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มาตรฐานทวัรเ์กาหลี-ราคาถูกและคุม้-พิสูจน์ดว้ยผลงาน ดีลคุณภาพ ไม่ชะโงกทวัร ์

ก่อนซ้ือทวัร ์ศึกษารายละเอียด เช็คใบอนุญาต เยีย่มบริษัท จ่ายเงินใหก้รรมการผูม้ีอ านาจ เพื่อไม่โดนทวัรโ์กง 

เพิ่มคุณค่าการเดินทาง ร่วมเดินทางไปกบัเรา " การเดินทาง " ของคุณ จะสุขสนุกกว่าท่ีเคย กบัผูช้ านาญทวัรเ์กาหลีกว่า 19 ปี 

รหสัโปรแกรมทวัร ์Seoul Kimchi Festival 5D3N NOV17-XX-W23 

 

 
 
 

Snow Seoul Cruise เกาหลี 5 วัน 01-05 พฤศจิกายนน้ี 
ท่ีน่ีท่ีเดียว ! ชวนคณุบินลดัฟ้าไปช่ืนชมช่วงสวยสดุใบไมเ้ปลี่ยนสี 

และรว่มงาน Seoul Kimchi Festival 2017 จดัยิง่ใหญ่ ปีละครัง้  

จ านวนวนั ราคาเร่ิม (บาท) เดินทาง สายการบิน กรุ๊ปคณะ ปกติ 

   5 วนั 14,900 01-05 พฤศจิกา 17 Budget Airlines 25-31 ท่านต่อคณะ 
โปรแกรมท่องเท ีย่ว  โลกแห่งน ำ้แข็ง & หิมะ OneMount - เกำะนำม ิ- บัตร Special Pass Ticket ชดุพิเศษที่สวนสนกุ

เอเวอรแ์ลนด ์ (โลกสวนสตัวเ์ปิดที ่ Lost Valley + เลน่เคร่ืองเลน่ไดไ้มจ่ ำกดัรอบ – ศนูยโ์สมเกำหล ี – 

เคร่ืองส ำอำงเกำหลี – พระรำชวงัมรดกโลกชงัดก – ผำ่นชมบลเูฮำ้ส ์  – พิพิธภณัฑภ์ำพวำดลวงตำส่ีมิติ 

พิพิธภณัฑน์ ำ้แข็ง Ice Museum พิพิธภณัฑร์กั Love Museum – ภเูขำนมัซำน และ หอยคอย N Tower - 

พิพิธภณัฑส์ำหรำ่ยและแตง่ชดุฮนับก - เต็มอ่ิม 3 ชัว่โมงเต็มยำ่นแฟชัน่ฮิปเมยีงดอง   
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วา๊ววว ฟร ี!! บฟุเฟ่ตบ์นเรือส าราญ Ara Cruise  

Hot สดุสดุ “Seoullo 7017” สะพานลอยฟ้า ไอคอนนคิแห่งใหมก่รงุโซล 

 

Itinerary  Snow Seoul Cruise  เกาหลี 5 วัน 01-05 พฤศจิกายนน้ี 

จ านวนวนั ราคาเร่ิม (บาท) เดินทาง สายการบิน กรุ๊ปคณะ ปกติ 

   5 วนั 14,900 01-05 พฤศจิกา 17 Budget Airlines 25-31 ท่านต่อคณะ 
วนัเดินทาง 5 วนั 3 คืน (พกั 3 คืน @ โรงแรมในกรุงโซลหรืออินชอนหรือจงัหวดัเคียงกีโด)  ระดบั  3 ดาวเกาหลี 

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

อาหาร อาหารเชา้@โรงแรม 3 ม้ือ อาหารกลางวนัและค ่า@หอ้งอาหารทอ้งถ่ิน 6 ม้ือ ฟรี ! น ำ้แร่ด่ืมบนรถวนัละ 1 ขวด 

มคัคุเทศก ์ ช านาญเส้นทางเกาหลีโดยตรง             
ขอบคุณท่ีมำของภำพดีดจีำกกำรท่องเท่ียวเกำหล ี www.visitkorea.co.kr   ภำพท้ังหมดท่ีแสดงใช้เพ่ือประกอบควำมเข้ำใจ  

เท่ียวบิน ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตารางการบินของสายการบินตามท่ีไดอ้นุมติั 
(ท่ีน่ังจ ำกัดในแต่ละวนั จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 

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

Jeju Air (7C) 7C2206 0150 0910 7C2205 2035 0050+1 
Jeju Air (7C) 7C2204 0045 0805 7C2203 1930 2345 

Eastar* Jet (ZE) ZE512 2225 0620+1 ZE511 1740 2125 

โปรดตรวจสอบ อาย ุของหนงัสือเดินทาง ( Passport ) ของผูโ้ดยสาร วา่จะตอ้งคงมีอายเุหลือ ณ วนัเดินทาง มากกวา่ 6 เดือนข้ึนไป 
และหนงัสือเดินทางเหลือหนา้กระดาษเพียงพอใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจคนไดป้ระทบัตรา หนงัสือเดินทางอยูใ่นสภาพท่ีดี (ไม่ช ารุด) 

วนั รายการท่องเทีย่ว B L D 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ    - - - 

วนัท่ีสอง สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ –  โลกแห่งหิมะและน ้ าแข็งท่ีใหญ่ท่ีสุด  One Mount " 
Snow Park " –  เกาะดงัของในหมู่นกัท่องเท่ียว “ เกาะนามิ “ 

- X X 

http://www.visitkorea.co.kr/
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 พิเศษ ! บุฟเฟ่ตบ์นเรือส าราญ Ara Cruise 
 พกั 3 คืน @ โรงแรมในกรุงโซลหรืออินชอนหรือจงัหวดัเคียงกีโด 

วนัท่ีสาม เติมเต็มความสุขท่ีสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ หรือ “ ดิสนียแ์ลนด์เกาหลี  ” รวมบตัร Special Pass Ticket  
เล่นเคร่ืองเล่นไดไ้ม่จ ากดัรอบ  –  ศูนยโ์สมเกาหลี – ศูนยเ์คร่ืองส าอางเวชส าอาง – ไอคอนนิคแห่งใหม่กรุง
โซล สะพานลอยฟ้า “Seoullo 7017”–   ภูเขานัมซานหอคอย N Tower  สายเคเบ้ิล Love Rock Cable  
(ค่าบตัรลิฟทข้ึ์นสู่จุดชมววิบนหอคอย ไม่รวมไวใ้นค่าทวัร์ 

X X X 

วนัท่ีส่ี กรุงโซล  – ศูนยฮ์๊อกเก็ตนามู –  พระราชวงัมรดกโลกชงัดก – ผ่านชมบลูเฮา้ส์  –  ดิวต้ีฟรี – ท่ีน่ีท่ีเดียวใน
ประเทศไทย ! ท่ีพาท่านบินลดัฟ้าไปร่วมงาน “Seoul Kimchi Festival 2017 “  จดัยิ่งใหญ่ เพียงปีละ
คร้ัง  ท่านจะไดร่้วมเปิดประสบการณ์แบบลึกซ้ึงกบัเพ่ือนทุกมุมโลกไปกบัวฒันธรรม “ Gimjang (กิมจงั) “ 
ท่ีไดถู้กข้ึนทะเบียนมรดกโลกทางวฒันธรรม – ยา่นเมียงดอง " ถนนแฟชัน่ของเกาหลี "   

X X - 

วนัท่ีหา้ กรุงโซล  – ศูนย์น ้ ามันสนเข็มแดง Red Pine – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดลวงตาส่ีมิติ พิพิธภัณฑ์น ้ าแข็ง Ice 

Museum พิธภัณฑ์แห่งรัก  Love Museum – แวะซ้ือของฝากติดไม้ติดมือท่ีศูนยร์วมของพ้ืนเมือง 
(ละลายเงินวอน) – สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ 

X X - 

อาหาร  เมนูจดัเต็มเพ่ือสุขภาพหลากหลายไม่ซ ้ ากนั #บาร์บีคิวไฟหรือบลูโกกิ #ไก่ทคัคาลบ้ี #หมอ้ไฟเห็ดโพซดชาบู  #ไก่ตุ๋นโสม  #พิเศษ !! 
บุฟเฟ่ตอ์ร่อยล ้าบาร์บีคิวป้ิงยา่งสไตลเ์กาหลี # พิเศษ ! บุฟเฟ่ตบ์นเรือส าราญ Ara Cruise  
 

DAY วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ    เชา้ กลางวนั เยน็หรือค ่า 

1 
เจ้าหน้าที่รอต้อนรับดูแล มอบเอกสาร และอธิบายเพิม่เติม  (นัดหมายแต่ละคณะ
ก่อนออกเดินทาง 3 ช่ัวโมงล่วงหน้าก่อนเคร่ืองออก)   

- - - 

ค า่ หน้าเคาน์เตอร์ สายการบิน ใกล้ประตูทางเข้า  

พร้อมกนัท่ีชั้น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เช็คอินหมายเลข  F   Jeju Air (7C) หมายเลข   3-4 

พร้อมกนัท่ีชั้น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เช็คอินหมายเลข  D   Jin Air (LJ) หมายเลข   3 

พร้อมกนัท่ีชั้น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เช็คอินหมายเลข  M   Eastar* Jet  (ZE) หมายเลข  5-6 

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

การอนุญาตให้ท่านผ่านด่านตรวจคนออกนอกประเทศไทย และ ผ่านด่านตรวจคนเข้าประเทศเกาหลีเพ่ือการท่องเที่ยว เป็น
อ านาจของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้ออกเมืองของประเทศไทยหรือประเทศเกาหลีในการพิจารณาและอนุญาตให้เดินทางออกจาก
ประเทศไทย หรือ ใหพ้  านกัอยูใ่นประเทศกาหลีใตเ้พื่อการท่องเท่ียว ทางผูจ้ดัไม่มีอ านาจและไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

หากท่านต้องซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศเพ่ือไปและกลับกรุงเทพฯ 
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กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาเดินทางได ้
ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าชา้หรือการเปล่ียนแปลงเวลาของเท่ียวบินหรือการเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง 

 

ขอ้แนะน า 
 หากท่านมีปัญหาเร่ืองอาหารกรุณาแจง้ทางผูจ้ดัทราบล่วงหนา้ 
 หา้มน าผลไมแ้ละเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศเกาหลีใต ้หากพบจะตอ้งเสียค่าปรับ 
 เตรียมสมัภาระขนาดกลาง เน่ืองจากโรงแรมท่ีพกัในเกาหลีไม่มีบริกรช่วย (แนะน า ตลอดทริปจะตอ้งดูแลกระเป๋ายกข้ึนลงหอ้งดว้ยตวัท่าน

เอง เพ่ือป้องกนัหลายกรณีท่ีอาจเกิดข้ึนได)้   
 กระเป๋าทุกใบจะตอ้งฝากใหก้บัทางเจา้หนา้ท่ีสายการบินดว้ยตวัท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภยัของสายการบิน 
 ทรัพยสิ์นมีค่าและแตกหกัง่าย  เช่น เงิน อญัมณี  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ กลอ้งถ่ายรูป อุปกรณ์วดีีโอ เอกสารท่ีแลกเปล่ียนเป็น

เงินได ้ เอกสารทางธุรกิจ หนงัสือเดินทาง เก็บติดตวัเสมอ 

 สนามบินสุวรรณภูมิ  “ ไม่มีการประกาศเรียกลูกคา้ข้ึนเคร่ือง ”  กรุณารอท่ีประตูข้ึนเคร่ืองอยา่งนอ้ย 30 นาที ก่อนเวลาเคร่ืองออก 
 น าเส้ือแจ็คแก็ตติดตวัข้ึนเคร่ืองดว้ย เพราะอากาศอาจจะเยน็และเพ่ือการพกัผ่อนท่ีอบอุ่น  (ส าหรับ มือใหม่ หรือ คนกลวัวนัแรกๆ จะ jetlag 

หรืออาการเมาเวลาจากการเปล่ียนโซนเวลาของโลก แนะน า :  นอนให้มากท่ีสุด หรือ ทานยาแกเ้มา เพราะมีมีฤทธ์ิท าให้นอนหลบั ไม่ด่ืม
สุราหรือของมึนเมา และด่ืมน ้ ามากๆ) 

 

DAY วนัทีส่อง  สนามบินนานาชาติอนิชอน ประเทศเกาหลใีต้ – เคียงกโีด เชา้ กลางวนั เยน็หรือค ่า 

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

ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต ้โดยสายการบิน  JIN AIR (LJ), JEJU AIR (7C), T’way (TW) 
บำงสำยกำรบินอำจมชุีดกล่องสแนค็บลอ็กให้ผู้โดยสำรบนเคร่ืองบิน 

และยงัมบีริกำร Air Cafe จ ำหน่ำย  อำหำร เคร่ืองด่ืม และขนมคบเคีย้ว ท่ีชำวเกำหลีนิยมกัน 

เชา้ ICN Landing  ถึงสนามบินนานาชาติอินชอน หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้   
รถโค๊ชพาท่านขา้มทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพ่ือความหวงัในการรวมชาติท่ียาวกวา่ 4.42 กม.  มี
ยอดโดมสูง 107 เมตร  ไปยงัจุดหมายปลายทางการท่องเท่ียวของวนัน้ี 

เพื่อให้รายการท่องเท่ียวเป็นไปตามก าหนดการ  ทางคณะทวัร์จะออกเดินทางจากสนามบินหลงัเวลาเคร่ืองลง
ประมาณ 1.40 ชัว่โมง ท่านท่ีติดสัมภาษณ์ท่ีด่านตรวจคนเขา้เมือง  หากท่านผา่นเขา้เมืองเรียบร้อย ท่านตอ้ง
เดินทางไปพบกบัคณะทวัร์ดว้ยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทางผูจ้ดัได ้ 
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เชา้ โลกแห่งลานน ้ าแข็งเล่นหิมะ  365 วัน@ Snow Park One Mount  ตั้ งอยู่ท่ี เมือง GOYANG แหล่ง

ท่องเท่ียวใหม่ล่าสุดใกลก้รุงโซล ดว้ยพ้ืนท่ีมากถึง 161,602 ตารางเมตร ภายในแบ่งพ้ืนท่ีเป็นหลายส่วนพร้อมดว้ยส่ิงอ านวย
ความสะดวกมากมาย เช่น  Fitness & Golf, Club, Water Park, Shopping Mall, Roof Garden, Snow Park เป็นต้น 
นอกจากน้ียงัเคยเป็นสถานท่ีถ่ายท ามิวสิควีดีโอเพลง "เจนเทิลแมน" (Gentleman) ของ "ไซ" หรือ"ปาร์ค แจ-ซัง" นักร้อง
หนุ่มชาวเกาหลีใต ้เจา้ของเพลง "กงันมั สไตล"์ ท่ีโด่งดงัไปทัว่โลก หรือ แมก้ระทัง่รายการยอดฮิต Running Man ก็เคยมา
ถ่ายท าท่ีน่ี  ท่านสามารถซ้ือบตัรเขา้สู่โลกแห่งสวนหิมะและสวนน ้ าแขง็ " Snow Park " ในร่มท่ีใหญ่สุดของประเทศเกาหลี 
ณ ขณะน้ี  โดยท่านสามารถเพลิดเพลินกบัการข่ีเคร่ืองเล่นสุดน่ารักบนลานน ้ าแข็ง เช่น  จกัรยานคู่รัก จกัรยานเด่ียว รถเฟอร์ร่ี 
กะบะสเลดแซนตา้ เป็นตน้ หรือ เขา้สู่โลกของหิมะท่ีอุณหภูมิติลบ -2 องศาเซลเซียส กบั การเล่นสโนสเลคบนลานหิมะ (มี

การจ ากดัอาย)ุ หรือสนุกกบัการตดัหิมะเล่นกนัแบบลืมอายกุนั (ค่าบัตรเข้า Snow Park ค่าถุงมือ ค่าเช่าเส้ือแจ็คเก็ตสกี ค่า
เช่ารองเท้าสเกต็ ค่าสุนัขฮักกีล้ากเล่ือน Dog Sledge บนลานน า้แข็งส าหรับเดก็ ไม่รวมไว้ในค่าทวัร์ ฝากไกด์ช่วยซ้ือได้) 

เท่ียง ฟรี !!  อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์บนเรือส าราญ Ara Cruise    พร้อมล่องเรือชมคลองแห่งแรกของเกาหลี ท่ีเรียกว่า 
“GYEONGIN ARA WATERWAY” บนเรือส าราญสุดหรูท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจ ล่องเรือไปตามทางน ้ าท่ีเช่ือมต่อแม่น ้ าฮนัและทะเล
ตะวนัตก ภายในเรือมีห้องโถงพร้อมเวทีการแสดงความบนัเทิงให้ท่านไดรั้บชม หากท่านใดท่ีตอ้งการสัมผสัธรรมชาติสอง
ขา้งทางยงัสามารถข้ึนไปดา้นบนชั้นสองเพ่ือชมทศันียภาพสองขา้งทาง ระหวา่งทางเดินเรือท่านจะไดเ้ห็นมุมเล็กๆของน ้ าตก
จ าลองท่ีต่ืนตาต่ืนใจให้ท่านไดเ้ก็บถ่ายภาพไปอวดคนท่ีบา้นอีกดว้ย (หากเรือส าราญงดให้บริการด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางผู้ จัด
จะปรับเปลี่ยนเป็นเมนูหมูหมึกโอซัมบลูโกกท่ีิห้องอาหารท้องถิน่เกาหลี) 

บ่ายบ่าย เกาะนามิ (Nami) นัง่เรือเฟอร์ร่ีท่ีท่าเรือขา้มฟากไปยงัเกาะนามิ (Nami) สถานท่ีโรแมนติกอีกแห่งหน่ึงส าหรับคู่รักคู่หนุ่ม
สาว ครอบครัว เพ่ือนๆ เกาะนามิมีรูปร่างเหมือนใบไมท่ี้ลอยอยู ่ ณ ท่ีแห่งน้ี ท่านสามารถเช่าจกัรยานหรือมอเตอร์ไบท์เท่ียว
รอบเกาะ เดินเล่นชมสวนเกาหลี คาราวะสุสานนายพลนามิ  เดินผ่านกลางแมกไมแ้ห่งสวนสนท่ีสูงเสียดฟ้าเพ่ือสุขภาพ ผ่าน
ดงตน้สน ดอกสน ตน้เกาลดั เลือกนั่งท่ีมา้นั่งขา้งชายฝ่ังเพ่ือชมบรรยากาศโรแมนติกใตเ้งาไม ้มองดูพนัธ์ุสัตวต์่างๆ  เช่น
นกกระจอกเทศ กระต่าย กระรอก เป็ด กวาง ไดเ้วลาสมควร นัง่เรือกลบัมายงัฝ่ัง    

ค ่า ลิม้ลองเมนูดังตามละคร Winter Love Song “ ทคัคาลบี “  หรือไก่บาร์บีคิวผดัซอสเกาหลีแห่งเมืองชุนชอน   
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หลงัอาหารค ่า พาท่านเขา้เช็คอินท่ีพกั ณ โรงแรม  Incheon Bliss, Incheon Charis, Suwon Reve, Seoul Diamant, Seoul L'Art, 

(3 ดาวเกาหลี) หรือเทียบเท่า 
 

DAY วนัทีส่าม   เคียงกโีด - กรุงโซล  เชา้ กลางวนั เยน็หรือค ่า 

3  x x x 

เชา้  อาหารเช้า แบบอเมริกนัเกาหลชุีด หรือ เซมิ ที ่ห้องอาหารโรงแรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชา้ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  – Everland “ ดิสนียแ์ลนด์เกาหลี ”  สวนเปิดในหุบเขาท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของประเทศ มี 
Festival World จะประกอบไปด้วย Global Fair, American Adventure, Magic Land, European Adventure และ Equatorial 
Adventure และ Zootopia ท่านสามารถปล่อยความแก่และเติมเตม็ความสุขของท่านดว้ยบตัร Special Pass Ticket สนุกสนาน
กบัเคร่ืองเล่นต่างๆ  ซ่ึงท่านสามารถเลือกเล่นเคร่ืองเล่นไดไ้ม่จ ากดัรอบ  ไม่วา่จะเป็นทีเอ็กเพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบดั 
ชาร์ป โรงหนงัสามมิติ บา้นผีสิงหมุน ตีลงักาสองตลบ ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ท่ีน่ี ชมความน่ารักของหมีท่ี
สามารถส่ือสารกบัคนขบัไดอ้ยา่งดี อีกทั้งยงัมี LINE Store ส าหรับ ชาวสาวก LINE ใหแ้ช๊ะภาพ  คร้ังแรกของโลก !  เปิดโลก
สวนสัตวเ์ปิดท่ี Lost Valley กบัรถบสัสะเท้ินน ้ าสะเท้ินบก และอ่ืนๆ  อีกทั้งให้สาวกชาว K-POP  ไดมี้โอกาสชมคอนเสิร์ต 
K-POP ผ่านเทคนิคพิเศษเสมือนจริง “ HOLOGRAM “ ท่ีท าให้ท่านรู้สึกวา่ก าลงัรับชมศิลปินท าการแสดงตวัเป็นๆ ต่อหน้า
เรา  กบัศิลปินนักร้องจากค่ายดงัในเกาหลี  (มีค่าใชจ่้ายเพ่ิม)  นอกจากน้ีท่านยงัสามารถชอ้ปป้ิงในร้านคา้ของท่ีระลึก และ
สุดทา้ยเดินชมและถ่ายรูปกบัสวนดอกไมซ่ึ้งผลดัเปล่ียนหมุนเวียนตามฤดูกาล เช่น ฤดูร้อนจะเป็นดอกกหุลาบและดอกลิลล่ี
บาน ฤดูใบไมผ้ลิจะเป็นดอกทิวลิปบาน ฤดูใบไมร่้วงจะเป็นดอกเบญจมาศบาน  ขบวนพาเหรดตามวนัเวลา    

เท่ียง บุฟเฟ่ต์อร่อยล า้ !!!  เมนูบาร์บีคิวป้ิงย่างสไตล์เกาหลี  กับหลากหลายสไตล์ของเน้ือหมูและเน้ือววั (บางร้านอาจมี
บริการเน้ือไก่ และปลาหมึก) ไม่วา่จะเป็นแบบติดมนั แบบสันคอ แบบสามชั้น แบบหมกัเผด็ แบบหมกัหวาน  แบบสดไม่มี
การหมกั แบบเบอร์เกอร์ เป็นตน้ มีบริการขา้วสวย  และเคร่ืองเคียงต่างๆ ใหล้ิ้มลอง   
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บ่าย เดินทางเขา้เมืองหลวงกรุงโซล  ท่ีมีประชากรถึง 1 ใน 4 ของประเทศ  มีตึก 63 ชั้น ตึกท่ีสูงท่ีสุด  มีแม่น ้ าฮนัไหลผ่านใจกลาง

เมืองหลวงของกรุงโซล   เยี่ยมศูนย์โสมเกาหลี  ทุกท่านจะไดรู้้จกัสมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแห่งมวลสมุนไพร  เพราะ
เกาหลีใตเ้ป็นประเทศท่ีมีการผลิตโสมเกาหลีท่ีมีคุณภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลก  ซ่ึงใครใครท่ีไดม้าเท่ียวก็จะช่ืนชอบหาซ้ือเป็น
ของฝากเพราะราคาท่ีถูกวา่เมืองไทยและคุณประโยชน์นานัปการ เช่น ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบยอ่ยอาหารและ
ปอด ช่วยท าให้จิตใจสงบและเพ่ิมพละก าลงัโดยส่วนรวม  สรรพคุณทางการแพทย ์ช่วยบ ารุงหัวใจ ป้องกนัโรคหัวใจขาด

เลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง  ศูนย์ผลิตภัณฑ์ความงาม เคร่ืองส าอางเวชส าอาง  ให้ท่าน
เลือกซ้ือคอสเมติกหลากยี่ห้อคุณภาพท่ีผูห้ญิงชาวเกาหลีทั้งสาวทั้งไม่สาว ลว้นให้ความส าคญักบัเร่ืองผิวหน้าค่อนขา้งมาก 
โดยเฉพาะในกลุ่มบ ารุงผิวพ้ืนฐาน Skin Care และฟังค าแนะน าการดูแลผิวพรรณ จากผูช้  านาญการ 

 ไอคอนนิคแห่งใหม่กรุงโซลที่ต้องไปเช็คอิน  สะพานลอยฟ้า “ Seoullo 7017 ” ที่เปลี่ยนจากทางส าหรับรถ  ให้
เป็นทางส าหรับคน ก่อสร้างสมยัปี 1970 และกลายร่างเป็นสวนลอยฟ้าในปี 2017 นี ้ เพื่อการยกระดบัคุณภาพชีวติเมืองใหญ่
ให้ดีข้ึน ถือเป็นงานนวตักรรมสีเขียวคู่กบัวฒันธรรมทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยืน  โดยฝีมือกลุ่มนักออกแบบชั้นน าเกาหลีใตร่้วมกบั
บริษัทสถาปนิกระดับโลกอย่าง MVRD ของเดนมาร์ก ตลอด
เสน้ทางเดิน เราจะไดส้ัมผสักบัตึกต่างๆ ท่ีมีความหมายกบัชาวกรุงโซล 
และสวนกระถางพนัธ์ุไมต้่างๆ กว่า 200 สายพนัธ์ุทัว่กรุงโซล ท่ีจะ
สลบัสับเปล่ียนกนัผลิใบออกดอกกนัตลอดทั้งปี ความดีงามอีกอยา่งคือ
บนทางเดินยงัรายลอ้มไปดว้ยของดีเกาหลี เช่น ศูนยข์อ้มูลนกัท่องเท่ียว 
ร้านกาแฟ ร้านอาหารว่าง ขนมพ้ืนเมือง  ร้านขายของท่ีระลึก  ร้านรวง  คาเฟ่หนังสือ ลานกิจกรรม เป็นตน้ มาเดินช่วง
ระหวา่งวนัจะไดอ้ารมณ์นึง มาช่วงตอนดึกสะพานก็จะเปิดไฟเรืองแสง ท าใหไ้ดฟี้ลอีกแบบนึง เรียกไดว้า่มาเท่ียวไดทุ้กเวลา 

ค ่า เมนูเปิบพสิดาร-ไก่ตุ๋นโสม อาหารวงัในสมยัก่อน เช่ือกนัวา่บ ารุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตวั ในหมอ้ดินร้อน   

หลงัอาหารค ่า ภูเขานัมซาน  หอคอย N Tower  สายเคเบิล้ Love Rock Cable   พาท่านข้ึนภูเขานมัซาน Namsan – ภูเขาเพียงลูก

เดียวใจกลางเมืองหลวงและอิสระถ่ายรูปคู่หอคอย N Tower เป็น 1 ใน 
17 หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลก  สูงถึง 480 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเล 
สถานท่ีละครหนังเกาหลีหรือหนังไทยสไตล์เกาหลีมาถ่ายท ากัน 
(ความเช่ือ: เตรียมแม่กุญแจลูกกุญแจเพ่ือไปล็อคกุญแจคู่รัก ณ Love 
Rock Cable  ซ่ีงเช่ือกนัวา่ ถา้ใครข้ึนมาคลอ้งกญุแจและโยนลูกกญุแจ
ท้ิงไป คู่รัก คู่ครอบครัว คู่เพ่ือน คู่พ่ีนอ้ง คู่มิตรนั้นจะมีความรักท่ีย ัง่ยนืหรือไม่มีใครมาพรากจากกนัได)้  (ค่าบัตรลิฟท์ขึน้สู่จุด
ชมวิวบนหอคอย  ไม่รวมไว้ในค่าทัวร์) 
พาท่านเขา้เช็คอินท่ีพกั ณ โรงแรม  Incheon Bliss, Incheon Charis, Suwon Reve, Seoul Diamant, Seoul L'Art, 

(3 ดาวเกาหลี) หรือเทียบเท่า 

https://www.mvrdv.nl/en/home
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DAY วนัทีส่ี่   กรุงโซล  เชา้ กลางวนั เยน็หรือค ่า 

4  x x - 

เชา้ อาหารเช้าแบบอเมริกนัเกาหลชุีด หรือ เซมิ ที ่ห้องอาหารโรงแรม 

 ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู เพื่อนท่ีดีในการด าเนินชีวิต ! “ ฮ๊อกเก็ตนามู ” ต้นไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ี
ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน ้ าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพันธ์ุฮ๊อกเก็ตน้ี...ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามา
รับประทานเพ่ือช่วยดูแลตบัให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตบัแข็งไม่ถูกท าลายจากการด่ืมแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหร่ี สาร
ตกคา้งจากอาหารและยา        

 เยีย่มชมพระราชวังชังดก-สมบติัแห่งชาติท่ีถูก
จดทะเบียนเป็นมรดกทางวฒันธรรมของโลก 
ถูกกล่าวขานว่าเป็นพระราชวงัแบบอย่างทาง
สถาปัตยกรรมและวฒันธรรมทางภูมิประเทศท่ี
สวยงามไร้ท่ีติในช่วงเวลาหลายร้อยปีท่ีผ่านมา โดยเฉพาะกษตัริยโ์กจอง ซ่ึงเป็นกษตัริยอ์งคสุ์ดทา้ยของราชวงศ์โชซอน ซ่ึง
ต่อมาทรงถูกบังคบัให้สละราชสมบัติโดยญ่ีปุ่นในปี ค.ศ. 1907 แต่พระองค์เองก็ทรงประทับอยู่ท่ีพระราชวงัแห่งน้ีจน

ส้ินพระชนม์ในปี ค.ศ. 1919 นั่งรถผ่านถนนสายส าคญัท่ีมีการเปิดปิดเป็นเวลา-สถานท่ีตั้งท าเนียบและบลูเฮาท์
หรือบา้นประจ าต าแหน่งประธานาธิบดี      

เท่ียง เมนูบาร์บีคิวไฟหรือบลูโกก ิ เป็นเน้ือหมูสไลดห์มกัซอสคนัจงัและเคร่ืองปรุงรส ผดัยา่งขลุกขลิกบนกะทะ  
บ่าย ดิวตี้ฟรี (ปัจจุบนัเป็นท่ีนิยมมาก เพราะ ดิวตร้ีฟรีประเทศน้ี มีถึง 5 บริษทัแข่งขนักนั)  เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง ณ  ห้าง

ปลอดภาษีล๊อตเตห้รือชินเซเก  ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้แบรนด์เนมน าเขา้จากต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิด รวมทั้ง
สินคา้แบรนดเ์กาหลียอดนิยมท่ีชาวเกาหลี ชาวจีน และชาวญ่ีปุ่น   

 
 
 
 
 
 

ที่น่ีที่เดียวในประเทศไทย ! ที่พาท่านบินลัดฟ้าไปร่วมงาน “Seoul Kimchi Festival 2017 “  จัด
ยิง่ใหญ่ เพียงปีละคร้ัง  ท่านจะไดร่้วมเปิดประสบการณ์แบบลึกซ้ึงกบัเพ่ือนทุกมุมโลกไปกบัวฒันธรรม “ Gimjang (กิม
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จงั) “ ท่ีไดถู้กข้ึนทะเบียนมรดกโลกทางวฒันธรรม กิจกรรมภายในงาน อาทิเช่น งานแสดงสินคา้อุตสาหกรรมกิมจิ บูธจดั
จ าหน่ายกิมจิ  นิทรรศการอาหารหมกัดอง กิจกรรมทางวฒันธรรมเกาหลีอ่ืนๆ อีกมากมาย ท่ีรอให้ท่านไดร่้วมสนุก ฟิน แชะ 

แชร์ ลุน้รับของท่ีระลึกจากการร่วมกิจกรรมต่างๆ  ท่านจะได้เรียนการท ากิมจังกิมจิกับอาจารย์กูรูทางด้านอาหาร
เกาหล ีพร้อมรับของทีร่ะลกึพเิศษส าหรับทุกท่าน 

ค ่า เต็มอิ่มเมียงดอง " ถนนแฟช่ันของเกาหลี "   อิสระชอ้ปป้ิงบริเวณเมียงดอง Myeongdong ถูกขนานนามว่า " ถนน
แฟชัน่ของเกาหลี " แหล่งรวมความฮิปใหม่ ไม่ตกเทรน ! ราคาระดบักลางถึงสูงเม่ือเทียบกบัตลาดทงแดมุน ห้างบูติกหลาก
ยี่ห้อตั้งแต่แบรนด์เนมต่างชาติถึงเกาหลี ร้านเส้ือผา้มีสไตล์ห้องเล็กๆ  ร้าน Creative Lifestyle  ร้านรองเทา้ ร้านท าผม ร้าน
เคร่ืองประดบั ร้านคอสเมติก  ร้านกาแฟ ร้านไอศครีม ร้านขนม    

  *อสิระอาหารค ่า ณ ย่านช้อปป้ิงเมียงดง เพ่ือความคุ้มค่าในการช้อปป้ิง* 
หลงัอาหารค ่า พาท่านเขา้เช็คอินท่ีพกั ณ โรงแรม  Incheon Bliss, Incheon Charis, Suwon Reve, Seoul Diamant, Seoul L'Art, 

(3 ดาวเกาหลี) หรือเทียบเท่า 
 

DAY วนัที่ห้า  กรุงโซล  - สนามบินนานาชาติอนิชอน – กรุงเทพฯ เชา้ กลางวนั เยน็หรือค ่า 

5  x x - 

เชา้ อาหารเช้าแบบอเมริกนัเกาหลชุีด หรือ เซมิ ที ่ห้องอาหารโรงแรม 
 ศูนย์น ้ามันสนเข็มแดง Red Pine  พาท่านเดินทางสู่ ศูนยน์ ้ ามนัสนเข็มแดง Red Pine  ซ่ึงผลิตจากใบสนเข็มแดงใน

ประเทศเกาหลี เป็นงานนวตักรรมวิจัยช้ินใหม่ล่าสุดของเกาหลี เพ่ือช่วยผูท่ี้มีปัญหาเร่ืองไขมนัอุดตนัในเส้นเลือด คลอ
เรสเตอรอลในเลือดสูง ไขขอ้เส่ือม หรือ การไหลหมุนเวยีนของเลือด  เป็นตน้ กวา่จะมาท าเป็นน ้ ามนัสนสกดัได ้1 แคปซูล 
ตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 2.7 ก.ก.  แนะน าใหทุ้กท่านเลือกซ้ือเป็นของฝากสุขภาพเพ่ือตวัท่านเองและคนท่ีท่านรักหรือ
คนท่ีท่านเคารพ  เพราะเป็นสารอาหารธรรมชาติ ท่ีวจิยัจากโรงพยาบาลชั้นน าในเกาหลีแลว้วา่ ไม่มีผลขา้งเคียง 

จากนั้น TRICK ART MUSEUM + ICE MUSEUM + LOVE MUSEUM 

น าท่านอิสระชม TRICK ART MUSEUM  ผลงานการสร้างสรรค์

ศิลปะแนวใหม่  "ภาพวาดลวงตาส่ี มิ ติ "  โดยท่ านจะได้
สนุกสนานกบัการถ่ายรูปแอค็ชัน่ท่าทางต่างๆ กบัภาพแนวมิติท่ีเกิดจาก
ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของการสร้างภาพโดยใช้เทคนิค
พิเศษจากภาพแนว AR ท่ีรวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และการซอ้นภาพ
โดยกระตุน้ความเคล่ือนไหวของภาพให้มีมิติเหมือนจริงโดยให้ผูช้ม
เขา้ไปมีส่วนร่วมถ่ายภาพ เม่ือผ่านเขา้ไปในภาพนั้นๆ  ภาพทุกภาพจะ
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ออกมาดูประหน่ึง เหมือนจริงในเหตุการณ์   จนท่านจะอุทานว่ามนัเหมือนจริงมากจนแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าอนัไหน
ภาพวาดและของจริง โดยผลงานของท่าน จะสวยงามและส่ีมิติสมค าร ่ าลือหรือไม่ก็ตอ้งให้เพ่ือนติดชมกนัเอง   “ ICE 

MUSEUM "  เมืองน ้าแข็งที่ไม่ใช่แค่น ้าแข็งธรรมดา แต่ตระการตาจนคุณอาจจะลืมหนาวไปเลยก็ ได ้!  ลองนึกถึง
ความรู้สึกเม่ือคุณกา้วเขา้ไปในเมืองท่ีทุกอยา่งท าจากน ้ าแข็งภายใต ้อุณหภูมิ  ลบ 4 องศา ! ภายในมีกิจกรรมหลากหลายให้
คุณได้สัมผสั เช่น สไลเดอร์น ้ าข็งท่ียาวกว่า 10 เมตร รถกลางรูดอร์ฟ ทกัทายลุงซานตา้  โพสท่าคู่กับนกเพนกวิ้นขั้วโลก  
ส ารวจบา้นน ้ าแขง็แข็งเอสกิโม  เยีย่มชมปราสาทน ้ าแขง็ ชมวิวจากบนก าแพงเมืองน ้ าแข็ง  ลองเขา้พกัเช็คอินโรงแรมน ้ าแข็ง 

และผลงานศิลปะอ่ืนท่ีท าจากน ้ าแข็งอีกกว่า 50  ช้ิน  แถมฟรี!!! Love Museum (ผูท่ี้อายตุ  ่ากวา่ 20 ปีไม่สามารถเขา้
ชมได)้ 

เท่ียง  เมนูหม้อไฟชาบูเห็ด คลา้ยการตม้รวมมิตรสุก้ีหมอ้ไฟ  ประกอบไปดว้ยเน้ือหมูสไลด ์ผกัและเห็ดและวุน้เสน้เกาหลี   
บ่าย แวะซ้ือของฝากติดไม้ติดมือทีศู่นย์รวมของพืน้เมือง (ละลายเงินวอน)  ก่อนอ าลาเกาหลี  แวะซ้ือของฝากติดไมติ้ด

มือท่ีศูนยร์วมของพ้ืนเมือง (ละลายเงินวอน)  สาหร่ายหลากรูปแบบ หลากรสชาติ ขนมอร่อยต่างๆ ซีเรียลช็อคโก กาแฟ 
กระดูกมา้เจจูโด  ขนมโสม ชาโสม เคร่ืองส าอางโสม หมอนสุขภาพ  กิมจิ  เป็บโปโร้ (ป๊อกก้ีเกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) 
ของใชใ้นบา้น ลูกบอลซกัผา้  เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ของท่ีระลึก เป็นตน้  

เยน็ ข้ึนอยูก่บัวนัและเวลาท่ีเดินทาง  เหินฟ้ากลบักรุงเทพฯ บางสายการบินอาจมชุีดกล่องสแนค็บลอ็กให้ผู้โดยสารบนเคร่ืองบิน 
และยงัมบีริการ Air Cafe จ าหน่าย  อาหาร เคร่ืองด่ืม และขนมคบเคีย้ว ท่ีชาวเกาหลนิียมกัน 

ค ่า เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ 
รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากผูจ้ดัอีกคร้ังหน่ึง   สงวนสิทธิในเร่ืองเท่ียวบินและตารางบินสายการบิน ราคา และ รายการ 
เปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนได ้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี เน่ืองจาก
เป็นการช าระค่าทวัร์ในลกัษณะเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ เช่น ไม่ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระท าท่ี
ส่อไปในทางผิดกฎหมาย  เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ   ไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่เท่ียวบางรายการ เป็นตน้ 

 

เมนูอาหารทวัร์ส าหรับคณะ (ภาพอาหารท่ีแสดงใชเ้พื่อประกอบความเขา้ใจ) 
ลิม้ลองเมนูดังตามละคร Winter Love Song “ ทัคคาลบี “  หรือไก่บาร์บีคิวผดัซอสเกาหลีอาหาร
เล่ืองช่ือของเมืองชุนชอนหรือไก่บาร์บีคิวผดัซอสเกาหลี  น าไก่บาร์บีคิว ตกหรือขา้วเหนียวป้ัน มนัหวาน 
ผกัต่าง ๆ ลงผดัร่วมกบัซอสบาร์บีคิวเกาหลีในกะทะแบน วิธีการทานแบบเม่ียงค าไทยโดยห่อกบัผดักาด
เขียวเกาหลี เม่ือทานไประยะหน่ึง จะน าขา้วสวยและสาหร่ายแหง้มาผดัรวมกบัทคัคาลบี เพ่ือให้เกิดอาหาร
ชนิดใหม่ค่ือทคัคาลบีโปคึมหรือขา้วผดัทคัคาลบีท่ีทั้งหอมและน่าทาน เสริฟพร้อมเคร่ืองเคียง เช่น โอเดง้
ปรุงรส กิมจิ และน ้ าซุปประจ าวนั   
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ก่อนซ้ือทวัร ์ศึกษารายละเอียด เช็คใบอนุญาต เยีย่มบริษัท จ่ายเงินใหก้รรมการผูม้ีอ านาจ เพื่อไม่โดนทวัรโ์กง 

เพิ่มคุณค่าการเดินทาง ร่วมเดินทางไปกบัเรา " การเดินทาง " ของคุณ จะสุขสนุกกว่าท่ีเคย กบัผูช้ านาญทวัรเ์กาหลีกว่า 19 ปี 

รหสัโปรแกรมทวัร ์Seoul Kimchi Festival 5D3N NOV17-XX-W23 

พิเศษสุด !!  อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์บนเรือส าราญ Ara Cruise ท่ีมีให้เลือกหลากหลายสไตล์
เมนูอาหารเกาหลี เสริฟให้ท่านไดล้ิ้มลอง ทั้งของทอด ผดัผดั ตม้ตม้ สลดั เป็นตน้  พร้อมล่องเรือชมคลอง
แห่งแรกของเกาหลี ท่ีเรียกวา่ “GYEONGIN ARA WATERWAY” บนเรือส าราญสุดหรูท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจ 

 
เมนูหมูย่าง คาลบี อาหารพ้ืนเมืองเกาหลีท่ีเล่ืองช่ือและรู้จกักนัดีทัว่โลก มีรสชาติออกหวาน นุ่มและกลม
กล่อม น าเน้ือหมูสต็กหรือหมูช้ินหมกัยา่งบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม และตดัเป็นช้ินพอค า ห่อทานกบัผกักาด
เขียวแบบเม่ียงค าไทย  โดยใส่น ้ าจ้ิมเต้าเจ้ียว (เคร่ืองจ้ิมหมัก ท่ีช่วยชูรสอย่างดี) ตามด้วยข้าวสวยร้อน
เลก็นอ้ย  อยา่ลืม ! ทานเคร่ืองเคียงต่างๆ เพ่ือความสมดุลในการทานแบบหยนิหยาง และ น ้ าซุปสาหร่ายเพ่ือ
การลา้งพิษ 

 

เมนูบาร์บีคิวไฟหรือบลูโกกิ เป็นอาหารดั้งเดิมของคาบสมุทรเกาหลี ก่อนเมนูคาลบี โดยน าเน้ือหมู
สไลด์หมกัซอสคนัจงัและเคร่ืองปรุงรสต่าง ๆ เม่ือน ามาปรุงจะมีรสออกหวานนุ่ม  เวลาทาน น ามาผดัยา่ง
ขลุกขลิกกบัซุปบลูโกกิบนกะทะแบนพร้อมผกักะหล ่าและเสน้จนัทน์ โดยจะมีลกัษณะออกเป็นแบบน ้ าขน้ 
เพ่ือเป็นน ้ าซุปไวค้ลุกคลิกทานกบัขา้ว เสริฟพร้อมขา้วสวยร้อนและเคร่ืองเคียงต่าง ๆ ประจ าวนัคู่โตะ๊  
เมนูเปิบพิสดาร-ไก่ตุ๋นโสม อาหารวงัในสมยัก่อน เช่ือกนัวา่บ ารุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตวั 
ในหมอ้ดินร้อน  เป็นเมนูอาหารวงัตั้งแต่สมยัราชวงศโ์ซซอน โดยใชไ้ก่ท่ีมีอายวุยัรุ่น ภายในตวัไก่จะมีขา้ว
เหนียว รากโสม พทุราแดงและเคลด็ลบัในการตุ๋นเพ่ือใหร้สชาติกลมกล่อม เน้ือไก่นุ่มและยอ่ย  เสริฟพร้อม
เคร่ืองเคียงคู่โตะ๊  
เมนูหม้อไฟชาบูเห็ด อาหารพ้ืนเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตั้งแต่สมยัมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี 
คลา้ยสุก้ีหมอ้ไฟ   โดยน าเน้ือหมูสไลด์ ตม้รวมมิตรกบัผกัตามฤดู เห็ดเกาหลี วุน้เส้นหรือเสน้ก๋วยเต๋ียว  ใบ
บีซูหอม ในหมอ้ไฟ  เสริฟพร้อมน ้ าจ้ิม ขา้วสวย และ เคร่ืองเคียงต่างๆ   

 

Price & Conditions Snow Seoul Cruise  เกาหลี 5 วัน 01-05 พฤศจิกายนนี้ 
ราคานีเ้ป็นราคาส าหรับนักท่องเทีย่วชาวไทยหรือผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน (นักท่องเทีย่วต่างประเทศ โปรดเช็ค) 

จ านวนวนั ราคาเร่ิม (บาท) เดินทาง สายการบิน กรุ๊ปคณะ ปกติ 

   5 วนั 14,900 01-05 พฤศจิกา 17 Budget Airlines 25-31 ท่านต่อคณะ 
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 เดินทางขั้นต ่าปกติ  20  ท่านผูใ้หญ่ (ท่ีนัง่จ ากดั จองและจ่ายก่อนไดสิ้ทธิก่อน จองหลงั อาจตอ้งเพ่ิมค่าตัว๋)  
 หากต ่ากว่าก าหนด อาจจะไม่มีหวัหนา้ทวัรและอาจตอ้งมีการเปล่ียนแปลงราคา  หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิม

เพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์ 
 สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนราคาเพ่ิม หากมีการปรับข้ึนของภาษีน ้ามนัหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน คิดอตัรา ณ วนัท่ี 02/08/17 
 สงวนสิทธิในเร่ืองเท่ียวบินและตารางบิน  ราคา และ รายการ เปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนได ้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

ในกรณีทีไม่ใชต้ัว๋กรุป๊แตต่อ้งการจอยทวัร ์คิดทา่นละ 7,900 บาท (ยกเวน้วนัหยุด) 

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

ทารก หมายถึง ผูโ้ดยสารท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 24 เดือน ณ วนัท่ีเดินทางไปและวนัเดินทางกลบั กรุณาติดตอ่เพ่ือขอราคาพิเศษ 
เด็กทารกสามารถเดินทางโดยนัง่บนหนา้ตกัของผูใ้หญ่  โดยอนุญาตใหเ้ด็กทารกหน่ึงคนต่อผูใ้หญ่สองคนเท่านั้น และหา้มมิใหน้ ารถเขน็เด็ก หรือ
ท่ีนัง่ส าหรับเด็กข้ึนบนเคร่ืองบิน จ านวนเด็กทารกต่อเท่ียวบินถูกจ ากดัไวเ้พ่ือความปลอดภยั และสายการบินสามารถปฏิเสธการน าเด็กทารก
เดินทางไปกบัท่าน  ส่วนผูจ้ดั เราค านึงถึงความปลอดภยัและเพ่ือสร้างความสุขแก่คณะผูเ้ดินทาง 
ผูทุ้พลภาพ/มีปัญหาดา้นสุขภาพหรืออยูใ่นภาวะเจ็บป่วย ขอใหแ้จง้ผูจ้ดัก่อนซ้ือทวัร์ เพ่ือเช็คกบัทางสายการบินและผูใ้หบ้ริการ  เพราะอาจไม่
อนุญาตใหใ้ชอุ้ปกรณ์ช่วยเหลือตา่งๆ ข้ึนเคร่ืองบินได ้ เข่นน ้ ายา เขม็ฉีดยา เคร่ืองใชแ้บตเตอร่ี หรือ เคร่ืองหายใจ  
สตรีมีครรภ ์ขอใหแ้จง้ผูจ้ดัก่อนซ้ือทวัร์  เพ่ือเช็คกบัทางสายการบินและผูใ้หบ้ริการ   โดยทัว่ไป 
-อายคุรรภไ์ม่ถึง 27 สปัดาห์ : ตอ้งลงนามยนิยอมในเอกสารจ ากดัขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน เม่ือท าการเช็คอินเพ่ือแสดงความ
ยนิยอมไม่ท าการเรียกร้องใดๆ ตอ่สายการบิน 
-อายคุรรภใ์นช่วงสปัดาห์ท่ี 28 สปัดาห์ ถึง 34 สปัดาห์ : แสดงใบรับรองแพทย ์ ยนืยนัสปัดาห์ท่ีตั้งครรภแ์ละก ากบัวนัท่ีไม่เกินสามสิบ (30) วนันบั
จากเท่ียวบินขาออกท่ีก าหนดหรือเท่ียวบินขาเขา้ท่ีก าหนด  และตอ้งลงนามยนิยอมในเอกสารจ ากดัขอบเขตความรับผดิชอบของสายการบิน  เม่ือ
ท าการเช็คอินเพื่อแสดงความยนิยอมไม่ท าการเรียกร้องใดๆ ต่อสายการบิน 
-อายคุรรภต์ั้งแต่สปัดาห์ท่ี 35 ข้ึนไป: สายการบินปฏิเสธการใหบ้ริการ 

ปกตผิูจ้ดัจะส่งใบนดัหมายเตรียมตวัการเดินทาง ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ยประมาณ  5-7 วนั  

หรือดาวนโ์หลดหนา้เว็บเพื่อดูการเตรียมตวัเดินทางทัว่ไป 

ข้อมูลส าหรับผู้เดินทาง 
1. คนไทยถือหนงัสือเดินทางประเทศไทย ไม่ตอ้งยืน่ขอวซ่ีาก่อนออกเดินทาง  
2. เตรียมหนงัสือเดินทางมีอายมุากกวา่ 6 เดือน ณ วนัเดินทาง (ตอ้งมีหนา้วา่งส าหรับประทบัตราอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม) เพื่อยืน่ ณ ด่านตรวจคน
เขา้เมือง   เน่ืองจากเคาเตอร์สายการบินหรือด่านตรวจคนเขา้เมืองอาจปฏิเสธการเดินทางของท่าน 
3. ค่าวซ่ีาส าหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว  กรุณาเตรียมเอกสารคือ  (1) พาสปอร์ต (2) ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว (3) ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่(4) ส าเนาทะเบียน
บา้น(ถา้มี) (5)รูปถ่ายสี 2 น้ิวท่านละ1รูป   
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 ผู้ จัดจะเป็นผู้ด  ำเนินกำรย่ืนวีซ่ำให้ท่ำน โดยท่ำนจ่ำยค่ำบริกำรต่ำงหำก (ส ำหรับหนังสือเดินทำงต่ำงด้ำวผู้ เป็นเจ้ำของหนังสือเดินทำง
จะต้องท ำเร่ืองแจ้ง เข้ำ-ออกด้วยตนเองก่อนจะย่ืนวซ่ีำ) สิทธ์ิกำรออกวซ่ีำขึน้อยู่กับสถำนทูตเท่ำน้ัน 

4. ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกลุ ค าน าหนา้ช่ือ เลขท่ีหนงัสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชใ้น
การจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีมิไดส่้งหนา้ส าเนาหนงัสือเดินทาง (พร้อมทั้งหนา้เปล่ียนช่ือนามสกลุ ถา้มี) ใหก้บัทางผูจ้ดั 

 

Departure  พฤศจกิายน 2017 (ท่ีน่ังจ ำกัดในแต่ละวนั จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 

เช็คอนิ วนัออกเดนิทาง วนัเดนิทางกลบั 
ราคา/ท่าน
(บาท) 

ห้องเดีย่ว+ หมายเหตุ 

วนัพธุ 01 พฤศจิกายน 17 05 พฤศจิกายน 17 14,900 4,900  
 

อตัรา
ค่าบริการ
รวม   

ตามรายการ:  ค่าตั๋วเคร่ืองบินชั้นประหยดั กรุงเทพฯ – โซล  – กรุงเทพฯ  ไปกลับแบบหมู่คณะ ( ตามวนัเวลาท่ีระบุในตั๋ว
เคร่ืองบิน )  พร้อมท่ีพกั  3  คืน (ห้องละ  2-3  ท่าน) + อาหารเชา้ กลางวนั และเยน็หรือค ่า + บตัรเขา้ชมสถานท่ี + ค่ารถน าเท่ียว + 
+ สายการบินจ ากดัน ้ าหนักเพียงท่านละ 15 กก.  (ข้ึนอยูก่บันโยบายสายการบิน ไม่เกินจ านวน 1-2 ช้ิน) และถือข้ึนเคร่ืองไดอี้ก
ท่านละ 1 ช้ิน 7 กก. (บางสายการบินได้ถึง 10กก.) (ตามขนาดท่ีก าหนดของสายการบิน ไม่รวมกระเป๋าสะพาย) +  ประกัน
อุบติัเหตุตามกรมธรรม์ (ขั้นต ำ่วงเงินประกัน 1 ล้ำนบำท ค่ำรักษำพยำบำล 5 แสนบำท 1-15 ปี หรือ อำย ุ75-85 ควำมคุ้มครอง
เหลือ 50% อำยตุ  ำ่กว่ำ 1 ปี หรือ อำยเุกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจ ำตัวหรือกำรถกูฆำตกรรมหรือถกูท ำร้ำยร่ำงกำย) 
ตัว๋เครือ่งบินและค่าทวัรท่ี์ช าระแลว้   

ตั๋วเคร่ืองบิน ไปกลบัแบบหมู่คณะ ไม่สำมำรถ 
เปล่ียนเท่ียวบินไปหรือกลบั เปล่ียนวนัเดินทางไปหรือกลบั เปล่ียนช่ือผูเ้ดินทาง อพัเกรดท่ีนัง่ คืนค่าบตัรโดยสาร 

และหำกยกเลิกกำรเดินทำง  ไม่มีระบบ คืนเงินบางส่วน    หากผู้โดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศ
เกาหลี จากเจา้หน้าท่ีแรงงานไทยหรือเจา้หนา้ท่ีตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองท่ีประเทศเกาหลี 
ทางผูจ้ดัและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนทุกกรณี  ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับท่ีประเทศเกาหลี
เรียกเกบ็  ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเท่ียวบินถดัไปท่ีมีท่ีนัง่วา่งหรือตามวนัเดินทางของตัว๋เคร่ืองบิน  ทั้งน้ีแลว้แต่ทาง
เจา้หนา้ท่ีตรวจคนและสายการบิน ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
โรงแรมท่ีพกัท่ีระบใุนรายการทวัร  ์อาจมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากเป็นทวัร์ราคาพิเศษ (โรงแรมท่ีพกัไม่ไดอ้ยูใ่นใจกลาง
เมือง) ปกติผูจ้ดัจะแจง้ใหท้ราบก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ยประมาณ  3-5 วนั พร้อมทั้งใบนดัหมายเตรียมตวัการเดินทาง 
รปูแบบหอ้งพกัของโรงแรมจะแตกต่างกนั  และอาจมีสไตลก์ารตกแต่งทุกหอ้งไม่เหมือนกนั หอ้งพกัเด่ียว (Single) หอ้งคู่ 
(Twin/Double) และห้องพกัแบบ  3 ท่าน  (Family Room) ทัว่ไป เตียงใหญ่ 1 + เตียงเด่ียว 1) ห้องพกัอาจจะไม่ติดกนั บางเมือง
หอ้งจะเป็นแบบพ้ืนเมือง (Ondol)  บางเมือง ห้องมีขนาดกะทดัรัด ไม่มีอ่างอาบน ้ า บางเมือง ห้องกวา้ง มีส่ิงอ านวยความสะดวก
ครบ   ช่วงการจดังานประชุมนานาชาติ (Trade Fair, Convention) เป็นผลใหร้าคาโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพกัในเมืองเตม็  ผู ้
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จดัขอสงวนสิทธิในการจดัท่ีพกันอกเมืองตามความเหมาะสม 
เมนอูาหารทวัร ์จะบริการเป็นหมูหรือไก่หรือม้ือพิเศษตามรายการ ส าหรับท่านท่ีมีขอ้จ ากดัทางดา้นอาหารหรือศาสนา ท่านอาจ
ตอ้งช าระเพ่ิมเติม หรือ เตรียมอาหารส่วนตวัไป เมนูอาหารอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์   
เช่น เวลาออกหรือเวลาถึงของเท่ียวบินแต่ละสายการบิน  การจารจรบนทอ้งถนน  วนัเวลาเปิดปิดของร้านอาหาร  หรือดว้ยสาเหตุ
ต่างๆ    ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง   
ในกรณีท่ีเกิดเหตใุดๆ จนท าให้คณะทัวรไ์ม่สามารถออกเดินทางได้   เช่น มีลูกค้ากลุ่มใหญ่ยกเลิกการเดินทาง
กะทนัหนั ทางสายการบินเรียกท่ีนัง่คืนดว้ยเหตุผลของสายการบิน ฯลฯ ทางผูจ้ดัจะพยายามหาโปรแกรมอ่ืนในราคาและช่วงเวลา
ใกล้เคียงกันทดแทน ขอให้ลูกค้าตระหนักดีว่าเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นเหตุสุดวิสัยและเช่ือมั่นว่าผูจ้ ัดได้พยายามอย่างสุด
ความสามารถ  โดยลูกคา้จะไม่ยกเหตุขอ้น้ีมาเป็นขอ้เรียกร้องใดๆ กบัผูจ้ดั  หากลูกคา้ประสงครั์บเงินคืน ทางผูจ้ดัยนิดีคืนเงิน  

ราคา
ค่าบริการ
ไม่รวม  
 

ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิม โทรศพัท์ โทรสาร มินิบาร์ ทีวช่ีองพิเศษ ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าซกัรีด  ค่า
สัมภาระท่ีเกินช้ินหรือน ้ าหนักเกินสายการบินก าหนด  ค่าวีซ่าพาสปอร์ตต่างด้าวหรือต่างชาติ  ค่าภาษีการบริการ  3%  
ภาษีมูลค่าเพ่ิม  7%    

จดัเกบ็ 40,000 วอนท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ (ค่าบริการของคนขบัรถ+ไกด+์หวัหนา้ทวัร์) 
เง่ือนไขใน
การจอง   
 

ขอเก็บเต็มจ านวน ต่อท่านเพราะเป็นราคาพิเศษนะคะ ** ตอ้งด ำเนินกำร

โอนเงินทันทีภำยใน 1  วัน นับจำกที่ท ำกำรจองและไดร้ับกำรยืนยันทำงวำจำ ใบเรียกเก็บ

เงินจะส่งตำมหลัง  หำกไม่ช ำระมัดจ ำตำมก ำหนด ขออนุญำตตัดท่ีนั่งให้ลูกค้ำท่ำนอ่ืนท่ีรออยู่    การช าระไม่
ครบ ทางผูจ้ดัถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข หรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตุใด
ใด ผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทางและขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินตามเง่ือนไขการยกเลิก   

การยกเลกิ
การจอง   

การยกเลิกการจองนั้ น  จะยึดเงินเต็มจ านวน  (การเดินทางท่ีต้องซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไขกับทางสายการ
บิน  เท่ียวบินเหมาล า Charter Flight  หรือ Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  รวมทั้งการ
การันตีค่าหอ้งพกั การการันตีแพก็เกตททวัร์ จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมดไม่วา่กรณีใดใด) 

สายการบินและตัว๋เครือ่งบิน 

ในการส ารองท่ีนัง่และการใสช่ื่อในระบบส ารองท่ีนัง่  ผูเ้ดินทางตอ้งส่งส าเนาของหนงัสือเดินทาง ( Passport ) ท่ีชดัเจน หรือ ส่งรายละะ
รายละเอียดท่ีสายการบินตอ้งการ (ภาษาองักฤษ) เช่น ค าน าหนา้ช่ือ ช่ือและนามสกุล วนัเดือนปีเกิด เลขท่ีพาสปรอต วนัหมดอาย ุ( โดยเซ็นตช่ื์อ
และเขียนยืนยนัรับรองเอกสารเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ทางผูจ้ดั )  หากไม่มีการส่งขอ้มูลทั้งหมดในพาสปรอตเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ทางผูจ้ดั 
และเกิดการออกช่ือนามสกุลในตัว๋หรือบตัรโดยสารผิดพลาด อาจมีผลให้ผูโ้ดยสายจะตอ้งรับผิดชอบในค่าใชจ่้ายใหม่ท่ีจะเกิดข้ึนทั้งหมด และ
สายการบินไม่มีระบบเสียค่าใชจ่้ายเพ่ือแกไ้ขตวัสะกดค าน าหนา้ช่ือ / ช่ือ / นามสกลุ หรือ การเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทาง 
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หากท่านตอ้งซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศ  (เครือ่งบิน รถทวัร,์ รถไฟ) เพ่ือไปและกลบักรงุเทพฯ   กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสาร
ภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาการเดินทางได ้     ทั้ งน้ีเพ่ือป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าช้าหรือการเปล่ียนแปลงเวลาของ
เท่ียวบินหรือการเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง 
ตัว๋สายการบินไม่สามารถระบท่ีุนัง่ ซ้ือแบบใชวิ้ธี RANDOM คือส ุ่มเลือกท่ีโดยระบบสายการบิน   การจดัท่ีนั่งบนเคร่ืองบิน 
เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้แต่จะท าการ Request ใหไ้ดเ้ท่านั้น    

การเช็คอินตัว๋เดินทางท่ีเคาเตอรส์ายการบิน  เง่ือนไข 

 เคาน์เตอร์เช็คอินจะเปิดให้บริการก่อนเวลาเคร่ืองออกสาม (3) ชั่วโมง เคาน์เตอร์ จะปิดให้บริการก่อนเวลาออกเดินทาง  (90) นาที  
ผูโ้ดยสารจ าเป็นตอ้งด าเนินการให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาท่ีไดร้ะบุไว ้ทั้งน้ีไม่วา่ในกรณีใดๆ  สายการบินสงวนสิทธิในการปฏิเสธการ
เดินทาง โดยไม่มีการคืนเงินค่า โดยสารท่ีท่านไดช้ าระไปแลว้  

 ไม่แสดงตนหรือยนืยนัความเป็นตวัท่านต่อพนกังานของสายการบิน 
 ไม่อาจแสดงเอกสารไดอ้ยา่งครบถว้นและถูกตอ้ง (เอกสารการเดินทางท่ีช ารุดไม่สมบูรณ์จดัวา่เป็นเอกสารท่ีไม่ถูกตอ้ง)  
 ส าหรับท่านตอ้งมีตราอนุญาตเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ (วซ่ีา) ซ่ึงจ าเป็นต่อการเดินทางไปยงัสถานท่ีต่างๆ   หรือ  เอกสารการเจง้เขา้

แจง้ออก   หรือ  เอกสารดา้นการท างาน Work Permit 
 กระท าการประทุษร้ายแก่พนักงานของสายการบิน หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย ณ เคาน์เตอร์ของสายการบิน หรือดูหม่ิน เหยียดหยาม

พนกังานของสายการบินไม่วา่โดยการกระท าหรือโดยวาจา 
 หากรัฐบาลหรือหน่วยงานอ่ืนไม่อนุญาตใหท่้านเดินทางหรือข้ึนเคร่ืองบิน 
 หากสายการบินเห็นควรว่าไม่สมควรแก่การเดินทางเน่ืองจากอาการเมาสุราหรือมีลกัษณะอาการท่ีเป็นอนัตรายอย่างเห็นไดช้ัดในทาง

การแพทย ์และ/หรือ  หากสายการบินเห็นควรวา่ไม่เหมาะสมในการเดินทางโดยเหตุผลทางการแพทย ์หรือเง่ือนไขทางการแพทยข์องท่าน
อาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพแก่ผูโ้ดยสารอ่ืน 

 

เน่ืองจากการเดินทางนัน้เต็มไปดว้ยความ

เสี่ยง และความรับผิดชอบของทางสายการบินท่ีมีต่อ
ผูโ้ดยสารนั้นมีจ ากดั ดังนั้นจึงแนะน าให้ซ้ือประกนัภยั
การเดินทางและสุขภาพเพ่ิมเติม ท่านสามารถเลือกซ้ือ
ความคุม้ครองตามท่ีท่านตอ้งการ โดยเฉพาะกรณี เกิด
เหตุเจ็บป่วยจะมีความสามารถในการจ่ายค่ารักษาได ้
เน่ืองจากหากเกิดเหตุดังกล่าวข้ึนในต่างประเทศ เช่น 
ประเทศเกาหลีใต ้จะมีค่าใชจ่้ายท่ีสูงมาก  
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ขอ้ตกลงและเง่ือนไขการเดินทางท่องเที่ยวกบัเรา 

 จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ท่ีประสงคจ์ะไปท่องเท่ียวตามรายการของทวัรทุ์กวนัเท่าน้ัน  หากท่านไม่สามารถร่วมทวัรทุ์กวนั แค่สมคัรมาร่วมทวัร์

เพียงเพื่อการใชต้ัว๋เคร่ืองบินและท่ีพกัในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวร์ในบางวนั ทางบริษัทจะคิดค่า

ด าเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300USDต่อท่าน  (ก่อนซ้ือทัวร์ จะต้องแจง้ความประสงค์ท่ีเป็นจริง เพื่อทางผู ้จัดจะได้คิด

ค่าบริการท่ีเหมาะสม)   หมายเหตุ หากการไปพบเพ่ือนหรือญาติหรือไปติดต่อธุรกิจหรือท่องเท่ียวอิสระ ท าหลงัจากท่ีรายการเสร็จส้ินในแต่ละ

วนัแลว้ ไมเ่ป็นเหตุท่ีทางผูจ้ดั จะตดัการใหบ้ริการท่านแต่อยา่งใด  

 ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไม่ขายใหแ้ก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น หรือ มีโรคประจ าตวับางอยา่ง หรือ ทอ้งอ่อนหรือทอ้งแก่มาก หรือ มีเด็กอายุ 1-2 ปี 

หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุสงฆ์ หรือ นักบวช (ก่อนซ้ือทวัร ์จะตอ้งแจง้ เพ่ือหาขอ้ตกลงร่วมกนั เพราะเราค านึงถึงความปลอดภยัและเพ่ือสรา้ง

ความสุขแก่คณะผูเ้ดินทาง)   

 ขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัท่านผูเ้ดินทางท่ีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศเกาหลีใตเ้พ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการอ่ืนใดอนัมิใช่การท่องเท่ียว  

 การเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวในทุกการเดินทางอาจเกิดการเปล่ียนแปลง   ดงัน้ี รายการท่องเท่ียว เมนูอาหาร โรงแรมท่ีพกั รถทวัร์ในแต่ละ

วนัท่ีไดจ้ดัเตรียมไว ้(ทั้งช่วงน าเสนอ ช่วงสรุป และช่วงเดินทางจริง) ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงหรือปรบัปรุง  โดยพยายามท่ีจะตามรายการ

สรุปใหต้รงมากท่ีสุด หรือในระดบั หรือในคุณภาพท่ีใกลก้นัมากท่ีสุด 

 ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรบัผิดชอบคา่เสียหายท่ีเกิดกบัชีวติ ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย ความตาย อุบติัเหตุต่างๆ  สูญหายในทรพัยสิ์น

หรืออยา่งอ่ืน การนัดหยุดงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวติั  และอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึ้ นทางตรงหรือทางออ้ม  

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทนหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน ( ความสูญหายหรือ

เสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ของเท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยุบเท่ียวบินรวมกนั ตารางการการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง เน่ือง จาก

สายการบินพิจารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย ์หรือเหตุผลทางดา้นความปลอดภยั เป็นตน้  โดยจะ

ปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จ ากดัความรบัผิดชอบของแต่ละสายการบิน )  บริษัทขนส่ง  รถโดยสาร  เรือบริการ หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ  ท่ีจะ

ส่งผลท าใหเ้สียเวลาหรือยกเลิกรายการท่องเท่ียวทวัรบ์างรายการหรือทั้งหมด  ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกรอ้งค่าเสียหาย ไม่วา่ในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

ทั้งค่าเสียเวลา  คา่เสียโอกาส ค่าเสียความรูสึ้ก และค่าใชจ้่ายท่ีบริษัทจ่ายไปแลว้ เป็นตน้   ขอใหท้ราบวา่  ผูจ้ดัจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะ

ประสานงานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้ แต่จะไมคื่นเงิน  

 มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมมี่สิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของผูจ้ดัก ากบั  

 ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการช าระคา่ทวัรใ์นลกัษณะเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ เช่น ไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร

เดินทางไมถู่กตอ้ง การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ   ไมร่บัประทานอาหารบางมื้ อ ไมเ่ท่ียวบางรายการ เป็นตน้ 

 ขอความร่วมมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทางหากผูจ้ดัหรือตวัแทนของประเทศท่ีท่านไดเ้ดินทางมา เดินทางไปสู่ หรือเดินทางผ่าน  เห็นวา่

ผูโ้ดยสารประพฤติตนท่ีอาจก่อใหเ้กิดอันตรายต่อผูเ้ดินทางอ่ืนๆ หรือทรพัยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบัติหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ี (ตัวแทน)  หรือไม่

ปฏิบัติตามค าช้ีแจงของเจา้หน้าท่ี (ตัวแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือป้องกันไม่ใหค้วามประพฤติดงักล่าวด าเนินต่อไป ซ่ึง

รวมไปถึงการยบัยั้ง และปฏิเสธใหบ้ริการ 

 การชอ้ปป้ิงการเลือกซ้ือของนักท่องเท่ียว เป็นส่วนหน่ึงของการท่องเท่ียว โดยเฉพาะการท่องเท่ียวประเทศเกาหลีใต ้ซ่ึงเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีคนไทย

ช่ืนชอบ   โปรแกรมทวัรอ์าจจะมีการรายการพาไปชอ้ปป้ิงยงัสถานท่ีต่างๆ โดยการเลือกซ้ือของทุกอย่างเป็นเร่ืองการตัดสินใจส่วนตัวเสมอ   และ 



 
 
 
 
 
 
 

หนา้ Tour Code Program Day ช่ือกลาง ธุรกิจน าเท่ียว   Update 

17 35-SSC1100-1 Snow Seoul Cruise+Gimji Fest 5 Smile to Korea  10Aug17 

มาตรฐานทวัรเ์กาหลี-ราคาถูกและคุม้-พิสูจน์ดว้ยผลงาน ดีลคุณภาพ ไม่ชะโงกทวัร ์

ก่อนซ้ือทวัร ์ศึกษารายละเอียด เช็คใบอนุญาต เยีย่มบริษัท จ่ายเงินใหก้รรมการผูม้ีอ านาจ เพื่อไม่โดนทวัรโ์กง 

เพิ่มคุณค่าการเดินทาง ร่วมเดินทางไปกบัเรา " การเดินทาง " ของคุณ จะสุขสนุกกว่าท่ีเคย กบัผูช้ านาญทวัรเ์กาหลีกว่า 19 ปี 

รหสัโปรแกรมทวัร ์Seoul Kimchi Festival 5D3N NOV17-XX-W23 

ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบทุกการซ้ือของท่าน 

 กระเป๋าลูกคา้ตอ้งยอมรบัในความเส่ียงของกระเป๋าทุกใบของตวัเอง (ท่านสามารถเลือกซ้ือประกนัเพ่ิม เก่ียวกบัสมัภาระกระเป๋า เพราะสายการบิน

มีก าหนดการจ ากดัความรบัผิดชอบต่อสมัภาระ)  ทางทวัรจ์ะไม่รบัผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าชา้ อุบติัเหตุ ท่ีเกิดจากกรณีใดๆ ทั้งส้ิน  ซ่ึง

ลูกคา้ตอ้งเขา้ใจว่า โดยปกติทุกฝ่าย เช่น คนขบัรถ  มัคคุเทศก์ หรือ หัวหน้าทัวร์  ถึงแมจ้ะพยายามในการดูแลและระวงัเร่ืองสัมภาระกระเป๋า

เดินทางลูกคา้ ผูร้ว่มเดนิทางตกลงปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการเดนิทางน้ีทกุประการและในกรณีมีขอ้พิพาท ใหถ้ือค าตดัสินของผูจ้ดัเป็นท่ีส้ินสุด 

 


