น อาทิ เส้ือผา้บุรุษ-

สตรี เคร่ืองสาํอางดงัๆ ของเกาหลีนานาชนิด   

คํ่า บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ ขาปูยกัษ์) 
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จากนั้นนาํท่านชม  แฟนต�าสติ๊กโชว� (fANTA STICK SHOW)  แฟนตา้สต๊ิกถือเป็นโชวน์อ้งใหม่จากประเทศ

เกาหลี ท่ีไดรั้บความนิยมจากผูช้มอยา่งลน้หลาม โดยเป็นการแสดงท่ีมีเป้าหมาย เพื่อเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมของประเทศ

เกาหลีใต ้ผา่นละครเพลง The Musical ท่ีไร้บทพูด แต่ใชค้วามหลากหลายทางดา้นศิลปะการแสดงนบัตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบนั อยา่งเช่นการเตน้บีบอย การเล่นเคร่ืองดนตรีแบบดั้งเดิมของเกาหลี การแตน้อะโครบาติกหรือการเตน้ในแบบ

ผาดโผน เป็นตน้ เป็นตวัถ่ายทอดเร่ืองราวของบทละคร (หรือเป็นโชวอ่ื์นๆ ท่ีทางแลนดป์ระเทศเกาหลีจะจดัให ้ขอสงวน

สิทธ์ิในการเลือกชมโชว)์ /ไดเ้วลานาํท่านเดินทางเขา้ท่ีพกั  

พกัท่ี : B.W.KUKDO, T-MARK, MARIGOLD, GLAD MAPO, HOLIDAY INN EXPRESS HONGDAE/หรือเทียบเท�า 

วนัที่ห�าของการเดนิทาง(5)   พพิธิภณัฑ� 3 มิต-ิพพิธิภณัฑ�น้าํแขง็-พพิธิภณัฑ�รกั-สะพานกระจกใส 
กิมโป—อินชอน-กรุงเทพฯ 
เชา้ บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

 นาํท่านเยี่ยมชม ศูนยส์มุนไพรสนเข็มแดง หรือ RED PINE ซ่ึงผลิตจากใบสนเขม็แดงในประเทศเกาหลี ซ่ึงจะใชต้น้สน

เข็มแดงจากยอดเขาท่ีประเทศเกาหลีเหนือมาผลิตโดยใช้เทคโนโลยีพร้อมกบัการวิจยัท่ีประเทศเกาหลีใตอ้อกมาเป็น 

นํ้ามนัสนเขม็แดง ภูมิประเทศของประเทศเกาหลีเป็นภูเขาประมาณ 70 เปอร์เซ็นต ์โดยกวา่จะมาเป็นนํ้ามนัสนเขม็แดงได ้

1 แคปซูล ตอ้งใชใ้บสนเขม็แดงประมาณ 2.7 กิโลกรัม มาสกดัเอานํ้ามนัมาผลิต

และวิจยัออกมาเป็นนํ้ ามนัสนน้ี สามารถช่วยในการลดระดบัไขมนัในเส้นเลือด

ไดเ้ป็นอยา่งดี จากนั้นนาํท่านชม จากน้ันนําท�านชม พิพิธภัณฑ�ศิลปะ

สามมิติ  TrickEye Museum เป็ น พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ศิ ลป ะเฉ พ าะท างท่ี

รวบรวมและจดัแสดงงานศิลปะภาพวาดลวงตาไวม้ากกว่า 100 ช้ิน ซ่ึงงาน

ศิลปะภาพวาดเหล่าน้ี ได้ถูกจดัแสดงข้ึนใน 3 ฮอลล์ใหญ่ คือ ห้องแสดงภาพ, 

ห้องตานานกรีซ และห้องซานโตริน่ี โซล ซ่ึงเป็นพื้นท่ีโดยหลกัของพิพิธภณัฑ์

ศิลปะแห่งน้ี นอกจากน้ียงัมีน้าตกท่ีผลิตข้ึนจากช้ินส่วนของหินอ่อนจากกรีซ

ตกแต่งอยู่บริเวณจตุรัสศูนยก์ลางพิพิธภณัฑ์ ยิ่งไปกว่านั้นยงัมีการจาลองแบบ

ทิวทศัน์ของคาเฟ่กลางแจง้และเกาะซานโตริน่ี ให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ

พิพิธภณัฑ์แห่งน้ีอีกดว้ย เขา้ชม ICE MUSEUM พิพิธภัณฑ�นํ้าแข็ง ปะติมากรรมนํ้ าแข็ง ตั้งอยูใ่นกรุงโซลเป็น

สถานท่ีจดัโชวน์ํ้ าแข็งแกะสลกั นกัท่องเท่ียวสามารถสัมผสัอากาศท่ีหนาวเยน็ติดลบกว่าสิ  บองศาและชมนํ้ าแข็งท่ีถูก

แกะสลักออกมาเป็น รูปร่างต่างๆ  ได้อย่างน่ าอัศจรรย์  เข้าชม Love 
Museum พิพิธภัณฑ�รัก  สถานท่ีท่องเท่ียวแห่งเดียวในเกาหลีท่ีไม่

เหมือนใคร.. เน้นความโดดเด่นในเร่ืองของภาพวาดสีสามมิติ เป็นภาพใน

จินตนาการ พิพิธภณัฑ์แห่งน้ีสร้างข้ึนจากรูปแบบรวม ทั้งสวนเร้าอารมณ์, ดรีม

เฮาส์ และมีความหลากหลายของภาพวาด นักท่องเท่ียวหลายคนท่ีมาเท่ียวท่ี

พิพิธภณัฑ์แห่งน้ีก็จะไดส้นุกไปกบัการถ่ายภาพในสีสันฉากต่างๆ ท่ีทางพิพิธภณัฑ์จดัแสดงเอาไว ้รวมถึงการเล่นเคร่ือง

เล่นในแบบแนว 18+ มีการจดัแสดงไวห้ลายห้องหลายแนว แต่ละห้องแต่ละมุมก็จะแต่ต่างกนัไป เรียกวา่เป็นพิพิธภณัฑ์

ท่ีแปลกและไม่เหมือนใครก็วา่ได ้

* รายการน้ีเหมาะสาํหรับผูท่ี้มีอาย ุ20+ ข้ึนไป  ขอสงวนสิทธ์ิผูท่ี้อายตุ ํ่ากวา่ 20 ปีไม่สามารถเขา้ชม Love Museum ได ้

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=FKlkcKrsNEHvdM&tbnid=Yg6BQ5cnApF3-M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fsusangoo.blogspot.com%2F2012%2F09%2Fseoul-trip-trick-eye-museum-free-market.html&ei=vCyEUvmdCIn8iQeV4YFw&bvm=bv.56343320,d.aGc&psig=AFQjCNFXfqK2tUz91RzocmiQ_G7pYWBuiA&ust=1384480303697830�
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=G1wGM_P7bI2DGM&tbnid=lZpxQrrLkIDPkM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Feveryday-im-travelling.blogspot.com%2F2014%2F01%2Fkorea-seoul-trick-eye-museum-bukchon.html&ei=qx4IVL_rFMucugSm3YCAAQ&psig=AFQjCNFXwpgeBOsNmatjyGZZAgncQn19og&ust=1409904654408905�
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เท่ียง บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูจิมดัก เป็นไก่พะโลผ้ดักบัวุน้เส้นและผกัอร่อยมากมาย เสริฟพร้อมขา้วสวย

ร้อนๆ พร้อมเคร่ืองเคียงต่างๆ 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่เมืองอินชอน จากนั้นแวะ เท่ียวท่ี สะพานกระจกใส กิมโป  ชมบรรยากาศ มุมสูงของ คลองอาร่า 

ARA CANAL ซ่ีงเช่ือมระหว่าง แม่นั้ นกับทะเลตะวันตก สร้างข้ึนเพื่อ

ป้องกันนํ้ าท่วม ให้ใช้เ  ป็นท่ีชมวิว พักผ่อน ใช้เวลาสร้าง 5 ปี ตั้ งแต่ค ศ 

2009- 2012 นําท่านช้อปป้ิง ฮุนได พรีเมียม เอาท์เล็ท (Hyundai Premium 

Outlet) ช้อปป้ิงเอาท์เล็ทขนาดใหญ่ของอาณาจกัรฮุนได ร้านสินคา้แบรนด์

เนมระดบัโลกมากมายหลายพนัร้านคา้ เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 

อิสระใหท้่านไดเ้ดินชอ้ปป้ิงไดต้ามอธัยาศยั นาํท่านช้อปป้ิง KOREA SHOPPING CENTER แหล่งรวบรวมสินคา้วยัรุ่น

มากมาย หลากหลาย 

21.20น. เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ...โดยสายการบินไทยแอร์เวยส์  THAI AirWAYS เท่ียวบินท่ี TG 657 บริการอาหารบน

เครื่อง 

01.10   น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ...พร้อมความประทบัใจ 
 korea-Skiresort 5 Days TG   

หมายเหตุ การเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสถานการณ์ในการเดินทาง สภาพภูมิอากาศ และสถานการณ์ซ่ึงเกิดข้ึนในขณะนั้น เพื่อความสนุกสนาน และ

ความปลอดภยัในการเดินทาง โดยทาง World traveler agency co.,ltd. จะคาํนึงถึงผลประโยชนข์องหมู่คณะเป็นสาํคญั   
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อตัราค�าบรกิาร 
TG 01- SKI KOREA  

วันออกเดินทาง 
โรงแรมที่พัก...มีให�ท�านเลือก2ราคา 

เด็กอายุ 
ต่ํากว�า12ป� 
(มีเตียง) 

เด็กอายุ 
ต่ํากว�า12ป� 
(ไม�มีเตียง) 

พักท�านเดียว 
ต�อ1ห�อง 
คิดเพ่ิม 

พัก 4 ดาว 
 

พัก 4 ดาว 
(ในเมือง)  

  

เทศกาลป�ใหม� 
28 ธ.ค.-01 ม.ค. 62 
29 ธ.ค.-02 ม.ค. 62 
30 ธ.ค.-03 ม.ค. 62 
31 ธ.ค.-04 ม.ค. 62 

35,900 36,900 คิดเท�าผู�ใหญ� ลด1,000 +6,000 

 หากทั้งคณะเดินทางไม�ถงึ20ท�าน จะไม�มีหัวหน�าทวัร�จากเมืองไทยเดนิทางไปด�วย แต�จะมีไกด�ที่ฮ�องกงคอยดูแล 

 สิทธิพิเศษสําหรับผู�ถือบตัรเครดิต ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย� 
 สามารถผ�อนชําระผ�านบตัรเครดิตได�...โดยไม�มดีอกเบี้ย 0% นานถึง4เดือน  (กรุณาสอบถามเจ�าหน�าที่) 

***กรณที�านสํารองที่น่ังล�าช�า ต๋ัวโปรโมช่ันเต็ม***ราคาทวัร�จะปรับราคาข้ึนท�านละ 
2,000-4,000 บาทโดยทางบริษัท...จะแจ�งให�ท�านรับทราบก�อนตัดสินใจสํารองที่น่ัง  
(กรุณาสํารองที่น่ังล�วงหน�าก�อนการเดินทาง) 

 

 

เที่ยวกับเรามั่นใจได� 
World Traveller Agency Co.,ltd  
ป�จจุบันเป�นสมาชิกสมาคมด�านท�องเที่ยวระดับประเทศ 

 
 
 
 
 
            No.11/01746         No.1192          No.03504 
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อตัราค่าบริการนีร้วม 
• คา่ต๋ัวเครือ่งบนิเดนิทางไป-กลับโดยการบนิไทยแอรเ์วยส ์TG (เดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ)  
• คา่ทีพั่กตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ และราคาโรงแรมจะปรับขึน้ 3-4 เทา่ตัว หากวันเขา้พักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟรห์รอืงาน

ประชมุตา่งๆ อันเป็นผลทีทํ่าใหต้อ้งมกีารปรับเปลีย่นทีพั่ก โดยคํานงึถงึความเหมาะสมเป็นหลัก  
• คา่อาหาร คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ และค่ายานพาหนะทกุชนดิสําหรับนําเทีย่ว ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ 
• คา่รถนําเทีย่วดังระบุในโปรแกรมการเดนิทาง *คา่หัวหนา้ทัวร ์และไกดท์อ้งถิน่นําเทีย่วดังระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 
• คา่ธรรมเนยีมน้ํามนัและคา่ประกันภัยการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเก็บจากสายการบนิ ซึง่เป็นอัตราเรยีกเก็บ ณ วันทีทํ่าการจอง 
• คา่ประกนัชวีติกรณีอบัุตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 2,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลกรณีอบัุตเิหตุในวงเงนิไมเ่กนิ 
ทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
• ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% (กรณีทีท่า่นตอ้งการใบกํากับภาษี) 
• คา่ใชจ้่ายสว่นตัว เชน่ ค่าเครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ั่งเพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี คา่อาหารและเครือ่งดืม่สั่งพเิศษนอกรายการ คา่ซกัรดี, คา่โทรศัพท ์
• คา่ทําหนังสอืเดนิทาง, คา่ทําใบอนุญาตกลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว (เป็นหนา้ทีข่องผูเ้ดนิทางในการจัดทําเอง) 
• คา่ธรรมเนยีมน้ํามนัทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิอกีในภายหลัง  
• คา่ปรับ สําหรับน้ําหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากทีท่างสายการบนิกําหนดไว ้ 
เง่ือนไขการชําระเงนิ 
• กรณุาจองลว่งหนา้พรอ้มชําระงวดแรก 10,000 บาท(ชว่งปกต)ิ หรอื 15,000 บาท(ชว่งเทศกาล) ก่อนการเดนิทาง พรอ้มแฟกซสํ์าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง 

Passport  มายังบรษัิท และคา่ใชจ้่ายสว่นทีเ่หลอืกรณุาชําระกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 14 วัน มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง 
• บรษัิทฯขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 10 วัน ซึง่จะเกดิขึน้ไดก็้ต่อเมือ่ไม่สามารถทํากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิให ้

ทัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ให ้ถา้ทา่นตอ้งการ 
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากการยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิการนัดหยดุงาน การ

จลาจล การปฏวัิต ิทรัพยส์นิสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอื
ทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความล่าชา้ หรอื จากอบัุตเิหตตุา่งๆ  

• เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ และออกประเทศไมว่า่ในกรณีใด
ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

 
• เมือ่ท่านไดชํ้าระเงนิมัดจําหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืว่าท่าน

รับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของบรษัิทฯ ทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 
• ทางบรษัิทเริม่ตน้ และจบการบรกิาร ทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิกรณีท่านเดนิทางมาจากต่างจังหวัด หรอืต่างประเทศ และจะสํารองต๋ัวเครือ่งบนิ หรอืพาหนะ

อยา่งหนึง่อยา่งใดทีใ่ชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นคา่ใชจ้่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทาง
ของบรษัิท ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% โดยมเีอกสารแจง้การนัดหมายการเดนิทางส่งไปถงึท่านเป็นที่เรยีบรอ้ยแลว้ ท่านจงึสามารสํารอง
ยานพาหนะได ้

• ต๋ัวเครือ่งบนิทีใ่ชใ้นการเดนิทางไม่สามารถ Refund หรอืเลือ่นวันกลับ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางได ้กรณีท่านจะกลับกอ่นหรอืเลือ่นวันเดนิทางกลับ 
กรณุาตดิต่อสอบถามเจา้หนา้ทีก่่อนการเดนิทาง มฉิะนัน้ท่านจะตอ้งซือ้ต๋ัวใหมเ่องในกรณีไม่เดนิทางไป และกลับตามโปรแกรมทีท่่านซือ้จากทางบรษัิท 
เนือ่งจากเป็นคณุสมบัตรของต๋ัวทีอ่อกมาจากทางสายการบนิ   

เง่ือนไขการยกเลิก   

• ยกเลกิก่อนการเดนิทาง  30 วัน - คนืค่าใชจ้่ายทัง้หมด ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุด หรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจํากับสายการบนิ หรอื กรุ๊ปทีม่กีาร
การันตคีา่มัดจําทีพั่กโดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศ หรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้     

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 25 วันขึน้ไป -  เก็บคา่ใชจ้่าย 8,000 บาท   
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่  14 วัน  -  เก็บคา่ใชจ้่าย  50 % ของราคาทัวร ์  
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  1-6 วัน - เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % 
************************************************ korea-Skiresort 5 Days ************************************************* 

หมายเหต ุ การเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสถานการณ์ในการเดนิทาง สภาพภูมอิากาศ และสถานการณ์ซึง่เกดิขึน้ในขณะนัน้ เพือ่ความ
สนุกสนาน และความปลอดภัยในการเดนิทาง โดยทาง World traveler agency co.,ltd. จะคํานงึถงึผลประโยชนข์องหมูค่ณะเป็นสําคญั   
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

คณะผู�มีเกียรติท่ีร�วมเดินทางท�องเท่ียวกับเรา  
คณะผู�มเีกยีรตเิดนิทางท�องเทีย่วเกาหล-ีสกรีสีอร�ท-ลอ็ตเต�เวลิด�  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

สมัผสับรรยากาศ...หมิะโปรยปราย ณ ลานสกรีสีอร�ท ประเทศเกาหลใีต� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  ไกด�ต�นสุดหล�ออารมณ�ดี...คอยต�อนรับคณะทุกท�านท่ีสนามบิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คณะผู�มเีกยีรตเิดนิทางท�องเทีย่วเกาหล ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรากําลังรอรับเกียรติจากทางท�าน…มาใช�บริการทัวร�ดีดีจากทางเรา 

Good memories by World Traveller 
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