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Snow Seoul Cruise  เกาหลี 5 วัน จดัเตม็17,20,22กรกฎาคม2017 

โปรพิเศษ..ชวนคณุไปห่มหนาวอาบหิมะ ชว่ง Summer 
กรกฏาคม ชอ้ปมนัส ์ช่วงซมัเมอร ์สง่ทา้ย GRAND SALE ลดทัว่ประเทศ 

จ ำนวนวนั รำคำพิเศษ(บำท) เดินทำง สำยกำรบิน กรุ๊ปคณะ ปกติ 

   5 วัน 9,900 17,20,22กรกฏาคม2017 Budget Airlines 20-30 ท่ำนต่อคณะ 
โปรแกรมท่องเทีย่ว  โลกแห่งน ำ้แข็ง & หิมะ OneMount - เกำะนำมิ - บัตร Special Pass Ticket ชดุพิเศษท่ีสวนสนกุ

เอเวอรแ์ลนด ์ (โลกสวนสัตวเ์ปิดท่ี Lost Valley + เล่นเคร่ืองเล่นไดไ้ม่จ ำกัดรอบ – ศนูยโ์สมเกำหล ี – 

เคร่ืองส ำอำงเกำหลี – พระรำชวังมรดกโลกชังดก – ผำ่นชมบลเูฮำ้ส ์  – ภเูขำนัมซำน และ หอยคอย N Tower - 

พิพิธภัณฑส์ำหร่ำยและแต่งชดุฮันบก - เท่ียว 3 เกำะลอยน ำ้ท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก+แม่น ำ้ฮัน+โชวน์ ำ้พุสำยรุง้ท่ี

สะพำนบันโพ - เต็มอ่ิม 3 ชัว่โมงเต็มย่ำนแฟชัน่ฮิปเมียงดอง   

ว๊าววว ฟรี !! บฟุเฟ่ต์บนเรือส าราญ Ara Cruise  
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Hot สดุสดุ “Seoullo 7017” สะพานลอยฟ้า ไอคอนนิคแห่งใหม่กรงุโซล 

อาหาร เมนจัูดเต็มเพ่ือสขุภำพหลำกหลำยไม่ซ ำ้กัน #ไก่ทัคคำลบี้ #บำร์บีคิวไฟหรือบลโูกกิ  #หม้อไฟเห็ดโพซดชำบู  #

ไก่ต ุ๋นโสม #พิเศษ !! บุฟเฟ่ตอ์ร่อยล ำ้บำร์บีคิวป้ิงย่ำงสไตลเ์กำหลี # พิเศษ ! บุฟเฟ่ตบ์นเรือส ำรำญ Ara Cruise 

 

Itinerary  Snow Seoul Cruise  เกาหลี 5 วัน จดัเตม็17,20,22กรกฎาคม2017 

ภาพที่แสดงเพ่ือประกอบความเข้าใจและขอบคุณทีม่าของภาพดดีีจากการท่องเที่ยวเกาหล ี www.visitkorea.co.kr 

โปรดตรวจสอบ อำยุ ของหนังสือเดินทำง ( Passport ) วำ่จะตอ้งคงมีอำยุเหลือ ณ วนัเดินทำง มำกกวำ่ 6 เดือนขึ้นไป 
และหนังสือเดินทำงเหลือหน้ำกระดำษเพียงพอให้เจ้ำหน้ำทีต่รวจคนไดป้ระทบัตรำ หนังสือเดินทำงอยู่ในสภำพทีดี่ (ไม่ช  ำรุด)  

จ ำนวนวนั รำคำพิเศษ(บำท) เดินทำง สำยกำรบิน กรุ๊ปคณะ ปกติ 

   5 วัน 9,900 17,20,22กรกฏาคม2017 Budget Airlines 20-30 ท่ำนต่อคณะ 
วนัเดินทำง 5 วนั 3 คืน (พกั 3 คืน @ โรงแรมในกรุงโซลหรืออินชอนหรือจงัหวดัเคียงกโีด)  ระดบั  3 ดำวเกำหลี 
รถโคช บริกำรดว้ยรถซ่ึงมขีนำดของรถจะเป็นไปตำมจ ำนวนของผูโ้ดยสำร ปกติ 25 หรือ 30 หรือ 40 หรือ 45 ท่ีนั่ง   
อำหำร อำหำรเชำ้@โรงแรม 3 มือ้ อำหำรกลำงวนัและค ่ำ@ห้องอำหำรทอ้งถ่ิน 6 มือ้ ฟรี ! น ำ้แร่ด่ืมบนรถวนัละ 1 ขวด 
มคัคเุทศก ์ ช  ำนำญเส้นทำงเกำหลีโดยตรง             
เท่ียวบิน ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตำรำงกำรบินของสำยกำรบินตำมท่ีได้อนุมติั 

(ที่นั่งจ  ำกัดในแต่ละวนั จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 

สำยกำรบิน BKK-ICN เวลำออก เวลำถึง ICN-BKK เวลำออก เวลำถึง 
T’way (TW) TW102 0125 0835 TW101 2005 0010+1 
Jin Air (LJ) LJ002 0100 0800 LJ001 1935 2340 

 

Departure  กรกฎาคม 2017 (ที่นั่งจ  ำกัดในแต่ละวัน จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 

เช็คอิน วันออกเดินทาง วันเดินทางกลับ 
ราคา/ท่าน
(บาท) 

ห้องเดี่ยว+ หมายเหตุ 

วนัจันทร์ 17 กรกฎาคม 17 21 กรกฎาคม 17 9,900 4,900  

วนัพฤหัส 20 กรกฎาคม 17 24 กรกฎาคม 17 9,900 4,900  

วนัเสำร์ 22 กรกฎาคม 17 26 กรกฎาคม 17 9,900 4,900  
 

วัน รายการท่องเทีย่ว B L D 

วนัแรก สนำมบนิสุวรรณภูมิ    - - - 

http://www.visitkorea.co.kr/
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วนัทีส่อง สนำมบนินำนำชำตอิินชอน ประเทศเกาหลีใต  ้–  โลกแห่งหิมะและน ้ ำแข็งที่ใหญ่ทีสุ่ด  One Mount " 
Snow Park " ( ค่าบัตรเข้า Snow Park ค่าถงุมือ ค่าเช่าเส้ือแจ็คเก็ตสกี ค่าเช่ารองเท้าสเก็ต ค่าสุนัขฮักกีล้าก
เล่ือน Dog Sledge บนลานน า้แข็งส าหรับเด็ก ไม่รวมไว้ในค่าทัวร์ ฝากไกด์ช่วยซ้ือได้ )  –  เกำะดงัของในหมู่
นักทอ่งเทีย่ว “ เกำะนำมิ “ 

 พิเศษ ! บฟุเฟ่ตบ์นเรือส าราญ Ara Cruise 
 พกั 3 คนื @ โรงแรมในกรุงโซลหรืออินชอนหรือจังหวดัเคยีงกโีด 

- X X 

วนัทีส่ำม เตมิเต็มความสุขทีส่วนสนุกเอเวอร์แลนด์ หรือ “ ดิสนีย์แลนด์เกาหลี  ” รวมบตัร Special Pass Ticket  
เล่นเคร่ืองเล่นไดไ้ม่จ ากดัรอบ  อีกท ั้งสามารถเทีย่วสวนสัตว์เปิด Safari, Lost Valley กบัรถบสัสะเทิ้นน ้ า
สะเทิน้บก,  T-Express, Amazon Express, Rolling X-Train, Hurricane, Space Tour, Panda World เป็น
ตน้  และชืน่ชมดอกไม้ตามฤดูกาล (เชน่ ดอกทวิลิป  ดอกกุหลาบ ดอกลิลล่ี ดอกเบญจมาศ)  อีกท ัง้ย ังมี LINE 
Store ส าหรบั ชาวสาวก LINE ให้แชะ๊ภาพ  –  ศูนย์โสมเกาหลี – ศูนย์เคร่ืองส าอางเวชส าอาง – พิพิธภณัฑ์
สำหร่ำย ฟรี!!! แตง่ชดุฮันบก –  เที่ยว 3 เกำะลอยน ้ ำทีใ่หญท่ีสุ่ดในโลก + สุดฮิปกวำ่ใคร!  ไปยงัแม่น ้ ำฮนั ซึ่ง
เสมอเหมือนเสน้ชวิติของคนกรุงโซล  ตืน่ตำตืน่ใจกบัน ้ ำพุสำย รุง้ที่สะพำนบนัโพ (กำรจัดแสดงขึ้ นอยู่กบั
เทศบำลกรุงโซล) 

พกั 3 คนื @ โรงแรมในกรุงโซลหรืออินชอนหรือจังหวดัเคยีงกโีด 

X X X 

วนัทีส่ี่ กรุงโซล  – ศูนย์ฮ๊อกเกต็นำมู – พระรำชวงัมรดกโลกชงัดก – ผำ่นชมบลูเฮา้ส์  –  ดิวตี้ฟรี – คลองชองเกชอน – 
ภูเขานัมซานหอคอย N Tower  สายเคเบิ้ล Love Rock Cable  (คา่บตัรลิฟท์ขึ้นสู่จุดชมววิบนหอคอย ไม่รวม
ไวใ้นคา่ทวัร์) – เตม็อ่ิม 3 ช ัว่โมงเตม็เมียงดอง " ถนนแฟช ัน่ของเกาหลี "   
 พกั 3 คนื @ โรงแรมในกรุงโซลหรืออินชอนหรือจังหวดัเคยีงกโีด 

X X - 

วนัทีห่้ำ กรุงโซล  – ศูนย์น ้ าม ันสนเข็มแดง Red Pine – ไอคอนนิคแห่งใหม่กรุงโซล สะพำนลอยฟ้ำ “Seoullo 

7017”–  แวะซือ้ของฝากตดิไมต้ดิมือทีศู่นย์รวมของพื้นเมือง (ละลายเงินวอน) – สนามบนินานาชาตอิินชอน 
– กรุงเทพฯ 

X X - 

อาหาร  เมนูจัดเต็มเพ่ือสุขภาพหลากหลายไม่ซ ้ากนั #บาร์บคีิวไฟหรือบลโูกก ิ#ไก่ทัคคาลบี ้#หม้อไฟเห็ดโพซดชาบ ู #ไก่ตุ๋นโสม  #พิเศษ !! บฟุ
เฟ่ต์อร่อยล ้าบาร์บคีิวป้ิงย่างสไตล์เกาหลี # พิเศษ ! บฟุเฟ่ต์บนเรือส าราญ Ara Cruise  
 

DAY วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ    เชำ้ กลำงวนั เย็นหรือค  ำ่ 

1 
เจ้าหน้าทีร่อต้อนรับดูแล มอบเอกสาร และอธิบายเพิม่เติม  (นัดหมายแต่ละคณะ

ก่อนออกเดินทาง 3 ช่ัวโมงล่วงหน้าก่อนเคร่ืองออก)   
- - - 

ค ่า หน้าเคาน์เตอร์ สายการบนิ ใกล้ประตูทางเข้า  

พร้อมกนัท่ีช ั้น 4 ผูโ้ดยสำรขำออก เช็คอินหมำยเลข  L   T’way   (TW) หมำยเลข  5-6 

พร้อมกนัท่ีช ั้น 4 ผูโ้ดยสำรขำออก เช็คอินหมำยเลข  K   Jin Air (LJ) หมำยเลข   4-5 
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การอนุญาตให้ทา่นผา่นดา่นตรวจคนออกนอกประเทศไทย และ ผา่นดา่นตรวจคนเข้าประเทศเกาหลีเพื่อการทอ่งเท่ียว เป็น
อ านาจของเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้ออกเมอืงของประเทศไทยหรือประเทศเกาหลีในการพิจารณาและอนุญาตให้เดินทางออกจาก
ประเทศไทย หรือ ให้พ  านักอยูใ่นประเทศกาหลีใตเ้พื่อการทอ่งเท่ียว ทางผูจ้ดัไมม่อี านาจและไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได้ 

**หากทา่นตอ้งซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศ (เคร่ืองบิน รถทวัร์, รถไฟ) เพื่อไปและกลบักรุงเทพฯ**  
** กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาเ ดินทางได้ ** 

ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัปัญหาเท่ียวบินลา่ชา้หรือการเปล่ียนแปลงเวลาของเท่ียวบินหรือการเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง 
 

ขอ้แนะน ำ 
 หำกทำ่นมีปัญหำเร่ืองอำหำรกรุณำแจ้งทำงผูจ้ัดทรำบล่วงหน้ำ 
 ห้ำมน ำผลไมแ้ละเน้ือสตัวท์กุชนิดเขำ้ประเทศเกำหลีใต ้หำกพบจะตอ้งเสียคำ่ปรบั 
 เตรียมสมัภำระขนำดกลำง เ น่ืองจำกโรงแรมที่พกัในเกำหลีไม่มีบริกรชว่ย  (แนะน ำ ตลอดทริปจะตอ้งดูแลกระเป๋ำยกขึ้นลงห้องด้วยตวัทำ่น

เอง เพื่อป้องกนัหลำยกรณีทีอ่ำจเกดิขึ้นได)้   
 กระเป๋ำทกุใบจะตอ้งฝำกให้กบัทำงเจ้ำหน้ำทีส่ำยกำรบนิดว้ยตวัท่ำนเองตำมนโยบำยรกัษำควำมปลอดภยัของสำยกำรบนิ  
 ทรพัย์สินมีคำ่และแตกหักง่ำย   เชน่ เงิน อญัมณี  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ กลอ้งถ่ำยรูป อุปกรณ์วีดีโอ เอกสำรที่แลกเปล่ียนเป็น

เงินได ้ เอกสำรทำงธุรกจิ หนังสือเดินทำง เกบ็ตดิตวัเสมอ 

 สนำมบนิสุวรรณภูมิ  “ ไม่มีกำรประกำศเรียกลูกคำ้ขึ้นเคร่ือง ”  กรุณำรอทีป่ระตขูึ้นเคร่ืองอย่ำงน้อย 30 นำท ีกอ่นเวลำเคร่ืองออก 
 น ำเส้ือแจ็คแกต็ติดตวัขึ้นเ คร่ืองดว้ย เพรำะอำกำศอำจจะเย็นและเพื่อกำรพกัผอ่นทีอ่บอุ่น  (ส ำหรบั มือใหม่ หรือ คนกลวัวนัแรกๆ จะ jetlag 

หรืออำกำรเมำเวลำจำกกำรเปล่ียนโซนเวลำของโลก แนะน ำ :  นอนให้มำกทีสุ่ด หรือ ทำนยำแกเ้มำ เพรำะมีมีฤทธ์ิท  ำให้นอนหลบั ไม่ด่ืม
สุรำหรือของมึนเมำ และด่ืมน ้ ำมำกๆ) 

 

DAY วันทีส่อง  สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ – เคียงกีโด เชำ้ กลำงวนั เย็นหรือค  ำ่ 

2 เวลำท่ีเกำหลีใตเ้ร็วกวำ่ไทย 2 ช ัว่โมง | เวลำบินประมำณ 5-6 ช.ม. - x x 

ออกเดินทำงสูป่ระเทศเกำหลีใต ้ โดยสำยกำรบิน   JIN AIR (LJ), T’way (TW)  
บำงสำยกำรบินมชุีดกล่องสแน็คบล็อกให้ผู้โดยสำรบนเคร่ืองบิน และมบีริกำร Air Cafe จ  ำหน่ำย  อำหำร เคร่ืองด่ืม และขนมคบเคีย้ว 

เชา้ ICN Landing  ถึงสนามบนินานาชาตอิินชอน หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้   
รถโคช๊พาทา่นขา้มทะเลตะวนัตกด้วยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพื่อความหวงัในการรวมชาตทิี่ยาวกว่า 4.42 กม.  มี
ยอดโดมสูง 107 เมตร  ไปยงัจุดหมายปลายทางการทอ่งเทีย่วของวนัน้ี 

เชา้ โลกแห่งลานน ้าแข็งเล่นหิมะ 365 วัน@ Snow Park 
One Mount  ต ั้งอยู่ที่เมือง GOYANG แห ล่งท่องเที่ยวใหม่

ล่าสุดใกล้กรุงโซล ด้วยพื้นทีม่ากถึง 161,602 ตารางเมตร ภายในแบ่ง
พื้นทีเ่ ป็นหลายส่วนพรอ้มด้วยส่ิงอ านวยความสะดวกมากมาย  เช่น 
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Fitness & Golf, Club, Water Park, Shopping Mall, Roof Garden, Snow Park เป็นตน้ นอกจากน้ียงัเคย เป็นสถานทีถ่่าย
ท  ามิวสิควดีีโอเพลง "เจนเทลิแมน" (Gentleman) ของ "ไซ" หรือ"ปาร์ค แจ-ซงั" นักร้องหนุ่มชาวเกาหลีใต ้เจ้าของเพลง 
"กงันัม สไตล์" ทีโ่ด่งดงัไปท ัว่โลก หรือ แมก้ระท ัง่รายการยอดฮิต Running Man กเ็คยมาถ่ายท  าทีน่ี่  ทา่นสามารถซื้อบตัรเข ้า
สู่โลกแห่งสวนหิมะและสวนน ้ าแข็ง " Snow Park " ในร่มที่ใหญ่สุดของประเทศเกาหลี ณ ขณะน้ี  โดยท่านสามารถ
เพลิดเพลินกบัการขี่เคร่ืองเล่นสุดน่ารกับนลานน ้ าแข็ง เชน่  จักรยานคู่รกั จักรยานเด่ียว รถเฟอร์ร่ี กะบะสเลดแซนตา้ เป็นตน้ 
หรือ เข ้าสู่โลกของหิมะทีอุ่ณหภูมิตลิบ -2 องศาเซลเซยีส กบั การเล่นสโนสเลคบนลานหิมะ (มีการจ ากดัอายุ) หรือสนุกกบั
การตดัหิมะเล่นกนัแบบลืมอายุกนั ( ค่าบัตรเข้า Snow Park ค่าถงุมือ ค่าเช่าเส้ือแจ็คเก็ตสกี ค่าเช่ารองเท้าสเก็ต ค่าสุนัขฮักกี ้
ลากเล่ือน Dog Sledge บนลานน า้แข็งส าหรับเด็ก ไม่รวมไว้ในค่าทัวร์ ฝากไกด์ช่วยซ้ือได้) 

เทีย่ง ฟรี !!  อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์บนเรือส าราญ Ara Cruise    พรอ้มล่องเรือชมคลองแห่งแรกของเกาหลี ทีเ่รียกวา่ 
“GYEONGIN ARA WATERWAY” บนเรือส าราญสุดหรูทีน่่าตืน่
ตาตืน่ใจ ล่องเรือไปตามทางน ้ าทีเ่ชือ่มต่อแม่น ้ าฮนัและทะเล
ตะวนัตก ภายในเรือมีห้องโถงพรอ้มเวทกีารแสดงความบนัเทงิให้
ทา่นไดร้บัชม หากทา่นใดที่ตอ้งการสมัผสัธรรมชาตสิองขา้งทาง
ยงัสามารถขึ้นไปดา้นบนช ัน้สองเพื่อชมทศันียภาพสองขา้งทาง 
ระหวา่งทางเดินเรือทา่นจะไดเ้ห็นมุมเล็กๆ ของน ้ าตกจ าลองที่ตืน่
ตาตืน่ใจให้ทา่นไดเ้กบ็ถ่ายภาพไปอวดคนที่บา้นอีกดว้ย  (หากเรือส าราญงดให้บริการด้วยเหตุผลใดๆ กต็าม ทางผู้จดัจะปรับเปลี่ยน

เป็นเมนูหมูหมกึโอซัมบลูโกกิที่ห้องอาหารท้องถิ่นเกาหลี) 

บา่ยบา่ย เกาะนามิ (Nami) นั่งเ รือเฟอร์ร่ีทีท่่าเรือขา้มฟากไปยงัเ กาะนามิ (Nami) สถานทีโ่ร
แมนตกิอีกแห่งหน่ึงส าหรบัคู่รกัคูห่นุ่มสาว ครอบครวั เพื่อนๆ เกาะนามิมีรูปร่างเหมือน
ใบไมท้ี่ลอยอยู่  ณ ทีแ่ห่งน้ี  ทา่นสามารถเช่าจักรยานหรือมอเตอร์ไบทเ์ที่ยวรอบเกาะ 
เดินเล่นชมสวนเกาหลี คาราวะสุสานนายพลนามิ  เดินผา่นกลางแมกไมแ้ห่งสวนสนที่
สูงเสียดฟ้าเพื่อสุขภาพ ผา่นดงตน้สน ดอกสน ตน้เกาลดั เลือกนั่งทีม่า้นั่งขา้งชายฝ่ังเพื่อ
ชมบรรยากาศโรแมนตกิใตเ้งาไม้ มองดูพนัธ์ุสัตวต์า่งๆ  เช่นนกกระจอกเทศ กระตา่ย  กระรอก เป็ด กวาง ไดเ้วลาสมควร นั่ง
เรือกลบัมายงัฝ่ัง    

ค  า่ ลิ้มลองเมนูดังตามละคร Winter Love Song “ ทคัคาลบี “  หรือไกบ่าร์บคีวิผดัซอสเกาหลีแห่งเมืองชนุชอน   
หลงัอาหารค  า่ พาทา่นเข ้าเช็คอินที่พ ัก ณ โรงแรม  Incheon Bliss, Incheon Charis, Suwon Reve, Seoul Diamant, Seoul L'Art, 

(3 ดาวเกาหลี) หรือเทยีบเทา่ 
 

DAY วันทีส่าม   เคียงกีโด - กรุงโซล  เชำ้ กลำงวนั เย็นหรือค  ำ่ 

3  x x x 

เชา้  อาหารเช้า แบบอเมริกันเกาหลีชุด หรือ เซมิ ที ่ห้องอาหารโรงแรม 
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เชา้ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  เที่ยวเอเ วอร์แลนด์ – Everland “ ดิสนีย์แลนด์เกาหลี ”  สวนเปิดในหุบเขาที่มีชือ่เ สียงมากทีสุ่ด
ของประเทศ มี  Festival World จะประกอบไปด้วย  Global Fair, American Adventure, Magic Land, European Adventure 
และ  Equatorial Adventure และ Zootopia ท่าน
สามารถปล่อยความแก่และเตมิเต็มความสุขของ
ทา่นด้วยบตัร Special Pass Ticket สนุกสนานกบั
เคร่ืองเ ล่นตา่งๆ  ซึ่งทา่นสามารถเลือกเล่นเคร่ือง
เล่นไดไ้ม่จ ากดัรอบ  ไม่วา่จะเป็นทเีอ็กเพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบดั ชาร์ป โรงหนังสามมิต ิบา้นผสิีงหมุน ตีลงักาสองตลบ 
ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ที่น่ี ชมความน่ารกัของหมีทีส่ามารถส่ือสารกบัคนขบัได้อย่างดี อีกท ั้งย ังมี LINE 
Store ส าหรบั ชาวสาวก LINE ให้แชะ๊ภาพ  ครั้งแรกของโลก !  เปิดโลกสวนสตัวเ์ ปิดที ่Lost Valley กบัรถบสัสะเทิ้นน ้ า
สะเทิ้นบก และอ่ืนๆ  อีกท ั้งให้สาวกชาว K-POP  ได้มีโอกาสชมคอนเสิร์ต K-POP ผ่านเทคนิคพิเศษ เสมือนจริง  “ 
HOLOGRAM “ ที่ท  าให้ท่านรูสึ้กวา่ก  าลงัรบัชมศิลปินท  าการแสดงตวัเป็นๆ  ตอ่หน้าเรา  กบัศิลปินนักร้องจากค่ายดงัใน
เกาหลี  (มีคา่ใชจ่้ายเพิ่ม)  นอกจากน้ีท่านย ังสามารถชอ้ปป้ิงในรา้นคา้ของทีร่ะลึก และสุดทา้ยเ ดินชมและถ่าย รูปกบัสวน
ดอกไมซ้ึ่งผลดัเปล่ียนหมุนเวยีนตามฤดูกาล เชน่ ฤดูรอ้นจะเ ป็นดอกกหุลาบและดอกลิลล่ีบาน  ฤดูใบไมผ้ลิจะเ ป็นดอกทวิลิ
ปบาน ฤดูใบไมร่้วงจะเป็นดอกเบญจมาศบาน  ขบวนพาเหรดตามวนัเวลา    

เทีย่ง บุฟเฟ่ต์อร่อยล ้ า ! !!  เมนูบาร์บีคิวป้ิงย่างสไตล์เกาหลี   กบัหลากหลายสไตล์ของเน้ือหมูและเน้ือววั (บางร้านอาจมี
บริการเน้ือไก่ และปลาหมึก) ไม่วา่จะเ ป็นแบบตดิมัน แบบสนัคอ แบบสามช ัน้  แบบหมกัเผด็ แบบหมกัหวาน  แบบสดไม่มี
การหมกั แบบเบอร์เกอร์ เป็นตน้ มีบริการขา้วสวย  และเคร่ืองเคยีงตา่งๆ ให้ล้ิมลอง   

บา่ย เดินทางเขา้เ มืองหลวงกรุงโซล  ทีม่ีประชากรถึง 1 ใน 4 ของประเทศ  มีตึก 63 ช ั้น ตกึที่

สูงทีสุ่ด  มีแม่น ้ าฮนัไหลผ่านใจกลางเมืองหลวงของกรุงโซล   เยี่ยมศูนย์โสมเกาหลี   
ทกุทา่นจะได้รูจ้ักสมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแห่งมวลสมุนไพร  เพราะเกาหลีใตเ้ป็น
ประเทศทีม่ีการผลิตโสมเกาหลีทีม่ีคณุภาพเป็นอันดับ 1 ของโลก  ซึ่งใครใครทีไ่ดม้าเที่ยวก็จะชืน่ชอบหาซือ้เ ป็นของฝาก
เพราะราคาที่ถูกวา่เมืองไทยและคณุประโยชน์นานัปการ เชน่ ชว่ยเสริมความแข็งแรงให้แกร่ะบบย่อยอาหารและปอด ชว่ยท  า
ให้จิตใจสงบและเพิ่มพละก  าลังโดยส่วนรวม  สรรพคุณทางการแพทย์ ชว่ยบ  ารุงหัวใจ ป้องกนัโรคหัวใจขาดเลือด เสริม
ประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง 

ศูนย์เคร่ืองส าอางเวชส าอาง  ให้ทา่นเลือกซือ้คอสเมตกิหลากยี่ห้อคณุภาพทีผู่ห้ญงิชาวเกาหลีท ัง้สาวท ัง้ไม่สาว ลว้นให้ 
ความส าคญักบัเร่ืองผวิหน้าคอ่นขา้งมาก โดยเฉพาะในกลุ่มบ  ารุงผวิพื้นฐาน Skin Care และเคร่ืองส าอางผสมสมุนไพร @ 
ศูนย์เวชส าอางเคร่ืองส าอาง    

พพิิธภัณฑ์สาหร่าย + แต่งชุดฮันบก   เ ป็นทีส่ถานทีท่ี่จัดแสดงขบวนการและข ั้นตอนตา่งๆ ต ั้งแต่ตน้น ้ าจนถึงปลาย
ทางการผลิตออกม าเ ป็นสาห ร่ายกิน ได้ใน รูปแบบต่างๆ  ให้ เ รารับประทานไ ด ้ 
นอกจากน้ี เรายงัสามารถชมิและเลือกซื้อสาหร่ายกลบัไปเป็นของฝากของทานเล่นได ้
โดยมีรสตา่งๆ อย่างเชน่ รถกุง้ รสหมู รถกมิจิ รถวาซาบ ิฯลฯ   จากน ั้นเชิญท่านร่วมเป็น
ส่วนหนึง่ของชาวเกาหลโีดยการแต่งกายชุดประจ าชาติต่างๆ (ชุดฮันบก) พร้อมถ่ายรูป
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เป็นที่ระลึก เพ่ือไปอวดคนทางบ้าน 

เย็น เมนูเปิบพิสดาร-ไก่ตุ๋ นโสม อาหารวงัในสมัยกอ่น เชือ่กนัวา่บ  ารุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟทา่นละ 1 ตวั ในหมอ้ดินรอ้น   

หลงัอาหารเย็น  เที่ยว 3 เกาะลอยน ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก เกาะพลังงานทดแทนอย่างเต็มรูปแบบ ขับเคล่ือนด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์เป็นแห่งแรกของโลกบนกลางแม่น  า้ฮันในกรุงโซล  เป็นสถาปัตยกรรมเชิงศิลปะบนแม่น  า้   ใชง้บกวำ่ 128 

ลำ้นเหรียญสหรฐั เพื่อให้เป็นที่ต ัง้ของศูนย์วฒันธรรมแห่งใหม่ 3 แห่ง ทีเ่ชือ่มกนัดว้ยทำงเดินระหวำ่งเกำะ สุดฮิปกว่าใคร !  

ไปยังแม่น ้าฮัน ซึ่ง เสมอเหมือนเส้นชิวิตของ
คนก รุงโซล   ต่ืนตาต่ืน ใจกับน ้าพุสายรุ้งที่

สะพานบันโพ   ไปยงับริเวณริมแม่น ้ าฮ ัน ซึ่ง เสมอ
เหมือนเสน้ชวิติของคนกรุงโซล เป็นแม่น ้ าทีย่ าวถึง 
514 กม . โดยไหลผ่านใจกลางเมืองหลวง  อีกหน่ึง
สถานทีท่ี่ชาวกรุงโซลชืน่ชอบที่จะมาพ ักผอ่นและสังสรรค ์ ตื่นตาตืน่ใจกบัน ้ าพุสายรุง้ทีส่ะพานบนัโพ สะพาน 2 ช ัน้  ทีย่ิง
สายน ้ าพุทีย่าวทีสุ่ด โดย  ฉดีน ้ าได ้190 ตนัภายในเวลาเพียง 1 นาที  พรอ้มกบัการไฟ LED ที่ถูกยิงออกมาเป็นแสงสีตา่งๆ 
มากถึง 200 เฉดสี  ทีจ่ะยิงลูกเล่นออกมาตา่งๆกนั ตลอดทางกวา่ 570 เมตรของตวัสะพานแห่งน้ี  เป็นบรรยากาศทีสุ่ดแสนโร
แมนตกิ  (ทางการกรุงโซลจะจัดแสดงเป็นรอบๆ ในระหว่างวันถึงค  า่คืน  อาจงดการแสดงโชว์น  า้พุในกรณีที่สภาพอากาศไม่
เอ้ืออ านวยหรือมีค  าส่ังพิเศษ)   

หลงัอาหารค  า่ พาทา่นเข ้าเช็คอินที่พ ัก ณ โรงแรม  Incheon Bliss, Incheon Charis, Suwon Reve, Seoul Diamant, Seoul L'Art, 

(3 ดาวเกาหลี) หรือเทยีบเทา่ 
 

DAY วันทีส่ี่   กรุงโซล  เชำ้ กลำงวนั เย็นหรือค  ำ่ 

4  x x - 

เชา้ อาหารเช้าแบบอเมริกันเกาหลี ชุด หรือ เซมิ ที ่ห้องอาหารโรงแรม 

 ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู เพื่อนที่ดีในการด าเนินชวีติ ! “ ฮ๊อกเก็ตนามู ” ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเตบิโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจาก
มลภาวะและระดบัสูงเหนือน ้ าทะเล 50-800 เ มตร เมล็ดของพนัธ์ุฮ๊อกเกต็น้ี...ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามารบัประทานเพื่อ
ชว่ยดูแลตบัให้สะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็งไม่ถูกท  าลายจากการด่ืมแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหารและ
ยา       

 เยี่ยมชมพระราชวังชังดก-สมบตัแิห่งชาตทิีถู่กจดทะเบียนเป็นมรดกทางวฒันธรรม
ของโลก ถูกกล่าวขานว่าเป็นพระราชวงัแบบอย่างทางสถาปัตยกรรมและวฒันธรรมทาง
ภูมิประเทศทีส่วยงามไรท้ีต่ใินชว่งเ วลาหลายรอ้ยปีทีผ่่านมา โดยเฉพาะกษตัริย์โกจอง ซึ่ง
เป็นกษัตริย์องคสุ์ดทา้ยของราชวงศ์โชซอน ซึ่งตอ่มาทรงถูกบงัคบัให้สละราชสมบตัโิดย
ญีปุ่่นในปี ค.ศ. 1907 แตพ่ระองค์เองกท็รงประทบัอยู่ทีพ่ระราชวงัแห่งน้ีจนส้ินพระชนม์ในปี ค.ศ. 1919 นั่งรถผา่นถนนสาย
ส าคญัทีม่ีการเปิดปิดเป็นเวลา-สถานทีต่ ัง้ท  าเนียบและบลูเฮาทห์รือบา้นประจ าต  าแหน่งประธานาธิบดี      
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เทีย่ง เมนูบาร์บีคิวไฟหรือบลูโกกิ  เป็นเน้ือหมูสไลด์หมกัซอสคนัจังและเคร่ืองปรุงรส ผดัย่างขลุกขลิกบนกะทะ  
บา่ย ดิวตี้ฟรี (ปัจจุบนัเ ป็นทีนิ่ยมมาก เพราะ ดิวตร้ีฟรีประเทศน้ี มีถึง 5 บริษทัแข่งข ันกนั)  

เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง ณ  ห้างปลอดภาษีล๊อตเตห้รือชนิเซเก  ให้ทา่นไดเ้ลือกซือ้สินคา้
แบรนด์เนมน าเขา้จากต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิด รวมท ัง้สินคา้แบรนด์เกาหลี

ยอดนิยมทีช่าวเกาหลี ชาวจีน และชาวญี่ปุ่น  นิยมมาเ ลือกซือ้หากนัมากมาย   คลองชองเกชอน แวะแช๊ะรูปกันบริเวณ

ชองเกชอนถูกขุดขึ้นเป็นคร้ังแรกเม่ือราว 600 ปีกอ่นในสมยัของกษตัริย์ YEONGJO กษตัริย์องค์ที ่21 แห่งราชวงศ์โช
ซอน เป็นสัญลกัษณ์ของการผสมกลมกลืนกนัอย่างลงตวัของธรรมชาต ิศิลปวฒันธรรมและประวตัศิาสตร์ และใกลก้นัยงัเป็น
ทีต่ ัง้ของคงัฮวาพลาซา่ จุดเทีย่วสุดชลิของชาวเมือง 

บา่ย ภูเขานัมซาน  หอคอย N Tower  สายเคเบ้ิล Love Rock Cable   พาทา่นขึ้นภูเขานัมซาน Namsan – ภูเ ขาเพียงลูก
เดียวใจกลางเมืองหลวงและอิสระถ่ายรูปคู่หอคอย N Tower เป็น 1 ใน 17 
หอคอยเมืองทีสู่งทีสุ่ดในโลก  สูงถึง 480 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเล สถานที่
ละครหนังเกาหลีหรือหนังไทยสไตล์เกาหลีมาถ่ายท  ากนั (ความเชือ่: เตรียม
แม่กญุแจลูกกุญแจเพื่อไปล็อคกญุแจคูร่กั ณ Love Rock Cable  ซี่งเชือ่กนั
วา่ ถา้ใครขึ้นมาคล้องกญุแจและโยนลูกกญุแจทิง้ไป คู่รกั คูค่รอบครวั คู่เพื่อน คูพ่ี่น้อง คูม่ิตรนั้นจะมีความรักทีย่ ัง่ยืนหรือไม่มี
ใครมาพรากจากกนัได)้  (ค่าบัตรลิฟท์ขึ้นสู่จุดชมวิวบนหอคอย  ไม่รวมไว้ในค่าทัวร์)  

เย็น เต็มอิ่ม 3 ช่ังโมงเต็มเมียงดอง " ถนนแฟช่ันของเกาหลี "   อิสระชอ้ปป้ิงบริเวณเมียงดอง Myeongdong ถูกขนาน
นามว่า " ถนนแฟช ัน่ของเกาหลี " แหล่งรวมความฮิปใหม่ ไม่ตกเทรน ! ราคา
ระดบักลางถึงสูงเมื่อเทยีบกบัตลาดทงแดมุน ห้างบตูกิหลากยี่ห้อต ัง้แตแ่บรนด์เนม
ตา่งชาติถึงเ กาหลี รา้นเ ส้ือผา้มีสไตล์ห้องเล็กๆ  ร้าน  Creative Lifestyle  ร้าน
รองเทา้ รา้นท  าผม รา้นเคร่ืองประดับ รา้นคอสเมตกิ  รา้นกาแฟ รา้นไอศครีม รา้น
ขนม    

เย็น  *อิสระอาหารค ่า ณ ย่านช้อปป้ิงเมียงดง เพ่ือความคุ้มค่าในการช้อปป้ิง* 
หลงัอาหารค  า่ พาทา่นเข ้าเช็คอินที่พ ัก ณ โรงแรม  Incheon Bliss, Incheon Charis, Suwon Reve, Seoul Diamant, Seoul L'Art, 

(3 ดาวเกาหลี) หรือเทยีบเทา่ 
 

DAY วันทีห้่า  กรุงโซล  - สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ เชำ้ กลำงวนั เย็นหรือค  ำ่ 

5  x x - 

เชา้ อาหารเช้าแบบอเมริกันเกาหลี ชุด หรือ เซมิ ที ่ห้องอาหารโรงแรม 
 ศูนย์น ้ามันสนเข็มแดง Red Pine  พาทา่นเดินทางสู่ ศูนย์น ้ ามนัสนเข็มแดง Red Pine  ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงใน

ประเทศเกาหลี เ ป็นงานนวตักรรมวิจัยชิน้ใหม่ล่าสุดของเกาหลี เพื่อชว่ยผูท้ีม่ี ปัญหาเร่ืองไขมันอุดตนัในเสน้เลือด คลอ
เรสเตอรอลในเลือดสูง ไขขอ้เส่ือม หรือ การไหลหมุนเวยีนของเลือด  เป็นตน้ กว่าจะมาท  าเป็นน ้ ามนัสนสกดัได้ 1 แคปซูล 
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ตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 2.7 ก.ก.  แนะน าให้ทกุทา่นเลือกซือ้เป็นของฝากสุขภาพเพื่อตวัทา่นเองและคนทีท่่านรกัหรือ
คนทีท่า่นเคารพ  เพราะเป็นสารอาหารธรรมชาต ิทีว่จิัยจากโรงพยาบาลช ัน้น าในเกาหลีแลว้วา่ ไม่มีผลขา้งเคยีง 
ไอคอนนคิแห่งใหม่กรุงโซล  “ Seoullo 7017 ” สะพานลอยฟ้า อีกหน ึง่สถานที่เที่ยวใหม่ของเกาหลีใต้ ที่เกดิจากการ
ปรับปรุงทัศน ียภาพของถนนยกระดับ ให้กลายเป็นสถานทีพ่ ักผอ่น เดินเล่น 
ชวิชิว ส าหรบัประชาชนและนักท่องเทีย่ว สร้างพื้นที่สาธารณะสีเขียวที่เต็มไป
ดว้ยนวตักรรมและเทคโนโลยีสมยัใหม่  โดยใช ้ส่ิงอ านวยความสะดวกที่มีอยู่
เพื่อสรา้งวฒันธรรมใหม่ให้กลมกลืนกบัแหล่งวฒันธรรมทอ้งถ่ิน สะพานแห่งน้ี 
เต็มไปด้วย ตน้ไ ม้และดอกไม้กว่า 200 สายพ ัน ธ์ุของกรุงโซล (Seoul’s 
Botanical Skyline Park) ทกุคนสามารถมาพักผอ่นหย่อนใจ  อีกหน่ึงสถานที่ที่
เป็นศูนย์กลางในการท  ากจิกรรมและจัดเทศกาล นิทรรศการตา่งๆ  ย ังมีศูนย์ขอ้มูลนักท่องเทีย่ว รา้นกาแฟ รา้นอาหารวา่ง 
ขนม  และ  รา้นขายของทีร่ะลึก อีกมากมาย และยงัมีบริการ Wifi ดว้ย ไม่วา่คณุจะมาตอนเชา้กจ็ะไดอ้ารมณ์นึง หรือจะมาชว่ง
ตอนดึกบนสะพานกจ็ะเปิดไฟสเมือนสรอ้ยคอสีน ้ าเงิน ท  าให้ไดฟี้ลอีกแบบนึง  เรียกไดว้า่มาเทีย่วไดท้กุเวลาเลย 

เทีย่ง  เมนูหม้อไฟชาบูเห็ด คลา้ยการตม้รวมมิตรสุกี้หมอ้ไฟ  ประกอบไปดว้ยเน้ือหมูสไลด์ ผกัและเห็ดและวุน้เสน้เกาหลี   
บา่ย แวะซ้ือของฝากติดไม้ติดมือทีศู่นย์รวมของพ้ืนเมือง (ละลายเงินวอน)   กอ่นอ าลาเกาหลี  แวะซื้อของฝากติดไม้ติด

มือทีศู่นย์รวมของพื้นเมือง (ละลายเงินวอน)  สาหร่ายหลากรูปแบบ หลากรสชาติ ขนมอร่อยตา่งๆ ซเีรียลชอ็คโก กาแฟ 
กระดูกมา้เ จจูโด  ขนมโสม ชาโสม เคร่ืองส าอางโสม หมอนสุขภาพ  กมิจิ  เป็บโปโร ้(ป๊อกกี้เ กาหลี) ชนิราเมง (มาม่าเกาหลี)  
ของใชใ้นบา้น ลูกบอลซกัผา้  เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ของทีร่ะลึก เป็นตน้  

เย็น ขึ้นอยู่กบัวนัและเวลาทีเ่ดินทาง  เหินฟ้ากลบักรุงเทพฯ บางสายการบินอาจมีชุดกล่องสแน็คบล็อกให้ผู้โดยสารบนเคร่ืองบิน 
และยังมีบริการ Air Cafe จ  าหน่าย  อาหาร เคร่ืองด่ืม และขนมคบเคีย้ว ที่ชาวเกาหลีนิยมกัน 

ค  า่ เดินทางถึงสนามบนิสุวรรณภูมิ 
 

รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยืนยนัจากผูจ้ัดอีกครั้งหน่ึง   สงวนสิทธิในเร่ืองเทีย่วบนิและตารางบนิสายการบนิ ราคา และ รายการ 
เปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนได ้ โดยมิตอ้งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  ผูจ้ัดจะไม่รบัผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ่้ายตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี เน่ืองจาก
เป็นการช  าระคา่ทวัร์ในลกัษณะเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ เชน่ ไม่ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง -ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระท  าที่
ส่อไปในทางผดิกฎหมาย  เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง การถูกปฏเิสธในกรณีอ่ืนๆ   ไม่รบัประทานอาหารบางมื้อ ไม่เทีย่วบางรายการ เป็นตน้ 
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เมนูอาหารทัวร์ส าหรับคณะ (ภาพอาหารทีแ่สดงใชเ้พื่อประกอบความเขา้ใจ) 
ลิ้มลองเมนูดังตามละคร Winter Love Song “ ทคัคาล บี “  หรือไกบ่าร์บคีวิผดัซอสเกาหลีอาหาร
เล่ืองชื่อของเมืองชนุชอนหรือไกบ่าร์บคีวิผดัซอสเกาหลี  น าไก่บาร์บคีวิ ตกหรือขา้วเหนียวป้ัน มนัหวาน 
ผกัต่าง ๆ ลงผดัร่วมกบัซอสบาร์บีควิเ กาหลีในกะทะแบน วิธีการทานแบบเมี่ยงค  าไทยโดยห่อกบัผดักาด
เขียวเกาหลี เ มื่อทานไประยะหน่ึง จะน าขา้วสวยและสาหร่ายแห้งมาผดัรวมกบัทคัคาลบ ีเพื่อให้เกดิอาหาร
ชนิดใหม่คื่อทคัคาลบีโปคมึหรือขา้วผดัทคัคาลบีทีท่ ัง้หอมและน่าทาน เสริฟพร้อมเคร่ืองเคยีง เชน่ โอเด้ง
ปรุงรส กมิจิ และน ้ าซปุประจ าวนั   

 

พิเศษสุด !!  อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟต์บนเรือส าราญ Ara Cruise ที่มีให้ เ ลือกหลากหลายสไตล์
เมนูอาหารเกาหลี เสริฟให้ทา่นไดล้ิ้มลอง ท ัง้ของทอด ผดัผดั ตม้ตม้ สลดั เป็นตน้  พร้อมล่องเรือชมคลอง
แห่งแรกของเกาหลี ทีเ่รียกวา่ “GYEONGIN ARA WATERWAY” บนเรือส าราญสุดหรูทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจ 

 
เมนูหมูย่าง คาล บี อาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เ ล่ืองชือ่และรูจ้ักกนัดีท ัว่โลก มีรสชาตอิอกหวาน นุ่มและกลม
กล่อม น าเน้ือหมูสตก็หรือหมูชิน้หมกัย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม และตดัเป็นชิน้พอค  า ห่อทานกบัผกักาด
เขียวแบบเมี่ยงค  าไทย  โดยใส่น ้ าจ้ิมเตา้เจ้ียว (เ คร่ืองจ้ิมหมัก ทีช่่วยชรูสอย่างดี) ตามด้วยข ้าวสวยรอ้น
เล็กน้อย  อย่าลืม ! ทานเคร่ืองเคยีงตา่งๆ เพื่อความสมดุลในการทานแบบหยินหยาง และ น ้ าซปุสาหร่ายเพื่อ
การลา้งพิษ 

 

เมนูบาร์บีคิวไฟหรือบลู โกกิ เ ป็นอาหารดั้งเดิมของคาบสมุทรเกาหลี กอ่นเมนูคาลบ ีโดยน าเน้ือหมู
สไลด์หมกัซอสคนัจังและเคร่ืองปรุงรสต่าง ๆ เมื่อน ามาปรุงจะมีรสออกหวานนุ่ม  เวลาทาน น ามาผดัย่าง
ขลุกขลิกกบัซปุบลูโกกบินกะทะแบนพรอ้มผกักะหล ่าและเส้นจันทน์ โดยจะมีลกัษณะออกเป็นแบบน ้ าข ้น 
เพื่อเป็นน ้ าซปุไวค้ลุกคลิกทานกบัขา้ว เสริฟพรอ้มขา้วสวยรอ้นและเคร่ืองเคยีงตา่ง ๆ ประจ าวนัคูโ่ตะ๊  
เมนูเปิบพสิดาร-ไก่ตุ๋นโสม อาหารวงัในสมยัก่อน เชื่อกนัวา่บ  ารุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟทา่นละ 1 ตวั 
ในหมอ้ดินรอ้น  เป็นเมนูอาหารวงัต ัง้แต่สมยัราชวงศ์โซซอน โดยใชไ้กท่ีม่ีอายุวยัรุ่น ภายในตวัไกจ่ะมีขา้ว
เหนียว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลบัในการตุ๋นเพื่อให้รสชาตกิลมกล่อม เน้ือไกนุ่่มและย่อย  เสริฟพรอ้ม
เคร่ืองเคยีงคูโ่ตะ๊  
เมนูหม้อไฟชาบูเห็ด  อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลีต ัง้แตส่มยัมองโกเลียบกุคาบสมุทรเกาหลี 
คลา้ยสุกี้หมอ้ไฟ   โดยน าเ น้ือหมูสไลด์ ตม้รวมมิตรกบัผกัตามฤดู เ ห็ดเกาหลี วุน้ เสน้หรือเสน้ก๋วยเตีย๋ว  ใบ
บซีหูอม ในหมอ้ไฟ  เสริฟพรอ้มน ้ าจ้ิม ขา้วสวย และ เคร่ืองเคยีงตา่งๆ   
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Price & Conditions Snow Seoul Cruise  เกาหลี 5 วัน จดัเตม็17,20,22กรกฎาคม2017  

ราคานี้เป็นราคาส าหรับนักท่องเทีย่วชาวไทยหรือผู้ ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น  (นักท่องเทีย่วต่างประเทศ โปรดเช็ค)  

จ ำนวนวนั รำคำพิเศษ(บำท) เดินทำง สำยกำรบิน กรุ๊ปคณะ ปกติ 

   5 วัน 9,900 17,20,22กรกฏาคม2017 Budget Airlines 20-30 ท่ำนต่อคณะ 
 

 เดินทำงขั้นต ่ำปกติ  20  ทำ่นผูใ้หญ ่(ท่ีนัง่จ  ำกดั จองและจำ่ยกอ่นไดสิ้ทธิกอ่น จองหลงั อำจตอ้งเพ่ิมคำ่ตัว๋)  
 หำกต ่ำกวำ่ก  ำหนด อำจจะไมมี่หวัหนำ้ทวัรและอำจตอ้งมีกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ  หำกผูเ้ดินทำงทุกทำ่นยินดีท่ีจะช ำระค่ำบริกำรเพ่ิม

เพ่ือใหค้ณะเดินทำงได ้ทำงเรำยินดีที่จะประสำนงำนในกำรเดินทำงตำมควำมประสงค์ 
 สงวนสิทธ์ิในกำรปรับเปลี่ยนรำคำเพ่ิม หำกมีกำรปรับขึ้นของภำษีน ้ำมนัหรือภำษีใด  ๆ จำกสำยกำรบิน คิดอตัรำ ณ วนัที่  11/07/17 

 สงวนสิทธิในเร่ืองเที่ยวบินและตำรำงบินสำยกำรบิน รำคำ และ รำยกำร เปลี่ยนแปลงหรือสบัเปลี่ยนได ้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้รำบ
ลว่งหนำ้ 

ในกรณีทีไม่ใช้ตัว๋กรุป๊แต่ตอ้งการจอยทัวร ์คิดท่านละ 7,900 บาท (ยกเวน้วันหยุด) 

เด็ก 2-7 ปี :  หอ้งพัก = ผูใ้หญ่ 2 + เด็ก 1 ไม่มีเตียง |  เด็ก 8-12 ปี  เตียงเสริมหรือหอ้งครอบครัว 
ทำรก หมำยถึง ผูโ้ดยสำรทีม่ีอำยุต  ำ่กวำ่ 24 เดือน ณ วนัทีเ่ดินทำงไปและวนัเดินทำงกลบั กรุณำตดิตอ่เพื่อขอรำคำพิเศษ 
เด็กทำรกสำมำรถเดินทำงโดยนั่งบนหน้ำตกัของผูใ้หญ ่ โดยอนุญำตให้เด็กทำรกหน่ึงคนตอ่ผูใ้หญส่องคนเทำ่นั้น และห้ำมมิให้น ำรถเขน็เด็ก หรือ
ทีน่ั่งส ำหรบัเด็กขึ้นบนเคร่ืองบนิ จ ำนวนเด็กทำรกตอ่เทีย่วบนิถูกจ ำกดัไวเ้พื่อควำมปลอดภยั และสำยกำรบนิสำมำรถปฏเิสธกำรน ำเด็กทำรก
เดินทำงไปกบัทำ่น  ส่วนผูจ้ัด เรำค  ำนึงถึงควำมปลอดภยัและเพื่อสรำ้งควำมสุขแกค่ณะผูเ้ดินทำง  
ผูท้พุลภำพ/มีปัญหำด้ำนสุขภำพหรืออยู่ในภำวะเจ็บป่วย ขอให้แจ้งผูจ้ัดกอ่นซือ้ทวัร์ เพื่อเชค็กบัทำงสำยกำรบนิและผูใ้ห้บริกำร  เพรำะอำจไม่
อนุญำตให้ใชอุ้ปกรณ์ชว่ยเหลือตำ่งๆ ขึ้นเคร่ืองบนิได ้ เข่นน ้ ำยำ เข็มฉดียำ เคร่ืองใชแ้บตเตอร่ี หรือ เคร่ืองหำยใจ  
สตรีมีครรภ์ ขอให้แจ้งผูจ้ัดกอ่นซือ้ทวัร์  เพื่อเชค็กบัทำงสำยกำรบนิและผูใ้ห้บริกำร   โดยท ัว่ไป 
-อำยุครรภ์ไม่ถึง 27 สปัดำห์ : ตอ้งลงนำมยินยอมในเอกสำรจ ำกดัขอบเขตควำมรับผิดชอบของสำยกำรบนิ เมื่อท  ำกำรเชค็อินเพื่อแสดงควำม
ยินยอมไม่ท  ำกำรเรียกรอ้งใดๆ ตอ่สำยกำรบนิ 
-อำยุครรภ์ในช่วงสปัดำห์ที ่28 สปัดำห์ ถึง 34 สัปดำห์ : แสดงใบรับรองแพทย์  ยืนยนัสปัดำห์ทีต่ ัง้ครรภ์และก  ำกบัวนัทีไ่ม่เกนิสำมสิบ (30) วนันับ
จำกเทีย่วบนิขำออกที่ก  ำหนดหรือเทีย่วบนิขำเขำ้ทีก่  ำหนด  และตอ้งลงนำมยินยอมในเอกสำรจ ำกดัขอบเขตควำมรบัผดิชอบของสำยกำรบนิ  เมื่อ
ท  ำกำรเชค็อินเพื่อแสดงควำมยินยอมไม่ท  ำกำรเรียกรอ้งใดๆ ตอ่สำยกำรบนิ  
-อำยุครรภ์ต ัง้แตส่ปัดำห์ที ่ 35 ขึ้นไป: สำยกำรบนิปฏเิสธกำรให้บริกำร 

ปกติผูจั้ดจะส่งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างนอ้ยประมาณ  5-7 วัน  

หรือดาวนโ์หลดหนา้เว็บเพื่อดูการเตรียมตัวเดินทางทัว่ไป 

ข้อมูลส าหรับผู้ เดินทาง 
1. คนไทยถือหนังสือเดินทำงประเทศไทย ไม่ตอ้งยื่นขอวซีำ่กอ่นออกเดินทำง  
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2. เตรียมหนังสือเดินทำงมีอำยุมำกกว่ำ 6 เดือน ณ วนัเดินทำง (ตอ้งมีหน้ำวำ่งส ำหรับประทบัตรำอย่ำงน้อย 2 หน้ำเตม็) เพื่อยื่น ณ ด่ำนตรวจคน
เขำ้เมือง   เน่ืองจำกเคำเตอร์สำยกำรบนิหรือด่ำนตรวจคนเขำ้เมืองอำจปฏเิสธกำรเดินทำงของทำ่น 
3. คำ่วซีำ่ส ำหรับพำสปอร์ตต่ำงดำ้ว  กรุณำเตรียมเอกสำรคอื  (1) พำสปอร์ต (2) ใบประจ ำตวัคนตำ่งดำ้ว (3) ใบส ำคญัถ่ินที่อยู่ (4) ส ำเนำทะเบยีน
บำ้น(ถำ้มี) (5)รูปถ่ำยสี 2 น้ิวทำ่นละ1รูป   
 ผู้จัดจะเป็นผู้ด  ำเนินกำรย่ืนวีซ่ำให้ท่ำน โดยท่ำนจ่ำยค่ำบริกำรต่ำงหำก (ส ำหรับหนังสือเดินทำงต่ำงด้ำวผู้เป็นเจ้ำของหนังสือเดินทำง

จะต้องท  ำเร่ืองแจ้ง เข้ำ-ออกด้วยตนเองก่อนจะย่ืนวีซ่ำ) สิทธ์ิกำรออกวีซ่ำขึ้นอยู่กับสถำนทูตเท่ำนั้น 
4. ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผดิชอบคำ่เสียหำยจำกควำมผดิพลำดในกำรสะกดชื่อ นำมสกลุ ค  ำน ำหน้ำชือ่ เลขทีห่นังสือเดินทำง  และอ่ืนๆ เพื่อใชใ้น

กำรจองต ัว๋เคร่ืองบนิ ในกรณีทีม่ิไดส่้งหน้ำส ำเนำหนังสือเดินทำง (พรอ้มท ัง้หน้ำเปล่ียนชือ่นำมสกลุ ถำ้มี) ให้กบัทำงผูจ้ัด 

 

Departure  กรกฎาคม 2017 (ที่นั่งจ  ำกัดในแต่ละวัน จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 

เช็คอิน วันออกเดินทาง วันเดินทางกลับ 
ราคา/ท่าน
(บาท) 

ห้องเดี่ยว+ หมายเหตุ 

วนัจันทร์ 17 กรกฎาคม 17 21 กรกฎาคม 17 9,900 4,900  

วนัพฤหัส 20 กรกฎาคม 17 24 กรกฎาคม 17 9,900 4,900  

วนัเสำร์ 22 กรกฎาคม 17 26 กรกฎาคม 17 9,900 4,900  
 

อัตรา

ค่าบริการ
รวม   

ตำมรำยกำร:  คำ่ต ัว๋เคร่ืองบนิช ั้นประหย ัด กรุงเทพฯ – โซล  – กรุงเทพฯ  ไปกลบัแบบหมู่คณะ ( ตำมวนัเวลำที่ระบใุนต ัว๋เคร่ืองบิน 
)  พรอ้มทีพ่ ัก  3  คืน (ห้องละ  2-3  ท่ำน) + อำหำรเชำ้ กลำงวนั และเย็นหรือค  ำ่ + บตัรเข ้ำชมสถำนที ่+ รถน ำเที่ยวตำมรำยกำร + 
สำยกำรบนิจ ำกดัน ้ ำหนักเพียงทำ่นละ 15 กก.  (ขึ้นอยู่กบันโยบำยสำยกำรบนิ ไม่เกนิจ ำนวน 1-2 ชิน้) และถือขึ้นเคร่ืองไดอี้กทำ่น
ละ 1 ชิน้ 7 กก. (บำงสำยกำรบนิไดถึ้ง 10กก.) (ตำมขนำดทีก่  ำหนดของสำยกำรบนิ ไม่รวมกระเป๋ำสะพำย) +  ประกนัอุบตัเิหตตุำม
กรมธรรม์ (ขั้นต  ำ่วงเงินประกนั 1 ล้ำนบำท ค่ำรักษำพยำบำล 5 แสนบำท 1-15 ปี หรือ อำยุ 75-85 ควำมคุ้มครองเหลือ 50% อำยุ
ต  ำ่กว่ำ 1 ปี หรือ อำยุเกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจ  ำตัวหรือกำรถกูฆำตกรรมหรือถกูท  ำร้ำยร่ำงกำย) 
ตั๋วเครื่องบินและค่าทัวรท่ี์ช าระแลว้   

ตั๋วเคร่ืองบิน ไปกลับแบบหมู่คณะ ไม่สำมำรถ 
เปล่ียนเทีย่วบนิไปหรือกลบั เปล่ียนวนัเดินทำงไปหรือกลบั เปล่ียนชือ่ผูเ้ดินทำง อพัเกรดทีน่ั่ง คนืคำ่บตัรโดยสำร 

และหำกยกเลิกกำรเดินทำง  ไม่มีระบบ คืนเงินบำงส่วน    หากผู้โดยสารถกูปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศ
เกาหลี จากเจ้าหน้าทีแ่รงงานไทยหรือเจ้าหน้าทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข ้าเมืองทีป่ระเทศเกาหลี ทาง
ผูจ้ัดและทางสายการบนิจะไม่รบัผดิชอบคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นทกุกรณี   ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับที่ประเทศเกาหลีเรียก
เก็บ   ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบินถดัไปทีม่ีที่นั่งวา่งหรือตามวนัเดินทางของต ัว๋เ คร่ืองบนิ  ท ั้งน้ีแลว้แต่ทาง
เจ้าหน้าทีต่รวจคนและสายการบนิ ทำงผูจ้ัดไม่สำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได ้
โรงแรมท่ีพกัท่ีระบใุนรายการทัวร  ์อำจมีกำรเปล่ียนแปลง เน่ืองจำกเป็นทวัร์รำคำพิเศษ (โรงแรมทีพ่กัไม่ไดอ้ยู่ในใจกลำง
เมือง) ปกตผูิจ้ัดจะแจ้งให้ทรำบกอ่นกำรเดินทำงอย่ำงน้อยประมำณ  3-5 วนั พรอ้มท ัง้ใบนัดหมำยเตรียมตวักำรเดินทำง 
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รปูแบบหอ้งพกัของโรงแรมจะแตกต่างกนั  และอำจมีสไตล์กำรตกแตง่ทกุห้องไม่เหมือนกนั ห้องพกัเด่ียว (Single) ห้องคู ่
(Twin/Double) และห้องพกัแบบ  3 ทำ่น  (Family Room) ท ัว่ไป เตียงใหญ ่1 + เตยีงเด่ียว 1) ห้องพ ักอำจจะไม่ตดิกนั  บำงเมือง
ห้องจะเป็นแบบพื้นเมือง (Ondol)  บำงเมือง  ห้องมีขนำดกะทดัรดั ไม่มีอ่ำงอำบน ้ ำ บำงเมือง ห้องกวำ้ง มี ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก
ครบ   ช่วงกำรจัดงำนประชมุนำนำชำติ (Trade Fair, Convention) เป็นผลให้รำคำโรงแรมสูงขึ้นมำกและห้องพกัในเมืองเตม็  ผู ้
จัดขอสงวนสิทธิในกำรจัดทีพ่กันอกเมืองตำมควำมเหมำะสม 
เมนอูาหารทัวร ์จะบริกำรเป็นหมูหรือไกห่รือมื้อพิเศษตำมรำยกำร ส ำหรบัทำ่นทีม่ีขอ้จ ำกดัทำงดำ้นอำหำรหรือศำสนำ ทำ่นอำจ
ตอ้งช  ำระเพิ่มเตมิ หรือ เตรียมอำหำรส่วนตวัไป เมนูอำหำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ขึ้ นอยู่กบัสถำนกำรณ์   
เชน่ เวลำออกหรือเวลำถึงของเทีย่วบนิแตล่ะสำยกำรบนิ  กำรจำรจรบนทอ้งถนน  วนัเวลำเ ปิดปิดของรำ้นอำหำร  หรือดว้ยสำเหตุ
ตำ่งๆ    ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงหรือปรบัปรุง   
ในกรณีท่ีเกิดเหตใุดๆ จนท าใหค้ณะทัวร์ไม่สามารถออกเดินทางได ้    เ ชน่  มีลูกคำ้กลุ่มใหญ่ยกเ ลิกกำรเดินทำง
กะทนัหัน ทำงสำยกำรบินเรียกที่นั่งคนืด้วยเหตผุลของสำยกำรบิน ฯลฯ ทำงผูจ้ัดจะพยำยำมหำโปรแกรมอ่ืนในรำคำและชว่งเวลำ
ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ขอให้ลูกคำ้ตระหนักดีว่ำเหตกุำรณ์ดงักล่ำวถือเป็นเหตุสุดวิสยัและเชื่อม ัน่ว่ำผูจ้ัดได้พยำยำมอย่ำงสุด
ควำมสำมำรถ  โดยลูกคำ้จะไม่ยกเหตขุอ้น้ีมำเป็นขอ้เรียกรอ้งใดๆ กบัผูจ้ัด  หำกลูกคำ้ประสงคร์บัเงินคนื ทำงผูจ้ัดยินดีคนืเงิน  

ราคา

ค่าบริการ
ไม่รวม  
 

คำ่ใชจ่้ำยส่วนตวัอำทิ อำหำรและเคร่ืองด่ืมทีส่ ัง่ เพิ่ม โทรศพัท ์โทรสำร มินิบำร์ ทีวชีอ่งพิเ ศษ คำ่ท  ำหนังสือเดินทำง  คำ่ซกัรีด  ค่ำ
สัมภำระที่เ กินชิ้นห รือน ้ ำหนั กเกิน สำยกำรบินก  ำหนด  ค่ำวีซ่ำพ ำสปอร์ตต่ำงด้ำวห รือต่ำงชำติ  ค่ำภำษีกำรบริกำร  3%  
ภำษีมูลคำ่เพิ่ม  7%    

จัดเกบ็ 50,000 วอนท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ (คา่บริการของคนขับรถ+ไกด์+หัวหน้าทัวร์) 

 เน่ืองจากการเดินทางนัน้เต็มไปดว้ยความเสี่ยง  และควำมรบัผิดชอบของทำงสำยกำรบนิทีม่ีต่อผูโ้ดยสำรนั้ นมีจ ำกดั 
ดงันั้ นจึงแนะน ำให้ซื้อประกนัภ ัยกำรเดินทำงและสุขภำพเพิ่มเ ตมิ ทำ่นสำมำรถเลือกซื้อควำมคุม้ครองตำมที่ท่ำนตอ้งกำร 
โดยเฉพำะกรณี เ กดิเหตเุจ็บป่วยจะมีควำมสำมำรถในกำรจ่ำยคำ่รักษำได ้เน่ืองจำกหำกเกดิเหตุดงักล่ำวขึ้ นในตำ่งประเทศ เช่น 
ประเทศเกำหลีใต ้จะมีคำ่ใชจ่้ำยทีสู่งมำก 

 
เง่ือนไขใน ขอเก็บเต็มจ านวน ต่อท่านเพราะเป็นราคาพิเศษนะคะ ** ต้อง
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การจอง   ด าเนินการโอนเงินทันทีภายใน 1 วัน นับจำกที่ท  ำกำรจองและไดรั้บกำรยืนยันทำง

วำจำ ใบเรียกเก็บเงินจะส่งตำมหลัง  หำกไม่ช ำระมัดจ ำตำมก ำหนด ขออนุญำตตัดท่ีนั่งให้ลูกค้ำท่ำนอ่ืนท่ี
รออยู่   กำรช  ำระไมค่รบ ทำงผูจ้ัดถือวำ่ทำ่นยกเลิกกำรเ ดินทำงโดยไมม่ีเง่ือนไข หรือเช็คธนำคำรถูกระงับกำรจำ่ย
ไมว่ำ่ด้วยสำเหตุใดใด ผู ้จัดมีสิทธิยกเลิกกำรจัดหรือยกเลิกกำรเดินทำงและขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินตำม
เง่ือนไขกำรยกเลิก   

การยกเลิก

การจอง   
 

กำรยกเ ลิกกำรจองนั้ น  จะยึดเงินเต็มจ านวน  (กำรเดินทำงที่ตอ้งซื้อขำดแบบมีเงื่อนไขกบัทำงสำยกำร
บนิ  เ ทีย่วบินเหมำล ำ Charter Flight  หรือ Extra Flight กบัสำยกำรบนิ หรือผำ่นตวัแทนในประเทศหรือตำ่งประเทศ  รวมท ั้งกำร
กำรนัตคีำ่ห้องพกั กำรกำรนัตแีพ็กเกตทวัร์ จะไม่มีกำรคนืเงินมดัจ ำหรือคำ่บริกำรท ัง้หมดไม่วำ่กรณีใดใด) 

สายการบินและตัว๋เคร่ืองบิน 

ในการส ารองท่ีนัง่และการใส่ชื่อในระบบส ารองท่ีนัง่  ผูเ้ดินทำงตอ้งส่งส ำเนำของหนังสือเดินทำง ( Passport ) ทีช่ดัเจน หรือ ส่งรำยละะ
รำยละเอียดที่สำยกำรบนิตอ้งกำร (ภำษำองักฤษ) เชน่ ค  ำน ำหน้ำชื่อ ชือ่และนำมสกลุ วนัเดือนปีเกิด เลขทีพ่ำสปรอต วนัหมดอำยุ ( โดยเซ็นตช์ื่อ
และเขียนยืนยนัรับรองเอกสำรเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ทำงผูจ้ัด )  หำกไม่มีกำรส่งขอ้มูลท ัง้หมดในพำสปรอตเป็นลำยลกัษณ์อกัษรให้ทำงผูจ้ั ด 
และเกดิกำรออกชือ่นำมสกลุในต ัว๋หรือบตัรโดยสำรผดิพลำด อำจมีผลให้ผูโ้ดยสำยจะตอ้งรับผดิชอบในคำ่ใชจ่้ำยใหม่ทีจ่ะเกดิขึ้นท ั้งหมด และ
สำยกำรบนิไม่มีระบบเสียคำ่ใชจ่้ำยเพื่อแกไ้ขตวัสะกดค  ำน ำหน้ำชือ่ / ชือ่ / นำมสกลุ หรือ กำรเปล่ียนชือ่ผูเ้ดินทำง 
หากท่านต้องซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศ  (เครือ่งบิน รถทัวร,์ รถไฟ) เพ่ือไปและกลบักรงุเทพฯ   กรุณาเลือกซือ้บตัรโดยสาร
ภายในประเทศประเภททีส่ามารถเล่ือนวนัและเ วลาการเดินทางได้       ท ั้งน้ี เพื่อป้องกนัปัญหาเที่ยวบนิล่าชา้หรือการเปล่ียนแปลงเวลาของ
เทีย่วบนิหรือการเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง 
ตั๋วสายการบินไม่สามารถระบท่ีุนัง่  ซ้ือแบบใชว้ิธี RANDOM คือส ุ่มเลือกท่ีโดยระบบสายการบิน   กำรจัดทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 
เป็นไปโดยสำยกำรบนิเป็นผูก้  ำหนด ทำงผูจ้ัดไม่สำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได ้ แตจ่ะท  าการ Request ให้ไดเ้ทา่นั้น    

การเช็คอินตั๋วเดินทางท่ีเคาเตอรส์ายการบิน  เงื่อนไข 

 เคำน์ เ ตอร์เช็คอินจะเปิดให้บริกำรกอ่นเวลำเคร่ืองออกสำม (3) ช ัว่โมง เคำน์เ ตอร์ จะปิดให้บริกำรก่อนเวลำออกเ ดินทำง  (90) นำท ี 
ผูโ้ดยสำรจ ำเ ป็นตอ้งด ำเนินกำรให้เรียบรอ้ยภำยในระยะเวลำที่ไดร้ะบไุว ้ท ั้งน้ีไม่วำ่ในกรณีใดๆ  สำยกำรบินสงวนสิทธิในกำรปฏเิสธกำร
เดินทำง โดยไม่มีกำรคนืเงินคำ่ โดยสำรทีท่ำ่นไดช้  ำระไปแลว้  

 ไม่แสดงตนหรือยืนยนัควำมเป็นตวัทำ่นตอ่พนักงำนของสำยกำรบนิ  
 ไม่อำจแสดงเอกสำรไดอ้ย่ำงครบถว้นและถูกตอ้ง (เอกสำรกำรเดินทำงทีช่  ำรุดไม่สมบรูณ์จัดวำ่เป็นเอกสำรทีไ่ม่ถูกตอ้ง)  
 ส ำหรบัทำ่นตอ้งมีตรำอนุญำตเดินทำงเขำ้หรือออกนอกประเทศ (วซีำ่) ซึ่งจ ำเ ป็นตอ่กำรเดินทำงไปยงัสถำนทีต่ำ่งๆ   หรือ  เอกสำรกำรเจ้งเข ้ำ

แจ้งออก   หรือ  เอกสำรดำ้นกำรท  ำงำน Work Permit 
 กระท  ำกำรประทษุรำ้ยแกพ่นักงำนของสำยกำรบนิ หรือกอ่ให้เกิดควำมวุ่นวำย  ณ เคำน์ เตอร์ของสำยกำรบนิ หรือดูหมิ่น เหยียดหยำม

พนักงำนของสำยกำรบนิไม่วำ่โดยกำรกระท  ำหรือโดยวำจำ 
 หำกรฐับำลหรือหน่วยงำนอ่ืนไม่อนุญำตให้ทำ่นเดินทำงหรือขึ้นเคร่ืองบนิ 
 หำกสำยกำรบนิเห็นควรวำ่ไม่สมควรแกก่ำรเ ดินทำงเ น่ืองจำกอำกำรเมำสุรำหรือมีลักษณะอำกำรที่เป็นอันตรำยอย่ำงเห็นได้ชดัในทำง

กำรแพทย์ และ/หรือ  หำกสำยกำรบินเห็นควรวำ่ไม่เหมำะสมในกำรเดินทำงโดยเหตผุลทำงกำรแพทย์ หรือเงื่อนไขทำงกำรแพทย์ของทำ่น
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อำจกอ่ให้เกดิอนัตรำยตอ่สุขภำพแกผู่โ้ดยสำรอ่ืน 
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ขอ้ตกลงและเง่ือนไขการเดินทางท่องเท่ียวกบัเรา 

 จัดใหเ้ฉพาะลูกคา้ที่ประสงค์จะไปทอ่งเทีย่วตามรายการของทัวรท์ุกวนัเท่าน้ัน  หากท่านไมส่ามารถร่ วมทัวร์ทุกวนั แค่สมคัรมาร่วมทัวร์

เพียงเพื่อการใช้ตัว๋เครื่องบินและที่พักในราคาพิเศษ  หากท่านไมแ่จง้ และปรากฏวา่ท่านไม่รวมทัวร์ในบางวนั ทางบริษัทจะคิดค่า

ด  าเนินการในการแยกท่องเท่ียวเอง 300 USDต่อท่าน  (ก่อนซ้ือทัวร์ จะต้องแจง้ความประสงค์ที่เป็นจริง เพื่อทางผู้จัดจะไดคิ้ด

ค่าบริการที่เหมาะสม)   หมายเหตุ หากการไปพบเพื่อนหรือญาติหรือไปติดต่อธุรกิจหรือท่องเที่ยวอิสระ ท าหลังจากที่รายการเสร็จสิ้ นในแต่ละ

วันแลว้ ไม่เป็นเหตุที่ทางผูจั้ด จะตัดการใหบ้ริการท่านแต่อย่างใด  

 ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายใหแ้ก่ท่านที่ตอ้งใชร้ถเข็น หรือ มีโรคประจ าตัวบางอย่าง หรือ ทอ้งอ่อนหรือท ้องแก่มาก หรือ มีเด็กอายุ 1-2 ปี 

หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุสงฆ์ หรือ นักบวช (ก่อนซื้ อทัวร์ จะตอ้งแจ้ง เพื่อหาขอ้ตกลงร่วมกัน เพราะเราค านึงถึงความปลอดภัยและเพื่อสรา้ง

ความสุขแก่คณะผูเ้ดินทาง)   

 ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผูเ้ดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเขา้ประเทศเกาหลีใตเ้พื่อไปท างาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว  

 การเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวในทุกการเดินทางอาจเกิดการเปลี่ยนแปลง  ดังน้ี  รายการท่องเที่ยว เมนูอาหาร โรงแรมที่พัก รถทัวร์ในแต่ละ

วันที่ไดจั้ดเตรียมไว ้(ทั้งช่วงน าเสนอ ช่วงสรุป และช่วงเดินทางจริง) ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง  โดยพยายามที่จะตามรายการ

สรุปใหต้รงมากที่สุด หรือในระดับ หรือในคุณภาพที่ใกลก้ันมากที่สุด 

 ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายที่ เกิดกับชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย ความตาย อุบั ติเหตุต่างๆ  สูญหายในทรัพย์สิน

หรืออย่างอื่น การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวัติ  และอื่นๆ ที่เกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม  

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน ( ความสูญหายหรือ

เสียหายของสัมภาระ ความล่าช ้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เน่ือง จาก

สายการบินพิจารณาสถานการณ์แลว้ว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้ านความปลอดภัย เป็นตน้  โดยจะ

ปฏิบัติตามเง่ือนไขและขอ้จ ากัดความรับผิดชอบของแต่ละสายการบิน )  บริษัทขนส่ง  รถโดยสาร  เรือบริการ หรือ หน่วยงานที่ใหบ้ริการ  ที่จะ

ส่งผลท าใหเ้สียเวลาหรือยกเลิกรายการท่องเที่ยวทัวร์บางรายการหรือทั้งหมด  ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกรอ้งค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้ น 

ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรูส้ึก และค่าใชจ่้ายที่บริษัทจ่ายไปแลว้ เป็นต้น   ขอใหท้ราบว่า  ผูจั้ดจะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะ

ประสานงานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้ แต่จะไม่คืนเงิน  

 มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มีสิทธิ์ในการใหค้ าสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนผูจั้ด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของผูจั้ดก ากับ  

 ผูจั้ดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช ้จ่ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการช าระค่าทัวร์ในลักษณะเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ เช่น ไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข ้าออกเมือง เอกสาร

เดินทางไม่ถูกตอ้ง การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ   ไม่รับประทานอาหารบางมื้ อ ไม่เที่ยวบางรายการ เป็นตน้ 

 ขอความร่วมมือในเรื่องความประพฤติของคนเดินทางหากผูจั้ดหรือตัวแทนของประเทศที่ท่านไดเ้ดินทางมา เดินทางไปสู่ หรือเดินทางผ่าน   เห็นว่า

ผูโ้ดยสารประพฤติตนที่อาจก่อใหเ้กิดอันตรายต่อผูเ้ ดินทางอื่นๆ หรือทรัพย์สิน หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน)  หรือไม่

ปฏิบัติตามค าชี้ แจงของเจา้หน้าที่ (ตัวแทน) ทางผูจั้ดอาจใชม้าตรการตามที่ เห็นสมควรเพื่อป้องกันไม่ใหค้วามประพฤติดังกล่าวด าเนินต่อไป ซึ่ง

รวมไปถึงการยับยั้ง และปฏิเสธใหบ้ริการ 

 การชอ้ปป้ิงการเลือกซื้ อของนักท่องเที่ยว เป็นส่วนหน่ึงของการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวประเทศเกาหลี ใต ้ซึ่งเป็นแหล่งชอ้ป ป้ิงที่คนไทย

ชื่นชอบ   โปรแกรมทัวร์อาจจะมีการรายการพาไปช ้อปป้ิงยังสถานที่ ต่างๆ โดยการเลือกซื้ อของทุกอย่างเป็นเรื่องการตัดสินใจส่วนตัวเสมอ   และ 

ทางผูจั้ดขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกการซื้ อของท่าน 

 กระเป๋าลูกคา้ตอ้งยอมรับในความเสี่ยงของกระเป๋าทุกใบของตัวเอง (ท่านสามารถเลือกซื้ อประกันเพิ่ม เกี่ยวกับสัมภาระกระเป๋า เพราะสายการบิน

มีก าหนดการจ ากัดความรับผิดชอบต่อสัมภาระ)  ทางทัวร์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าชา้ อุบัติเหตุ ที่เกิดจากกรณีใดๆ ทั้งสิ้ น   ซึ่ง
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ลูกค้าตอ้งเขา้ใจว่า โดยปกติทุกฝ่าย เช่น คนขับรถ  มัคคุเทศก์ หรือ หัวหน้าทัวร์  ถึงแมจ้ะพยายามในการดูแลและระวังเรื่องสัมภาระกระเป๋า

เดินทางลูกคา้ 

ผูร้่วมเดินทางตกลงปฏิบัติตามขอ้ก  าหนดและเง่ือนไขการเดินทางน้ีทุกประการและในกรณีมีขอ้พิพาท ให้ถือค าตดัสินของผูจ้ดัเป็นท่ีสิ้นสุด 
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