
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานทัวร์เกาหลี-ราคาถูกและคุม้-พิสูจน์ดว้ยผลงาน ดีลคุณภาพ ไมช่ะโงกทัวร์ 

ก่อนซื้ อทัวร์ ศึกษารายละเอียด เช็คใบอนุญาต เยี่ยมบริษัท จ่ายเงินใหก้รรมการผูม้ีอ านาจ เพื่อไม่โดนทัวร์โกง  
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มหศัจรรยว์นัพกัผ่อนมกราคมน้ี ห่มหนาว อาบหิมะ เล่นสกี กินสตอว ์

หนึ่งวันเต็ม #เทศกาลหนา้หนาว #ตกปลาน ้าแข็ง ปีละครัง้ 

กับทัวรห์น่ึงเดียวในไทยท่ีไดร้บัการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ จดัติดต่อเป็นปีท่ี 8 แลว้ 

Hwacheon ICE Fishing เกาหลี 5 วัน จดัเตม็ 08-30มกราคม18    
จ ำนวนวนั รำคำเร่ิม (บำท) เดินทำง สำยกำรบิน กรุ๊ปคณะ ปกติ 

   5 วัน 15,900 08-30 มกราคม 2018 Budget Airlines 20-31 ท่ำนต่อคณะ 



 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานทัวร์เกาหลี-ราคาถูกและคุม้-พิสูจน์ดว้ยผลงาน ดีลคุณภาพ ไมช่ะโงกทัวร์ 

ก่อนซื้ อทัวร์ ศึกษารายละเอียด เช็คใบอนุญาต เยี่ยมบริษัท จ่ายเงินใหก้รรมการผูม้ีอ านาจ เพื่อไม่โดนทัวร์โกง  

เพิ่มคุณค่าการเดินทาง ร่วมเดินทางไปกับเรา " การเดินทาง " ของคุณ จะสขุสนุกกวา่ท่ีเคย กับผูช้ านาญทัวร์เกาหลีกวา่ 19 ปี 

รหัสโปรแกรมทัวร ์HWACHEON ICE FISHING 5D3N JAN18-XX-W23 

โปรแกรมท่องเที่ยว  เมืองแห่งโอโซน สดุชายแดนเกาหลีใต ้ แวะทักทายอาจมูา้ที่ตลาดพื้น เมือง  สะพานอิสรภาพ  สะพาน  O2 แห่ง
ป่าเขาล าเนาไพร สายน ้าคูร่ัก เทศกาลตกปลาเทรา้ซามอน Hwacheon Sancheoneo Ice Festival ชิมปลาบ ารงุสมอง 
เล่นสเลดบนลานน ้าแขง็ ฟินส์ในถ ้าน ้าแขง็ ป้ันสโนแมน และกจิกรรมไฮไลท์หนา้หนาวที่ - เล่นสกทีี่รีสอร์ทดังของเกาหลี - สวนกรีน

เฮาส์สตรอรเบอร์รี่ - ถ ้าเหมืองทอง “ ควังเมียง “  ผจญภัยไปกบัถ ้าพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตหลากมิติสีสัน – ดินแดนแห่งความสนุก

หฤหรรษ์ ไฮเทคเต็มรปูแบบ @สวนสนุกล๊อตเตเ้วิลด์ พิพิธภัณฑ์พื้นบ ้านเกาหลี Lotte World Folk Museum – ผ่านถนนเซจอง - ผ่าน

ชมบลเูฮา้ส์ – พระราชวังโบราณ  – ศนูย์โสมเกาหลี – เครื่องส าอางเกาหลี- เรียนร ู้วิธีการท าคมิบับ (ขา้วห่อสาหร่าย)  และแต่ง
ชดุฮันบก – ย่านเมียงดอง 

รวมบัตรลิฟท์ Seoul Sky หอชมวิวสงูอนัดับ 3 ของโลก #Lotte World Tower  

ตอ้งเช็คอิน #Seoullo 7017 สะพานลอยฟ้า ไอคอนนิคแหง่ใหม่กรงุโซล 

 

Itinerary Hwacheon Ice Fishing เกาหลี 5 วัน จดัเตม็ 07-30มกราคม18    

จ ำนวนวนั รำคำเร่ิม (บำท) เดินทำง สำยกำรบิน กรุ๊ปคณะ ปกติ 

   5 วัน 15,900 08-30 มกราคม 2018 Budget Airlines 20-31 ท่ำนต่อคณะ 
วนัเดินทำง 5 วนั 3 คืน (พกั 3 คืน @ โรงแรมในกรุงโซลหรืออินชอนหรือจงัหวดัเคียงกโีด)  ระดบั  3 ดำวเกำหลี 
รถโคช บริกำรดว้ยรถซ่ึงมขีนำดของรถจะเป็นไปตำมจ ำนวนของผูโ้ดยสำร ปกติก 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             

ขอบคุณที่มำของภำพดีดีจำกกำรท่องเที่ยวเกำหล ี www.visitkorea.co.kr   ภำพทั้งหมดที่แสดงใช้เพ่ือประกอบควำมเข้ำใจ  
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 

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 อำยุ ของหนังสือเดินทำง ( Passport ) ของผูโ้ดยสำร วำ่จะตอ้งคงมีอำยุเหลือ ณ วนัเดินทำง มำกกวำ่ 6 เดือนขึ้นไป 

และหนังสือเดินทำงเหลือหน้ำกระดำษเพียงพอให้เจ้ำหน้ำทีต่รวจคนไดป้ระทบัตรำ หนังสือเดินทำงอยู่ในสภำพทีดี่ (ไม่ช  ำรุด)  

วัน รายการท่องเทีย่ว B L D 

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


 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานทัวร์เกาหลี-ราคาถูกและคุม้-พิสูจน์ดว้ยผลงาน ดีลคุณภาพ ไมช่ะโงกทัวร์ 

ก่อนซื้ อทัวร์ ศึกษารายละเอียด เช็คใบอนุญาต เยี่ยมบริษัท จ่ายเงินใหก้รรมการผูม้ีอ านาจ เพื่อไม่โดนทัวร์โกง  

เพิ่มคุณค่าการเดินทาง ร่วมเดินทางไปกับเรา " การเดินทาง " ของคุณ จะสขุสนุกกวา่ท่ีเคย กับผูช้ านาญทัวร์เกาหลีกวา่ 19 ปี 
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วนัแรก สนำมบนิสุวรรณภูมิ    - - - 

วนัทีส่อง สนำมบนินำนำชำตอิินชอน ประเทศเกาหลีใต ้– มหัศจรรย์วนัพกัผอ่นมกราคมน้ี 1 วนั เตม็ที ่เมืองHwacheon  
เมืองแห่งโอโซน สุดชายแดนเกาหลีใต  ้แวะทกัทายอาจูม ้าทีต่ลาดพื้นเมือง  สะพานอิสรภาพ  สะพาน O2 
แห่งป่าเขาล าเนาไพร สายน ้ าคูร่กั และเทศกาลตกปลาน ้ าแข็ง Sancheoneo (Moutain Trout) Ice Festival @
เมือง Hwacheon  ชมิปลาบ  ารุงสมอง เ ล่นสเลดบนลานน ้ าแข็ง ฟินส์ในถ ้าน ้ าแข็ง ป้ันสโนแมน กิจกรรม
ไฮไลทห์น้าหนาว 
 พกั 3 คนื @ โรงแรมในกรุงโซลหรืออินชอนหรือจังหวดัเคยีงกโีด 

- X X 

วนัทีส่ำม เทศกาลเล่นสกีสโนว ์ที่ #SKI Resort #JISAN #YANGJI #VIVALDI PARK (ไ ม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์ทุกชนิด – 
สวนกรีนเฮาส์สตรอรเบอร์ร่ี  – เทีย่วถ ้ำเหมืองทอง “ควงัเมียง“  ผจญภยัไปกบัถ ้ำพิพิธภ ัณฑ์ทีม่ีชีวติในแบบ
หลำกมิตแิละสีสนั – กรุงโซล –  ศูนย์เคร่ืองส าอางเวชส าอาง – ไอคอนนิคแห่งใหม่กรุงโซล สะพำนลอยฟ้ำ 
“Seoullo 7017” 

X X X 

วนัทีส่ี่ กรุงโซล  –  ศูนย์โสมเกาหลี – เยี่ยมชมพระราชวงัถ็อกซคูุง –  เดินเลาะถนนเ ลียบก  าแพงหินสีน ้ าตาลเทา
สวยงาม  – ผา่นถนนเซจอง – ผา่นชมบลูเฮาส์ – ศูนย์ฮ๊อกเกต็นำมู" – เรียนรูว้ิธีกำรท  ำคมิบบั (ขำ้วห่อสำหร่ำย) 
+ ฟรี !! แต่งชดุฮนับก – Seoul Sky Tower หอชมววิทีสู่งเป็นอนัดบั 3 ของโลก # Lotte World Tower –  
เทีย่วครบสูตร ดว้ยบตัร Magic Pass Ticket สวนสนุกล็อตเตเ้วลิด์ กบัเคร่ืองเล่นหลำกชนิดท ั้งในร่มและ
กลำงแจ้ง เอ็ดเวนเจอร์กบักำรผจญภยัตำ่งๆ หรือ จะขำ้มสะพำนไปยงัเกำะมหัศจรรย์ Magic Island ทีเ่ต็ม
ไปดว้ยเกำะแห่งกำรคน้หำ ต ัง้อยู่ใจกลำงทะเลสำบ เยี่ยมชมพิพิธภ ัณฑ์พื้นบำ้นเกำหลี Lotte World Folk 

Museum   และ ขบวนพำเหรดโชวสุ์ดอลงักำร (ตำมรอบจัดแสดงของทำงสวนสนุก) 

X X - 

วนัทีห่้ำ กรุงโซล  – ศูนย์น ้ ามนัสนเข็มแดง Red Pine –  ดิวตี้ฟรี –  ชอ้ปป้ิงเมียงดอง " ถนนแฟช ัน่ของเกาหลี –  แวะ
ซือ้ของฝากตดิไมต้ดิมือทีศู่นย์รวมของพื้นเมือง (ละลายเงินวอน) – สนามบนินานาชาตอิินชอน – กรุงเทพฯ 
(หากเวลาอ านวย และบนิกลับดว้ยเทีย่วบนิหลงัเวลา 19.30 น.  เพิ่มฟรี ! ภูเขานัมซาน  หอคอย N Tower  สาย
เคเบิล้ Love Rock Cable คา่บตัรลิฟทข์ึ้นสู่จุดชมววิบนหอคอย  ไม่รวมไวใ้นคา่ทวัร์)  

X X - 

อาหาร  เมนูจัดเต็มเพื่อสุขภาพหลากหลายไม่ซ  ้ากนั #บาร์บคีวิไฟหรือบลูโกกิ #ไกอ่นัดงจิมทคั #หม้อไฟเห็ดโพซดชาบู  #ไกตุ่๋นโสม  #หมูย่าง
คาลบี้ # ไกท่คัคาลบ ี
 

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  F   Jeju Air (7C) หมำยเลข   3-4 
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พร้อมกนัท่ีช ั้น 4 ผูโ้ดยสำรขำออก เช็คอินหมำยเลข  D   Jin Air (LJ) หมำยเลข   3 

พร้อมกนัท่ีช ั้น 4 ผูโ้ดยสำรขำออก เช็คอินหมำยเลข  M   Eastar* Jet  (ZE) หมำยเลข  5-6 

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

การอนุญาตให้ท่านผ่านด่านตรวจคนออกนอกประเทศไทย และ ผ่านด่านตรวจคนเข้าประเทศเกาหลี เพ่ือการท่องเทีย่ว  เป็น
อ านาจของเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้ออกเมอืงของประเทศไทยหรือประเทศเกาหลีในการพิจารณาและอนุญาตให้เดินทางออกจาก
ประเทศไทย หรือ ให้พ  านักอยูใ่นประเทศกาหลีใตเ้พื่อการทอ่งเท่ียว ทางผูจ้ดัไมม่อี านาจและไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได้ 

หากท่านต้องซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศเพ่ือไปและกลับกรุงเทพฯ 
กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาเดินทางได้ 

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 – เมืองฮวาชอน  เชำ้ กลำงวนั เย็นหรือค  ำ่ 

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

ออกเดินทำงสูป่ระเทศเกำหลีใต ้ โดยสำยกำรบิน   JIN AIR (LJ), JEJU AIR (7C), Eastar* Jet (ZE), 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 
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เพื่อให้รายการทอ่งเท่ียวเป็นไปตามก  าหนดการ  ทางคณะทวัร์จะออกเดินทางจากสนามบินหลงัเวลาเคร่ืองลง
ประมาณ 1.40 ช ัว่โมง ทา่นท่ีติดสัมภาษณ์ท่ีดา่นตรวจคนเขา้เมอืง  หากทา่นผา่นเข้าเมือง เรียบร้อย ทา่นตอ้ง
เดินทางไปพบกบัคณะทวัร์ด้วยตนเอง และไมส่ามารถเรียกร้องคา่เดินทางจากทางผู้จัดได ้  
มหัศจรรย์วันพกัผ่อนมกราคมนี้  1 วันเต็มที่ เมืองHwacheon  เมอืงแห่ง
โอโซน เกำหลี สุดชำยแดนเกำหลีใต้ น ้ ำใสสะอำด ภูเขำสวย อำกำศ
บริสุทธ์ิ อนุรักษ์วิถีชีวิตดั้งเ ดิมให้เข้ำกบัยุคชีวิตดิจิทอลได้อยำ่งลงตัว
ดว้ยกนัยังลงตัว  ท่ีตั้งเทศกำลหน้ำหนำวอนัดบั 1 เกำหลี- เทศกำลตกปลำ

น ้ ำแข็ง Sancheoneo (Moutain Trout) Ice Festival @ เมอืง Hwacheon    
แ

ว
ะ

ทั
ก

ทายอาจูม้าทีต่ลาดพ้ืนเมือง  แหล่งรวมวตัถุดิบท  ำอำหำรท ัง้ส ำเร็จรูปและที่ตอ้งน ำกลบัไปปรุงอำหำรทำนเองทีบ่ำ้น อีกท ั้ง
ยงัมีของแห้ง ผลไมส้ดจ ำหน่ำย   พำทำ่นเ ดินแบบ Slow Life โดยย ้อนภำพกลับไปชว่งแห่งเ วลำที่คำบสมุทรเกำหลีตอ้ง

เจ็บปวดจำกเป็นเมืองอำณำนิคมของญีปุ่่นจนไดร้บัอิสรภำพในปี ค.ศ. 1945  ทีส่ะพานอิสรภาพ  เพื่อบ  ำบดัควำมคดิและเกิด

ควำมสงบในใจตน  เพลิดเพลินกับการรับโอโซนเต็มปอดที ่#สะพาน O2 ทีพ่ำดผำ่นสำยน ้ ำขนำบภูเขำเพื่อเขำ้สู่เขต
ป่ำธรรมชำติ  บนผวิน ้ ำจะสะทอ้นภำพควำมสวยงำมของสะพำนคูน่ ้ ำตดัดว้ยภูเขำและทอ้งฟ้ำ และเห็นควำมอุดมสมบรูณ์ของ

ป่ำจำกกล่ินธรรมชำตทิีโ่ชยมำ   พำท่ำนปล่อยอำรมณ์โรแมนตกิทีส่ายน ้าคู่ รัก สถำนที่ประตมิำกรรมคู่ต ัง้อยู่เ ล้ือยรอบขำ้ง

แม่น ้ ำฮวำซอน  สถำนทีท่ีเ่รำจะคูร่กัเกำหลีจะมำแสดงสญัญำรกักนั  และไปฟินส์กันต่อ....กับเทศกาลตกปลาน ้าแข็ง  ชิม
ปลำบ  ำรุงสมอง เล่นสเลดบนลำนน ้ ำแข็ง ฟินส์ในถ ้ำน ้ ำแข็ง ป้ันสโนแมน กจิกรรมไฮไลทห์น้ำหนำวทีร่อตอ้นทำ่นอยู่ 

เทศกาลตกปลาน ้าแข็ง Sancheoneo (Moutain trout)  Ice Festival @ เมือง Hwacheon  ตลอด
ท ัง้เดือนมกราคม สนุกกบัเทศกาลตกปลาน ้ าแข็งทีใ่หญท่ีสุ่ดของเกาหลีใต ้มีนักทอ่งเทีย่วมาเยือนนับลา้นคนทกุปี โดยปกติ
เดือนมกราคม แม่น ้ า  Hwacheongang จะแปรสภาพเ ป็นน ้ าแข็ง ให้ ทุกคนเ ดินลงไปนั่งตกปลาเทร้าท์ภู เขา ห รือ 
Sancheoneo กนัได้ โดยปลาเทรา้ท์ภู เขานั้ นวา่กนัว่า 
เป็นสายพนัธ์ุเดียวกนักบัปลาแซลมอน อาศยัอยู่ในน ้ าเย็น 
อุณหภูมิต ั้งแต่ 20 องศาเซลเซียสลงไป   อิสระเดินชม
ประตมิากรรมแกะสลักหิมะน ้ าแข็งในรูปทรงตา่งๆ ท ั้ง
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กลางแจ้งและในร่ม  ขนาดใหญ ่โดยจัดทีมไดอ้ย่างน่ารักน่าถ่ายรูปมากมาก  ป้ันรูปสโนวแ์มนและตกแตง่ตามใจชอบ  จับปลา
โปโล 2 มือ หน้าผาน ้ าแข็ง เ ขียนค  าอธิษฐานขอพรขึ้ นปีใหม่เทศกาลโคมไฟปลา  เพลิงขายอาหารทอ้งถ่ิน  และความเซอร์
ไพรส์กบักจิกรรมใหม่ๆ ทีเ่กดิทกุปี (ไม่รวมคา่เคร่ืองเล่น คา่กจิกรรมบางชนิด)   

เฉพาะท่านที่เดินทางกับเรา ท่านจะได้รับความพิเศษ    ยืมอุปกรณ์ตกปลาเพ่ือประลองฝีมือการตกปลากัน  

ให้สนุกเพลิดเพลิด กับการเล่นสโนสเลดแบบชาวน ้าแข็ง  !!!!  เข้าถ ้าภูเขาแกะสลักน ้าแข็ง  ลิ้มลองปลาเทร้าซา
มอลย่างตัวโตอีกท่านละ 1 ตัว (หวานมันส์..อร่อย) เพ่ืออาหารบ ารุงสมอง และ ..... 

เทีย่ง เมนูบาร์บีคิวไฟหรือบลูโกกิ  เป็นเน้ือหมูสไลด์หมกัซอสคนัจังและเคร่ืองปรุงรส ผดัย่างขลุกขลิกบนกะทะ  
ค  า่ ลิ้มลองเมนูดังตามละคร Winter Love Song “ ทคัคาลบี “  หรือไกบ่าร์บคีวิผดัซอสเกาหลีแห่งเมืองชนุชอน  
หลงัอาหารค  า่ พ าท่าน เข ้ าเ ช็ ค อิน ที่พ ั ก  ณ  โรงแรม   Incheon Bliss, Incheon Charis, Suwon JM, Suwon New M, Seoul 

Benikea, Karak, Co-op City  (3 ดาวเกาหลี) หรือเทยีบเทา่ 
 

DAY วันทีส่าม   เคียงกีโด - กรุงโซล  เชำ้ กลำงวนั เย็นหรือค  ำ่ 

3  x x x 

เชา้  อาหารเช้า แบบอเมริกันเกาหลีชุด หรือ เซมิ ที ่ห้องอาหารโรงแรม 
เชา้ เทศกาลเล่นสกีสโนว์  ท่ี #SKI Resort #JISAN #YANGJI #VIVALDI PARK 

ทา่นสามารถเพลิดเพลินกบัลานหิมะทีก่วา้งใหญ ่และเนินเล่นสกรีะดบัตา่งๆ  กระเชา้ลิฟท ์ทางรีสอร์ทยงัมีบริการกีฬาในร่ม
ชนิดอ่ืน รา้นอาหาร คอฟฟ่ีชอ้ป ซปุเปอร์มาร์เก็ดไวค้อยบริการ ทา่นจะประทบัใจกบัประสบการณ์แปลกใหม่ทีน่ี่     (ราคา
อุปกรณ์การเช่าโดยประมาณ)   1) อุปกรณ์การเ ล่นสก ีประมาณ  40-45,000 
วอนตอ่เชต็ (รวมค่าไม้สกี  กระดานเล่ือน และรองเทา้สกี)     2) กระเชา้ลิฟ
ส าหรับท่านทีเ่ ล่นสกี คร่ึงวนั ประมาณ 50-55,000 วอนตอ่ทา่น  เตรียมตวั
กอ่นเล่นสกี ควรเตรียม ถุงมือสก ีผา้พนัคอ แวน่กนัแดด เส้ือแจ๊คเก็ตกนัน ้ า
หรือผา้ร่ม และกางเกงรัดรูป ขอค  าแนะน าและฝึกวธีิการเล่นจากไกด์ทอ้งถ่ิน
กอ่นลงสนามจริง เพื่อความปลอดภยัของทา่นเองเป็นส าคญั     (หมายเหต.ุ... 
ปริมาณของหิมะและการเปิดให้บริการชองลานสก ีขึ้นอยู่กบัความเอ้ืออ านวย
ของอากาศ หากไม่มีหิมะเพียงพอ ลานสกอีาจจะปิดให้บริการ)   

เทีย่ง เมนูหมูย่าง คาลบี อาหารพื้นเมืองเกาหลีทีเ่ ล่ืองชือ่และรูจ้ักกนัดีท ัว่โลก มีรสชาตอิอกหวาน นุ่มและกลมกล่อม 

บา่ย สวนกรีนเฮาส์สตรอร์เบอร์ร่ี พาไปชมสวนกรีนเฮาส์สตรอรเบอร์ร่ี ให้
ทา่นไดเ้กบ็ผลไมส้ดๆ และยงัไดค้วามรูว้่าชาวเกาหลีมีวิธีการปลูกอย่างไรจึง
ได้ผลผลิตดีและหวานหอมชวนน่ารบัประทาน อิสระถ่ายรูป เ กบ็ชมิสตรอ
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เบอร์ร่ีทานเป็นทีร่ะลึก (จ านวนเก็บขึ้นอยู่กบัผลิตผลในแต่ละสัปดาห์ และนโยบายของเจ้าของสวน ไม่สามารถน าออกมา
รบัประทานภายนอกไร่ได)้   

จากนั้น ถ ้าเหมืองทอง  “ ควังเมียง ”  ผจญภยัไปกบัถ ้าพิพิธภณัฑ์ที่มีชวีติในแบบหลากมิตแิละสีสนั สถานทีแ่ห่งน้ีเป็นเหมืองขุด

ทองของญี่ปุ่นในอดีต   หลงัจากหมดยุคการล่าอาณานิคม  เหมืองทองแห่งน้ีจึงถูกปล่อยทิง้ร้าง ปัจจุบนัทางการเกาหลีได้
ปรบัปรุงและพฒันาถ ้าแห่งน้ีให้เป็นสถานที่ทอ่งเทีย่ว ถ ้ าแห่งน้ีจึงถือได้วา่เป็นพิพิธภณัฑ์มรดกแห่งความสร้างสรรค์และ
อนุรกัษ์  ย ังเป็นสถานทีส่ าคญัทางประวตัศิาสตร์ มีความลึกถึง 8  ช ั้น (อนุญาตเขา้ชมแค ่2 ช ัน้บน)  ภายในถ ้ ามีความยาวถึง 
275 เ มตร จะแบง่ออกเ ป็นห้องๆ โดยได้รบัการออกแบบจากศิลปินชื่อดงัท ัว่ประเทศเกาหลีใต ้เชน่ ห้องแห่งแสงสวา่งและ
ความมืด, ห้องสวนสวยธรรมชาต,ิ ห้องจัดงานเล้ียง ประชมุสมัมนา, ห้องพิพิธภณัฑ์สัตวน์ ้ า, ห้องถนนสีทองหรือเสน้ทาง
แห่งความมัง่ค ัง่และสุขภาพดี, ห้องน ้ าตกสีทองทีม่ีความสูง 3.6 เมตรและกวา้งถึง 8.5 เมตร, ห้องพระราชวงัทองค  า, ห้องจัด
แสดงโครงสรา้งของถ ้าควงัเมียง และห้องจัดแสดงไวน์ ไวน์คุณภาพดีทีน่ ามาจัดแสดงมาจากท ัว่ประเทศเกาหลีใต ้ทา่น
สามารถชมิและเลือกซือ้ไวน์ไดจ้ากทีน่ี่   

ไดเ้วลาสมควร เ ดินทางเข ้าเมืองหลวงกรุงโซล  ทีม่ีประชากรถึง 1 ใน 4 ของประเทศ  มีตกึ 63 ช ั้น ตกึทีสู่งทีสุ่ด  มีแม่น ้ าฮ ัน
ไหลผา่นใจกลางเมืองหลวงของกรุงโซล   ศูนย์ผลิตภัณฑ์ความงาม เค ร่ืองส าอางเวชส าอาง   ให้ทา่นเ ลือกซือ้คอสเม
ตกิหลากยี่ห้อคุณภาพทีผู่ห้ญ ิงชาวเกาหลีท ั้งสาวท ัง้ไม่สาว ลว้นให้ความส าคญักบัเร่ืองผวิหน้าคอ่นขา้งมาก โดย เฉพาะในกลุ่ม
บ  ารุงผวิพื้นฐาน Skin Care และฟังค  าแนะน าการดูแลผวิพรรณ จากผูช้  านาญการ 

เย็น  เมนูเปิบพิสดาร-ไก่ตุ๋นโสม อาหารวงัในสมยักอ่น เชือ่กนัวา่บ  ารุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟทา่นละ 1 ตวั ในหมอ้ดินรอ้น   

หลงัอาหารค  า่ เทีย่วไอคอนนิคแห่งใหม่กรุงโซลทีต้่องไปเช็คอิน  สะพานลอยฟ้า “ Seoullo 7017 ” ที่เปล่ียนจากทาง
ส าหรบัรถ  ให้เป็นทางส าหรบัคน กอ่สรา้งสมยัปี 1970 และกลายร่างเป็นสวนลอยฟ้าในปี 2017 น้ี  เพื่อการยกระดับ
คณุภาพชีวิตเมืองใหญ่ให้ดีขึ้น  ถือเป็นงานนวตักรรมสีเขียวคู่กบั
วฒันธรรมทอ้งถ่ินอย่างย ัง่ยืน  โดยฝีมือกลุ่มนักออกแบบช ัน้น าเกาหลี
ใตร่้วมกบับริษทัสถาปนิกระดบัโลกอย่าง MVRD ของเดนมาร์ก 
ตลอดเส้นทางเดิน เราจะไดส้ัมผสักบัตึกต่างๆ ที่มีความหมายกบั
ชาวกรุงโซล และสวนกระถางพ ันธ์ุไมต้า่งๆ กวา่ 200 สายพันธ์ุท ัว่
กรุงโซล ทีจ่ะสลบัสบัเปล่ียนกนัผลิใบออกดอกกนัตลอดท ั้งปี ความดีงามอีกอย่างคอืบนทางเดินยงัรายล้อมไปดว้ยของดีเ ก 

าหลี เชน่ ศูนย์ขอ้มูลนักทอ่งเทีย่ว รา้นกาแฟ รา้นอาหารว่าง ขนมพื้นเมือง  รา้นขายของทีร่ะลึก  รา้นรวง  คาเฟ่หนังสือ ลาน

https://www.mvrdv.nl/en/home


 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานทัวร์เกาหลี-ราคาถูกและคุม้-พิสูจน์ดว้ยผลงาน ดีลคุณภาพ ไมช่ะโงกทัวร์ 

ก่อนซื้ อทัวร์ ศึกษารายละเอียด เช็คใบอนุญาต เยี่ยมบริษัท จ่ายเงินใหก้รรมการผูม้ีอ านาจ เพื่อไม่โดนทัวร์โกง  

เพิ่มคุณค่าการเดินทาง ร่วมเดินทางไปกับเรา " การเดินทาง " ของคุณ จะสขุสนุกกวา่ท่ีเคย กับผูช้ านาญทัวร์เกาหลีกวา่ 19 ปี 
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กจิกรรม เป็นตน้ มาเดินชว่งระหวา่งวนัจะไดอ้ารมณ์นึง มาชว่งตอนดึกสะพานก็จะเปิดไฟเรืองแสง ท  าให้ได้ฟีลอีกแบบนึง 
เรียกไดว้า่มาเทีย่วไดท้กุเวลาเลย 

ไดเ้วลาสมควร  พ าท่าน เข ้ าเ ช็ ค อิน ที่พ ั ก  ณ  โรงแรม   Incheon Bliss, Incheon Charis, Suwon JM, Suwon New M, Seoul 

Benikea, Karak, Co-op City  (3 ดาวเกาหลี) หรือเทยีบเทา่ 
 

DAY วันทีส่ี่   กรุงโซล  เชำ้ กลำงวนั เย็นหรือค  ำ่ 

4  x x - 

เชา้ อาหารเช้าแบบอเมริกันเกาหลี ชุด หรือ เซมิ ที ่ห้องอาหารโรงแรม 
 
 
 
 
 
 

เชา้ ศูนย์โสมเกาหลี   ทกุทา่นจะไดรู้จ้ักสมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแห่งมวลสมุนไพร  เพราะเกาหลีใตเ้ ป็นประเทศทีม่ีการ
ผลิตโสมเกาหลีทีม่ีคุณภาพเป็นอันดบั 1 ของโลก  ซึ่งใครใครทีไ่ด้มาเทีย่วกจ็ะชืน่ชอบหาซื้อเป็นของฝากเพราะราคาทีถู่กว่า
เมืองไทยและคณุประโยชน์นานัปการ เช่น ชว่ยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ชว่ยท  าให้จิตใจสงบและ
เพิ่มพละก  าลงัโดยส่วนรวม  สรรพคณุทางการแพทย์ ชว่ยบ  ารุงหัวใจ ป้องกนัโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ 

ลดและป้องกนัมะเ ร็ง   เยี่ยมชมพระราชวังถ็อกซูคุง ซึ่งมีส่ิงก่อสรา้งที่น่าชมเป็นอนัมาก เช่น ประตูหลักแทฮนัมุน 
(Daehangmun Gate) พระทีน่ั่งชงุวาจอนและทอ้งพระโรง และซกโชจอน (Soekjojeon) อนัเป็นส่ิงกอ่สร้างแบบตะวนัตกแห่ง
เดียวในบรรดาพระราชวงัตา่งๆ ในเกาหลี ซกโชจอนแห่งน้ี เป็นทีต่ ัง้ของพิพิธภณัฑ์พระราชวงั ซึ่งเป็นที่เกบ็ส่ิงของทีใ่ชใ้น

พระราชวงัในสมยัราชวงศ์โชซอน นอกจากน้ียงัมีพิพิธภ ัณฑ์ศิลปะถ๊อกซกูงุ ซึ่งแสดงผลงานทางศิลปะสมยัใหม่มากมาย   พา

ท่านเดินเล าะถนนเลียบก าแพง หินสีน ้ าตาลเทาสวยงาม (Stonewall Street) ขา้งพระราชวงั  ที่ขึ้นชื่อเร่ืองความสวยงาม
และโรแมนตกิสายหน่ึงในกรุงโซล  สองข ้างทางของถนนแห่งน้ีจะเรียงรายไปดว้ยตน้กงิโกะ (แปะกว๊ย) ทีป่ลูกไวเ้ลียบไปกบั
ความโคง้ของเสน้ถนน   ภายในถนนแห่งน้ี ยงัเป็นที่ต ัง้ของโรงละคร โบสถ์ พิพิธภณัฑ์ศิลปะ และรูปป้ัน 3 มิติ จางดอกแด 
(Jangdockdae) อยู่ตรงบริเวณลานน ้ าพุหน้าพิพิธภณัฑ์ศิลปะแห่งกรุงโซล  ในชว่งใบไมร่้วง ถนนแห่งน้ีจะเปล่ียนเป็นสีเหลือง
สะพรัง่ นั่งรถผ่านถนนสายส าคัญเช่นถนนใจกลางเมือง “เซจองโนะ” และถนนที่มีการเปิดปิดเป็นเวลา-สถานที่ตั้งท  าเนียบ
และบลูเฮาท์หรือบ้านประจ  าต  าแหน่งประธานาธิบดี     

เทีย่ง เมนูหม้อไฟชาบูเห็ด คลา้ยการตม้รวมมิตรสุกี้หมอ้ไฟ  ประกอบไปดว้ยเน้ือหมูสไลด์ ผกัและเห็ดและวุน้เสน้เกาหลี   



 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานทัวร์เกาหลี-ราคาถูกและคุม้-พิสูจน์ดว้ยผลงาน ดีลคุณภาพ ไมช่ะโงกทัวร์ 

ก่อนซื้ อทัวร์ ศึกษารายละเอียด เช็คใบอนุญาต เยี่ยมบริษัท จ่ายเงินใหก้รรมการผูม้ีอ านาจ เพื่อไม่โดนทัวร์โกง  
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บา่ย ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู เพื่อนทีดี่ในการด าเนินชีวติ “ ฮ๊อกเกต็นามู ” ตน้ไมช้นิดน้ี เจริญเตบิโตในป่าลึกบนภูเขาทีป่ราศจาก
มลภาวะและระดบัสูงเหนือน ้ าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพนัธ์ุฮ๊อกเกต็น้ี..ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามารบัประทานเพื่อชว่ย
ดูแลตบัให้สะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็งไม่ถูกท  าลายจากการด่ืมแอลกอฮอล์ กาแฟ บหุร่ี สารตกคา้งจากอาหารและยา       

จากนั้น เรียนรู้วิธีการท าคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) อาหารง่ายๆๆที่คนเกาหลีนิยมรบัประทาน คมิ แปลวา่ สาหร่าย บบั แปลว่า 
ขา้ว จะเป็นแทง่ยาวๆ แลว้เคา้กจ็ะหั่นเป็นชิ้นๆพอดีค  า จ้ิมกะซอ้ิีวคงัจังเกาหลีหรือวาซาบกิไ็ด ้จำกนั้นเชญิทำ่นร่วมเป็นส่วน
หน่ึงของชำวเกำหลีโดยกำรแตง่กำยชดุประจ ำชำติตำ่งๆ (ชดุฮนับก) พรอ้มถ่ำยรูปเป็นทีร่ะลึก เพื่อไปอวดคนทำงบำ้น 

จากนั้น ตึกที่สูงทีสุ่ดในเกาหลี Lotte World Tower  (Seoul Sky)  เป็น โดยมีท ั้งหมด 123 ช ัน้  ความสูงอยู่ที ่554.5 
เมตร หรือ 1,819 ฟุต ซึ่งตอนน้ี Seoul Sky ไดต้ิดอยู่ใน Top 5 ตกึระฟ้าที่สูงทีสุ่ดในโลก!  มาพรอ้มกบัคอนเซปต ์“ The 
Beauty and Pride of Korea "   และไดร้ับการบนัทึกในสถิติโลก กนิเนสส์ (Guinness World Records) 3 อย่างคือ Sky 
Deck ช ั้น 118 เป็นหอชมวิวที่มีพื้น เป็นกระจกที่สูงที่สุดในโลก  ลิฟท์ Sky Shuttle เป็นลิฟท์โดยสารคู่ที่เร็วทีสุ่ด ด้วย
ความเร็ว 10 เมตร / วนิาท ีและ Sky Shuttle ยงัเป็นลิฟทท์ีใ่ชง้านในระยะทางทีย่าวนานทีสุ่ด อีกท ัง้นวตักรรมไฮเทคลอ้ไปกบั

วฒันธรรมเกาหลีต ัง้แตท่างเขา้ถึงทางออก  (รวมบัตรขึ้นลิฟท์ Lift  ไว้เรียบร้อย) 
เย็น อิสระอาหารเย็นภายในสวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์เพ่ือความคุ้มค้า !   

 
 สวนสนุกล็อตเต้เวิล ด์ พาท่านปล่อยความแก่และเติมเต็มความสุขของท่านด้วยบัตร Magic Pass Ticket  

ซึ่งทา่นสามารถเลือกเล่นเคร่ืองเล่นได้ไม่จ ากดัรอบ ทีดิ่นแดนแห่งความสนุกหฤหรรษ์และไฮเทคเต็มรูปแบบทีส่วนสนุกล็อต
เตเ้วิลด์ (Lotte World Adventure) สวนสนุกในร่มทีใ่หญท่ี่สุดในเกาหลี สนุกสนานกบัเคร่ืองเ ล่นหลากชนิดท ัง้ในร่มและ
กลางแจ้ง เอ็ดเวนเจอร์กบัการผจญภยัตา่งๆ เชน่ Wild Wing, Wild Velley, Wild Jungle, The Adventure of Sindbad, The 
Conquistador, Flume Ride,The French Revolution, Jungle Adventure และ Pharaoh's Fury ผจญภยัในโลกของซิน
แบต สุดยอดความเสียวกบัหอคอยไฮโดดรอป โรงหนังสามมิต ิ ไวกิ้ง บอลลูน โอแดเซแฟนตาซ ีเป็นตน้ หรือจะขา้มสะพาน
ไปยงัเกาะมหัศจรรย์ Magic Island ทีเ่ตม็ไปดว้ยเกาะแห่งการคน้หา ต ัง้อยู่ใจกลางทะเลสาบ หรือจะนั่งรถรางไฟฟ้าชมความ
งามของสวนสนุกท ัง้หมด   เกมส์การละเล่นต่างๆ  รา้นขายอาหารรูปแบบตา่งๆ  รา้นขายของทีร่ะลึกเฉพาะของสวนสนุก ค  ่า



 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานทัวร์เกาหลี-ราคาถูกและคุม้-พิสูจน์ดว้ยผลงาน ดีลคุณภาพ ไมช่ะโงกทัวร์ 

ก่อนซื้ อทัวร์ ศึกษารายละเอียด เช็คใบอนุญาต เยี่ยมบริษัท จ่ายเงินใหก้รรมการผูม้ีอ านาจ เพื่อไม่โดนทัวร์โกง  
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คนือนัแสนโรแมนติกกบัเพื่อนหรือครอบครัวหรือหวานใจกบัความทรงจ าและความประทบัใจกบัขบวบพาเหรดโชว์ (ตาม
รอบจัดแสดงของทางสถานที)่ 

ไดเ้วลาสมควร  พ าท่าน เข ้ าเ ช็ ค อิน ที่พ ั ก  ณ  โรงแรม   Incheon Bliss, Incheon Charis, Suwon JM, Suwon New M, Seoul 

Benikea, Karak, Co-op City  (3 ดาวเกาหลี) หรือเทยีบเทา่ 
 

DAY วันทีห้่า  กรุงโซล  - สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ เชำ้ กลำงวนั เย็นหรือค  ำ่ 

5  x x - 

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

ประเทศเกาหลี เ ป็นงานนวตักรรมวิจัยชิน้ใหม่ล่าสุดของเกาหลี เพื่อชว่ยผูท้ีม่ี ปัญหาเร่ืองไขมันอุดตนัในเสน้เลือด คลอ
เรสเตอรอลในเลือดสูง ไขขอ้เส่ือม หรือ การไหลหมุนเวยีนของเลือด  เป็นตน้ กวา่จะมาท  าเป็นน ้ ามนัสนสกดัได้ 1 แคปซูล 
ตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 2.7 ก.ก.  แนะน าให้ทกุทา่นเลือกซือ้เป็นของฝากสุขภาพเพื่อตวัทา่นเองและคนทีท่่านรกัหรือ
คนทีท่า่นเคารพ  เพราะเป็นสารอาหารธรรมชาต ิทีว่จิัยจากโรงพยาบาลช ัน้น าในเกาหลีแลว้วา่ ไม่มีผลขา้งเคยีง 

ขาช้อปต้อง #ดิวตี้ฟรีเกาหลี   (ปัจจุบนัเป็นทีนิ่ยมมาก เพราะ ดิวตร้ีฟรีประเทศน้ี มีถึง 5 บริษทัแข่งขนักนั)  เพลิดเพลินกบั
การชอ้ปป้ิง ณ  ห้างปลอดภาษี  ให้ทา่นได้เลือกซื้อสินคา้แบรนด์เนมน าเขา้จากตา่งประเทศมากมายหลากหลายชนิด รวมท ั้ง
สินคา้แบรนด์เกาหลียอดนิยมทีช่าวเกาหลี ชาวจีน และชาวญีปุ่่น ในราคาน่าซือ้ 

ช้อปป้ิงเมียงดอง " ถนนแฟช่ันของเกาหลี  "   อิสระชอ้ปป้ิงบริเ วณเมียงดอง Myeongdong ถูกขนานนามวา่ " ถนน
แฟช ัน่ของเกาหลี " แหล่งรวมความฮิปใหม่ ไม่ตกเทรน ! ราคาระดบักลางถึงสูงเมื่อเทยีบกบัตลาดทงแดมุน ห้างบตูกิหลาก
ยี่ห้อต ัง้แตแ่บรนด์เนมตา่งชาตถึิงเกาหลี รา้นเส้ือผา้มีสไตล์ห้องเล็กๆ  ร้าน Creative Lifestyle  รา้นรองเทา้ รา้นท  าผม รา้น
เคร่ืองประดบั รา้นคอสเมตกิ  รา้นกาแฟ รา้นไอศครีม รา้นขนม   จากนั้น  

เทีย่ง เมนูอันดงจิมทคั หรือ ไก่ต้มแห่งเมืองอันดอง  (เมืองอนัดงเป็นหน่ึงของร่องรอยสุดทา้ยทีย่งัคงเหลืออยู่ของเกาหลี เป็น
ขุมทรพัย์ทีม่ีคา่ของประเพณีลทัธิขงจ้ือ)   

 (หากเวลาอ านวย และบินกลับด้วยเทีย่วบินหลังเวลา 19.30 น.  เพิม่ฟรี ! ภูเขานัมซาน  หอคอย N Tower  

สายเคเบ้ิล Love Rock Cable   พาทา่นขึ้นภูเขานัมซาน Namsan – ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงและอิสระ
ถ่ายรูปคูห่อคอย N Tower เป็น 1 ใน 17 หอคอยเมืองทีสู่งที่สุดในโลก  
สูงถึง 480 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเล ณ เขานัมซานใจกลางเมืองหลวง 
สถานที่ละครหนังเ กาหลีหรือหนังไทยสไตล์เ กาหลีมาถ่ายท  ากนั 
(ความเชื่อ: เตรียมแม่กุญแจลูกกญุแจเพื่อไปล็อคกญุแจคู่รกั ณ Love 
Rock Cable  ซีง่เชือ่กนัวา่ ถา้ใครขึ้นมาคลอ้งกญุแจและโยนลูกกญุแจ



 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานทัวร์เกาหลี-ราคาถูกและคุม้-พิสูจน์ดว้ยผลงาน ดีลคุณภาพ ไมช่ะโงกทัวร์ 
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ทิง้ไป คูร่กั คูค่รอบครวั คูเ่พื่อน คูพ่ี่น้อง คูม่ิตรนั้นจะมีความรกัทีย่ ัง่ยืนหรือไม่มีใครมาพรากจากกนัได)้  (ค่าบัตรลิฟท์ขึ้นสู่จุด
ชมวิวบนหอคอย  ไม่รวมไว้ในค่าทัวร์)   

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  

 

เมนูอาหารทัวร์ส าหรับคณะ (ภาพอาหารทีแ่สดงใชเ้พื่อประกอบความเขา้ใจ) 
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  
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   

 

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  



 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานทัวร์เกาหลี-ราคาถูกและคุม้-พิสูจน์ดว้ยผลงาน ดีลคุณภาพ ไมช่ะโงกทัวร์ 

ก่อนซื้ อทัวร์ ศึกษารายละเอียด เช็คใบอนุญาต เยี่ยมบริษัท จ่ายเงินใหก้รรมการผูม้ีอ านาจ เพื่อไม่โดนทัวร์โกง  
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การลา้งพิษ 

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   

 

เมนูอันดงจิมทคั  หรือ ไก่ต้มแห่งเมืองอันดอง  (เมืองอนัดงเป็นหน่ึงของร่องรอยสุดทา้ยทีย่ ังคง
เหลืออยู่ของเกาหลี เป็นขุมทรพัย์ทีม่ีคา่ของประเพณีลทัธิขงจ้ือ)  อาหารจานน้ีถือเป็นอาหารพิเศษเมนูหน่ึง
...บนโต๊ะอาหารของบา้นเศรษฐใีนหมู่บา้นอันดงในสมัยราชวงศ์โซซอน  อุดมไปดว้ยโปรตีนจากไก ่
วติามิน แร่ธาตตุา่งๆ จากสารพดัผกั และวุน้เ สน้จันทเ์กาหลี อาหารมีรสจัดจ้านเผด็ๆ รอ้นๆ  เ คม็ๆ หอมๆ 
จากพริกทีไ่ดช้ือ่วา่เผด็ที่สุดในเกาหลี Cheong Yang Gochu และ ซอสแม๊กกี้ Ganjang   รสชาติเผด็เล็กน้อย 
เน่ืองจากวา่เป็นการหมกัซอสสูตรพิเศษของเกาหลี       

 

 

 

Price & Conditions       Hwacheon Ice Fishing  เกาหลี 5 วัน จดัเตม็ 07-30มกราคม18    

ราคานี้เป็นราคาส าหรับนักท่องเทีย่วชาวไทยหรือผู้ ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น  (นักท่องเทีย่วต่างประเทศ โปรดเช็ค)  

จ ำนวนวนั รำคำเร่ิม (บำท) เดินทำง สำยกำรบิน กรุ๊ปคณะ ปกติ 

   5 วัน 15,900 08-30 มกราคม 2018 Budget Airlines 20-31 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 01/08/17 

 สงวนสิทธิในเร่ืองเที่ยวบินและตำรำงบิน รำคำ และ รำยกำร เปลี่ยนแปลงหรือสบัเปลี่ยนได ้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 
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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  
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  มกราคม 2018 (ที่นั่งจ  ำกัดในแต่ละวนั จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 
เช็คอิน วันออกเดินทาง วันเดินทางกลับ ราคา/ท่าน(บาท) ห้องเดี่ยว+ หมายเหตุ 
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วนัจนัทร์ 08 มกราคม 18 12 มกราคม 18 15,900 4,900  

วนัองัคำร  09 มกราคม 18 13 มกราคม 18 15,900 4,900  

วนัพธุ 10 มกราคม 18 14 มกราคม 18 17,900 4,900  

วนัพฤหัส 11 มกราคม 18 15 มกราคม 18 17,900 4,900  

วนัศุกร์ 12 มกราคม 18 16 มกราคม 18 17,900 4,900  

วนัเสาร์ 13 มกราคม 18 17 มกราคม 18 16,900 4,900  

วนัอำทิตย์ 14 มกราคม 18 18 มกราคม 18 16,900 4,900  

วนัจนัทร์ 15 มกราคม 18 19 มกราคม 18 16,900 4,900  

วนัองัคำร  16 มกราคม 18 20 มกราคม 18 16,900 4,900  

วนัพธุ 17 มกราคม 18 21 มกราคม 18 17,900 4,900  

วนัพฤหัส 18 มกราคม 18 22 มกราคม 18 17,900 4,900  

วนัศุกร์ 19 มกราคม 18 23 มกราคม 18 17,900 4,900  

วนัเสาร์ 20 มกราคม 18 24 มกราคม 18 16,900 4,900  

วนัอำทิตย์ 21 มกราคม 18 25 มกราคม 18 16,900 4,900  

วนัจนัทร์ 22 มกราคม 18 26 มกราคม 18 16,900 4,900  

วนัองัคำร  23 มกราคม 18 27 มกราคม 18 16,900 4,900  

วนัพธุ 24 มกราคม 18 28 มกราคม 18 17,900 4,900  

วนัพฤหัส 25 มกราคม 18 29 มกราคม 18 17,900 4,900  

วนัศุกร์ 26 มกราคม 18 30 มกราคม 18 17,900 4,900  

วนัเสาร์ 27 มกราคม 18 31 มกราคม 18 16,900 4,900  

วนัอำทิตย์ 28 มกราคม 18 01 กมุภาพนัธ์ 18 16,900 4,900  

วนัจนัทร์ 29 มกราคม 18 02 กมุภาพนัธ์ 18 16,900 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
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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 จากเจ้าหน้าทีแ่รงงานไทยหรือเจ้าหน้าทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้าหน้าทีต่รวจคนเขา้เมืองทีป่ระเทศเกาหลี ทาง
ผูจ้ัดและทางสายการบนิจะไม่รบัผดิชอบคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นทกุกรณี   ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับที่ประเทศเกาหลีเรียก
เก็บ   ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบินถดัไปทีม่ีที่นั่งวา่งหรือตามวนัเดินทางของต ัว๋เ คร่ืองบนิ  ท ั้งน้ีแลว้แต่ทาง
เจ้าหน้าทีต่รวจคนและสายการบนิ ทำงผูจ้ัดไม่สำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได ้
โรงแรมท่ีพกัท่ีระบใุนรายการทัวร  ์อำจมีกำรเปล่ียนแปลง เน่ืองจำกเป็นทวัร์รำคำพิเศษ (โรงแรมทีพ่กัไม่ไดอ้ยู่ในใจกลำง
เมือง) ปกตผูิจ้ัดจะแจ้งให้ทรำบกอ่นกำรเดินทำงอย่ำงน้อยประมำณ  3-5 วนั พรอ้มท ัง้ใบนัดหมำยเตรียมตวักำรเดินทำง 
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 40,000 วอนท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ (คา่บริการของคนขับรถ+ไกด์+หัวหนา้ทัวร์) 
เง่ือนไขใน

การจอง   
มัดจ าท่านละ 5,000 บาทต่อท่าน หรือ ช่วงเทศกาล High Season หรือ

เท่ียวบินเหมาล า  มัดจ าท่านละ 10,000 บาทต่อท่าน  โดยปกติจะต้องด าเนินการโอน
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เงินภายใน 1-2 วนันบัจากวนัท่ีท าการจองและส่งใบเรียกเก็บเงิน และช  ำระส่วนทีเ่หลือกอ่นวนัเดินทำงอย่ำงน้อย 25 
วนักอ่นเ ดินทำง หรือ 35 วนัล่วงหน้ำในช่วงเทศกำล High Season (เทศกำลปีใหม่ เ ทศกำลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษำยน วนั
แรงงำน วนัฉตัรมงคล  วนัหยุดส ำคญัทำงศำสนำ ตลอดเดือนตลุำคม ตลอดเดือนธันวำคม)  หำกไม่ช ำระมัดจ  ำตำมก  ำหนด ขอ
อนุญำตตัดที่นั่งให้ลูกค้ำท่ำนอ่ืนที่รออยู่    กำรช  ำระไม่ครบ ทำงผูจ้ัดถือวำ่ทำ่นยกเลิกกำรเดินทำงโดยไม่มีเงื่อนไข หรือเชค็ธนำคำร
ถูกระงบักำรจ่ำยไม่วำ่ด้วยสำเหตใุดใด ผูจ้ัดมีสิทธิยกเลิกกำรจัดหรือยกเลิกกำรเดินทำงและขอสงวนสิทธ์ิในกำรคนืเงินตำม
เงื่อนไขกำรยกเลิก 

การยกเลิก

การจอง   
 

1) กำรยกเลิกกำรจองนั้น จะตอ้งแฟ็กซห์รืออีเมล์แจ้งยกเลิกกำรจองล่วงหน้ำอย่ำงน้อย  30 วนัท  ำกำร กอ่นกำรเดินทำง โดยจะยึด
เงินมดัจ ำ 5,000 บำท  ยกเวน้ชว่งเทศกำล High Season (เทศกำลปีใหม่ เทศกำลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษำยน วนัแรงงำน วนัฉตัร
มงคล  วนัหยุดส ำคญัทำงศำสนำ ตลอดเดือนตลุำคม ตลอดเดือนธนัวำคม)  จะยึดเงินมดัจ ำ 10,000 บำท      

2)  ยกเลิกกอ่นกำรเดินทำง 29-24 วนั - เกบ็คำ่ใชจ่้ำย 10,000  ยกเวน้ชว่งเทศกำล High Season  12,000 - 18,000 บำท   
3)  ยกเลิกกอ่นกำรเดินทำง 15-23 วนั - เกบ็คำ่ใชจ่้ำย 80% ของรำคำทวัร์  ยกเวน้ชว่งเทศกำล High Season  เกบ็คำ่บริกำร 100%   
4)  ยกเลิกกอ่นกำรเดินทำงวนัเดินทำง หรือ 1-14 วนั - เกบ็คำ่บริกำรท ัง้หมด 100%   
(รำคำทัวร์เป็นกำรซ้ือขำดแบบมีเง่ือนไขกบัทำงสำยกำรบินและทำงผู้จัดทัวร์เส้นทำงเกำหล ีจะไม่มีกำรคืนเงินมัดจ  ำหรือค่ำบริกำร
ทั้งหมดไม่ว่ำกรณีใดใด) โดยเฉพำะช่วงเทศกำล High Season หรือ ฤดูกำลท่องเที่ยวของเกำหลี    
กำรคนืเงินทกุกรณี  ผูม้ีชือ่ในเอกสำรกำรจอง จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทำงมำเซน็เ อกสำรกำรขอรบัเงินคนืทีท่  ำกำรของผูจ้ัด
อย่ำงใดอย่ำงหน่ึงเพื่อท  ำเร่ืองขอรับเงินค่ำบริกำรคืน โดยแนบหนังสือมอบอ ำนำจพร้อมหลกัฐำนประกอบกำรมอบอ ำนำจ 
หลกัฐำนกำรช  ำระเงินคำ่บริกำรตำ่งๆ  และหน้ำสมุดบญัชธีนำคำรทีต่อ้งกำรให้น ำเงินเขำ้ให้ครบถว้น  

สายการบินและตัว๋เคร่ืองบิน 

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

การเช็คอินตั๋วเดินทางท่ีเคาเตอรส์ายการบิน  เงื่อนไข 

 เคำน์เตอร์เช็คอินจะเปิดให้บริกำรกอ่นเวลำเคร่ืองออกสำม (3) ช ัว่โมง เคำน์เตอร์ จะปิดให้บริกำรกอ่นเวลำออกเดินทำง  (90) นำท ี ผูโ้ดยสำร
จ ำเป็นตอ้งด ำเนินกำรให้เรียบรอ้ยภำยในระยะเวลำทีไ่ดร้ะบไุว ้ท ัง้น้ีไม่วำ่ในกรณีใดๆ  สำยกำรบนิสงวนสิทธิในกำรปฏเิสธกำรเดินทำง โดย
ไม่มีกำรคนืเงินคำ่ โดยสำรทีท่ำ่นไดช้  ำระไปแลว้  



 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานทัวร์เกาหลี-ราคาถูกและคุม้-พิสูจน์ดว้ยผลงาน ดีลคุณภาพ ไมช่ะโงกทัวร์ 

ก่อนซื้ อทัวร์ ศึกษารายละเอียด เช็คใบอนุญาต เยี่ยมบริษัท จ่ายเงินใหก้รรมการผูม้ีอ านาจ เพื่อไม่โดนทัวร์โกง  

เพิ่มคุณค่าการเดินทาง ร่วมเดินทางไปกับเรา " การเดินทาง " ของคุณ จะสขุสนุกกวา่ท่ีเคย กับผูช้ านาญทัวร์เกาหลีกวา่ 19 ปี 

รหัสโปรแกรมทัวร ์HWACHEON ICE FISHING 5D3N JAN18-XX-W23 

 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 เ หยียดหยำม

พนักงำนของสำยกำรบนิไม่วำ่โดยกำรกระท  ำหรือโดยวำจำ 
 หำกรฐับำลหรือหน่วยงำนอ่ืนไม่อนุญำตให้ทำ่นเดินทำงหรือขึ้นเคร่ืองบนิ 
 หำกสำยกำรบนิเห็นควรวำ่ไม่สมควรแกก่ำรเ ดินทำงเ น่ืองจำกอำกำรเมำสุรำหรือมีลักษณะอำกำรที่เป็นอันตรำยอย่ำงเห็นได้ชดัในทำง

กำรแพทย์ และ/หรือ  หำกสำยกำรบินเห็นควรวำ่ไม่เหมำะสมในกำรเดินทำงโดยเหตผุลทำงกำรแพทย์ หรือเงื่อนไขทำงกำรแพทย์ของทำ่น
อำจกอ่ให้เกดิอนัตรำยตอ่สุขภำพแกผู่โ้ดยสำรอ่ืน 

 

เน่ืองจากการเดินทางนัน้เต็มไปด้วย

ความเสี่ยง  และควำมรับผดิชอบของทำงสำย
กำรบิน ที่มีต่อผูโ้ดยสำรนั้ นมีจ ำกดั ดังนั้ น จึ ง
แนะน ำให้ซือ้ประกนัภยักำรเดินทำงและสุขภำพ
เพิ่ม เติม ท่ำนสำมำรถเลือกซื้อควำมคุม้ ครอง
ตำมที่ท่ำน ตอ้งกำร โดยเฉพำะกรณี  เ กิดเหตุ
เจ็บป่วยจะมีควำมสำมำรถในกำรจ่ำยค่ำรกัษำได ้
เน่ืองจำกหำกเกิดเหตุดงักล่ำวขึ้ นในต่ำงประเทศ 
เชน่ ประเทศเกำหลีใต ้จะมีคำ่ใชจ่้ำยทีสู่งมำก  
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ขอ้ตกลงและเง่ือนไขการเดินทางท่องเท่ียวกบัเรา 

 จัดใหเ้ฉพาะลูกคา้ที่ประสงค์จะไปทอ่งเทีย่วตามรายการของทัวรท์ุกวนัเท่าน้ัน  หากท่านไมส่ามารถร่วมทัวร์ทุกวนั 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 เน่ืองจาก

สายการบินพิจารณาสถานการณ์แลว้ว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัย  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 าเนินต่อ ไป ซึ่ง

รวมไปถึงการยับยั้ง และปฏิเสธใหบ้ริการ 

 การชอ้ปป้ิงการเลือกซื้ อของนักท่องเที่ยว เป็นส่วนหน่ึงของการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวประเทศเกาหลี ใต ้ซึ่งเป็นแหล่งชอ้ป ป้ิงที่คนไทย

ชื่นชอบ   โปรแกรมทัวร์อาจจะมีการรายการพาไปช ้อปป้ิงยังสถานที่ ต่างๆ โดยการเลือกซื้ อของทุกอย่างเป็นเรื่องการตัดสินใจส่ว นตัวเสมอ  และ 

ทางผูจั้ดขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกการซื้ อของท่าน 

 กระเป๋าลูกคา้ตอ้งยอมรับในความเสี่ยงของกระเป๋าทุกใบของตัวเอง (ท่านสามารถเลือกซื้ อประกันเพิ่ม เกี่ยวกับสัมภาระกระเป๋า  เพราะสายการบิน



 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานทัวร์เกาหลี-ราคาถูกและคุม้-พิสูจน์ดว้ยผลงาน ดีลคุณภาพ ไมช่ะโงกทัวร์ 

ก่อนซื้ อทัวร์ ศึกษารายละเอียด เช็คใบอนุญาต เยี่ยมบริษัท จ่ายเงินใหก้รรมการผูม้ีอ านาจ เพื่อไม่โดนทัวร์โกง  

เพิ่มคุณค่าการเดินทาง ร่วมเดินทางไปกับเรา " การเดินทาง " ของคุณ จะสขุสนุกกวา่ท่ีเคย กับผูช้ านาญทัวร์เกาหลีกวา่ 19 ปี 

รหัสโปรแกรมทัวร ์HWACHEON ICE FISHING 5D3N JAN18-XX-W23 

มีก าหนดการจ ากัดความรับผิดชอบต่อสัมภาระ)  ทางทัวร์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าชา้ อุบัติเหตุ ที่เกิดจากกรณีใดๆ ทั้งสิ้ น   ซึ่ง

ลูกค้าตอ้งเขา้ใจว่า โดยปกติทุกฝ่าย เช่น คนขับรถ  มัคคุเทศก์ หรือ หัวหน้าทัวร์  ถึงแมจ้ะพยายามในการดูแลและระวังเรื่องสัมภาระกระเป๋า

เดินทางลูกคา้ 

ผูร้่วมเดินทางตกลงปฏิบัติตามขอ้ก  าหนดและเง่ือนไขการเดินทางน้ีทุกประการและในกรณีมีขอ้พิพาท ให้ถือค าตดัสินของผูจ้ดัเป็นท่ีสิ้นสุด 

 


