
 

 

 

 

 

สมัผสัเทศกาลใบไมผ้ลิบาน เวลาแห่งความสุข ท่ีเท่ียวใหม่ #เก๋ไก๋ไม่ซํ้ าใคร ถ่ายมุมไหนกส็วย #สวนสนุกเอ

เวอร์แลนด ์

ไฮไลท์ 08-22 เมษายน ร่วมฉลองเทศกาล ดอกซากุระเกาหล ี(พอ็ตกตบาน) ทัว่ประเทศ  

โปรแกรม Snow Seoul Cruise เกาหลี 5 วนั 3 คืน  
ราคาเร่ิม 

(บาท) 
14,900 

เดินทาง 
18มีนาคม-มิถุนายน

19 
สายการบิน BUDGET AIRLINE กรุ๊ปคณะ 25-30 ท่านต่อคณะ 

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

รถโคช บริการดว้ยรถซ่ึงมีขนาดของรถจะเป็นไปตามจาํนวนของผูโ้ดยสาร ปกติก 25 หรือ 30 หรือ 40 หรือ 45 ท่ีนัง่   

อาหาร 
อาหารเชา้@โรงแรม 3 ม้ือ อาหารกลางวนัและคํ่า@หอ้งอาหารทอ้งถ่ิน 6 ม้ือ เมนูจดัหลากหลายไม่ซํ้ ากนั  #หมูยา่ง

คาลบ้ีไม่อั้น  



 

 

#ไก่ตุ๋นโสม #บาร์บีคิวหมูไฟ #ทคัคาลบ้ี #BBQบุฟเฟ่ตไ์ม่อั้น #บุฟเฟ่ตบ์นเรือสาํราญ Ara Cruise   นํา้แร่บนรถวัน

ละ1 ขวด 

 

 

วนัแรก (-) 

วนัท่ีสอง  

(-.L.D)    

สนามบินสวุรรณภมูิ – สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลใีต้ – Hyundai Premium Outlet – ลอ่งเรือสาํราญ 

Ara Cruise –  ฉลองเทศกาลดอกไม้บาน ท่ีสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ รวมบตัรเล่นเคร่ืองเล่นได้ไม่จํากดัรอบ  – ป้อม

มรดกโลกฮวาซอง 

วนัท่ีสาม 

(B.L.D) 

เก๋ไก๋ไม่ซํา้ใคร! Hipster Art Park สวนศิลปะยกัษ์สดุฮิปในหบุเขา  – เกาะดงัในหมู่นกัท่องเท่ียว “ เกาะนามิ “– โลก

แห่งหิมะและนํ้ าแขง็ท่ีใหญ่สุด #One Mount #Snow Park (ค่าบตัรเข้า Snow Park ไม่รวมไว้ในค่าทวัร์) – ตลาด

พืน้เมืองใหญ่สดุ “ ทงแดมนุ “  –  ทงแดมุน ดีไซน์ พาร์ค (DDP) สวนดอกกหุลาบไฟ LED กวา่สองหม่ืนกวา่ดวง 

วนัท่ีส่ี 

(B.L.-) 

ศูนยฮ์อ๊กเก็ตนามู  –  ศนูย์เคร่ืองสาํอางเวชสาํอาง – เรียนรู้วฒันธรรมการทาํคิมบบั (ขา้วห่อสาหร่าย) + แต่งชุดฮนับก

แชะถ่ายภาพ  

– ศนูย์นํา้มนัสนเข็มแดง  –  หมูบ้่านพืน้เมืองนมัซาน – ดิวตีฟ้รี – ยา่นเมียงดอง  

วนัท่ีหา้ 

(B.L) 

ศนูย์โสมเกาหลี – เยี่ยมชมพระราชวงัถ็อกซูคงุ –  เดินเลาะถนนเลียบกําแพงหินสีนํา้ตาลเทาสวยงาม – ผ่านถนนเซ

จอง – ผา่นชมบลเูฮาส์ – ภเูขานมัซานหอคอย N Tower  สายเคเบิล้ Love Rock Cable – แวะซือ้ของฝากติดไม้ติด

มือท่ีศนูย์รวมของพืน้เมือง (ละลายเงินวอน) – สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ 

Itinerary   

โปรแกรม Snow Seoul Cruise เกาหลี 5 วนั 3 คืน  
ราคาเร่ิม 

(บาท) 
14,900 

เดินทาง 
16มีนาคม-มิถุนายน

19 
สายการบิน BUDGET AIRLINE กรุ๊ปคณะ 25-30 ท่านต่อคณะ 

โปรแกรมท่องเท่ียว เก๋ไกไ๋มซ่ํา้ใคร! Hipster Art Park สวนศิลปะยกัษ์สดุฮิปในหบุเขา – บตัร Special Pass Ticket เล่นเคร่ือง

เล่นไดไ้ม่จาํกดัรอบ ฉลองเทศกาลดอกไม้บาน #สวนสนุกเอเวอร์แลนด ์รวมโลกสวนสตัวเ์ปิดท่ี Lost Valley – ป้อมมรดกโลกฮวาซอง – 

เรียนรู้วฒันธรรมการทาํเมนูอาหารคิมบบั + แตง่ชุดฮนับกแชะภาพถ่าย – พระราชวงัถ็อกซูคงุ ผา่นชมบลูเฮา้ส์ – หมูบ้่านพืน้เมืองนมัซาน  



 

 

– ภูเขานมัซาน & หอคอย N – เตม็อ่ิมยา่นแฟชัน่ฮิปเมียงดอง – ตลาดพืน้เมืองใหญ่สดุ “ ทงแดมนุ “  –  ทงแดมุน ดีไซน์ พาร์ค (DDP) 

สวนดอกกหุลาบไฟ LED กวา่สองหม่ืนกวา่ดวง – ฟร ี!! บฟุเฟ่ตบ์นเรอืสําราญ Ara Cruise 

ไฮไลทเ์มษายน รว่มฉลองเทศกาล ดอกซากรุะเกาหลี (พ็อตกตบาน) ทัว่

ประเทศ  

#เมืองโคยงั #เกาะนามิ #เอเวอร์แลนด์ #ภูเขานมัซาน #สวนสาธารณะยออิโด #กรุงโซล #เมืองซูวอน #พ็อตกตบานสะพร่ังขาวอม

ชมพชู่วงใบไม้ผลิท่ีเกาหลี ให้ผู้คนได้ช่ืนชมและเป็นสญัลกัษณ์ของวฏัจกัรชีวิต เทศกาลดงักลา่วเป็นเวลาแห่งการเฉลิมฉลองอยา่งร่ืน

เริงใต้ต้นซากรุะท่ีครอบครัวและญาติมิตรจะมาร่วมปิคนิค เพ่ือช่ืนชมความสวยงามของธรรมชาติ   ให้ท่านได้เดินเลน่และถ่ายรูปและ

สมัผสัสสีนัแหง่ดอกพ็อตกตสขีาวอมชมพ ู(รายการพิเศษนี.้..ต้องรอพยากรณ์อากาศออก ซึง่ปกตินา่จะอยูท่ี่ 08-22เมษายน) 

 

สายการบิน BKK-ICN เวลาออก เวลาถึง ICN-BKK เวลาออก เวลาถึง 

T’way (TW) TW102 0125 0835 TW101 2005 0010+1 

Jin Air (LJ) LJ002 0105 0820 LJ001 1955 2345 

Jeju Air (7C) 7C2206 0200 0925 7C2205 2035 0050+1 

Jeju Air (7C) 7C2204 0100 0815 7C2203 1930 2345 

(ขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินและตารางการบินของสายการบินตามท่ีได้อนุมัติท่ีน่ังจาํกัดในแต่ละวัน จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อาจต้อง

เพ่ิมค่าต๋ัว ) 

 

โปรดตรวจสอบ อาย ุของหนงัสือเดินทาง ( Passport ) ของผูโ้ดยสาร วา่จะตอ้งคงมีอายเุหลือ ณ วนัเดินทาง มากกวา่ 6 เดือนข้ึนไป 

และหนงัสือเดินทางเหลือหนา้กระดาษเพียงพอใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจคนไดป้ระทบัตรา หนงัสือเดินทางอยูใ่นสภาพท่ีดี (ไม่ชาํรุด) 

DAY วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูม ิ   เชา้ กลางวนั คํ่า 

1 
เจ้าหน้าที่รอต้อนรับดูแล มอบเอกสาร และอธิบายเพิม่เติม  (นัดหมายแต่ละคณะ

ก่อนออกเดินทาง 3 ช่ัวโมงล่วงหน้าก่อนเคร่ืองออก)   
- - - 

คํา่ หน้าเคาน์เตอร์ สายการบิน ใกล้ประตูทางเข้า  
พร้อมกนัท่ีชั้น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เช็คอินหมายเลข  F   Jeju Air (7C) หมายเลข   3-4 



 

 

พร้อมกนัท่ีชั้น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เช็คอินหมายเลข  D   Jin Air (LJ) หมายเลข   4-5 

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

การอนุญาตให้ท่านผ่านด่านตรวจคนออกนอกประเทศไทย และ ผ่านด่านตรวจคนเข้าประเทศเกาหลีเพ่ือการ

ท่องเที่ยว เป็นอาํนาจของเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้ออกเมืองของประเทศไทยหรือประเทศเกาหลีในการพิจารณาและ

อนุญาตใหเ้ดินทางออกจากประเทศไทย หรือ ใหพ้าํนกัอยูใ่นประเทศกาหลีใตเ้พื่อการท่องเท่ียว ทางผูจ้ดัไม่มีอาํนาจ

และไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

 

หากท่านต้องซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศเพ่ือไปและกลับกรุงเทพฯ 

กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาเดินทางได ้

ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าชา้หรือการเปล่ียนแปลงเวลาของเท่ียวบินหรือการเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง 
 

ขอ้แนะนาํ 
• หากท่านมีปัญหาเร่ืองอาหารกรุณาแจง้ทางผูจ้ดัทราบล่วงหนา้ 

• หา้มนาํผลไมแ้ละเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศเกาหลีใต ้หากพบจะตอ้งเสียค่าปรับ 

• เตรียมสัมภาระขนาดกลาง เน่ืองจากโรงแรมท่ีพกัในเกาหลีไม่มีบริกรช่วย (แนะนาํ ตลอดทริปจะตอ้งดูแลกระเป๋ายกข้ึนลงหอ้ง

ดว้ยตวัท่านเอง เพ่ือป้องกนัหลายกรณีท่ีอาจเกิดข้ึนได)้   

• กระเป๋าทุกใบจะตอ้งฝากใหก้บัทางเจา้หนา้ท่ีสายการบินดว้ยตวัท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภยัของสายการบิน 

• ทรัพยสิ์นมีค่าและแตกหักง่าย  เช่น เงิน อญัมณี  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ กลอ้งถ่ายรูป อุปกรณ์วีดีโอ เอกสารท่ี

แลกเปล่ียนเป็นเงินได ้ เอกสารทางธุรกิจ หนงัสือเดินทาง เก็บติดตวัเสมอ 

• สนามบินสุวรรณภูมิ  “ ไม่มีการประกาศเรียกลูกคา้ข้ึนเคร่ือง ”  กรุณารอท่ีประตูข้ึนเคร่ืองอยา่งนอ้ย 30 นาที ก่อนเวลาเคร่ืองออก 

• นาํเส้ือแจ็คแก็ตติดตวัข้ึนเคร่ืองดว้ย เพราะอากาศอาจจะเยน็และเพ่ือการพกัผ่อนท่ีอบอุ่น  (สําหรับ มือใหม่ หรือ คนกลวัวนั

แรกๆ จะ jetlag หรืออาการเมาเวลาจากการเปล่ียนโซนเวลาของโลก แนะนาํ :  นอนให้มากท่ีสุด หรือ ทานยาแกเ้มา เพราะมีมี

ฤทธ์ิทาํใหน้อนหลบั ไม่ด่ืมสุราหรือของมึนเมา และด่ืมนํ้ ามากๆ) 
 

DAY วนัทีส่อง  สนามบนินานาชาตอินิชอน ประเทศเกาหลใีต้  -  เมืองเคียงกโีด เชา้ กลางวนั คํ่า 

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

ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต ้โดยสายการบิน   T’way (TW) ,  Jin Air (LJ),  Jeju Air (7C) 

บางสายการบินมชุีดกล่องสแนค็บลอ็กให้ผู้โดยสารบนเคร่ืองบิน และมบีริการ Air Cafe จาํหน่าย  อาหาร เคร่ืองด่ืม และขนม

คบเคีย้ว 



 

 

เช้า ICN Landing  ถึงสนามบินนานาชาติอินชอน หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรแล้ว   

รถโค๊ชพาท่านข้ามทะเลตะวนัตกด้วยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพ่ือความหวงัในการรวมชาติท่ียาวกว่า 

4.42 กม.  มียอดโดมสงู 107 เมตร  ไปยงัจดุหมายปลายทางการทอ่งเท่ียวของวนันี ้

เพ่ือให้รายการทอ่งเท่ียวเป็นไปตามกําหนดการ  ทางคณะทวัร์จะออกเดนิทางจากสนามบนิหลงัเวลา

เคร่ืองลงประมาณ 1.30 ชัว่โมง ทา่นท่ีตดิสมัภาษณ์ท่ีดา่นตรวจคนเข้าเมือง  หากทา่นผา่นเข้าเมือง

เรียบร้อย ท่านต้องเดินทางไปพบกับคณะทวัร์ด้วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจาก

ทางผู้จดัได้  

เช้า นําท่านเดินทางสู่ #ฮุนได พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต แหล่งช้อปปิง้ราคาถูก บนเนือ้ท่ีกว่า 40,000 ตารางเมตร  

นอกจากนีม้ียงัมีสนิค้าหลากหลายยี่ห้อช่ือดงักวา่160-190 แบรนด์ 

รวมทัง้สินค้าแบรนด์เนม ในราคาประหยดักวา่ร้านค้าทัว่ไปให้ผู้มา

เยือนได้เลอืกสรรกนัอยา่งละลานตา   

11.00 ฟรี !!  อิ่ มอร่อยกับบุฟเฟต์บนเรือสําราญ Ara 
Cruise    พร้อมลอ่งเรือชมคลองแห่งแรกของเกาหลี ท่ีเรียกว่า 

“GYEONGIN ARA WATERWAY” บนเรือสําราญสุดหรูท่ีน่าตื่น

ตาตื่นใจ ล่องเรือไปตามทางนํา้ท่ีเช่ือมต่อแม่นํา้ฮันและทะเลตะวนัตก ภายในเรือมีห้องโถงพร้อมเวทีการแสดง

ความบนัเทิงให้ท่านได้รับชม หากท่านใดท่ีต้องการสมัผสัธรรมชาติสองข้างทางยงัสามารถขึน้ไปด้านบนชัน้สอง

เพ่ือชมทศันียภาพสองข้างทาง ระหว่างทางเดินเรือทา่นจะได้เห็นมมุเล็กๆของนํา้ตกจําลองท่ีตื่นตาตื่นใจให้ทา่นได้

เก็บถ่ายภาพไปอวดคนท่ีบ้านอีกด้วย (หากเรือสําราญงดให้บริการด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางผู้ จัดจะปรับเปล่ียนเป็นเมนู

หมูหมึกโอซัมบลูโกกท่ีิห้องอาหารท้องถิน่เกาหลี)  



 

 

บา่ย #สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  เท่ียวเอเวอร์แลนด์ – Everland “ ดิสนีย์แลนด์เกาหลี ” สวนเปิดในหบุเขาท่ีมีช่ือเสียง

มากท่ีสุดของประเทศ มี Festival World จะประกอบไปด้วย Global Fair, American Adventure, Magic Land, European Adventure 

และ Equatorial Adventure และ Zootopia ท่านสามารถปล่อยความแก่และเติมเต็มความสขุของท่านด้วยบตัร Special 

Pass Ticket สนกุสนานกบัเคร่ืองเลน่ตา่งๆ  ซึง่ทา่นสามารถเลอืกเลน่เคร่ืองเลน่ได้ไมจํ่ากดัรอบ  ไมว่า่จะเป็นทีเอ็กเพรส 

รถไฟเหาะ หนอนสะบดั ชาร์ป โรงหนงัสามมิติ บ้านผีสงิหมนุ ตีลงักาสองตลบ ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคูแ่รกของ

โลก ท่ีน่ี ชมความนา่รัก ของหมีท่ีสามารถสือ่สารกบัคนขบัได้อยา่งดี  ครัง้แรกของโลก !  เปิดโลกสวนสตัว์เปิดท่ี Lost 

Valley กบัรถบสัสะเทิน้นํา้สะเทิน้บก และอ่ืนๆ  นอกจากนีท้า่นยงัสามารถช้อปปิง้ในร้านค้าของท่ีระลกึ  ฤดูใบไม้ผลิ 

! ชมเทศกาลดอกไม้บาน ซึ่งผลดัเปลี่ยนหมนุเวียนตามฤดกูาล เช่น ฤดรู้อนจะเป็นดอกกุหลาบและดอกลิลลี่บาน 

ฤดใูบไม้ผลจิะเป็นดอกทิวลปิบาน ฤดใูบไม้ร่วงจะเป็นดอกเบญจมาศบาน  ขบวนพาเหรดตามวนัเวลา    

เย็น #ป้อมมรดกโลก ฮวาซอง  พาตามความฝันแห่งกษัตริย์ป้อมฮวาซอง (ป้อมดอกไม้) ซึ่งได้รับการขึน้ทะเบียน

เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโก UNESCO 

เมื่อปี ค.ศ. 1997    จากการใช้วิทยาการการก่อสร้างระหวา่งวธีิ

ของชาวตะวันตก และ วิธีของชาวตะวันออกผสมผสานเข้า

ด้วยกัน มีการใช้ปัน้จั่นเป็นครัง้แรกในการก่อสร้าง ซึ่งถือว่า

ทันสมัยสุดๆ ในยุคนัน้     ป้อมมรดกโลก ฮวาซอง ท่ีสง่าและ

งดงามนี ้มีอายมุากกว่า 200 ปี ย้อนอดีตกลบัไปป้อมแห่งนีถู้ก

สร้างขึน้ในสมยัพระเจ้าชองโจ กษัตริย์องค์ท่ี 22 แห่งราชวงศ์โช

ซอน พระองค์ทรงต้องการสร้างปอ้มแห่งนีข้ึน้มาเพ่ือระลกึแก่พระราชบิดาซึ่งถกูใสร้่ายจากราชสํานกัและถกูขงัจน

สิน้พระชนม์  และต้องการสร้างเมอืงหลวงขึน้มาใหม ่เพ่ือเสริมความยิ่งใหญ่ของความเป็นกษัตริย์  ตวัปอ้มฮวาซอง

นีถ้กูสร้างทอดตวัยาวไปตามแนวไหลเ่ขาและท่ีราบ โอบล้อมเมืองซูวอนไว้เป็นรูปวงไข่ขนาดใหญ่ หรือบ้างก็ว่าดู

เหมือนรูปดอกไม้ ยาวประมาณ 5,500 เมตร ประกอบด้วยเชิงเทิน 48 ป้อม เพราะบางสว่นถกูทําลายไปเมื่อสมยั

ญ่ีปุ่ นเข้ามาครอบครอง และสมยัเกิดสงครามเกาหล ี  



 

 

คํ่า  เมนูหมูย่างคาลบี #KALBI  อาหารพืน้เมืองเกาหลปิีง้ยา่งท่ีเลือ่งช่ือและรู้จกักนัดีทัว่โลก 

พาท่านเข้าเช็คอินท่ีพัก ณ โรงแรม  Incheon Grand Palace, Suwon Dono, Suwon Pacific, 

Suwon Yongin Co.op, Seoul VIP, Benikia, Seoul Galaxy, Bridge, Co.op city  (3 ดาว

เกาหลี) หรือเทียบเทา่ 

 

DAY วนัทีส่าม   เมืองเคียงกีโด – กรุงโซล เชา้ กลางวนั คํ่า 

3  x x x 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ แบบอเมริกนัเกาหลีชุด หรือ เซมิ ท่ี หอ้งอาหารโรงแรม 

เชา้

 ทีเ่ที่ยวใหม่ ! เก๋ไก๋ไม่ซ้ําใคร #Hipster Art Park สวนศิลปะยกัษสุ์ดฮิปในหุบเขาของเหล่าฮิป

เตอร์ พร้อมจุดถ่ายภาพและเช็คอินท่ีมีลกัษณะโดดเด่นเฉพาะตวั สวนศิลปะน้ีจดัแสดงศิลปะการติดตั้งงาน

สถาปัตยกรรมท่ีดูแปลกตา แต่กลบัแฝงไปดว้ยเสน่ห์ของท่ีน่ี ดว้ยเอกลกัษณ์น้ีจึงดึงดูดใหผู้ค้นมาแชะภาพฮิปๆ ชิคๆ 

จุดเด่นท่ีไม่ควรพลาดของสวนศิลปะน้ีคือ Linear Building Up In The Trees ซ่ึงอยูท่า้ยสุดของสวน ทางเดินข้ึน

ดา้นบนจะเป็นอุโมงเสน้สายซบัซอ้นลอยอยูเ่หนือพ้ืน และอีกจุดท่ีไม่ควรพลาด Anyang Peak หรือเรียกอีกอยา่งวา่

จุดชมววิของเมืองอนัยาง ตั้งอยูป่ลายเชิงเขาของภูเขาซมัซอง ข้ึนไปจนสุดทางยอดหอคอย ขอบอกววิคือสวยมากกก

กกก  

เท่ียง ลิม้ลองเมนูดังตามละคร Winter Love Song “ ทัคคาลบี “  หรือไก่บาร์บีคิวผดัซอสเกาหลี

แหง่เมืองชนุชอน   



 

 

บา่ย #เกาะนาม ินัง่เรือเฟอร์ร่ีท่ีทา่เรือข้ามฟากไปยงัเกาะนามิ (Nami) สถานท่ีโรแมนติกอีกแหง่หนึง่สาํหรับคูรั่กคูห่นุม่

สาว ครอบครัว เพ่ือนๆ เกาะนามิมีรูปร่างเหมือนใบไม้ท่ีลอยอยู ่ ณ ท่ีแห่งนี ้ทา่นสามารถเช่าจกัรยานหรือมอเตอร์

ไบท์เท่ียวรอบเกาะ เดินเลน่ชมสวนเกาหลี คาราวะสสุานนายพลนามิ  เดินผ่านกลางแมกไม้แหง่สวนสนท่ีสงูเสยีด

ฟ้าเพ่ือสขุภาพ ผ่านดงต้นสน ดอกสน ต้นเกาลดั เลือกนัง่ท่ีม้านัง่ข้างชายฝ่ังเพ่ือชมบรรยากาศโรแมนติกใต้เงาไม้ 

มองดพูนัธ์ุสตัว์ตา่งๆ  เช่นนกกระจอกเทศ กระตา่ย กระรอก เป็ด กวาง ได้เวลาสมควร นัง่เรือกลบัมายงัฝ่ัง    

#โลกแห่งลานนํ้าแข็งเล่นหิมะ 365 วัน #Snow Park #One Mount  ตัง้อยู่ท่ี

เมือง GOYANG ด้วยพืน้ท่ีมากถึง 161,602 ตารางเมตร ภายในแบง่พืน้ท่ีเป็นหลายสว่นพร้อมด้วยสิง่อํานวยความ

สะดวกมากมาย เช่น Fitness & Golf, Club, Water Park, Shopping Mall, Roof Garden, Snow Park เป็น

ต้น นอกจากนีย้งัเคยเป็นสถานท่ีถ่ายทํามิวสิควีดีโอเพลง "เจนเทิลแมน" (Gentleman) ของ "ไซ" หรือ"ปาร์ค แจ-

ซัง" นกัร้องหนุ่มชาวเกาหลีใต้ เจ้าของเพลง "กังนัม สไตล์" ท่ีโด่งดังไปทัว่โลก หรือ แม้กระทั่งรายการยอดฮิต 

Running Man ก็เคยมาถ่ายทําท่ีน่ี  ท่านสามารถซือ้บตัรเข้าสูโ่ลกแห่งสวนหิมะและสวนนํา้แข็ง " Snow Park " 

ในร่มท่ีใหญ่สดุของประเทศเกาหลี ณ ขณะนี ้ โดยท่านสามารถเพลิดเพลินกับการขี่เคร่ืองเล่นสดุน่ารักบนลาน

นํา้แข็ง เช่น  จกัรยานคู่รัก จกัรยานเดี่ยว รถเฟอร์ร่ี กะบะสเลดแซนต้า เป็นต้น หรือ เข้าสูโ่ลกของหิมะท่ีอณุหภมูิติ

ลบ -2 องศาเซลเซียส กบั การเลน่สโนสเลคบนลานหิมะ (มีการจํากดัอาย)ุ หรือสนกุกบัการตดัหิมะเลน่กนัแบบลืม

อายกุนั ( ค่าบตัรเข้า Snow Park 15,000วอน ค่าถงุมือ 2,000วอน ค่าเช่าเสือ้แจ็คเก็ตสกี 5,000วอน ค่าสนุขัฮกั

กี้ลากเลือ่น Dog Sledge บนลานน้ําแข็งสําหรบัเด็ก 9,000วอน ไม่รวมไวใ้นค่าทวัร์ ฝากไกด์ช่วยซ้ือได)้ 



 

 

เย็น เดินทางเข้าเมืองหลวงกรุงโซล  ท่ีมีประชากรถึง 1 ใน 4 ของประเทศ  มีตกึ 63 ชัน้ ตกึท่ีสงูท่ีสดุ  มีแมนํ่า้ฮนัไหลผา่น

ใจกลางเมืองหลวงของกรุงโซล   งานนวตักรรมวิจยัชิน้ใหมล่า่สดุของเกาหล ี  

คํ่า  บุฟเฟ่ต์อร่อยลํา้ !!!  เมนูบาร์บีคิวป้ิงย่างคาลบีสไตล์เกาหลี  กบัหลากหลายสไตล์ของเนือ้หมแูละ

เนือ้ววั  

หลงัอาหารคํ่า #ตะลยุกนัต่อทีต่ลาดเปิด 24 ช่ัวโมง ยา่นธุรกิจการคา้และแหล่งช็อปป้ิง “ทงแดมุน” มีร้านคา้มากกวา่ 

10,000 ร้านคา้ ท่ีจาํหน่ายผา้ไหม ผา้ช้ิน เส้ือผา้สาํเร็จรูป เคร่ืองประดบั รองเทา้ ตลอดจนอุปกรณ์เคร่ืองใชใ้นบา้น

และครัวเรือน และอ่ืนๆ อีกมากมาย ในราคาท่ีต่อรองได ้ อาทิเช่น ตึก Tongdaemun Market  ตึก Doota ตึก Freeya 

ตึก Migliore  ตึก aPM ตึก Hyundai City เป็นตน้ และ บริเวณแห่งน้ี ยงัเป็นท่ีตั้ง  #ทงแดมุน ดีไซน์ พาร์ค 

(DDP)  สถานท่ีท่ีนาํเสนอนวตักรรมการออกแบบท่ีทนัทนัสมยัท่ีสุดสู่สายตาชาวโลก หน่ีงในเมกะโปรเจค็ของ

รัฐบาลกรุงโซล ภายใตค้อนเซ็ปต ์ 

Dream Design Play ดว้ยการใชค้วามโคง้มน โดยไม่ตอ้งมีเสา รวมถึงมีการติดตั้งไฟใหส้อดคลอ้งกบัองคป์ระกอบ 

บริเวณลาน DDP เป็นท่ีท่ีสามารถมาผอ่นคลาย และเพลิดเพลินไดต้ลอด 24 ชัว่โมง มีการจดัแสดงสวนดอกกหุลาบ

ไฟ LED กวา่สองหม่ืนกวา่ดวง ถา้ใครเป็นติ้งซีร่ียล์ะครเกาหลี หรือ แฟนคลบันกัร้องเกาหลี เราจะรู้สึกคุน้เคยวา่เป็น

ฉากหลงัของเร่ือง 

หลงัอาหารคํ่า หลงัจบรายการท่องเท่ียว พาท่านเข้าเช็คอินท่ีพกั ณ โรงแรม  Incheon Grand Palace, 

Suwon Dono, Suwon Pacific, Suwon Yongin Co.op, Seoul VIP, Benikia, Seoul Galaxy, 

Bridge, Co.op city   (3 ดาวเกาหลี) หรือเทียบเทา่ 

DAY วนัทีส่ี่   กรุงโซล  เชา้ กลางวนั คํ่า 

4  x x - 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า แบบอเมริกันเกาหลีชุด หรือ เซม ิที่ ห้องอาหารโรงแรม 



 

 

เช้า เพ่ือนท่ีดีในการดําเนินชีวิต ! #ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู ต้นไม้ฮ๊อกเก็ตนามูชนิดนีเ้จริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ี

ปราศจาก 

มลภาวะและระดับสูงเหนือนํา้ทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพันธุ์ ฮ๊อกเก็ตนี.้.ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนํามา

รับประทานเพ่ือช่วยดแูลตบัให้สะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็งไมถ่กูทําลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บหุร่ี 

สารตกค้างจากอาหารและยา       

 #เรียนรู้วธีิการทาํคมิบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) อาหารง่ายๆท่ีคนเกาหลนิียมรับประทาน คิม แปลวา่ สาหร่าย 

บบั แปลวา่ ข้าว จะเป็นแท่งยาวๆ แล้วเค้าก็จะหัน่เป็นชิน้ๆพอดีคํา จิม้กะซีอิว้คงัจงัเกาหลหีรือวาซาบิก็ได้ ขอเชิญ

ชวนท่านแต่งชุดพืน้เมืองเกาหล ี“ ฮันบก “ พร้อมพร็อบต่างๆ เพ่ือถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบัฉากเกาหลีเก๋ไก๋กบัท่า

แอคติ้งตามไอเดีย  ให้ทา่นได้ถ่ายทอดความงามและความออ่น ช้อยของวฒันธรรมเกาหล ีเพราะ ฮนับก เป็นเคร่ือง

แต่งกายประจําชาติเกาหลท่ีีท่ีสวมใสใ่นชีวิตประจําวนัเป็นเวลาพนัปีมาแล้ว   ก่อนท่ีวฒันธรรมการแต่งกายแบบ

ตะวนัตกจะได้เข้ามาในเกาหล ี แตใ่นปัจจบุนัชดุประจําชาติฮนับก จะใช้สวมเฉพาะในโอกาสพิเศษตา่ง ๆ เช่น งาน

มงคลสมรส วนัขึน้ปีใหม ่วนัขอบคณุพระเจ้า 

 #ศูนย์ผลิตภัณฑ์ความงาม เคร่ืองสําอางเวชสําอาง  ให้ท่านเลือกซือ้คอสเมติกหลากยี่ห้อคณุภาพท่ี

ผู้หญิงชาวเกาหลีทัง้สาวทัง้ไม่สาว ล้วนให้ความสําคญักบัเร่ืองผิวหน้าค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มบํารุงผิว

พืน้ฐาน Skin Care และฟังคําแนะนําการดแูลผิวพรรณ จากผู้ ชํานาญการ   

เท่ียง เมนูหมูไฟหรือบลูโกก ิ เป็นเนือ้หมสูไลด์หมกัซอสคนัจงัและเคร่ืองปรุงรส ผดัยา่งขลกุขลกิบนกะทะ  

บา่ย #ศูนย์นํ้ามันสนเข็มแดง ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหล ี เพ่ือช่วยผู้ ท่ีมีปัญหาเร่ืองไขมนัอดุตนั

ในเส้นเลือด คลอเรสเตอรอลในเลือดสงู ไขข้อเสื่อม หรือ การไหลหมนุเวียนของเลือด  เป็นต้น กว่าจะมาทําเป็น

นํา้มนัสนสกดัได้ 1 แคปซูล ต้องใช้ใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 ก.ก.  แนะนําให้ทกุทา่นเลอืกซือ้เป็นของฝากสขุภาพ

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/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
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5


 

 

เพ่ือตวัท่านเองและคนท่ีท่านรักหรือคนท่ีทา่นเคารพ  เพราะเป็นสารอาหารธรรมชาติ ท่ีวิจยัจากโรงพยาบาลชัน้นํา

ในเกาหลแีล้ววา่ ไมม่ีผลข้างเคียง  

บา่ย #หมู่บ้านพืน้เมืองนัมซาน พาท่านย้อนเวลาหาอดีตท่ีพิลดองซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของภูเขานมัซาน มี

สายนํา้ใสไหลผ่านและมีศาลาชชอนนูกัก แหล่งอาศยัของนกกระเรียน แหล่งพกัผ่อนท่ีมีช่ือเสียงในฤดูร้อนของ

ราชวงศ์โซซอน แตใ่นปัจจบุนัเป็นท่ีตัง้ของบ้านชนชัน้ยางบางหรือชนชัน้ราชการหรือชัน้สงูเกาหลใีนสมยัเมือ่ 600 ปี

ท่ีแล้ว บ้านกวา่ห้าหลงัท่ีหมูบ้่านนมัซานฮนัอก จะทําให้เราได้เห็นภาพการใช้ชีวติประจําวนั เคร่ืองใช้ไม้สอย การกิน 

การอยู่  และการจดัแต่งบ้าน และหากเราเดินไปจนสดุปลายสวนเกาหลี เราจะพบไทม์แคปซูลท่ีทําขึน้เพ่ือเฉลิม

ฉลองกรุงโซลครบ600 ร้อยปี ภายในบรรจขุองจํานวน 600 ชิน้ท่ีเป็นตวัแทนของเมืองและผู้คนกรุงโซลในปี 1994 

โดยจะรอเปิดในอีก 400 ปีข้างหน้า (2394)   

 #ดิวตีฟ้รี (ปัจจุบนัเป็นท่ีนิยมมาก เพราะ ดิวตีฟ้รีประเทศนี ้มีถึง 5 บริษัทแข่งขนักนั)  เพลิดเพลินกบัการช้อปปิง้ 

ณ  ห้างปลอดภาษีล๊อตเต้หรือชินเซเก  ให้ท่านได้เลือกซือ้สินค้าแบรนด์เนมนําเข้าจากต่างประเทศมากมาย

หลากหลายชนิด รวมทัง้สนิค้าแบรนด์เกาหลยีอดนิยมท่ีชาวเกาหล ีชาวจีน และชาวญ่ีปุ่ น   

 เย็น เต็มอิม่  #เมยีงดอง " ถนนแฟช่ันของเกาหล ี"  อิสระช้อปปิง้บริเวณเมียงดอง Myeongdong ถกูขนานนาม

วา่ " ถนนแฟชัน่ของเกาหล ี"  มีห้างบตูิกหลากยี่ห้อตัง้แตแ่บรนด์เนมตา่งชาติถึงเกาหล ีร้านเสือ้ผ้ามีสไตล์ห้องเล็กๆ  

ร้าน Creative Lifestyle  ร้านรองเท้า ร้านทําผม ร้านเคร่ืองประดบั ร้านคอสเมติก  ร้านกาแฟ ร้านไอศครีม ร้าน

ขนม  ปัจจบุนัยงัเป็นแหลง่รวมร้านอาหารขายบนรถเข็น Food Truck ท่ีกําลงัเป็นท่ีนิยมสําหรับคนรุ่นใหม่  ไม่ว่า

จะเป็นของคาว ของหวาน หลากรูปแบบ ให้เราเลอืกตดัสนิเอง วา่ร้านไหนเด็ด ร้านไหนโดนใจ 

เย็น *อสิระอาหารคํา่ ณ ย่านช้อปป้ิงเมยีงดง เพ่ือความคุ้มค่าในการช้อปป้ิง*  

หลงัจบรายการทอ่งเท่ียว พาทา่นเดินทางกลบัท่ีพกั 

 



 

 

DAY วนัที่ห้า  กรุงโซล  - สนามบินนานาชาตอินิชอน – กรุงเทพฯ เชา้ กลางวนั คํ่า 

5  x x - 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า แบบอเมริกันเกาหลีชุด หรือ เซม ิที่ ห้องอาหารโรงแรม 

เช้า #ศูนย์โสมเกาหลี  ทุกท่านจะได้รู้จักสมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแห่งมวลสมุนไพร  เพราะเกาหลีใต้เป็น

ประเทศท่ีมีการผลติโสมเกาหลท่ีีมีคณุภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลก  ซึง่ใครใครท่ีได้มาเท่ียวก็จะช่ืนชอบหาซือ้เป็นของ

ฝากเพราะราคาท่ีถกูวา่เมืองไทยและคณุประโยชน์นานปัการ เช่น ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหาร

และปอด ช่วยทําให้จิตใจสงบและเพ่ิมพละกําลงัโดยสว่นรวม  สรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบํารุงหวัใจ ป้องกัน

โรคหวัใจขาดเลอืด เสริมประสทิธิภาพทาง 

 เพศ ลดและปอ้งกนัมะเร็ง   

 เยีย่มชมพระราชวงัถ็อกซูคุง ซึง่มีสิง่ก่อสร้างท่ีนา่ชมเป็นอนัมาก เช่น ประตหูลกัแทฮนัมนุ (Daehangmun Gate) พระ

ท่ีนั่งชุงวาจอนและท้องพระโรง และซกโชจอน (Soekjojeon) อันเป็นสิ่งก่อสร้างแบบตะวันตกแห่งเดียวในบรรดา

พระราชวงัตา่งๆ ในเกาหล ีซกโชจอนแหง่นีเ้ป็นท่ีตัง้ของพิพิธภณัฑ์พระราชวงั (มีค่าใช้จ่ายเพ่ิม) ซึง่เป็นท่ีเก็บสิง่ของ

ท่ีใช้ในพระราชวงัในสมยัราชวงศ์โชซอน พาท่านเดินเลาะถนนเลียบกําแพง หินสีนํา้ตาลเทาสวยงาม (Stonewall 

Street) ข้างพระราชวงั  ท่ีขึน้ช่ือเร่ืองความสวยงามและโรแมนติกสายหนึ่งในกรุงโซล  สองข้างทางของถนนแหง่นีจ้ะ

เรียงรายไปด้วยต้นกิงโกะ (แปะก๊วย) ท่ีปลกูไว้เลยีบไปกบัความโค้งของเส้นถนน  ภายในถนนแหง่นี ้ยงัเป็นท่ีตัง้ของ

โรงละคร โบสถ์ พิพิธภณัฑ์ศิลปะ และรูปปัน้ 3 มิติ จางดอกแด (Jangdockdae) อยู่ตรงบริเวณลานนํา้พหุน้าพิพิธภณัฑ์

ศิลปะแห่งกรุงโซล  ในช่วงใบไม้ร่วง ถนนแห่งนีจ้ะเปลี่ยนเป็นสีเหลอืงสะพร่ัง นัง่รถผ่านถนนสายสําคญัเช่นถนนใจ

กลางเมือง “เซจองโนะ” และถนนทีมี่การเปิดปิดเป็นเวลา-สถานทีต่ัง้ทําเนียบและบลูเฮาท์หรือบา้นประจําตําแหน่ง

ประธานาธิบดี     



 

 

เท่ียง เมนูเปิบพสิดาร-ไก่ตุ๋นโสม อาหารวงัในสมยัก่อน เช่ือกนัวา่บํารุงและเสริมสขุภาพ เสร์ิฟทา่นละ 1 ตวั ใน

หม้อดินร้อน   

บา่ย พาท่านขึน้ภูเขานัมซาน #Namsan – ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงและอิสระถ่ายรูปคู่

ห อ ค อ ย  N Tower เ ป็ น  1 ใ น  17 

หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก  สงูถึง 

480 เมตรเหนือระดับนํา้ทะเล สถานท่ี

ละครหนังเกาหลีหรือหนังไทยสไตล์

เกาหลีมาถ่ายทํากัน (ความเช่ือ: เตรียม

แม่กุญ  แจลูกกุญแจเพ่ือไปล็อคกุญแจ

คูรั่ก ณ Love Rock Cable  ซี่งเช่ือกนัวา่ 

ถ้าใครขึน้มาคล้องกุญแจและโยนลกูกุญแจทิง้ไป คู่รัก คู่ครอบครัว คู่เพ่ือน คู่พ่ีน้อง คู่มิตรนัน้จะมีความรักท่ียัง่ยืน

หรือไมม่ีใครมาพรากจากกนัได้)  (ค่าบตัรลิฟท์ข้ึนสู่จุดชมวิวบนหอคอย  ไม่รวมไวใ้นค่าทวัร์)     

บา่ยบา่ย แวะซ้ือของฝากติดไม้ติดมือทีศู่นย์รวมของพืน้เมือง (ละลายเงินวอน)  ก่อนอําลาเกาหล ี แวะซือ้

ของฝากติดไม้ติดมือท่ีศนูย์รวมของพืน้เมอืง (ละลายเงินวอน)  สาหร่ายหลากรูปแบบ หลากรสชาติ ขนมอร่อยตา่งๆ 

ซีเรียลช็อคโก กาแฟ กระดกูม้าเจจูโด  ขนมโสม ชาโสม เคร่ืองสําอางโสม หมอนสขุภาพ  กิมจิ  เป็บโปโร้ (ป๊อกกี ้

เกาหล)ี ชินราเมง (มามา่เกาหล)ี ของใช้ในบ้าน ลกูบอลซกัผ้า  เคร่ืองใช้ไฟฟา้ ของท่ีระลกึ เป็นต้น  

เย็น.....ขึน้อยูก่บัวนัและเวลาท่ีเดนิทาง  เหินฟ้ากลบักรุงเทพฯ บางสายการบินมชุีดกล่องสแนค็บลอ็กให้ผู้โดยสารบน

เคร่ืองบิน และมบีริการ Air Cafe จาํหน่าย  อาหาร เคร่ืองด่ืม และขนมคบเคีย้ว ค่ํา.....เดนิทางถึงสนามบนิสวุรรณ

ภมูิ 

รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากผู้จดัอีกครัง้หนึง่   สงวนสทิธิในเร่ืองเท่ียวบินและตารางบินสายการบิน ราคา และ รายการ 

เปลีย่นแปลงหรือสบัเปลีย่นได้  โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  ผู้จดัจะไมรั่บผิดชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ได้ ในทกุกรณี เน่ืองจาก

เป็นการชําระคา่ทวัร์ในลกัษณะเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ เช่น ไมผ่า่นการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระทํา

ท่ีสอ่ไปในทางผิดกฎหมาย  เอกสารเดินทางไมถ่กูต้อง การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ   ไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ ไมเ่ท่ียวบางรายการ เป็นต้น 

ขอบคุณท่ีมาของภาพดีดจีากการท่องเท่ียวเกาหล ี www.visitkorea.co.kr ภาพท้ังหมดท่ีแสดงใช้เพ่ือประกอบความเข้าใจ 

 

 

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


 

 

เมนูอาหารทัวร์สาํหรับคณะ (ภาพอาหารท่ีแสดงใช้เพ่ือประกอบความเข้าใจ) 

พเิศษสุด !!  อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์บนเรือสาํราญ Ara Cruise สําหรับ 8 ทา่น/โต๊ะ  ท่ี

มีให้เลอืกหลากหลายสไตล์เมนอูาหารเกาหล ีเสริฟให้ทา่นได้ลิม้ลอง ทัง้ของทอด ผดัผดั ต้มต้ม สลดั เป็น

ต้น  พร้อมล่องเรือชมคลองแห่งแรกของเกาหลี ท่ีเรียกว่า “GYEONGIN ARA WATERWAY” บนเรือ

สาํราญสดุหรูท่ีนา่ตื่นตาตื่นใจ  

เมนูหมูย่างคาลบี เสริฟไม่อัน้ สําหรับ 4 ท่าน/โต๊ะ อาหารพืน้เมืองเกาหลีท่ีเลือ่งช่ือและรู้จกักนัดีทัว่

โลก มีรสชาติออกหวาน นุม่และกลมกลอ่ม นําเนือ้หมสูต็กหรือหมชิูน้หมกั ปิง้ยา่งบนกะทะ และตดัเป็นชิน้

พอคํา ห่อทานกบัผกักาดเขียวแบบเมี่ยงคําไทย  โดยใสนํ่า้จิม้เต้าเจีย้ว (เคร่ืองจิม้หมกั ท่ีช่วยชูรสอยา่งดี) 

ตามด้วยข้าวสวยร้อนเลก็น้อย  อยา่ลมื ! ทานเคร่ืองเคียงตา่งๆ เพ่ือความสมดลุในการทานแบบหยินหยาง 

และ นํา้ซุปประจําวนั  

ลิม้ลองเมนูดังตามละคร Winter Love Song “ ทัคคาลบี “  สําหรับ 4 ทา่น/โต๊ะ 
หรือไก่บาร์บีคิวผดัซอสเกาหลีอาหารเลื่องช่ือของเมืองชนุชอนหรือไก่บาร์บีคิวผดัซอสเกาหลี  นําไก่บาร์บี

คิว ตกหรือข้าวเหนียวปัน้ มนัหวาน ผกัต่าง ๆ ลงผดัร่วมกบัซอสบาร์บีคิวเกาหลีในกะทะแบน วิธีการทาน

แบบเมี่ยงคําไทยโดยห่อกบัผดักาดเขียวเกาหลี เมื่อทานไประยะหนึ่ง จะนําข้าวสวยและสาหร่ายแห้งมา

ผดัรวมกบัทคัคาลบี เพ่ือให้เกิดอาหารชนิดใหม่คื่อทคัคาลบีโปคึมหรือข้าวผดัทคัคาลบีท่ีทัง้หอมและน่า

ทาน เสริฟพร้อมเคร่ืองเคียง  
 

บุฟเฟ่ต์อร่อยลํ้า!!!  เมนูบาร์บีคิวป้ิงย่างสไตล์เกาหลี กินไม่อัน้ สําหรับ 4 ท่าน/โต๊ะ   กับ

หลากหลายสไตล์ของเนือ้หม ูไมว่า่จะเป็นแบบติดมนัสนัคอ แบบสามชัน้ แบบหมกัหวาน  เพ่ิมเติมบริการ

เนือ้ววั เนือ้ไก่ ไส้กรอก แฮม เห็ด  อีกทัง้ ข้าวสวยหงุ นํา้ซุปสาหร่ายมิยกกกุ สลดั กิมจิ ใบผกักาดเขียวซงัซู 

เคร่ืองปรุงนํา้จิม้เต้าเจีย้ว (เคร่ืองจิม้หมกั ท่ีช่วยชูรสอยา่งดี)  ของทานเลน่ เช่น ข้าวเหนียวต๊อกโป๊ะกี ้ของ

หวาน และ เคร่ืองเคียงตา่งๆ ให้ลิม้ลองกนั  

เมนูบาร์บีคิวไฟหรือบลูโกกิ เสริฟเป็นชุดกะทะ สําหรับ 4 ท่าน/โต๊ะ เป็นอาหารดัง้เดิมของ

คาบสมทุรเกาหล ีก่อนเมนคูาลบี โดยนําเนือ้หมสูไลด์หมกัซอสคนัจงัและเคร่ืองปรุงรสตา่งๆ เมื่อนํามาปรุง

จะมีรสออกหวานนุ่ม  เวลาทาน นํามาผดัยา่งขลกุขลิกกบัซุปบลโูกกิบนกะทะแบนพร้อมผกักะหลํ่าและ

เส้นจันทน์ โดยจะมีลกัษณะออกเป็นแบบนํา้ข้น เพ่ือเป็นนํา้ซุปไว้คลกุคลิกทานกับข้าว เสริฟพร้อมข้าว

สวยร้อนและเคร่ืองเคียงตา่ง ๆ ประจําวนัคูโ่ต๊ะ  



 

 

เมนูเปิบพสิดาร-ไก่ตุ๋นโสม  เสิร์ฟท่านละ 1 ตวั ในหมอ้ดินร้อน อาหารวงัในสมยัก่อน ตัง้แตส่มยั

ราชวงศ์โซซอน เช่ือกนัวา่บํารุงและเสริมสขุภาพ  โดยใช้ไก่ท่ีมีอายวุยัรุ่น ภายในตวัไก่จะมีข้าวเหนียว ราก

โสม พทุราแดงและเคลด็ลบัในการตุน๋เพ่ือให้รสชาติกลมกลอ่ม เนือ้ไก่นุม่และยอ่ย  เสริฟพร้อมเคร่ืองเคียง

คูโ่ต๊ะ เช่น กกัตกีุหรือหวัไช่เท้าหมกัดอง หรือ กิมจิหมกัดอง และ เหล้าโสม เป็นต้น  

 

Price & Conditions  

ราคานีเ้ป็นราคาสําหรับนักท่องเทีย่วชาวไทยหรือผู้ถือหนังสือเดนิทางไทยเท่าน้ัน (นักท่องเทีย่วต่างประเทศ โปรดเช็ค)  

โปรแกรม Snow Seoul Cruise เกาหลี 5 วนั 3 คืน  
ราคาเร่ิม 

(บาท) 
14,900 

เดินทาง 
18มีนาคม-มิถุนายน

19 
สายการบิน BUDGET AIRLINE กรุ๊ปคณะ 25-30 ท่านต่อคณะ 

 

• เดินทางขั้นตํ่าปกติ  25  ท่านผูใ้หญ่ (ท่ีนัง่จาํกดั จองและจ่ายก่อนไดสิ้ทธิก่อน จองหลงั อาจตอ้งเพ่ิมค่าตัว๋)  

• หากตํ่ากว่ากาํหนด อาจจะไม่มีหวัหนา้ทวัรและอาจตอ้งมีการเปล่ียนแปลงราคา  หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะชาํระค่าบริการเพ่ิม

เพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค ์
• สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนราคาเพ่ิม หากมีการปรับข้ึนของภาษีนํ้ ามันหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน คิดอัตรา ณ วนัท่ี 

28/11/18 
• สงวนสิทธิในเร่ืองเท่ียวบินและตารางบิน ราคา และ รายการ เปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนได ้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

ในกรณีทีไม่ใชต้ัว๋กรุป๊แตต่อ้งการจอยทวัร ์คิดทา่นละ 7,900 บาท 

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

ทารก หมายถึง ผูโ้ดยสารท่ีมีอายตุ ํ่ากวา่ 24 เดือน ณ วนัท่ีเดินทางไปและวนัเดินทางกลบั กรุณาติดต่อเพ่ือขอราคาพิเศษ 

เด็กทารกสามารถเดินทางโดยนัง่บนหนา้ตกัของผูใ้หญ่  โดยอนุญาตใหเ้ด็กทารกหน่ึงคนต่อผูใ้หญ่สองคนเท่านั้น และหา้มมิใหน้าํรถเขน็เด็ก หรือ

ท่ีนัง่สาํหรับเด็กข้ึนบนเคร่ืองบิน จาํนวนเด็กทารกต่อเท่ียวบินถูกจาํกดัไวเ้พ่ือความปลอดภยั และสายการบินสามารถปฏิเสธการนาํเด็กทารก

เดินทางไปกบัท่าน  ส่วนผูจ้ดั เราคาํนึงถึงความปลอดภยัและเพ่ือสร้างความสุขแก่คณะผูเ้ดินทาง 



 

 

ผูทุ้พลภาพ/มีปัญหาดา้นสุขภาพหรืออยูใ่นภาวะเจ็บป่วย ขอใหแ้จง้ผูจ้ดัก่อนซ้ือทวัร์ เพ่ือเช็คกบัทางสายการบินและผูใ้หบ้ริการ  เพราะอาจไม่

อนุญาตใหใ้ชอุ้ปกรณ์ช่วยเหลือตา่งๆ ข้ึนเคร่ืองบินได ้ เข่นนํ้ ายา เขม็ฉีดยา เคร่ืองใชแ้บตเตอร่ี หรือ เคร่ืองหายใจ  

สตรีมีครรภ ์ขอใหแ้จง้ผูจ้ดัก่อนซ้ือทวัร์  เพ่ือเช็คกบัทางสายการบินและผูใ้หบ้ริการ   โดยทัว่ไป 

-อายคุรรภไ์ม่ถึง 27 สปัดาห์ : ตอ้งลงนามยนิยอมในเอกสารจาํกดัขอบเขตความรับผดิชอบของสายการบิน เม่ือทาํการเช็คอินเพ่ือแสดงความ

ยนิยอมไม่ทาํการเรียกร้องใดๆ ตอ่สายการบิน 

-อายคุรรภใ์นช่วงสปัดาห์ท่ี 28 สปัดาห์ ถึง 34 สปัดาห์ : แสดงใบรับรองแพทย ์ ยนืยนัสปัดาห์ท่ีตั้งครรภแ์ละกาํกบัวนัท่ีไม่เกินสามสิบ (30) วนันบั

จากเท่ียวบินขาออกท่ีกาํหนดหรือเท่ียวบินขาเขา้ท่ีกาํหนด  และตอ้งลงนามยนิยอมในเอกสารจาํกดัขอบเขตความรับผดิชอบของสายการบิน  เม่ือ

ทาํการเช็คอินเพ่ือแสดงความยนิยอมไม่ทาํการเรียกร้องใดๆ ต่อสายการบิน 

-อายคุรรภต์ั้งแต่สปัดาห์ท่ี 35 ข้ึนไป: สายการบินปฏิเสธการใหบ้ริการ 

ปกตผิูจ้ดัจะส่งใบนดัหมายเตรียมตวัการเดินทาง ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ยประมาณ  5-7 วนั  

ข้อมูลสําหรับผู้เดินทาง 

1. คนไทยถือหนงัสือเดินทางประเทศไทย ไม่ตอ้งยืน่ขอวซ่ีาก่อนออกเดินทาง  

2. เตรียมหนงัสือเดินทางมีอายมุากกวา่ 6 เดือน ณ วนัเดินทาง (ตอ้งมีหนา้วา่งสาํหรับประทบัตราอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม) เพ่ือยื่น ณ ด่านตรวจคน

เขา้เมือง   เน่ืองจากเคาเตอร์สายการบินหรือด่านตรวจคนเขา้เมืองอาจปฏิเสธการเดินทางของท่าน 

3. ค่าวซ่ีาสาํหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว  กรุณาเตรียมเอกสารคือ  (1) พาสปอร์ต (2) ใบประจาํตวัคนต่างดา้ว (3) ใบสาํคญัถ่ินท่ีอยู ่(4) สาํเนาทะเบียน

บา้น(ถา้มี) (5)รูปถ่ายสี 2 น้ิวท่านละ1รูป   

 ผู้ จัดจะเป็นผู้ดาํเนินการย่ืนวีซ่าให้ท่าน โดยท่านจ่ายค่าบริการต่างหาก (สาํหรับหนังสือเดินทางต่างด้าวผู้ เป็นเจ้าของหนังสือเดินทาง

จะต้องทาํเร่ืองแจ้ง เข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะย่ืนวซ่ีา) สิทธ์ิการออกวซ่ีาขึน้อยู่กับสถานทูตเท่าน้ัน 

4. ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกลุ คาํนาํหนา้ช่ือ เลขท่ีหนงัสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้น

การจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีมิไดส่้งหนา้สาํเนาหนงัสือเดินทาง (พร้อมทั้งหนา้เปล่ียนช่ือนามสกลุ ถา้มี) ใหก้บัทางผูจ้ดั 

 

Departure  มนีาคม 2019 (ท่ีน่ังจาํกัดในแต่ละวนั จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อาจต้องเพ่ิมค่าตั๋ว ) 

เช็คอนิ วนัออกเดนิทาง วนัเดนิทางกลบั 
ราคา/ท่าน

(บาท) 
ห้องเดีย่ว+ หมายเหตุ 



 

 

วนัจนัทร์ 18 มีนาคม 19 22 มีนาคม 19 15,900 4,900  

วนัพธุ 20 มีนาคม 19 24 มีนาคม 19 15,900 4,900  

วนัพฤหสั 21 มีนาคม 19 25 มีนาคม 19 15,900 4,900  

วนัศุกร์ 22 มีนาคม 19 26 มีนาคม 19 15,900 4,900  

วนัเสาร์ 23 มีนาคม 19 27 มีนาคม 19 15,900 4,900  

วนัอาทิตย ์ 24 มีนาคม 19 28 มีนาคม 19 15,900 4,900  

วนัจนัทร์ 25 มีนาคม 19 29 มีนาคม 19 15,900 4,900  

วนัพธุ 27 มีนาคม 19 31 มีนาคม 19 15,900 4,900  

วนัพฤหสั 28 มีนาคม 19 01 เมษายน 19 15,900 4,900  

วนัศุกร์ 29 มีนาคม 19 02 เมษายน 19 15,900 4,900  

วนัเสาร์ 30 มีนาคม 19 03 เมษายน 19 15,900 4,900  

 

Departure เมษายน 2018 (ท่ีน่ังจาํกัดในแต่ละวนั จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อาจต้องเพ่ิมค่าตั๋ว ) 

เช็คอนิ วนัออกเดนิทาง วนัเดนิทางกลบั 
ราคา/ท่าน

(บาท) 
ห้องเดีย่ว+ หมายเหตุ 

วนัจนัทร์ 01 เมษายน 19 05 เมษายน 19 16,900 4,900  

วนัองัคาร 02 เมษายน 19 06 เมษายน 19 16,900 4,900  

วนัศุกร์ 05 เมษายน 19 09 เมษายน 19 16,900 4,900  

วนัอาทิตย ์ 07 เมษายน 19 11 เมษายน 19 16,900 4,900  

วนัจนัทร์ 08 เมษายน 19 12 เมษายน 19 16,900 4,900  



 

 

วนัองัคาร 09 เมษายน 19 13 เมษายน 19 16,900 4,900  

วนัพฤหสั 11 เมษายน 19 15 เมษายน 19 24,900 4,900 วนัหยดุสงกรานต ์

วนัศุกร์ 12 เมษายน 19 16 เมษายน 19 24,900 4,900 วนัหยดุสงกรานต ์

วนัอาทิตย ์ 14 เมษายน 19 18 เมษายน 19 16,900 4,900  

วนัจนัทร์ 15 เมษายน 19 19 เมษายน 19 16,900 4,900  

วนัองัคาร 16 เมษายน 19 20 เมษายน 19 16,900 4,900  

วนัศุกร์ 19 เมษายน 19 23 เมษายน 19 16,900 4,900  

วนัอาทิตย ์ 21 เมษายน 19 25 เมษายน 19 15,900 4,900 โปรพิเศษ!  

วนัจนัทร์ 22 เมษายน 19 26 เมษายน 19 16,900 4,900  

วนัองัคาร 23 เมษายน 19 26 เมษายน 19 16,900 4,900  

วนัศุกร์ 26 เมษายน 19 30 เมษายน 19 16,900 4,900  

วนัอาทิตย ์ 28 เมษายน 19 02 พฤษภาคม 19 16,900 4,900  

วนัจนัทร์ 29 เมษายน 19 03 พฤษภาคม 19 16,900 4,900  

วนัองัคาร 30 เมษายน 19 04 พฤษภาคม 19 16,900 4,900  

Departure  พฤษภาคม 2019 (ท่ีน่ังจาํกัดในแต่ละวนั จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อาจต้องเพ่ิมค่าตั๋ว ) 

เช็คอนิ วนัออกเดนิทาง วนัเดนิทางกลบั 
ราคา/ท่าน

(บาท) 
ห้องเดีย่ว+ หมายเหตุ 

วนัศุกร์ 03 พฤษภาคม 19 07 พฤษภาคม 19 16,900 4,900 วนัหยดุ 

วนัอาทิตย ์ 05 พฤษภาคม 19 09 พฤษภาคม 19 15,900 4,900  

วนัจนัทร์ 06 พฤษภาคม 19 10 พฤษภาคม 19 15,900 4,900  



 

 

วนัองัคาร 07 พฤษภาคม 19 11 พฤษภาคม 19 15,900 4,900  

วนัศุกร์ 10 พฤษภาคม 19 14 พฤษภาคม 19 15,900 4,900  

วนัอาทิตย ์ 12 พฤษภาคม 19 16 พฤษภาคม 19 15,900 4,900  

วนัจนัทร์ 13 พฤษภาคม 19 17 พฤษภาคม 19 15,900 4,900  

วนัองัคาร 14 พฤษภาคม 19 16 พฤษภาคม 19 15,900 4,900  

วนัศุกร์ 17 พฤษภาคม 19 21 พฤษภาคม 19 16,900 4,900 วนัหยดุ 

วนัอาทิตย ์ 19 พฤษภาคม 19 23 พฤษภาคม 19 15,900 4,900  

วนัจนัทร์ 20 พฤษภาคม 19 24 พฤษภาคม 19 14,900 4,900 โปรพิเศษ! 

วนัองัคาร 21 พฤษภาคม 19 25 พฤษภาคม 19 15,900 4,900  

วนัศุกร์ 24 พฤษภาคม 19 28 พฤษภาคม 19 15,900 4,900  

วนัอาทิตย ์ 26 พฤษภาคม 19 30 พฤษภาคม 19 14,900 4,900 โปรพิเศษ! 

วนัจนัทร์ 27 พฤษภาคม 19 31 พฤษภาคม 19 14,900 4,900  

วนัองัคาร 28 พฤษภาคม 19 01 มิถนุายน 19 15,900 4,900  

วนัศุกร์ 31 พฤษภาคม 19 04 มิถนุายน 19 15,900 4,900  

 

Departure  มิถุนายน 2019 (ท่ีน่ังจาํกัดในแต่ละวนั จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อาจต้องเพ่ิมค่าตั๋ว ) 

เช็คอนิ วนัออกเดนิทาง วนัเดนิทางกลบั 
ราคา/ท่าน

(บาท) 
ห้องเดีย่ว+ หมายเหตุ 

วนัอาทิตย ์ 02 มิถนุายน 19 06 มิถนุายน 19 14,900 4,900  

วนัจนัทร์ 03 มิถนุายน 19 07 มิถนุายน 19 14,900 4,900  



 

 

วนัองัคาร 04 มิถนุายน 19 08 มิถนุายน 19 14,900 4,900  

วนัศุกร์ 07 มิถนุายน 19 11 มิถนุายน 19 14,900 4,900  

วนัอาทิตย ์ 09 มิถนุายน 19 13 มิถนุายน 19 14,900 4,900  

วนัจนัทร์ 10 มิถนุายน 19 14 มิถนุายน 19 14,900 4,900  

วนัองัคาร 11 มิถนุายน 19 15 มิถนุายน 19 14,900 4,900  

วนัศุกร์ 14 มิถนุายน 19 18 มิถนุายน 19 14,900 4,900  

วนัอาทิตย ์ 16 มิถนุายน 19 20 มิถนุายน 19 14,900 4,900  

วนัจนัทร์ 17 มิถนุายน 19 21 มิถนุายน 19 14,900 4,900  

วนัองัคาร 18 มิถนุายน 19 22 มิถนุายน 19 14,900 4,900  

วนัศุกร์ 21 มิถนุายน 19 25 มิถนุายน 19 14,900 4,900  

วนัอาทิตย ์ 23 มถินุายน 19 27 มิถนุายน 19 14,900 4,900  

วนัจนัทร์ 24 มิถนุายน 19 28 มิถนุายน 19 14,900 4,900  

วนัองัคาร 25 มิถนุายน 19 29 มิถนุายน 19 14,900 4,900  

วนัศุกร์ 28 มิถนุายน 19 02 กรกฎาคม 19 14,900 4,900  

 

อตัรา

ค่าบริการ

รวม   

ตามรายการ:  ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั กรุงเทพฯ – อินชอน  – กรุงเทพฯ  ไปกลบัแบบหมู่คณะ ( ตามวนัเวลาท่ีระบุในตัว๋

เคร่ืองบิน )  พร้อมท่ีพกั  3  คืน (ห้องละ  2-3  ท่าน) + อาหารเชา้ กลางวนั และเยน็หรือคํ่า + บตัรเขา้ชมสถานท่ี + รถนาํเท่ียวตาม

รายการ + สายการบินจํากดันํา้หนักเพียงท่านละ 15 กก.  (ข้ึนอยูก่บันโยบายสายการบิน ไม่เกินจาํนวน 1-2 ช้ิน)  และถือขึน้

เคร่ืองได้อีกท่านละ 1 ช้ิน 10 กก. (ตามขนาดท่ีกาํหนดของสายการบิน ไม่รวมกระเป๋าสะพาย) +  ประกันอุบัติเหตุตาม

กรมธรรม ์(ขั้นตํา่วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อาย ุ75-85 ความคุ้มครองเหลือ 50% อายุ

ต ํา่กว่า 1 ปี หรือ อายเุกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจาํตัวหรือการถกูฆาตกรรมหรือถกูทาํร้ายร่างกาย) 

ตัว๋เคร่ืองบินและค่าทวัร์ทีชํ่าระแล้ว 



 

 

ตั๋วเคร่ืองบิน ไปกลบัแบบหมู่คณะ ไม่สามารถ 

เปล่ียนเท่ียวบินไปหรือกลบั เปล่ียนวนัเดินทางไปหรือกลบั เปล่ียนช่ือผูเ้ดินทาง อพัเกรดท่ีนัง่ คืนค่าบตัรโดยสาร 

และหากยกเลิกการเดินทาง  ไม่มีระบบ คืนเงินบางส่วน    หากผู้โดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศ

เกาหลี จากเจ้าหน้าท่ีแรงงานไทยหรือเจ้าหน้าท่ีตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองท่ีประเทศเกาหลี 

ทางผู้จดัและทางสายการบินจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ทกุกรณี  ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผิดชอบค่าปรบัทีป่ระเทศเกาหลี

เรียกเก็บ  ผู้ โดยสารต้องรอกลบัประเทศไทยในเท่ียวบินถดัไปท่ีมีท่ีนัง่วา่งหรือตามวนัเดินทางของตัว๋เคร่ืองบิน  ทัง้นีแ้ล้วแต่ทาง

เจ้าหน้าท่ีตรวจคนและสายการบิน ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

โรงแรมที่พักที่ระบุในรายการทัวร์ อาจมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากเป็นทวัร์ราคาพิเศษ (โรงแรมท่ีพกัไม่ไดอ้ยูใ่นใจกลางเมือง) 

ปกติผูจ้ดัจะแจง้ใหท้ราบก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ยประมาณ  3-5 วนั พร้อมทั้งใบนดัหมายเตรียมตวัการเดินทาง 

รูปแบบห้องพักของโรงแรมจะแตกต่างกัน  รูปแบบห้องพกัของโรงแรมจะแตกต่างกนั และอาจมีสไตล์การตกแต่งทุกห้องไม่

เหมือนกนั ห้องพกัเด่ียว (Single เตียงเล็กมาตราฐาน 1 เตียง) ห้องคู่ (Twin เตียงเล็กมาตราฐาน 2 เตียง / Double เตียงใหญ่มาตราฐาน 1 

เตียง)  และห้องพกัแบบ  3 ท่าน  (Family Room 1 เตียงใหญ่+1เตียงเล็ก) ห้องพกัอาจจะไม่ติดกนั ห้องมีขนาดกะทดัรัด มีหรือไม่มีอ่าง

อาบนํ้ า มีส่ิงอาํนวยความสะดวกครบ นํ้ าด่ืมฟรีอยูใ่นห้องพกัจะมี 1 หรือ 2 ขวด ส่วนนํ้ าแร่ยี่ห้อและมินิบาร์ในโรงแรมราคาจะสูง

กว่าปกติ  อาจมีบริการกาต้มนํ้ า+ชากาแฟฟรี ช่วงการจัดงานระดับเมือง ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ เช่น Trade Fair, 

Convention, Festival, Conference, Expo เป็นตน้ เป็นผลใหร้าคาโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม  ผูจ้ดัขอสงวน

สิทธิในการจดัท่ีพกัตามความเหมาะสม 

เมนูอาหารทัวร์  โดยปกติทางผูจ้ดัจะหลีกเล่ียงอาหารประเภทเน้ือววัเพ่ือส่วนรวม จะบริการเป็นหมูหรือไก่หรือม้ือพิเศษตาม

รายการ โดยส่วนมากอาหารทวัร์มกัจะเป็นอาหารทานเพ่ือโภชนาการและสุขภาพ จะไม่ออกรสจดั แบบอาหารทอ้งถ่ิน เช่น หมู

ยา่งเกาหลี ไก่ตุ๋นโสม เกาหลีมีวฒันธรรมในการรับประทานอาหาร ซ่ึงจะนิยมอาหารชนิดเดียว มกัจะเป็นการทานแบบแบ่งปัน คือ 

1 ชุดต่อ 4 ท่าน และมีเคร่ืองเคียงแบบต่างๆ พร้อมขา้วสวย     การนาํเคร่ืองด่ืมทั้งประเภทแอลกอฮอลแ์ละไม่แอลกอฮอลเ์ขา้ไปใน

ร้านอาหาร ทางร้านอาจจะเก็บค่าบริการ หรือ ค่าเปิดขวดเสมอ      สาํหรับท่านท่ีมีขอ้จาํกดัทางดา้นอาหารหรือศาสนา ท่านอาจ

ตอ้งชาํระเพ่ิมเติม หรือ เตรียมอาหารส่วนตวัไป ระหว่างม้ืออาหาร กรุณารอจนกว่าทางร้านอาหารเสิร์ฟอาหารสําหรับกรุ๊ปให้

เรียบร้อยก่อน จึงจะทาํอาหารพิเศษเสิร์ฟใหท่้านไดใ้นภายหลงั     เมนูอาหารอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ข้ึนอยู่

กบัสถานการณ์   เช่น เวลาออกหรือเวลาถึงของเท่ียวบินแต่ละสายการบิน  การจารจรบนทอ้งถนน  วนัเวลาเปิดปิดของร้านอาหาร  

หรือดว้ยสาเหตุต่างๆ  ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง   

ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆ จนทาํให้คณะทวัร์ไม่สามารถออกเดนิทางได้   เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลิกการเดินทางกะทนัหนั ทางสายการ

บินเรียกท่ีนัง่คืนดว้ยเหตุผลของสายการบิน ฯลฯ ทางผูจ้ดัจะพยายามหาโปรแกรมอ่ืนในราคาและช่วงเวลาใกลเ้คียงกนัทดแทน 



 

 

ขอใหลู้กคา้ตระหนกัดีวา่เหตุการณ์ดงักล่าวถือเป็นเหตุสุดวสิยัและเช่ือมัน่วา่ผูจ้ดัไดพ้ยายามอยา่งสุดความสามารถ  โดยลูกคา้จะไม่

ยกเหตุขอ้น้ีมาเป็นขอ้เรียกร้องใดๆ กบัผูจ้ดั  หากลูกคา้ประสงครั์บเงินคืน ทางผูจ้ดัยนิดีคืนเงิน  

ราคา

ค่าบริการ

ไม่รวม  

 

ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิม โทรศพัท์ โทรสาร มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่าทาํหนงัสือเดินทาง ค่าซกัรีด  ค่า

สัมภาระท่ีเกินช้ินหรือนํ้ าหนักเกินสายการบินกําหนด  ค่าวีซ่าพาสปอร์ตต่างด้าวหรือต่างชาติ  ค่าภาษีการบริการ  3%  

ภาษีมูลค่าเพ่ิม  7%    

จดัเก็บ 50,000 วอน ท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ( ค่าบริการของ คนขบัรถ+ไกด์ )  

*** หวัหนา้ทวัร์แลว้แต่ความพึงพอใจของท่าน *** 

เง่ือนไขใน

การจอง   

ปกตมิัดจาํท่านละ 5,000 บาทต่อท่าน  โดยตอ้งดาํเนินการโอนเงินภายใน 1-2 วนันบัจากวนัท่ีทาํการ

จองและส่งใบเรียกเก็บเงิน  และ ชาํระส่วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนเดินทาง  

ช่วงเทศกาล High Season (เทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วนัแรงงาน วนัฉตัรมงคล  วนัหยดุสาํคญัทาง

ศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือนธนัวาคม)  หรือ เทีย่วบินเหมาลาํ  มดัจําท่านละ 10,000 บาทต่อท่าน โดย

ตอ้งดาํเนินการโอนเงินภายใน 1-2 วนันบัจากวนัท่ีทาํการจองและส่งใบเรียกเก็บเงิน  และ ชาํระส่วนท่ีเหลือก่อน

วนัเดินทางอยา่งนอ้ย  35 วนัล่วงหนา้  หากไม่ชาํระมดัจาํตามกาํหนด ขออนุญาตตัดท่ีน่ังให้ลกูค้าท่านอ่ืนท่ีรออยู่   การชาํระ

ไม่ครบ ทางผูจ้ดัถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข หรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดใด ผูจ้ดัมีสิทธิ

ยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทางและขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินตามเง่ือนไขการยกเลิก 

การยกเลกิ

การจอง   

 

1) การยกเลิกการจองนั้น จะตอ้งแฟ็กซ์หรืออีเมลแ์จง้ยกเลิกการจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  30 วนัทาํการ ก่อนการเดินทาง โดยจะยึด

เงินมดัจาํ 5,000 บาท  ยกเวน้ช่วงเทศกาล High Season (เทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วนัแรงงาน วนัฉัตร

มงคล  วนัหยดุสาํคญัทางศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือนธนัวาคม)  จะยดึเงินมดัจาํ 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%   

(ราคาทัวร์เป็นการซ้ือขาดแบบมเีง่ือนไขกับทางสายการบินและทางผู้ จัดทัวร์เส้นทางเกาหลี จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการ

ท้ังหมดไม่ว่ากรณีใดใด) โดยเฉพาะช่วงเทศกาล High Season หรือ ฤดูกาลท่องเท่ียวของเกาหล ี   



 

 

การคืนเงินทุกกรณี  ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีทาํการของผูจ้ดั

อย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือทาํเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ 

หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ  และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้าํเงินเขา้ใหค้รบถว้น 

สายการบินและตั๋วเคร่ืองบิน 

ในการสํารองที่น่ังและการใส่ช่ือในระบบสํารองทีน่ั่ง  ผูเ้ดินทางตอ้งส่งสาํเนาของหนงัสือเดินทาง ( Passport ) ท่ีชดัเจน หรือ ส่งรายละะ

รายละเอียดท่ีสายการบินตอ้งการ (ภาษาองักฤษ) เช่น คาํนาํหนา้ช่ือ ช่ือและนามสกุล วนัเดือนปีเกิด เลขท่ีพาสปรอต วนัหมดอาย ุ( โดยเซ็นตช่ื์อ

และเขียนยืนยนัรับรองเอกสารเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ทางผูจ้ดั )  หากไม่มีการส่งขอ้มูลทั้งหมดในพาสปรอตเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ทางผูจ้ดั 

และเกิดการออกช่ือนามสกุลในตัว๋หรือบตัรโดยสารผิดพลาด อาจมีผลให้ผูโ้ดยสายจะตอ้งรับผิดชอบในค่าใชจ่้ายใหม่ท่ีจะเกิดข้ึนทั้งหมด และ

สายการบินไม่มีระบบเสียค่าใชจ่้ายเพ่ือแกไ้ขตวัสะกดคาํนาํหนา้ช่ือ / ช่ือ / นามสกลุ หรือ การเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทาง 

หากท่านต้องซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศ  (เคร่ืองบิน รถทัวร์, รถไฟ) เพ่ือไปและกลับกรุงเทพฯ   กรุณาเลือกซือ้บตัรโดยสาร

ภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเลื่อนวนัและเวลาการเดินทางได้      ทัง้นีเ้พ่ือป้องกันปัญหาเท่ียวบินล่าช้าหรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของ

เท่ียวบินหรือการเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง 

ตั๋วสายการบินไม่สามารถระบุทีน่ั่ง ซ้ือแบบใช้วธีิ RANDOM คือสุ่มเลือกทีโ่ดยระบบสายการบิน   การจดัท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน เป็นไป

โดยสายการบินเป็นผูก้าํหนด ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้แตจ่ะทําการ Request ให้ได้เทา่นัน้    

การเช็คอนิตั๋วเดินทางทีเ่คาเตอร์สายการบิน  เง่ือนไข 

• เคาน์เตอร์เช็คอินจะเปิดใหบ้ริการก่อนเวลาเคร่ืองออกสาม (3) ชัว่โมง เคาน์เตอร์ จะปิดใหบ้ริการก่อนเวลาออกเดินทาง  (90) นาที  ผูโ้ดยสาร

จาํเป็นตอ้งดาํเนินการใหเ้รียบร้อยภายในระยะเวลาท่ีไดร้ะบุไว ้ทั้งน้ีไม่วา่ในกรณีใดๆ  สายการบินสงวนสิทธิในการปฏิเสธการเดินทาง โดย

ไม่มีการคืนเงินค่า โดยสารท่ีท่านไดช้าํระไปแลว้  

• ไม่แสดงตนหรือยนืยนัความเป็นตวัท่านต่อพนกังานของสายการบิน 

• ไม่อาจแสดงเอกสารไดอ้ยา่งครบถว้นและถูกตอ้ง (เอกสารการเดินทางท่ีชาํรุดไม่สมบูรณ์จดัวา่เป็นเอกสารท่ีไม่ถูกตอ้ง)  

• สาํหรับท่านตอ้งมีตราอนุญาตเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ (วซ่ีา) ซ่ึงจาํเป็นต่อการเดินทางไปยงัสถานท่ีต่างๆ   หรือ  เอกสารการเจง้เขา้

แจง้ออก   หรือ  เอกสารดา้นการทาํงาน Work Permit 

• กระทาํการประทุษร้ายแก่พนักงานของสายการบิน หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย ณ เคาน์เตอร์ของสายการบิน หรือดูหม่ิน เหยียดหยาม

พนกังานของสายการบินไม่วา่โดยการกระทาํหรือโดยวาจา 

• หากรัฐบาลหรือหน่วยงานอ่ืนไม่อนุญาตใหท่้านเดินทางหรือข้ึนเคร่ืองบิน 

• หากสายการบินเห็นควรว่าไม่สมควรแก่การเดินทางเน่ืองจากอาการเมาสุราหรือมีลกัษณะอาการท่ีเป็นอนัตรายอย่างเห็นได้ชดัในทาง

การแพทย ์และ/หรือ  หากสายการบินเห็นควรวา่ไม่เหมาะสมในการเดินทางโดยเหตุผลทางการแพทย ์หรือเง่ือนไขทางการแพทยข์องท่าน

อาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพแก่ผูโ้ดยสารอ่ืน 



 

 

 

อุ่นใจเพิม่  เน่ืองจากการเดินทางนั้นเตม็ไปดว้ยความเส่ียง และความรับผดิชอบของทางสายการบินท่ีมีต่อผูโ้ดยสาร

นั้นมีจาํกดั ดงันั้นจึงแนะนาํให้ ซ้ือประกนัภยัการเดินทางและสุขภาพเพิ่มเติม ท่านสามารถเลือกซ้ือความคุม้ครองตามท่ี

ท่านตอ้งการ โดยเฉพาะกรณี เกิดเหตุเจ็บป่วยจะมีความสามารถในการจ่ายค่ารักษาได ้เน่ืองจากหากเกิดเหตุดงักล่าวข้ึนใน

ต่างประเทศ เช่น ประเทศเกาหลีใต ้จะมีค่าใชจ่้ายท่ีสูงมาก 

เพ่ือความคุ้มครองบาดเจ็บ เจ็บป่วย ไฟล์ยกเลกิ ตกเคร่ือง ยกเลกิเดินทาง กระเป๋าหาย พาสปรอร์ตหาย ทมีแพทย์แกเฉิก 

 แผนคุ้มครองสุขภาพ เพยีง 200 บาท  รักษาพยาบาล+สุขภาพ – อุบติัเหตุ – ยา้ยฉุกเฉิน+ส่งศพ – ทีมแพทยฉุ์กเฉิน 

 แผนคุ้มครองสุขภาพ เพยีง 500 บาท  รักษาพยาบาล+สุขภาพ – อุบติัเหตุ – ยา้ยฉุกเฉิน+ส่งศพ – ทีมแพทยฉุ์กเฉิน 

– ยกเลิกการเดินทาง – ลดจาํนวนวนัเดินทาง – กระเป๋าเดินทางหายหรือเสียหาย – ความล่าช้าของระบบขนส่งมวลชน – 

ความล่าชา้ของสัมภาระ – การจ้ีโดยสลดัอากาศ – การพลาดต่อเท่ียวบิน – พาสปอร์ตหาย – ความรับผดิต่อบุคคลภายนอก – 

เงินชดเชยระหวา่งรักษาตวัในต่างประเทศ 



 

 

ขอ้ตกลงและเง่ือนไขการเดินทางท่องเท่ียวกบัเรา 

• จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ท่ีประสงคจ์ะไปท่องเท่ียวตามรายการของทวัรทุ์กวนัเท่าน้ัน  หากท่านไม่สามารถร่วมทวัรทุ์กวนั แค่สมคัรมาร่วมทวัร์

เพียงเพื่อการใชต้ัว๋เคร่ืองบินและท่ีพกัในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวร์ในบางวนั ทางบริษัทจะคิดค่า

ดาํเนินการในการแยกทอ่งเท่ียวเอง 300 USDตอ่ทา่น  (ก่อนซ้ือทวัร ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท่ี์เป็นจริง เพื่อทางผูจ้ดัจะไดคิ้ดค่าบริการ

ท่ีเหมาะสม)   หมายเหตุ หากการไปพบเพ่ือนหรือญาติหรือไปติดต่อธุรกิจหรือท่องเท่ียวอิสระ ทาํหลงัจากท่ีรายการเสร็จส้ินในแต่ละวนัแลว้ ไม่

เป็นเหตุท่ีทางผูจ้ดั จะตดัการใหบ้ริการท่านแต่อยา่งใด  

• ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไมข่ายใหแ้ก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น หรือ มีโรคประจาํตวับางอย่าง หรือ ทอ้งอ่อนหรือทอ้งแก่มาก หรือ มีเด็กอายุ 1-2 ปี 

หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุสงฆ ์หรือ นักบวช (ก่อนซ้ือทวัร ์จะตอ้งแจง้ เพ่ือหาขอ้ตกลงร่วมกนั เพราะเราคาํนึงถึงความปลอดภยัและเพ่ือสรา้ง

ความสุขแก่คณะผูเ้ดินทาง)   

• ขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัท่านผูเ้ดินทางท่ีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศเกาหลีใตเ้พ่ือไปทาํงาน หรือเพ่ือการอ่ืนใดอนัมิใช่การท่องเท่ียว  

• การเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวในทุกการเดินทางอาจเกิดการเปล่ียนแปลง  ดงัน้ี รายการท่องเท่ียว เมนูอาหาร โรงแรมท่ีพกั รถทวัรใ์นแต่ละ

วนัท่ีไดจ้ดัเตรียมไว ้(ทั้งช่วงนําเสนอ ช่วงสรุป และช่วงเดินทางจริง) ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงหรือปรบัปรุง  โดยพยายามท่ีจะตามรายการ

สรุปใหต้รงมากท่ีสุด หรือในระดบั หรือในคุณภาพท่ีใกลก้นัมากท่ีสุด 

• ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรบัผิดชอบค่าเสียหายท่ีเกิดกบัชีวติ รา่งกาย การเจ็บป่วย การถูกทาํรา้ย ความตาย อุบติัเหตุต่างๆ  สูญหายในทรพัยสิ์น

หรืออยา่งอ่ืน การนัดหยุดงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวติั  และอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม  

• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทนหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน ( ความสูญหายหรือ

เสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ของเท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยุบเท่ียวบินรวมกนั ตารางการการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจาก

สายการบินพิจารณาสถานการณ์แลว้ว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย ์หรือเหตุผลทางดา้นความปลอดภยั เป็นตน้  โดยจะ

ปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จาํกัดความรบัผิดชอบของแต่ละสายการบิน )  บริษัทขนส่ง  รถโดยสาร  เรือบริการ หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ  ท่ีจะ

ส่งผลทาํใหเ้สียเวลาหรือยกเลิกรายการท่องเท่ียวทวัรบ์างรายการหรือทั้งหมด  ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกรอ้งค่าเสียหาย ไม่วา่ในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

ทั้งคา่เสียเวลา  คา่เสียโอกาส คา่เสียความรูสึ้ก และคา่ใชจ้่ายท่ีบริษัทจ่ายไปแลว้ เป็นตน้   ขอใหท้ราบวา่  ผูจ้ดัจะดาํเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะ

ประสานงานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้ แต่จะไมคื่นเงิน  

• มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมมี่สิทธ์ิในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของผูจ้ดักาํกบั  

• ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไมส่ามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการชาํระค่าทวัรใ์นลกัษณะเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ เช่น ไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระทําท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร

เดินทางไมถู่กตอ้ง การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ   ไมร่บัประทานอาหารบางม้ือ ไมเ่ท่ียวบางรายการ เป็นตน้ 

• ขอความรว่มมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทางหากผูจ้ดัหรือตวัแทนของประเทศท่ีท่านไดเ้ดินทางมา เดินทางไปสู่ หรือเดินทางผ่าน  เห็นวา่

ผูโ้ดยสารประพฤติตนท่ีอาจก่อใหเ้กิดอันตรายต่อผูเ้ดินทางอ่ืนๆ หรือทรพัยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบัติหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ี (ตัวแทน) หรือไม่

ปฏิบติัตามคาํช้ีแจงของเจา้หน้าท่ี (ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือป้องกนัไม่ใหค้วามประพฤติดงักล่าวดําเนินต่อไป ซ่ึง

รวมไปถึงการยบัยั้ง และปฏิเสธใหบ้ริการ 

• การชอ้ปป้ิงการเลือกซ้ือของนักท่องเท่ียว เป็นส่วนหน่ึงของการท่องเท่ียว โดยเฉพาะการท่องเท่ียวประเทศเกาหลีใต ้ซ่ึงเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีคนไทย

ช่ืนชอบ   โปรแกรมทวัรอ์าจจะมีการรายการพาไปชอ้ปป้ิงยงัสถานท่ีต่างๆ โดยการเลือกซ้ือของทุกอย่างเป็นเร่ืองการตัดสินใจส่วนตัวเสมอ  และ 

ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบทุกการซ้ือของท่าน 

• กระเป๋าลูกคา้ตอ้งยอมรบัในความเส่ียงของกระเป๋าทุกใบของตวัเอง (ท่านสามารถเลือกซ้ือประกนัเพ่ิม เก่ียวกบัสมัภาระกระเป๋า เพราะสายการบิน

มีกาํหนดการจาํกดัความรบัผิดชอบต่อสมัภาระ)  ทางทวัรจ์ะไมร่บัผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าชา้ อุบติัเหตุ ท่ีเกิดจากกรณีใดๆ ทั้งส้ิน  ซ่ึง



 

 

ลูกคา้ตอ้งเขา้ใจว่า โดยปกติทุกฝ่าย เช่น คนขบัรถ  มคัคุเทศก์ หรือ หวัหน้าทัวร ์ ถึงแมจ้ะพยายามในการดูแลและระวงัเร่ืองสัมภาระกระเป๋า

เดินทางลูกคา้ 

ผูร้ว่มเดนิทางตกลงปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขการเดนิทางน้ีทกุประการและในกรณีมีขอ้พิพาท ใหถ้ือคาํตดัสินของผูจ้ดัเป็นท่ีส้ินสุด 
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