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ก่อนซื้ อทัวร์ ศึกษารายละเอียด เช็คใบอนุญาต เยี่ยมบริษัท จ่ายเงินใหก้รรมการผูม้ีอ านาจ เพื่อไม่โดนทัวร์โกง  

เพิ่มคุณค่าการเดินทาง ร่วมเดินทางไปกับเรา " การเดินทาง " ของคุณ จะสขุสนุกกวา่ท่ีเคย กับผูช้ านาญทัวร์เกาหลีกวา่ 19 ปี 
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Snow Seoul Cruise เกาหลี 5 วัน 29พฤศจิ-03ธันวาน้ี 

ท่ีน่ีท่ีเดียว ! ชวนคณุบินลดัฟ้าไป ห่มหนาว อาบหิมะแรก เล่นสก ี

และรว่มงาน Melon Music Awards 2017 จดัย่ิงใหญ่ ปีละครัง้ 

งานประกาศรางวลัเพลงของศิลปินนกัรอ้งท่ีจดัขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เป็นประจ าทกุปี ไฮไลท์ของงานน้ีคือการได้

คอยชมการแสดงท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจของเหล่าศิลปินในดวงใจ  แน่นอนว่าจะมีนกัร ้องชั้นน ามากมายเขา้ร่วมชิง

รางวลัเพลงท่ีใหญ่ท่ีสดุ อาทิเช่น EXO , BTS , TWICE , JEONG EUNJI, REDVELVET, BLACKPINK, GFRIENDS, I .O.I  , ZICO, 10CM, 

iKON, TAEYEON, MAMAMOO, BEWHY, AKDONG MUSICIAN (AKMU)   และนักรอ้งช้ันน าอีกมากมาย (เหลา่ศิลปินอา้งอิงจากปี 2016 ) 
จ ำนวนวนั รำคำเร่ิม (บำท) เดินทำง สำยกำรบิน กรุ๊ปคณะ ปกติ 

   5 วัน 13,900 29 พฤศจิ-03ธันวาคม2018 Budget Airlines 30-34 ท่ำนต่อคณะ 
โปรแกรมท่องเทีย่ว  เทศกาลเล่นสกีสโนว ์ - เกาะนามิ - บัตร Special Pass Ticket ชดุพิเศษท่ีสวนสนกุเอเวอร์
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แลนด–์ ศนูยโ์สมเกาหลี – เคร่ืองส าอางเกาหลี – พระราชวังมรดกโลกชงัดก – ผ่านชมบลเูฮา้ส ์  – พิพิธภัณฑ์

ภาพวาดลวงตาสีม่ิติ พิพิธภัณฑน์ า้แข็ง Ice Museum พิพิธภัณฑรั์ก Love Museum – ภเูขานัมซาน และ หอยคอย 

N Tower - เรียนรูวิ้ธีการท าคิมบับ (ขา้วห่อสาหร่าย) และแต่งชดุฮันบก – ย่านแฟชัน่ฮิปเมียงดอง – ฮงแด     
วา๊ววว ฟรี !! บฟุเฟ่ตบ์นเรือส าราญ Ara Cruise  

ตอ้งเช็คอิน #Seoullo 7017 สะพานลอยฟ้า ไอคอนนิคแห่งใหม่กรงุโซล 

Itinerary  Snow Seoul Cruise  เกาหลี 5 วัน 29พฤศจิ-03ธันวานี้  

จ ำนวนวนั รำคำเร่ิม (บำท) เดินทำง สำยกำรบิน กรุ๊ปคณะ ปกติ 

   5 วัน 13,900 29 พฤศจิ-03ธันวาคม2018 Budget Airlines 30-34 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             

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 

วนัแรก สนำมบนิสุวรรณภูมิ    - - - 

วนัทีส่อง สนำมบนินำนำชำตอิินชอน ประเทศเกาหลีใต ้–   เกำะดงัของในหมู่นักท่องเทีย่ว “ เกาะนามิ “ –  เทศกาลเล่น
สกสีโนว ์ ที ่#SKI Resort #JISAN #YANGJI #VIVALDI PARK 
 พกั 3 คนื @ โรงแรมในกรุงโซลหรืออินชอนหรือจังหวดัเคยีงกโีด 

- X X 

http://www.visitkorea.co.kr/
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วนัทีส่ำม สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ หรือ “ ดิสนีย์แลนด์เกาหลี  ” รวมบตัร Special Pass Ticket  เล่นเคร่ืองเล่นได้
ไม่จ ากดัรอบ  รวมสวนสัตวเ์ปิด Safari และ Lost Valley –  ศูนย์โสมเกาหลี – ศูนย์ เคร่ืองส าอางเวชส าอาง – 
เรียนรู้วธีิกำรท  ำคมิบบั (ขำ้วห่อสำหร่ำย) + ฟรี !! แตง่ชุดฮบัก – ไอคอนนิคแห่งใหม่กรุงโซล สะพำนลอยฟ้ำ 
“Seoullo 7017”–  ภูเขานัมซานหอคอย N Tower  สายเคเบิล้ Love Rock Cable   

X X X 

วนัทีส่ี่ กรุงโซล  – ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนำมู  – พระรำชวงัมรดกโลกชงัดก – ผำ่นชมบลูเ ฮา้ส์  –  ดิวตี้ฟรี –  ชอ้ปป้ิงเมียงดอง " 
ถนนแฟช ัน่ของเกาหลี "  - และร่วมงาน Melon Music Awards 2017 จัดยิ่งใหญ ่ปีละครั้ง งานประกาศรางวลั
เพลงของศิลปินนักรอ้งทีจ่ัดขึ้นอย่างยิ่งใหญเ่ป็นประจ าทกุปี ไฮไลทข์องงานน้ีคอืการไดค้อยชมการแสดงทีน่่า
ตืน่ตาตื่นใจของเหล่าศิลปินในดวงใจ และแน่นอนวา่จะมีนักรอ้งช ัน้น ามากมายเขา้ร่วมชงิรางวลัเพลงทีใ่หญ่
ที่สุ ด  อาทิเ ช่น  EXO , BTS , TWICE , JEONG EUNJI, REDVELVET, BLACKPINK, GFRIENDS, I.O.I , 
ZICO, 10CM, iKON, TAEYEON, MAMAMOO, BEWHY, AKDONG MUSICIAN (AKMU)  และนักร้องช ั้น
น าอ่ืนๆอีกมากมาย (เหล่าศิลปินอา้งอิงจากปี 2016 ทีผ่า่นมา) 

X X - 

วนัทีห่้ำ กรุงโซล  – ศูนย์น ้ ามนัสนเข็มแดง Red Pine – พิพิธภณัฑ์ภำพวำดลวงตำส่ีมิต ิพิพิธภณัฑ์น ้ ำแข็ง Ice Museum 
พิธภ ัณฑ์แห่งรกั  Love Museum  – ย่ำนมหำลัยฮงแด แหล่งรวมตวัวยัรุ่นชำวโสม - แวะซือ้ของฝากตดิไมต้ิด
มือทีศู่นย์รวมของพื้นเมือง (ละลายเงินวอน) – สนามบนินานาชาตอิินชอน – กรุงเทพฯ 
 พิเศษ ! บฟุเฟ่ตบ์นเรือส าราญ Ara Cruise 

X X - 

อาหาร  เมนูจัดเตม็เพื่อสุขภาพหลากหลายไม่ซ  ้ากนั #บาร์บีควิไฟหรือบลูโกก ิ#ไกท่คัคำลบี้ #หมอ้ไฟเห็ดโพซดชาบ ู #ไก่ตุ๋นโสม  #หมูย่างคาล
บี้ # พิเศษ ! บฟุเฟ่ตบ์นเรือส าราญ Ara Cruise  
 

DAY วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ    เชำ้ กลำงวนั เย็นหรือค  ำ่ 

1 
เจ้าหน้าทีร่อต้อนรับดูแล มอบเอกสาร และอธิบายเพิม่เติม  (นัดหมายแต่ละคณะก่อน
ออกเดินทาง 3 ช่ัวโมงล่วงหน้าก่อนเคร่ืองออก)   

- - - 

ค ่า หน้าเคาน์เตอร์ สายการบนิ ใกล้ประตูทางเข้า  

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

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 
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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 – เคียงกีโด 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 
เพื่อให้รายการทอ่งเท่ียวเป็นไปตามก  าหนดการ  ทางคณะทวัร์จะออกเดินทางจากสนามบินหลงัเวลาเคร่ืองลง
ประมาณ 1.40 ช ัว่โมง ทา่นท่ีติดสัมภาษณ์ท่ีดา่นตรวจคนเขา้เมอืง  หากทา่นผา่นเข้าเมืองเรียบร้อย ทา่นตอ้ง
เดินทางไปพบกบัคณะทวัร์ด้วยตนเอง และไมส่ามารถเรียกร้องคา่เดินทางจากทางผู้จัดได ้  
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เชา้ เกาะนามิ (Nami) นั่งเ รือเฟอร์ร่ีทีท่า่เรือขา้มฟากไปยงัเกาะนามิ (Nami) สถานที่โรแมนตกิอีกแห่งหน่ึงส าหรบัคู่รกัคูห่นุ่ม
สาว ครอบครวั เพื่อนๆ เกาะนามิมีรูปร่างเหมือนใบไม้ทีล่อยอยู่  ณ ที่แห่งน้ี ท่านสามารถเชา่จักรยานหรือมอเตอร์ไบทเ์ทีย่ว
รอบเกาะ เดินเล่นชมสวนเกาหลี คาราวะสุสานนายพลนามิ  เดินผา่นกลางแมกไม้แห่งสวนสนที่สูงเสียดฟ้าเพื่อสุขภาพ ผา่น
ดงตน้สน ดอกสน ตน้เกาลดั เลือกนั่งทีม่ ้านั่งขา้งชายฝ่ังเพื่อชมบรรยากาศโรแมนตกิใตเ้งาไม ้มองดูพ ันธ์ุสตัว์ตา่งๆ  เช่น
นกกระจอกเทศ กระตา่ย กระรอก เป็ด กวาง ไดเ้วลาสมควร นั่งเรือกลบัมายงัฝ่ัง    

เทีย่ง ลิ้มลองเมนูดังตามละคร Winter Love Song “ ทคัคาลบี “  หรือไกบ่าร์บคีวิผดัซอสเกาหลีแห่งเมืองชนุชอน   

บา่ย เทศกาลเล่นสกีสโนว์  ท่ี #SKI Resort #JISAN #YANGJI #VIVALDI PARK 

ทา่นสามารถเพลิดเพลินกบัลานหิมะทีก่วา้งใหญ ่และเนินเล่นสกรีะดบัตา่งๆ  กระเชา้ลิฟท ์ทางรีสอร์ทยงัมีบริการกีฬาในร่ม
ชนิดอ่ืน รา้นอาหาร คอฟฟ่ีชอ้ป ซปุเปอร์มาร์เกด็ไวค้อยบริการ ทา่นจะประทบัใจกบัประสบการณ์แปลกใหม่ทีน่ี่      
(ราคาอุปกรณ์การเชา่โดยประมาณ)   1) อุปกรณ์การเล่นสก ีประมาณ  40-45,000 วอนต่อเชต็ (รวมคา่ไม้สก ี กระดานเล่ือน 
และรองเทา้สก)ี     2) กระเชา้ลิฟส าหรบัทา่นทีเ่ล่นสก ี คร่ึงวนั ประมาณ 50-55,000 วอนตอ่ทา่น   
เตรียมตวัก่อนเ ล่นสกี ควรเตรียม ถุงมือสกี ผา้พ ันคอ แว่นกนัแดด เส้ือแจ๊คเก็ตกนัน ้ าหรือผา้ร่ม และกางเกงรดัรูป ขอ
ค  าแนะน าและฝึกวธีิการเล่นจากไกด์ทอ้งถ่ินกอ่นลงสนามจริง เพื่อความปลอดภยัของท่านเองเป็นส าคญั     (หมายเหต.ุ... 
ปริมาณของหิมะและการเปิดให้บริการชองลานสกี ขึ้นอยู่กบัความเอ้ืออ านวยของอากาศ หากไม่มีหิมะเพียงพอ ลานสกี
อาจจะปิดให้บริการ)   

ค  า่  เมนูหม้อไฟชาบูเห็ด คลา้ยการตม้รวมมิตรสุกี้หมอ้ไฟ  ประกอบไปดว้ยเน้ือหมูสไลด์ ผกัและเห็ดและวุน้เสน้เกาหลี   
หลงัอาหารค  า่ พาท่านเข ้าเช็คอินที่พ ัก ณ  โรงแรม  Incheon Bliss, 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 
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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 ท่านสามารถปล่อยความแกแ่ละเตมิเ ตม็ความสุขของท่านด้วยบตัร Special Pass 
Ticket สนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นตา่งๆ  ซึ่งทา่นสามารถเลือกเล่นเคร่ืองเล่นไดไ้ม่จ ากดัรอบ  ไม่วา่จะเป็นทีเอ็กเพรส รถไฟ
เหาะ หนอนสะบดั ชาร์ป โรงหนังสามมิต ิบา้นผีสิงหมุน ตลีงักาสองตลบ ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ที่น่ี ชม
ความน่ารัก องหมีทีส่ามารถส่ือสารกบัคนขบัไดอ้ย่างดี อีกท ัง้ย ังมี LINE Store ส าหรบั ชาวสาวก LINE ให้แชะ๊ภาพ  ครั้งแรก
ของโลก !  เปิดโลกสวนสตัวเ์ปิดที ่Lost Valley กบัรถบสัสะเทิน้น ้ าสะเทิน้บก และอ่ืนๆ  นอกจากน้ีท่านยงัสามารถชอ้ปป้ิง
ในรา้นคา้ของทีร่ะลึก   

เทีย่ง  เ มนูหมูย่าง คาลบี อาหารพื้นเมืองเกาหลีทีเ่ ล่ืองชือ่และรูจ้ักก ันดีท ัว่โลก มีรสชาตอิอกหวาน นุ่มและกลมกล่อม 
บา่ย เดินทางเขา้เมืองหลวงกรุงโซล  ทีม่ีประชากรถึง 1 ใน 4 ของประเทศ  มีตกึ 63 ช ั้น ตกึทีสู่งทีสุ่ด  มีแม่น ้ าฮนัไหลผา่นใจกลาง

เมืองหลวงของกรุงโซล   เยี่ยมศูนย์โสมเกาหลี   ทกุทา่นจะไดรู้จ้ักสมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแห่งมวลสมุนไพร  เพราะ
เกาหลีใตเ้ป็นประเทศทีม่ีการผลิตโสมเกาหลีทีม่ีคณุภาพเป็นอันดบั 1 ของโลก  ซึ่งใครใครทีไ่ดม้าเทีย่วก็จะชืน่ชอบหาซือ้เป็น
ของฝากเพราะราคาทีถู่กวา่เมืองไทยและคณุประโยชน์นานัปการ เชน่ ชว่ยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและ
ปอด ชว่ยท  าให้จิตใจสงบและเพิ่มพละก  าลังโดยส่วนรวม  สรรพคุณทางการแพทย์ ชว่ยบ  ารุงหัวใจ ป้องกนัโรคหัวใจขาด

เลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง  ศูนย์ผลิตภัณฑ์ความงาม เคร่ืองส าอางเวชส าอาง   ให้ทา่น
เลือกซือ้คอสเมตกิหลากยี่ห้อคุณภาพที่ผูห้ญ ิงชาวเกาหลีท ัง้สาวท ั้งไม่สาว ลว้นให้ความส าคญักบัเร่ืองผวิหน้าคอ่นขา้งมาก 
โดยเฉพาะในกลุ่มบ  ารุงผิวพื้นฐาน Skin Care และฟังค  าแนะน าการดูแลผิวพรรณ จาก

ผูช้  านาญการ  เรียนรู้วิธีการท าคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) อาหารง่ายๆๆทีค่นเกาหลีนิยม
รบัประทาน คมิ แปลวา่ สาหร่าย บบั แปลวา่ ข ้าว จะเ ป็นแทง่ยาวๆ แลว้เคา้ก็จะหั่นเ ป็นชิน้ๆ
พอดีค  า จ้ิมกะซอ้ิีวคงัจังเกาหลีหรือวาซาบกิไ็ด ้จำกนั้นเชญิทำ่นร่วมเป็นส่วนหน่ึงของชำว
เกำหลีโดยกำรแตง่กำยชดุประจ ำชำตติ่ำงๆ (ชดุฮนับก) พรอ้มถ่ำยรูปเป็นทีร่ะลึก เพื่อไปอวดคนทำงบำ้น 
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 เทีย่วไอคอนนิคแห่งใหม่กรุงโซลทีต้่องไปเช็คอิน  สะพานลอยฟ้า “ Seoullo 7017 ” ที่เปล่ียนจากทาง

ส าหรบัรถ  ให้เป็นทางส าหรบัคน กอ่สรา้งสมยัปี 1970 และกลายร่างเป็นสวนลอยฟ้าในปี 2017 น้ี  เพื่อการยกระดับ
คณุภาพชวีติเมืองใหญใ่ห้ดีขึ้น ถือเป็นงานนวตักรรมสีเขียวคู่กบัวฒันธรรมทอ้งถ่ินอย่างย ัง่ยืน  โดยฝีมือกลุ่มนักออกแบบช ั้น
น าเกาห ลีใตร่้วมกบับริษัทสถาปนิกระดับโลกอย่าง  MVRD ของ
เดนมาร์ก ตลอดเสน้ทางเดิน เราจะไดส้มัผสักบัตกึต่างๆ ทีม่ีความหมายกบั
ชาวกรุงโซล และสวนกระถางพนัธ์ุไมต้่างๆ กว่า 200 สายพันธ์ุท ัว่กรุง
โซล ที่จะสลบัสบัเปล่ียนกนัผลิใบออกดอกกนัตลอดท ั้งปี ความดีงามอีก
อย่างคอืบนทางเดินยงัรายลอ้มไปดว้ยของดีเก

 

าหลี เชน่ ศูนย์ข ้อมูลนักทอ่งเทีย่ว รา้นกาแฟ รา้นอาหารวา่ง ขนมพื้นเมือง  รา้น
ขายของทีร่ะลึก  รา้นรวง  คาเฟ่หนังสือ ลานกจิกรรม เป็นตน้ มาเดินชว่งระหวา่งวนัจะไดอ้ารมณ์นึง มาชว่งตอนดึกสะพานก็
จะเปิดไฟเรืองแสง ท  าให้ไดฟี้ลอีกแบบนึง เรียกไดว้า่มาเทีย่วไดท้กุเวลาเลย 

เย็น เมนูเปิบพิสดาร-ไก่ตุ๋นโสม อาหารวงัในสมยักอ่น เชือ่กนัวา่บ  ารุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟทา่นละ 1 ตวั ในหมอ้ดินรอ้น   

หลงัอาหารค  า่ ภูเขานัมซาน  หอคอย N Tower  สายเคเบ้ิล Love Rock Cable   พาทา่นขึ้นภูเขานัมซาน Namsan – ภูเขาเพียงลูก
เดียวใจกลางเมืองหลวงและอิสระถ่าย รูปคู่หอคอย N Tower เป็น 1 
ใน 17 หอคอยเมื องที่ สูง ที่สุ ดใน โลก  สู งถึง  480  เ มตรเห นื อ
ระดับน ้ าทะเล ณ เขานัมซานใจกลางเมืองหลวง สถานที่ละครหนัง
เกาหลีหรือหนังไทยสไตล์เกาหลีมาถ่ายท  ากนั (ความเชือ่: เตรียมแม่
กญุแจลูกกุญแจเพื่อไปล็อคกญุแจคู่รกั ณ Love Rock Cable  ซี่งเชื่อ
กนัวา่ ถ้าใครขึ้ นมาคลอ้งกญุแจและโยนลูกกญุแจทิง้ไป คูร่ ัก คู่ครอบครวั คูเ่พื่อน คู่พี่น้อง คูม่ิตรนั้นจะมีความรกัทีย่ ั่งยืน
หรือไม่มีใครมาพรากจากกนัได)้  (ค่าบัตรลิฟท์ขึ้นสู่จุดชมวิวบนหอคอย  ไม่รวมไว้ในค่าทัวร์)   

 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 ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู เพื่อนที่ดีในการด าเนิน
ชีวิต  “  ฮ๊ อก เก็ตน ามู  ”  ต ้น ไ ม้ชนิ ด น้ี
เจริญเติบโตใน ป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจาก
มลภาวะและระดบัสูงเหนือน ้ าทะเล 50-800 
เมตร เมล็ดของพ ันธ์ุฮ๊อกเก็ตน้ี ..ชาวเกาหลี

https://www.mvrdv.nl/en/home
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รุ่นใหม่นิยมน ามารบัประทานเพื่อช่วย ดูแลตบัให้สะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็งไม่ถูกท  าลายจากการด่ืมแอลกอฮอล์ 
กาแฟ บหุร่ี สารตกคา้งจากอาหารและยา       

จากนั้น เยี่ยมชมพระราชวังชังดก-สมบตัแิห่งชาติทีถู่กจดทะเบียนเป็นมรดกทางวฒันธรรมของโลก ถูกกล่าวขานวา่เป็น
พระราชวงัแบบอย่างทางสถาปัตยกรรมและวฒันธรรมทางภูมิประเทศที่สวยงามไร้  ทีต่ิในชว่งเ วลาหลายรอ้ยปีทีผ่่านมา 
โดยเฉพาะกษตัริย์โกจอง ซึ่งเป็นกษตัริย์องคสุ์ดทา้ยของราชวงศ์โชซอน ซึ่งต่อมาทรงถูกบงัคบัให้สละราชสมบตัโิดย ญีปุ่่ น
ในปี ค.ศ. 1907 แตพ่ระองคเ์องกท็รงประทบัอยู่ทีพ่ระราชวงัแห่งน้ีจนส้ินพระชนม์ในปี ค.ศ. 1919   นั่งรถผา่นถนนสาย
ส าคญัท่ีมกีารเปิดปิดเป็นเวลา-สถานท่ีตั้งท าเนียบและบลูเฮาท์หรือบา้นประจ าต าแหนง่ประธานาธิบดี      

เทีย่ง เมนูบาร์บีคิวไฟหรือบลูโกกิ  เป็นเน้ือหมูสไลด์หมกัซอสคนัจังและเคร่ืองปรุงรส ผดัย่างขลุกขลิกบนกะทะ  
บา่ย ดิวตี้ฟรี (ปัจจุบนั เป็นทีนิ่ยมมาก เพราะ ดิวตร้ีฟรีประเทศน้ี มีถึง 5 บริษัทแข่งขนักนั)  เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง ณ  ห้าง

ปลอดภาษีล๊อตเตห้รือชนิเซเก  ให้ทา่นได้เลือกซื้อสินคา้แบรนด์เนมน าเขา้จากต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิด รวมท ั้ง
สินคา้แบรนด์เกาหลียอดนิยมทีช่าวเกาหลี ชาวจีน และชาวญีปุ่่น   

 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    

*อิสระอาหารเย็น ณ ย่านช้อปป้ิงเมียงดง เพ่ือความคุ้มค่าในการช้อปป้ิง* 

ร่วมงาน 2017 Melon Music Awards 

 

18.45 น. ร่วมงานประกาศรางวลั Melon Music 

Awards 2017  ณ Gocheok Sky Dome จัด
ข้ึนอยา่งย่ิงใหญเ่ป็นประจ าทุกปี เกณฑ์การให้คะแนน
มาจากการค านวณยอดขายเพลงออนไลน์ผา่นทางร้าน
ของ Melon  และยอดโหวตคะแนนผา่นทางเว็บไซด์
เพื่อตดัสินศิลปินท่ีจะไดรั้บรางวลั ไฮไลท์ของงานน้ี  

นอกจากการประกาศรางวลัซ่ึงประกอบไปด้วย 3 รางวลัหลัก คือ Best song of the year /  Album 

of the year / Artist of the year  แล้ว ทุกคนตา่งกร็อคอยชมการแสดงท่ีน ่าต่ืนตาต่ืนใจของเหลา่
ศิลปินในดวงใจ และแนน่อนวา่จะมนีักร้องช ั้นน ามากมายเขา้รว่มชิงรางวลัเพลงท่ีใหญท่ี่สุด อาทิเชน่ EXO , 

BTS , TWICE , JEONG EUNJI, REDVELVET, BLACKPINK, GFRIENDS, I.O.I 

, ZICO, 1 0CM, iKON, TAEYEON, MAMAMOO, BEWHY, AKDONG MUSICIAN 



 
 
 
 
 
 
 

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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(AKMU) และนักร้องช ั้นน าอ่ืนๆอีกมากมาย (เหลา่ศิลปินอา้งอิงจากปี 2016 ท่ีผา่นมา)  
หลังจบการโปรแกรมท่องเทีย่ว  พาท่านเข ้าเ ชค็อินที่พ ั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 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 กวา่จะมาท  าเป็นน ้ ามนัสนสกดัได้ 1 แคปซูล 
ตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 2.7 ก.ก.  แนะน าให้ทกุทา่นเลือกซือ้เป็นของฝากสุขภาพเพื่อตวัทา่นเองและคนทีท่่านรกัหรือ
คนทีท่า่นเคารพ  เพราะเป็นสารอาหารธรรมชาต ิทีว่จิัยจากโรงพยาบาลช ัน้น าในเกาหลีแลว้วา่ ไม่มีผลขา้งเคยีง 

 
 
 
 
 

TRICK ART MUSEUM + ICE MUSEUM + LOVE MUSEUM น าท่านอิสระชม  TRICK ART MUSEUM  ผลงาน

การสรา้งสรรคศิ์ลปะแนวใหม่ "ภาพวาดลวงตาส่ีมิติ"  โดยทา่นจะไดส้นุกสนานกบัการถ่ายรูปแอ็คช ัน่ทา่ทางตา่งๆ กบั
ภาพแนวมิตทิีเ่กดิจากความคดิสรา้งสรรค์และจินตนาการของการสรา้งภาพโดยใชเ้ทคนิคพิเศษจากภาพแนว AR ที่รวมทฤษฎี
ทางวทิยาศาสตร์และการซอ้นภาพโดยกระตุน้ความเคล่ือนไหวของภาพให้มีมิติเหมือนจริงโดยให้ผูช้มเขา้ไปมีส่วนร่วม
ถ่ายภาพ เมื่อผ่านเข ้าไปในภาพนั้ นๆ  ภาพทกุภาพจะออกมาดูประหน่ึง เหมือนจริงในเหตุการณ์   จนทา่นจะอุทานวา่ม ัน
เหมือนจริงมากจนแทบจะแยกไม่ออกเลยวา่อนัไหนภาพวาดและของจริง โดยผลงานของทา่น จะสวยงามและ ส่ีมิตสิมค  าร ่า

ลือหรือไม่กต็อ้งให้เพื่อนตดิชมกนัเอง   “ ICE MUSEUM "  เมืองน ้าแข็งทีไ่ม่ใช่แค่น ้าแข็งธรรมดา แตต่ระการตา
จนคณุอาจจะลืมหนาวไปเลยก ็ได ้!  ลองนึกถึงความรูสึ้กเมื่อคณุกา้วเข ้าไปในเมืองทีท่กุอย่างท  าจากน ้ าแข็งภายใต ้อุณหภูมิ  
ลบ 4 องศา ! ภายในมีกจิกรรมหลากหลายให้คณุไดส้มัผสั เชน่ สไลเดอร์น ้ าข็งทีย่าวกวา่ 10 เมตร รถกลางรูดอร์ฟ ทกัทายลุง
ซานตา้  โพสทา่คูก่บันกเพนกวิน้ข ั้วโลก  ส ารวจบา้นน ้ าแข็งแข็งเอสกโิม  เยี่ยมชมปราสาทน ้ าแข็ง ชมววิจากบนก  าแพงเมือง



 
 
 
 
 
 
 

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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น ้ าแข็ง  ลองเข ้าพกัเ ชค็อินโรงแรมน ้ าแข็ง และผลงานศิลปะอ่ืนที่ท  าจากน ้ าแข็งอีกกวา่ 50  ชิ้น  แถมฟรี!!! Love 

Museum (ผูท้ีอ่ายุต  า่กวา่ 20 ปีไม่สามารถเขา้ชมได)้ 

ย่านมหาลัยฮงแด แหล่งรวมตัววัยรุ่นชาวโสมทีก่  าลงัศึกษาในระดบัมหาวทิยาลยัและวยัท  างาน อีกท ัง้ได้ชือ่วา่เป็นถนน
สายศิลปะอีกแห่งหน่ึงของกรุงโซล  มีสินคา้มากมายหลากหลายประเภท ท ัง้เ ส้ือผา้แฟช ัน่แบรนด์เกาหลี, รองเทา้, กระเป๋า, 
เคร่ืองส าอาง, เคร่ืองประดบัมากมาย, งานศิลป์, ซดีีเพลง-หนัง และโปสเตอร์ดาราทีก่  าลงัฮอตฮิต หลากหลาย ฯลฯ  บางครั้งย ัง
มีบรรดาศิลปินเพื่อชวีติเปิดแสดงดนตรีย่อยๆ ให้ฟังให้ชมอีกดว้ย  รา้นอาหารและรา้นคาเฟ่ทมีน่ารกัตา่งๆ   

เทีย่ง ฟรี !!  อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์บนเรือส าราญ Ara Cruise    พร้อมล่องเ รือชมคลองแห่งแรกของเกาหลี ที่เ รียกว่า 
“GYEONGIN ARA WATERWAY” บนเรือส าราญสุดหรูทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจ ล่องเรือไปตามทางน ้ าทีเ่ชือ่มต่อแม่น ้ าฮนัและทะเล
ตะวนัตก ภายในเรือมีห้องโถงพรอ้มเวทีการแสดงความบนัเทิงให้ทา่นไดร้บัชม หากท่านใดทีต่อ้งการสมัผสัธรรมชาตสิอง
ขา้งทางยงัสามารถขึ้นไปดา้นบนช ัน้สองเพื่อชมทศันียภาพสองขา้งทาง ระหวา่งทางเดินเรือท่านจะไดเ้ห็นมุมเล็กๆของน ้ าตก
จ าลองทีต่ืน่ตาตืน่ใจให้ทา่นไดเ้กบ็ถ่ายภาพไปอวดคนทีบ่า้นอีกดว้ย   

(หำกเรือส ำรำญงดให้บริกำรด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตำม ทำงผู้จัดจะปรับเปลี่ยนเป็นเมนูหมูหมึกโอซัมบลูโกกิที่ห้องอำหำรท้องถ่ินเกำหลี)  

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) 
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  



 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานทัวร์เกาหลี-ราคาถูกและคุม้-พิสูจน์ดว้ยผลงาน ดีลคุณภาพ ไมช่ะโงกทัวร์ 

ก่อนซื้ อทัวร์ ศึกษารายละเอียด เช็คใบอนุญาต เยี่ยมบริษัท จ่ายเงินใหก้รรมการผูม้ีอ านาจ เพื่อไม่โดนทัวร์โกง  

เพิ่มคุณค่าการเดินทาง ร่วมเดินทางไปกับเรา " การเดินทาง " ของคุณ จะสขุสนุกกวา่ท่ีเคย กับผูช้ านาญทัวร์เกาหลีกวา่ 19 ปี 
 

รหัสโปรแกรมทัวร ์MELON MUSIC AWADS CRUISE 5D3N DEC17-XX-W23 

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   

 

 

Price & Conditions Snow Seoul Cruise  เกาหลี 5 วัน 29พฤศจิ-03ธันวานี้  

ราคานี้เป็นราคาส าหรับนักท่องเทีย่วชาวไทยหรือผู้ ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น (นักท่องเทีย่วต่างประเทศ โปรดเช็ค)  

จ ำนวนวนั รำคำเร่ิม (บำท) เดินทำง สำยกำรบิน กรุ๊ปคณะ ปกติ 

   5 วัน 13,900 29 พฤศจิ-03ธันวาคม2018 Budget Airlines 30-34 ท่ำนต่อคณะ 
 



 
 
 
 
 
 
 

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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 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 

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

กำรจองต ัว๋เคร่ืองบนิ ในกรณีทีม่ิไดส่้งหน้ำส ำเนำหนังสือเดินทำง (พรอ้มท ัง้หน้ำเปล่ียนชือ่นำมสกลุ ถำ้มี) ให้กบัทำงผูจ้ัด 
 

Departure  ธันวาคม 2017 (ที่นั่งจ  ำกัดในแต่ละวนั จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 
เช็คอิน วันออกเดินทาง วันเดินทางกลับ ราคา/ท่าน(บาท) ห้องเดี่ยว+ หมายเหตุ 

วนัพุธ 29 พฤศจิกายน 17 03 ธนัวาคม 17 13,900 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 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   
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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) 

เง่ือนไขใน
การจอง   
 

ขอเกบ็เต็มจ านวน ต่อท่านเพราะเป็นราคาพิเศษนะคะ ** ตอ้งด าเนินการ

โอนเงินทนัทีภายใน 1  วัน นับจากที่ท  าการจองและไดรั้บการยืนยันทางวาจา ใบเรียกเก็บเงิน

จะส่งตามหลัง  หำกไม่ช ำระมัดจ ำตำมก ำหนด ขออนุญำตตัดท่ีนั่งให้ลูกค้ำท่ำน อ่ืนท่ีรออยู่   กำรช  ำระไมค่รบ 
ทำงผูจ้ัดถือวำ่ทำ่นยกเลิกกำรเดินทำงโดยไมม่เีง่ือนไข หรือเช็คธนำคำรถูกระงับกำรจำ่ยไมว่ำ่ด้วยสำเหตุใดใด ผู ้
จดัมสิีทธิยกเลิกกำรจดัหรือยกเลิกกำรเดินทำงและขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินตำมเง่ือนไขกำรยกเลิก    

การยกเลิก
การจอง   

กำรยกเ ลิกกำรจองนั้ น  จะยึดเงินเต็มจ านวน  (กำรเดินทำงที่ตอ้งซื้อขำดแบบมีเ งื่อน ไขกบัทำงสำยกำร
บนิ  เทีย่วบนิเหมำล ำ Charter Flight  หรือ Extra Flight กบัสำยกำรบนิ หรือผำ่นตวัแทนในประเทศหรือตำ่งประเทศ  รวมท ัง้กำรกำ
รนัตคีำ่ห้องพกั กำรกำรนัตแีพ็กเกตททวัร์ 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
ภายในประเทศประเภททีส่ามารถเล่ือนวนัและเวลาการเดินทางได ้     ท ัง้ น้ีเพื่อป้องกนัปัญหาเทีย่วบนิล่าชา้หรือการเปล่ียนแปลงเวลาของเทีย่วบิน
หรือการเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง 
ตั๋วสายการบินไม่สามารถระบท่ีุนัง่  ซ้ือแบบใชว้ิธี RANDOM คือส ุ่มเลือกท่ีโดยระบบสายการบิน   กำรจัดทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 
เป็นไปโดยสำยกำรบนิเป็นผูก้  ำหนด ทำงผูจ้ัดไม่สำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได ้ แตจ่ะท  าการ Request ให้ไดเ้ทา่นั้น    
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ก่อนซื้ อทัวร์ ศึกษารายละเอียด เช็คใบอนุญาต เยี่ยมบริษัท จ่ายเงินใหก้รรมการผูม้ีอ านาจ เพื่อไม่โดนทัวร์โกง  
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การเช็คอินตั๋วเดินทางท่ีเคาเตอรส์ายการบิน  เงื่อนไข 

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

เน่ืองจากการเดินทางนั้นเต็มไปด้วยความ

เสี่ ยง  และควำมรับผิดชอบของทำงสำยกำรบินที่มี ต่อ
ผูโ้ดยสำรนั้นมีจ ำกดั ดังนั้นจึงแนะน ำให้ซือ้ประกนัภ ัยกำร
เดินทำงและสุขภำพเพิ่มเติม ท่ำนสำมำรถเ ลือกซื้อควำม
คุม้ครองตำมทีท่ำ่นตอ้งกำร โดยเฉพำะกรณี เกดิเหตเุจ็บป่วย
จะมีควำมสำมำรถในกำรจ่ำยค่ำรกัษำได ้เน่ืองจำกหำกเกิด
เหตดุังกล่ำวขึ้นในตำ่งประเทศ เชน่ ประเทศเกำหลีใต ้จะมี
คำ่ใชจ่้ำยทีสู่งมำก  
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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 เน่ือง จาก

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 โดยเฉพาะการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต ้ซึ่งเป็นแหล่งชอ้ป ป้ิงที่คนไทย

ชื่นชอบ   โปรแกรมทัวร์อาจจะมีการรายการพาไปช ้อปป้ิงยังสถานที่ ต่างๆ โดยการเลือกซื้ อของทุกอย่างเป็นเรื่องการตัดสินใจส่วนตัวเสมอ   และ 

ทางผูจั้ดขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกการซื้ อของท่าน 
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 กระเป๋าลูกคา้ตอ้งยอมรับในความเสี่ยงของกระเป๋าทุกใบของตัวเอง (ท่านสามารถเลือกซื้ อประกันเพิ่ม เกี่ยวกับสัมภาระกระเป๋า  เพราะสายการบิน

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

ลูกค้าตอ้งเขา้ใจว่า โดยปกติทุกฝ่าย เช่น คนขับรถ  มัคคุเทศก์ หรือ หัวหน้าทัวร์  ถึงแมจ้ะพยายามในการดูแลและระวังเรื่องสัมภาระกระเป๋า

เดินทางลูกคา้ 

ผูร้่วมเดินทางตกลงปฏิบัติตามขอ้ก  าหนดและเง่ือนไขการเดินทางน้ีทุกประการและในกรณีมีขอ้พิพาท ให้ถือค าตดัสินของผูจ้ดัเป็นท่ีสิ้นสุด 

 


