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Snow Seoul Cruise เกาหลี 5 วัน เดนิทางตุลาถงึพฤศจกิา18 

ช่วงฤดใูบไม้ร่วง เวลาความสขุโรแมนติก ใบไม้เปล่ียนสีเป็นสีแดงเพลิงหรือเหลืองทอง* 
*การเปล่ียนสีของใบไมใ้นฤดูใบไมร่้วง เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ตามช่วงเวลาไม่ก่ีสปัดาห์ในฤดูใบไมร่้วง 

จ ำนวนวนั รำคำเร่ิม (บำท) เดินทำง สำยกำรบิน กรุ๊ปคณะ ปกติ 

   5 วนั 14,900 ตุลาถึงพฤศจิกา18 Budget Airline 20-30 ท่ำนต่อคณะ 

ท่องแดนผดิีบ เทศกาลผเีขย่าขวัญ (ตุลาถงึต้นพฤศจกิา) #Everland  
โปรแกรมท่องเท่ียว  โลกแห่งน ำ้แข็ง & หิมะ #One Mount - เกำะนำม ิ- บัตร Special Pass Ticket เลน่เคร่ืองเลน่ไดไ้ม่

จ ำกดัรอบ #สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์ รวมโลกสวนสตัวเ์ปิดที่ Lost Valley – นวตักรรมยำนยนตแ์ละควำมล ำ้หนำ้ของ

เทคโนโลยี #Hyundai Motor Studio – ศนูยโ์สมเกำหลี – เคร่ืองส ำอำงเกำหลี – พระรำชวงัมรดกโลกชงัดก  ผำ่นชมบลู

เฮำ้ส ์  – 3 สดุยอดพิพิธภณัฑ ์#Trick Eye Museum กบัภำพวำดศิลปะลวงตำสำมสี่มติิ รปูแบบ AR 100 กวำ่ภำพ  
เมอืงน ำ้แข็งที่ไมใ่ชแ่ค่น ำ้แข็งธรรมดำ  #Ice Museum  เร่ืองรำวของควำมรักในรปูแบบศิลปะ #Love Museum – ภู

เขำนมัซำน & หอยคอย N - สะพำนลอยฟ้ำ “Seoullo 7017” – ย่ำนมหำลยัฮงแด – เต็มอ่ิมย่ำนแฟชัน่ฮิปเมยีงดอง 

 เรียนรู้วัฒนธรรมการท าเมนอูาหารคิมบับ + แต่งชดุฮันบกแชะภาพถ่าย  
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ว๊าววว ฟร ี! บฟุเฟ่ต์อาหารกลางวัน บนเรือส าราญ Ara Cruise  

Itinerary  Snow Seoul Cruise เกาหลี  5 วัน เดนิทางตุลาคมถงึพฤศจกิายน18 

จ ำนวนวนั รำคำเร่ิม (บำท) เดินทำง สำยกำรบิน กรุ๊ปคณะ ปกติ 

   5 วนั 14,900 ตุลาถึงพฤศจิกา18 Budget Airline 20-30 ท่ำนต่อคณะ 
วนัเดินทำง 5 วนั 3 คืน (พกั 3 คืน @ โรงแรมในกรุงโซลหรืออินชอนหรือจงัหวดัเคียงกีโด)  ระดบั  3 ดำวเกำหลี 

รถโคช บริกำรดว้ยรถซ่ึงมีขนำดของรถจะเป็นไปตำมจ ำนวนของผูโ้ดยสำร ปกติ 25 หรือ 30 หรือ 40 หรือ 45 ท่ีนัง่   

อำหำร อำหำรเชำ้@โรงแรม 3 ม้ือ อำหำรกลำงวนัและค ่ำ@หอ้งอำหำรทอ้งถ่ิน 6 ม้ือ ฟรี ! น ำ้แร่ด่ืมบนรถวนัละ 1 ขวด 

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

เท่ียวบิน ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตำรำงกำรบินของสำยกำรบินตำมท่ีไดอ้นุมติั 
(ท่ีน่ังจ ำกัดในแต่ละวนั จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 

สำยกำรบิน BKK-ICN เวลำออก เวลำถึง ICN-BKK เวลำออก เวลำถึง 
T’way (TW) TW102 0125 0835 TW101 2005 0010+1 
Jin Air (LJ) LJ002 0105 0820 LJ001 1955 2345 
Jin Air (LJ) LJ004 2240 0600+1 LJ003 1725 2125 

Jeju Air (7C) 7C2206 0150 0910 7C2205 2035 0050+1 
Jeju Air (7C) 7C2204 0045 0805 7C2203 1930 2345 
โปรดตรวจสอบ อำย ุของหนงัสือเดินทำง ( Passport ) วำ่จะตอ้งคงมีอำยเุหลือ ณ วนัเดินทำง มำกกวำ่ 6 เดือนข้ึนไป 

และหนงัสือเดินทำงเหลือหนำ้กระดำษเพียงพอใหเ้จำ้หนำ้ท่ีตรวจคนไดป้ระทบัตรำ หนงัสือเดินทำงอยูใ่นสภำพท่ีดี (ไม่ช ำรุด) 
วนั รายการท่องเทีย่ว B L D 

วนัแรก สนำมบินสุวรรณภูมิ    - - - 

วนัท่ีสอง สนำมบินนำนำชำติอินชอน เกำหลีใต้ – นวตักรรมยำนยนต์ฮุนได และควำมล ้ ำหน้ำของเทคโนโลย ี 
#Hyundai Motor Studio – โลกแห่งหิมะและน ้ ำแขง็ท่ีใหญ่สุด #One Mount #Snow Park ( 
ค่าบัตรเข้า Snow Park ค่าถงุมือ ค่าเช่าเส้ือแจ็คเกต็สกี ค่าเช่ารองเท้าสเกต็ ค่าสุนัขฮักกีล้ากเล่ือน Dog Sledge 
บนลานน ้าแข็งส าหรับเด็ก ไม่รวมไว้ในค่าทัวร์ ฝากไกด์ช่วยซ้ือได้ )  – เติมเต็มความสุขท่ีสวนสนุกเอเวอร์
แลนด์ หรือ “ ดิสนียแ์ลนด์เกาหลี ” รวมบตัร Special Pass Ticket  เล่นเคร่ืองเล่นไดไ้ม่จ ากดัรอบ  อีก
ทั้ งสามารถเท่ียวสวนสัตวเ์ปิด Safari, Lost Valley กับรถบัสสะเท้ินน ้ าสะเท้ินบก,  T-Express, Amazon 
Express, Rolling X-Train, Hurricane, Space Tour, Panda World เป็นตน้  และช่ืนชมดอกไมต้ามฤดูกาล 
(เช่น ดอกทิวลิป  ดอกกหุลาบ ดอกลิลล่ี ดอกเบญจมาศ)  อีกทั้งยงัมี LINE Store ส าหรับ ชาวสาวก LINE ใหแ้ช๊ะภาพ 

- X X 

http://www.visitkorea.co.kr/
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❖ พกั 3 คืน @ โรงแรมในกรุงโซลหรืออินชอนหรือจงัหวดัเคียงกีโด 
❖ ท่องแดนผีดิบ เทศกาลผีเขยา่ขวญั (ตุลาถึงตน้พฤศจิกา) #Everland 

วนัท่ีสำม เคียงกีโด –  เกำะดังในหมู่นักท่องเท่ียว “ เกำะนำมิ “ – กรุงโซล –  ศูนยโ์สมเกาหลี – ศูนยเ์คร่ืองส าอางเวช
ส าอาง –  เรียนรู้วฒันธรรมกำรท ำคิมบบั (ขำ้วห่อสำหร่ำย) + ฟรี !! แต่งชุดฮนับกแชะถ่ำยภำพ –  ภูเขานมัซาน
หอคอย N Tower  สายเคเบ้ิล Love Rock Cable  (ค่าบัตรลิฟท์ขึน้สู่จุดชมวิวบนหอคอย ไม่รวมไว้ในค่าทัวร์) 
❖ พกั 3 คืน @ โรงแรมในกรุงโซลหรืออินชอนหรือจงัหวดัเคียงกีโด 

X X X 

วนัท่ีส่ี กรุงโซล  –  ศูนยฮ์๊อกเก็ตนำมู  –  พิพิธภณัฑ์ภำพวำดลวงตำสำมส่ีมิติ  อพัเกรดพิพิธภณัฑ์เป็นรูปแบบ AR 

Museum กับภำพศิลปะ 100 กว่ำภำพ  พิพิธภัณฑ์น ้ ำแข็ง Ice Museum พิธภัณฑ์แห่งรัก  Love 

Museum และ โซนเปิดใหม่ (มีค่าใช้จ่ายเพ่ิม) VR Trick Adventure  –  ย่ำนมหำลัยฮงแด แหล่ง
รวมตวัวยัรุ่นชำวโสม –  ดิวต้ีฟรี – เตม็อ่ิมเมียงดอง " ถนนแฟชัน่ของเกาหลี "   
❖ พิเศษ ! บุฟเฟ่ตอ์าหารกลางวนั บนเรือส าราญ Ara Cruise 
❖ พกั 3 คืน @ โรงแรมในกรุงโซลหรืออินชอนหรือจงัหวดัเคียงกีโด 

X X - 

วนัท่ีหำ้ กรุงโซล  – ศูนยน์ ้ ามนัสนเขม็แดง Red Pine – พระราชวงัมรดกโลกชงัดก (สวนลบับีวอน ไม่ได้รวมไว้ในค่า
ทัวร์) – ผา่นชมบลูเฮา้ส์  –  หมู่บา้นพ้ืนเมืองพซูอนฮนันก –  สะพำนลอยฟ้ำ “Seoullo 7017” - แวะซ้ือของ
ฝากติดไมติ้ดมือท่ีศูนยร์วมของพ้ืนเมือง (ละลายเงินวอน) – สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ 

X X - 

อาหาร  เมนูจดัเต็มเพื่อสุขภาพหลากหลายไม่ซ ้ ากนั  #หมูไฟหรือบลูโกกิ  #ไก่ทคัคำลบี  #หมอ้ไฟเห็ดโพซดชาบู  #ไก่ตุ๋นโสม  
#หมูยา่งคาลบ้ี   # พิเศษ ! บุฟเฟ่ตบ์นเรือส าราญ Ara Cruise  
 

DAY วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ    เชำ้ กลำงวนั เยน็หรือค ่ำ 

1 
เจ้าหน้าที่รอต้อนรับดูแล มอบเอกสาร และอธิบายเพิม่เติม  (นัดหมายแต่ละคณะ
ก่อนออกเดินทาง 3 ช่ัวโมงล่วงหน้าก่อนเคร่ืองออก)   

- - - 

ค า่ หน้าเคาน์เตอร์ สายการบิน ใกล้ประตูทางเข้า  

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

พร้อมกนัท่ีชั้น 4 ผูโ้ดยสำรขำออก เช็คอินหมำยเลข  D   Jin Air (LJ) หมำยเลข   3 

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

สายการบินจ ากดัน า้หนักเพยีงท่านละ 15 กก.  และ ถือขึน้เคร่ืองได้อกีท่านละ 1 ช้ิน 10 กก. (ไม่รวมกระเป๋าสะพาย)  
(กระเป๋ำเดินทำงฝำกใตท้อ้งเคร่ือง ไม่เกินจ ำนวน 1-2 ช้ิน ข้ึนอยูก่บันโยบำยสำยกำรบิน)  

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

หากท่านต้องซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศเพ่ือไปและกลับกรุงเทพฯ 
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กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาเดินทางได ้
ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าชา้หรือการเปล่ียนแปลงเวลาของเท่ียวบินหรือการเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง 

 

ขอ้แนะน ำ 
• หำกท่ำนมีปัญหำเร่ืองอำหำรกรุณำแจง้ทำงผูจ้ดัทรำบล่วงหนำ้ 

• หำ้ม น ำผลไมแ้ละเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขำ้ประเทศเกำหลีใต ้หำกพบจะตอ้งเสียค่ำปรับ 
• เตรียมสมัภำระขนำดกลำง เน่ืองจำกโรงแรมท่ีพกัในเกำหลีไม่มีบริกรช่วย (แนะน ำ ตลอดทริปจะตอ้งดูแลกระเป๋ำยกข้ึนลงหอ้งดว้ยตวัท่ำน

เอง เพ่ือป้องกนัหลำยกรณีท่ีอำจเกิดข้ึนได)้   
• กระเป๋ำทุกใบจะตอ้งฝำกใหก้บัทำงเจำ้หนำ้ท่ีสำยกำรบินดว้ยตวัท่ำนเองตำมนโยบำยรักษำควำมปลอดภยัของสำยกำรบิน 
• ทรัพยสิ์นมีค่ำและแตกหกัง่ำย  เช่น เงิน อญัมณี  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ กลอ้งถ่ำยรูป อุปกรณ์วดีีโอ เอกสำรท่ีแลกเปล่ียนเป็น

เงินได ้ เอกสำรทำงธุรกิจ หนงัสือเดินทำง เก็บติดตวัเสมอ 

• สนำมบินสุวรรณภูมิ  “ ไม่มีกำรประกำศเรียกลูกคำ้ข้ึนเคร่ือง ”  กรุณำรอท่ีประตูข้ึนเคร่ืองอยำ่งนอ้ย 30 นำที ก่อนเวลำเคร่ืองออก 
• น ำเส้ือแจ็คแก็ตติดตวัข้ึนเคร่ืองดว้ย เพรำะอำกำศอำจจะเยน็และเพ่ือกำรพกัผ่อนท่ีอบอุ่น  (ส ำหรับ มือใหม่ หรือ คนกลวัวนัแรกๆ จะ jetlag 

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

 

DAY วนัทีส่อง  สนามบินนานาชาติอนิชอน ประเทศเกาหลใีต้ – เคียงกีโด เชำ้ กลำงวนั เยน็หรือค ่ำ 

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

ออกเดินทำงสู่ประเทศเกำหลีใต ้โดยสำยกำรบิน   T’way (TW) ,  Jin Air (LJ),  Jeju Air (7C) 
บำงสำยกำรบินมชุีดกล่องสแนค็บลอ็กให้ผู้โดยสำรบนเคร่ืองบิน และมีบริกำร Air Cafe จ ำหน่ำย  อำหำร เคร่ืองด่ืม และขนมคบเคีย้ว 

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 ้ 

เชา้ นวัตกรรมยานยนต์ฮุนได และความล ้าหน้าของเทคโนโลยี  #Hyundai Motor Studio ฮุนได มอเตอร์
สตูดิโอ มอบประสบการณ์ และเป็นช่องทางในการส่ือสาร ดา้นนวตักรรม
และเทคโนโลยีแห่งอนาคตไปสู่ผู ้บริโภค ท่ีน่ีเป็นพ้ืนท่ีส าหรับท่านท่ี
ตอ้งการคน้พบความสุขทางดา้นรถยนต ์เหมาะส าหรับทุกเพศทุกวยั  ท่าน
จะไดเ้รียนรู้ขบวนการผลิตรถยนตห์น่ึงคัน  ตั้งแต่การคิดคน้ การออกแบบ 
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การใชว้ตัถุดิบ การให้สีสัน การประกอบตวัรถ การท างานร่วมกนัระหว่างมนุษยแ์ละหุ่นยนต์ การค านึงถึงส่ิงแวดลอ้มและ
ความปลอดภยั ในรูปแบบความสนุก  (อิสระให้ท่านได้เข้าชมในรูปแบบผู้ เยีย่นชมเพียงช้ัน 1 และช้ัน 2)  ซ่ึงถูกออกแบบโดย
สถาปนิกช่ือดงัของออสเตรียช่ือวา่ DMAA (สถาปนิก Delugan Meissl Associated Architects) ภายใตแ้นวคิด 'ทอ้งฟ้าท่ีมี
รูปร่าง' ชั้น 1 และ 2 ของ Hyundai Motor Studio Goyang ลอ้มรอบไปด้วยกระจกท าให้ชั้นท่ี 3 ดูเหมือนลอยคลา้ยยาน
อวกาศ ครอบคลุมพ้ืนท่ี 16,719 ตารางเมตร ประกอบไปดว้ย ทั้งหมด 9 ชั้นเหนือพ้ืนดิน และ 4 ชั้นใตดิ้น ภายในศูนยแ์ห่งน้ี 
ยงัมีจ าหน่ายสินคา้ท่ีระลึกท่ีเก่ียวขอ้งกบัรถยนต ์และมีร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการอีกดว้ย   

เท่ียง เมนูหมูไฟหรือบลูโกก ิ เป็นเน้ือหมูสไลดห์มกัซอสคนัจงัและเคร่ืองปรุงรส ผดัยา่งขลุกขลิกบนกะทะ  
 โลกแห่งลานน ้าแข็งเล่นหิมะ 365 วัน #Snow Park #One Mount  ตั้งอยูท่ี่เมือง GOYANG ดว้ยพ้ืนท่ีมากถึง 

161,602 ตารางเมตร ภายในแบ่งพ้ืนท่ีเป็นหลายส่วนพร้อมดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวกมากมาย เช่น Fitness & Golf, Club, 
Water Park, Shopping Mall, Roof Garden, Snow Park เป็นตน้ นอกจากน้ียงัเคยเป็นสถานท่ีถ่ายท ามิวสิควีดีโอเพลง 
"เจนเทิลแมน" (Gentleman) ของ "ไซ" หรือ"ปาร์ค แจ-ซงั" นกัร้องหนุ่มชาวเกาหลีใต ้เจา้ของเพลง "กงันมั สไตล"์ ท่ีโด่งดงั
ไปทัว่โลก หรือ แมก้ระทัง่รายการยอดฮิต Running Man ก็เคยมาถ่ายท าท่ีน่ี  ท่านสามารถซ้ือบตัรเขา้สู่โลกแห่งสวนหิมะ
และสวนน ้ าแข็ง " Snow Park " ในร่มท่ีใหญ่สุดของประเทศเกาหลี ณ ขณะน้ี  โดยท่านสามารถเพลิดเพลินกบัการข่ีเคร่ือง
เล่นสุดน่ารักบนลานน ้ าแขง็ เช่น  จกัรยานคู่รัก จกัรยานเด่ียว รถเฟอร์ร่ี กะบะสเลดแซนตา้ เป็นตน้ หรือ เขา้สู่โลกของหิมะท่ี
อุณหภูมิติลบ -2 องศาเซลเซียส กบั การเล่นสโนสเลดบนลานหิมะ (มีการจ ากดัอาย)ุ หรือสนุกกบัการตดัหิมะเล่นกนัแบบลืม
อายกุนั ( ค่าบัตรเข้า Snow Park 15,000วอน ค่าถุงมือ 2,000วอน ค่าเช่าเส้ือแจ็คเกต็สกี 5,000วอน ค่าสุนัขฮักกีล้ากเล่ือน 
Dog Sledge บนลานน า้แขง็ส าหรับเดก็ 9,000วอน ไม่รวมไว้ในค่าทัวร์ ฝากไกด์ช่วยซ้ือได้) 

บ่ายบ่าย สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  #Everland “ ดิสนียแ์ลนดเ์กาหลี ”  สวนเปิดในหุบเขาท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของประเทศ มี 

Festival World จะประกอบไปดว้ย Global Fair, American Adventure, Magic Land, European Adventure และ Equatorial 
Adventure และ Zootopia ท่านสามารถปล่อยความแก่และเติมเตม็ความสุขของท่านดว้ยบตัร Special Pass Ticket สนุกสนาน

กบัเคร่ืองเล่นต่างๆ  ซ่ึงท่านสามารถเลือกเล่นเคร่ืองเล่นได้ไม่จ ากดัรอบ  ไม่วา่จะเป็นทีเอก็เพรส รถไฟเหาะ หนอน
สะบดั ชาร์ป โรงหนงัสามมิติ บา้นผีสิงหมุน ตีลงักาสองตลบ ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ท่ีน่ี ชมความน่ารัก

ของหมีท่ีสามารถส่ือสารกบัคนขบัไดอ้ยา่งดี อีกทั้งยงัมี LINE Store ส าหรับ ชาวสาวก LINE ใหแ้ช๊ะภาพ  คร้ังแรกของ
โลก !  เปิดโลกสวนสตัวเ์ปิดท่ี Lost Valley กบัรถบสัสะเท้ินน ้ าสะเท้ินบก และอ่ืนๆ  อีกทั้งใหส้าวกชาว K-POP  ไดมี้โอกาส
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ชมคอนเสิร์ต K-POP ผา่นเทคนิคพิเศษเสมือนจริง “ HOLOGRAM “ (มค่ีาใช้จ่ายเพ่ิม)  ท่ีท าใหท่้านรู้สึกวา่ก าลงัรับชมศิลปิน
ท าการแสดงตวัเป็นๆ ต่อหนา้เรา  กบัศิลปินนกัร้องจากค่ายดงัในเกาหลี  นอกจากน้ีท่านยงัสามารถชอ้ปป้ิงในร้านคา้ของท่ี
ระลึก และสุดทา้ยเดินชมและถ่ายรูปกบัสวนดอกไมซ่ึ้งผลดัเปล่ียนหมุนเวยีนตามฤดูกาล เช่น ฤดูร้อนจะเป็นดอกกหุลาบและ
ดอกลิลล่ีบาน ฤดูใบไมผ้ลิจะเป็นดอกทิวลิปบาน ฤดูใบไมร่้วงจะเป็นดอกเบญจมาศบาน  ขบวนพาเหรดตามวนัเวลา    

ท่องดินแดนผดิีบ กับ เทศกาลผเีขย่าขวัญ ส าหรับท่านท่ีเดินทางช่วง 30 สิงหาคม – 10 พฤศจิกายน 
พบกบัเทศกาลผเีขยา่ขวญั เทศกาลท่ีเตม็ไปดว้ย แสง สี เลือด ท่ีเกิดข้ึนท่ี Blood City พบกบัค่ายทหารท่ีสู้รบ
กบัซอมบ้ี ในวนัท่ีพระจนัทร์เตม็ดวงเพียงวนัเดียวเท่านั้น ซอมบ้ีท่ีหิวโหยเลือดของมนุษยจ์ะจบัมนุษยม์าเป็น
เหยือ่ของพวกมนั  คุณเท่านั้นท่ีจะรู้ !  ผูค้นท่ีอยูใ่นนั้นจะรอดออกไดห้รือไม่หรือจะเป็นเหยือ่ของซอมบ้ี !  

ค ่า เมนูหมูย่างคาลบี Pork KALBI  อาหารพ้ืนเมืองเกาหลีป้ิงยา่งบนเตาท่ีเล่ืองช่ือและรู้จกักนัดีทัว่โลก 
หลงัอาหารค ่า พาท่ าน เข้าเช็ค อิน ท่ีพัก  ณ  โรงแรม  Incheon Bliss, Suwon Korea, Suwon Pacific, Suwon 

Yongin Co.op, Seoul VIP, Benekia, Seoul Galaxy, Bridge, Co.op city  (3 ดาวเกาหลี) หรือเทียบเท่า 
 
 

DAY วนัทีส่าม   เคียงกโีด - กรุงโซล  เชำ้ กลำงวนั เยน็หรือค ่ำ 

3  x x x 

เชา้  อาหารเช้า แบบอเมริกนัเกาหลชุีด หรือ เซม ิที ่ห้องอาหารโรงแรม 
เชา้ เกาะนามิ #Nami  นัง่เรือเฟอร์ร่ีท่ีท่าเรือขา้มฟากไปยงัเกาะนามิ (Nami) สถานท่ีโรแมนติกอีกแห่งหน่ึงส าหรับคู่รักคู่

หนุ่มสาว ครอบครัว เพ่ือนๆ เกาะนามิมีรูปร่างเหมือนใบไมท่ี้ลอยอยู ่ ณ ท่ีแห่ง
น้ี ท่านสามารถเช่าจกัรยานหรือมอเตอร์ไบท์เท่ียวรอบเกาะ เดินเล่นชมสวน
เกาหลี คาราวะสุสานนายพลนามิ  เดินผ่านกลางแมกไมแ้ห่งสวนสนท่ีสูงเสียด
ฟ้าเพ่ือสุขภาพ ผา่นดงตน้สน ดอกสน ตน้เกาลดั เลือกนัง่ท่ีมา้นัง่ขา้งชายฝ่ังเพ่ือ
ชมบรรยากาศโรแมนติกใตเ้งาไม ้มองดูพนัธ์ุสัตวต์่างๆ  เช่นนกกระจอกเทศ 
กระต่าย กระรอก เป็ด กวาง ไดเ้วลาสมควร นัง่เรือกลบัมายงัฝ่ัง    

เท่ียง ลิม้ลองเมนูดังตามละคร Winter Love Song “ ทคัคาลบี “  หรือไก่บาร์บีคิวผดัซอสเกาหลีแห่งเมืองชุนชอน   
บ่าย เดินทางเขา้เมืองหลวงกรุงโซล  ท่ีมีประชากรถึง 1 ใน 4 ของประเทศ  มีตึก 63 ชั้น ตึกท่ีสูงท่ีสุด  มีแม่น ้ าฮนัไหลผ่านใจกลาง

เมืองหลวงของกรุงโซล   เยี่ยม ศูนย์โสมเกาหล ี 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
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เลือกซ้ือคอสเมติกหลากยี่ห้อคุณภาพท่ีผูห้ญิงชาวเกาหลีทั้งสาวทั้งไม่สาว ลว้นให้ความส าคญักบัเร่ืองผิวหน้าค่อนขา้งมาก 
โดยเฉพาะในกลุ่มบ ารุงผิวพ้ืนฐาน Skin Care และฟังค าแนะน าการดูแลผิวพรรณ จากผูช้  านาญการ     

เรียนรู้วิธีการท าคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) อาหารง่ายๆท่ีคนเกาหลีนิยม
รับประทาน คิม แปลวา่ สาหร่าย บบั แปลวา่ ขา้ว จะเป็นแท่งยาวๆ แลว้เคา้ก็จะ

หั่นเป็นช้ินๆพอดีค า จ้ิมกะซีอ้ิวคงัจงัเกาหลีหรือวาซาบิก็ได ้จำกนั้นเชิญท่ำน
ร่วมเป็นส่วนหน่ึงของชำวเกำหลีโดยกำรแต่งกำยชุดประจ ำชำติต่ำงๆ 
(ชุดฮันบก) พร้อมถ่ำยรูปเป็นท่ีระลึก เพ่ือไปอวดคนทำงบ้ำน 

เยน็ 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 สถานท่ีละครหนงัเกาหลีหรือ
หนังไทยสไตล์เกาหลีมาถ่ายท ากนั (ความเช่ือ: เตรียมแม่
กุญแจลูกกุญแจเพ่ือไปล็อคกุญแจคู่ รัก ณ  Love Rock 
Cable  ซ่ีงเช่ือกนัวา่ ถา้ใครข้ึนมาคลอ้งกญุแจและโยนลูกกญุแจท้ิงไป คู่รัก คู่ครอบครัว คู่เพ่ือน คู่พ่ีนอ้ง คู่มิตรนั้นจะมีความ
รักท่ีย ัง่ยนืหรือไม่มีใครมาพรากจากกนัได)้  (ค่าบัตรลิฟท์ขึน้สู่จุดชมวิวบนหอคอย  ไม่รวมไว้ในค่าทัวร์)  

หลงัจบรายการท่องเท่ียว พาท่านเขา้เช็คอินท่ีพกั ณ โรงแรม  Incheon Bliss, Suwon Korea, Suwon Pacific, Suwon 

Yongin Co.op, Seoul VIP, Benekia, Seoul Galaxy, Bridge, Co.op city  (3 ดาวเกาหลี) หรือเทียบเท่า 
 

DAY วนัทีส่ี่   กรุงโซล  เชำ้ กลำงวนั เยน็หรือค ่ำ 

4  x x - 

เชา้ อาหารเช้าแบบอเมริกนัเกาหลชุีด หรือ เซม ิที ่ห้องอาหารโรงแรม 

เชา้ เพื่อนท่ีดีในการด าเนินชีวติ ! ศูนย์ฮ๊อกเกต็นามู ตน้ไมฮ้อ๊กเก็ตนามูชนิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะ
และระดบัสูงเหนือน ้ าทะเล 50-800 เมตร เมลด็ของพนัธ์ุฮอ๊กเก็ตน้ี...ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามารับประทานเพ่ือช่วยดูแลตบั
ให้สะอาดแขง็แรง ป้องกนัโรคตบัแข็งไม่ถูกท าลายจากการด่ืม
แอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหารและยา       

 TRICK ART MUSEUM + ICE MUSEUM + LOVE 

MUSEUM  พิพิธภัณฑ์ภาพวาดลวงตาสามและส่ีมิติ  
อพัเกรดพิพิธภณัฑ์เป็นรูปแบบ AR Museum โดยท่าน
จะไดส้นุกสนานกบัแอ็คชัน่ท่าทางต่างๆ กบัภาพศิลปะผลงาน 
100 กวา่ภาพ จากแนวคิดเดิมท่ีรวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และ
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การซอ้นภาพโดยกระตุน้ความเคล่ือนไหวของภาพใหมี้มิติเหมือนจริงโดยใหผู้ช้มเขา้ไปมีส่วนร่วมถ่ายภาพ เม่ือผา่นเขา้ไปใน
ภาพนั้นๆ  ภาพทุกภาพจะออกมาดูประหน่ึง เหมือนจริงในเหตุการณ์   ต่อยอดความคิดสร้างสรรคแ์ละจินตนาการของการ
สร้างภาพโดยใชเ้ทคนิคพิเศษจากเทคโนโลยีเออาร์ (Augmented Reality) การบรรจบกนัของโลกความเป็นจริงและ
เทคโนโลย ีในยคุท่ีอินเทอร์เน็ตเช่ือมทุกอุปกรณ์โดยเม่ือถ่ายรูปและวดีิโอดว้ยแอปของพิพิธภณัฑแ์ลว้ จะเห็นภาพศิลปะเป็น
แบบ AR เคล่ือนไหวสมจริง  จะต่ืนเต้นเหมือนจริงมากแค่ไหน ต้องข้ึนอยู่กับลีล่าแอ็คชั่นของของท่านด้วย  “ ICE 

MUSEUM "  เมืองน า้แข็งทีไ่ม่ใช่แค่น า้แข็งธรรมดา แต่ตระการตาจนคุณอาจจะลืมหนาวไปเลยก็ ได ้!  ลองนึกถึงความรู้สึก
เม่ือคุณกา้วเขา้ไปในเมืองท่ีทุกอยา่งท าจากน ้ าแขง็ภายใต ้อุณหภูมิ  ลบ 4 องศา ! ภายในมีกิจกรรมหลากหลายใหคุ้ณไดส้มัผสั 
เช่น สไลเดอร์น ้ าข็งท่ียาวกว่า 10 เมตร รถกลางรูดอร์ฟ ทักทายลุงซานตา้  โพสท่าคู่กับนกเพนกวิ้นขั้วโลก  ส ารวจบ้าน
น ้ าแขง็แขง็เอสกิโม  เยีย่มชมปราสาทน ้ าแข็ง ชมววิจากบนก าแพงเมืองน ้ าแข็ง  ลองเขา้พกัเช็คอินโรงแรมน ้ าแข็ง และผลงาน

ศิลปะอ่ืนท่ีท าจากน ้ าแข็งอีกกวา่ 50  ช้ิน  แถมฟรี!!! Love Museum เป็นพิพิธภณัฑท่ี์น าเสนอเร่ืองราวของความรักและ

เพศในรูปแบบศิลปะ (ผูท่ี้อายตุ  ่ากวา่ 20 ปีไม่สามารถเขา้ชมได)้  โซนเปิดใหม่  “ TRICK ADVENTURE “  (มีค่าใช้จ่าย
เพ่ิม) รวมเคร่ืองเล่นแบบเร้าใจในรูปแบบ VR การรับชมเสมือนจริงในรูปแบบของ 360° ราวกบัเราหลุดเขา้ไปอยูเ่ร่ืองราวนั้น 
โดยมีเคร่ืองเล่นธีมท่ีแตกต่างกนั เช่น ล่องแก่ง สวนสนุกบา้นเขยา่ขวญั ยงิซอมบ้ี รถแข่งแบบหมุน 360  

ย่านมหาลยัฮงแด แหล่งรวมตัววัยรุ่นชาวโสมท่ีก าลงัศึกษาในระดบัมหาวทิยาลยัและวยัท างาน อีกทั้งไดช่ื้อวา่เป็นถนน
สายศิลปะอีกแห่งหน่ึงของกรุงโซล  มีสินคา้มากมายหลากหลายประเภท ทั้งเส้ือผา้แฟชัน่แบรนด์เกาหลี, รองเทา้, กระเป๋า, 
เคร่ืองส าอาง, เคร่ืองประดบัมากมาย, งานศิลป์, ซีดีเพลง-หนงั และโปสเตอร์ดาราท่ีก าลงัฮอตฮิต หลากหลาย ฯลฯ  บางคร้ังยงั
มีบรรดาศิลปินเพ่ือชีวติเปิดแสดงดนตรียอ่ยๆ ใหฟั้งใหช้มอีกดว้ย  ร้านอาหารและร้านคาเฟ่ทีมน่ารักต่างๆ   

บ่าย ฟรี !!  อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์บนเรือส าราญ Ara Cruise    พร้อม
ล่องเรือชมคลองแห่งแรกของเกาหลี ท่ี เรียกว่า “GYEONGIN ARA 
WATERWAY” บนเรือส าราญสุดหรูท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจ ล่องเรือไปตาม
ทางน ้ าท่ีเช่ือมต่อแม่น ้ าฮันและทะเลตะวนัตก ภายในเรือมีห้องโถง
พร้อมเวทีการแสดงความบนัเทิงให้ท่านไดรั้บชม หากท่านใดท่ีตอ้งการ
สัมผสัธรรมชาติสองขา้งทางยงัสามารถข้ึนไปดา้นบนชั้นสองเพ่ือชม
ทศันียภาพสองขา้งทาง ระหวา่งทางเดินเรือท่านจะไดเ้ห็นมุมเล็กๆของน ้ าตกจ าลองท่ีต่ืนตาต่ืนใจให้ท่านไดเ้ก็บถ่ายภาพไป
อวดคนท่ีบ้านอีกดว้ย (หากเรือส าราญงดให้บริการด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางผู้ จัดจะปรับเปล่ียนเป็นเมนูหมูหมึกโอซัมบลูโกกิท่ี

ห้องอาหารท้องถิน่เกาหลี)  

บ่ายบ่าย ดิวตี้ฟรี (ปัจจุบันเป็นท่ีนิยมมาก เพราะ ดิวต้ีฟรีประเทศน้ี มีถึง 5 บริษทัแข่งขนักนั)  เพลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิง ณ  ห้าง
ปลอดภาษีล๊อตเตห้รือชินเซเก  ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้แบรนด์เนมน าเขา้จากต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิด รวมทั้ง
สินคา้แบรนดเ์กาหลียอดนิยมท่ีชาวเกาหลี ชาวจีน และชาวญ่ีปุ่น   

เยน็ เต็มอิ่มเมียงดอง " ถนนแฟช่ันของเกาหลี "   อิสระช้อปป้ิงบริเวณ
เมียงดอง Myeongdong ถูกขนานนามวา่ " ถนนแฟชัน่ของเกาหลี " แหล่ง
รวมความฮิปใหม่ ไม่ตกเทรน ! ราคาระดบักลางถึงสูงเม่ือเทียบกบัตลาดทง
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แดมุน ห้างบูติกหลากยี่ห้อตั้งแต่แบรนด์เนมต่างชาติถึงเกาหลี ร้านเส้ือผา้มีสไตล์ห้องเล็กๆ  ร้าน Creative Lifestyle  ร้าน
รองเทา้ ร้านท าผม ร้านเคร่ืองประดบั ร้านคอสเมติก  ร้านกาแฟ ร้านไอศครีม ร้านขนม    

เยน็ *อสิระอาหารค า่ ณ ย่านช้อปป้ิงเมยีงดง เพ่ือความคุ้มค่าในการช้อปป้ิง* 
หลงัอาหารค ่า หลงัจบรายการท่องเท่ียว พาท่านเข้าเช็คอินท่ีพกั ณ โรงแรม  Incheon Bliss, Suwon Korea, Suwon 

Pacific, Suwon Yongin Co.op, Seoul VIP, Benekia, Seoul Galaxy, Bridge, Co.op city  (3 ด า ว
เกาหลี) หรือเทียบเท่า 

 

DAY วนัที่ห้า  กรุงโซล  - สนามบินนานาชาติอนิชอน – กรุงเทพฯ เชำ้ กลำงวนั เยน็หรือค ่ำ 

5  x x - 

เชา้ อาหารเช้าแบบอเมริกนัเกาหลชุีด หรือ เซม ิที ่ห้องอาหารโรงแรม 
 งานนวตักรรมวิจยัช้ินใหม่ล่าสุดของเกาหลี  ศูนย์น ้ามันสนเข็มแดง ซ่ึงผลิตจากใบสนเขม็แดงในประเทศเกาหลี  เพ่ือช่วย

ผูท่ี้มีปัญหาเร่ืองไขมนัอุดตนัในเส้นเลือด คลอเรสเตอรอลในเลือดสูง ไขขอ้เส่ือม หรือ การไหลหมุนเวียนของเลือด  เป็นตน้ 
กวา่จะมาท าเป็นน ้ ามนัสนสกดัได ้1 แคปซูล ตอ้งใชใ้บสนเขม็แดงประมาณ 2.7 ก.ก.  แนะน าใหทุ้กท่านเลือกซ้ือเป็นของฝาก
สุขภาพเพ่ือตวัท่านเองและคนท่ีท่านรักหรือคนท่ีท่านเคารพ  เพราะเป็นสารอาหารธรรมชาติ ท่ีวจิยัจากโรงพยาบาลชั้นน าใน
เกาหลีแลว้วา่ ไม่มีผลขา้งเคียง 

 เยีย่มชม พระราชวงัชังดก-สมบติัแห่งชาติท่ีถูกจดทะเบียนเป็นมรดกทางวฒันธรรมของโลก ถูกกล่าวขานวา่เป็นพระราชวงั

แบบอย่างทางสถาปัตยกรรมและวฒันธรรมทางภูมิประเทศท่ีสวยงามไร้ท่ีติในช่วงเวลาหลายร้อยปีท่ีผ่านมา โดยเฉพาะ
กษตัริยโ์กจอง ซ่ึงเป็นกษตัริยอ์งคสุ์ดทา้ยของราชวงศ์โชซอน ซ่ึงต่อมาทรงถูกบงัคบัให้สละราชสมบติัโดยญ่ีปุ่นในปี ค.ศ. 
1907 แต่พระองคเ์องก็ทรงประทบัอยูท่ี่พระราชวงัแห่งน้ีจนส้ินพระชนมใ์นปี ค.ศ. 1919 (สวนลบับีวอน อุทยานพักผ่อนของ
เจ้าชายรัชทายาทในสมยัราชวงศ์โซซอน ซ่ึงไม่ได้รวมไว้ในค่าทัวร์ ด้วยข้อจ ากัดของเวลาท่องเท่ียว และ การส ารองรอบเข้า)   

 (ในวนัจนัทร์ ซ่ึงเป็นวนัหยดุประจ าสปัดาห์ของพระราชวงั ขอปรับเปล่ียนไปเป็นพระราชวงัเคียงบก หรือ พระราชวงัอ่ืนๆ 
นัง่รถผา่นถนนสายส าคญัท่ีมีการเปิดปิดเป็นเวลา-สถานท่ีตั้งท าเนียบและบลูเฮาทห์รือบา้นประจ าต าแหน่งประธานาธิบดี      

เท่ียง  เมนูหม้อไฟชาบูเห็ด คลา้ยการตม้รวมมิตรสุก้ีหมอ้ไฟ  ประกอบไปดว้ยเน้ือหมูสไลด ์ผกัและเห็ดและวุน้เสน้เกาหลี   
บ่าย หมู่บ้านพื้นเมืองพูซอนฮันนก พาท่านเดินยอ้นเวลากลบัไปยงับริเวณท่ีตั้งของบา้นชนชั้นยางบางของเกาหลีในราชวงศ์

โซซอน และยงัเป็นเขตพิเศษท่ีทางเทศบาลกรุงโซลอนุรักษไ์ว ้ โดยเราจะเรียกวา่ “ พูชอน ฮนันก Bucheon Hanok Village 
“   ยา่นท่ีบา้นสไตลฮ์นันกต่างๆ ของลูกหลานชาวยางบางอาศยัอยู่ หรือ ผูอ้นุรักษ์นิยม หรือ เศรษฐีรุ่นใหม่ท่ีชอบกล่ินอาย
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ความเก่าแก่   และยงัมีพิพิธภณัฑแ์สดงงานศิลปะ  ร้านอาหาร ร้านคาเฟ่  ร้านกาแฟ ร้านแกลลอร่ี ร้านแอนติก ร้านงานศิลป์  
ร้าน Creative ร้านสินคา้แฟชั่นงานดีไซน์ท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์ของตวัเอง  รวมทั้ งศูนยว์ฒันธรรมแฝงตวัอยู่ โดยมัก
ดดัแปลงอาคารเก่าฮนันกใหมี้ความสมยัใหม่โดยกลมกลืนระหวา่งความเป็นฮนันกและโมเดิร์น   

 สะพานลอยฟ้า “ Seoullo 7017 ” ท่ีเปล่ียนจากทางส าหรับรถ  ให้เป็นทางส าหรับคน ก่อสร้างสมยัปี 1970 

และกลายร่างเป็นสวนลอยฟ้าในปี 2017 น้ี  เพื่อการยกระดบัคุณภาพชีวติเมืองใหญ่ใหดี้ข้ึน ถือเป็นงานนวตักรรมสีเขียว
คู่กับวฒันธรรมท้องถ่ินอย่างย ั่งยืน  โดยฝีมือกลุ่มนักออกแบบชั้ นน าเกาหลีใต้ร่วมกับบริษัทสถาปนิกระดับโลก
อย่าง MVRD ของเดนมาร์ก ตลอดเส้นทางเดิน เราจะได้สัมผสั
กบัตึกต่างๆ ท่ีมีความหมายกบัชาวกรุงโซล และสวนกระถางพนัธ์ุไม้
ต่างๆ กวา่ 200 สายพนัธ์ุทัว่กรุงโซล ท่ีจะสลบัสับเปล่ียนกนัผลิใบ
ออกดอกกนัตลอดทั้งปี ความดีงามอีกอยา่งคือบนทางเดินยงัรายลอ้ม
ไปด้วยของดี เกาห ลี  เช่น  ศูนย์ข้อมูลนักท่องเท่ียว ร้านกาแฟ 
ร้านอาหารวา่ง ขนมพ้ืนเมือง  ร้านขายของท่ีระลึก  ร้านรวง  คาเฟ่หนงัสือ ลานกิจกรรม เป็นตน้ มาเดินช่วงระหวา่งวนัจะได้
อารมณ์นึง มาช่วงตอนดึกสะพานก็จะเปิดไฟเรืองแสง ท าใหไ้ดฟี้ลอีกแบบนึง เรียกไดว้า่มาเท่ียวไดทุ้กเวลาเลย 

 

บ่ายบ่าย 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 
บำงสำยกำรบินมชุีดกล่องสแนค็บลอ็กให้ผู้โดยสำรบนเคร่ืองบิน และมบีริกำร Air Cafe จ ำหน่ำย  อำหำร เคร่ืองด่ืม และขนมคบเคีย้ว 

ค ่า.....เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ 
 

รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากผูจ้ดัอีกคร้ังหน่ึง   สงวนสิทธิในเร่ืองเท่ียวบินและตารางบินสายการบิน ราคา และ รายการ 
เปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนได ้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี เน่ืองจาก
เป็นการช าระค่าทวัร์ในลกัษณะเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ เช่น ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-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  

https://www.mvrdv.nl/en/home
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ชนิดใหม่ค่ือทคัคาลบีโปคึมหรือขา้วผดัทคัคาลบีท่ีทั้งหอมและน่าทาน เสริฟพร้อมเคร่ืองเคียง เช่น โอเดง้
ปรุงรส กิมจิ และน ้ าซุปประจ าวนั   

พิเศษสุด !!  อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์อาหารกลางวันบนเรือส าราญ Ara Cruise ท่ีมีให้เลือก
หลากหลายสไตลเ์มนูอาหารเกาหลี เสริฟใหท่้านไดล้ิ้มลอง ทั้งของทอด ผดัผดั ตม้ตม้ สลดั เป็นตน้  พร้อม
น่าต่ืนตาต่ืนใจกบัการล่องเรือชมคลองแห่งแรกของเกาหลี ท่ีเรียกวา่ “GYEONGIN ARA WATERWAY”  
บนเรือส าราญสุดหรูท่ีจุผูโ้ดยสายไดก้วา่ 1,000 คน    
เมนูหมูย่างคาลบี อาหารพ้ืนเมืองเกาหลีท่ีเล่ืองช่ือและรู้จกักนัดีทัว่โลก มีรสชาติออกหวาน นุ่มและกลม
กล่อม น าเน้ือหมูสต็กหรือหมูช้ินหมกัยา่งบนเตา และตดัเป็นช้ินพอค า ห่อทานกบัผกักาดเขียวแบบเม่ียงค า
ไทย  โดยใส่น ้ าจ้ิมเตา้เจ้ียว (เคร่ืองจ้ิมหมกั ท่ีช่วยชูรสอยา่งดี) ตามดว้ยขา้วสวยร้อนเลก็นอ้ย  อยา่ลืม ! ทาน
เคร่ืองเคียงต่างๆ เพ่ือความสมดุลในการทานแบบหยนิหยาง และ น ้ าซุปสาหร่ายเพ่ือการลา้งพิษ  

เมนูหมูไฟหรือบลูโกก ิเป็นอาหารดั้งเดิมของคาบสมุทรเกาหลี ก่อนเมนูคาลบี โดยน าเน้ือหมูสไลดห์มกั
ซอสคนัจงัและเคร่ืองปรุงรสต่าง ๆ เม่ือน ามาปรุงจะมีรสออกหวานนุ่ม  เวลาทาน น ามาผดัยา่งขลุกขลิกกบั
ซุปบลูโกกิบนกะทะแบนพร้อมผกักะหล ่าและเส้นจนัทน์ โดยจะมีลกัษณะออกเป็นแบบน ้ าขน้ เพ่ือเป็นน ้ า
ซุปไวค้ลุกคลิกทานกบัขา้ว 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 เดนิทางตุลาคมถงึพฤศจกิายน18 

ราคานีเ้ป็นราคาส าหรับนักท่องเทีย่วชาวไทยหรือผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน (นักท่องเทีย่วต่างประเทศ โปรดเช็ค) 



 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทวัร์  SNOW SEOUL CRUISE 5D3N NOV18-XX-W23 

จ ำนวนวนั รำคำเร่ิม (บำท) เดินทำง สำยกำรบิน กรุ๊ปคณะ ปกติ 

   5 วนั 14,900 ตุลาถึงพฤศจิกา18 Budget Airline 20-30 ท่ำนต่อคณะ 
 

• เดินทำงขั้นต ่ำปกติ  20  ท่ำนผูใ้หญ่ (ท่ีนัง่จ ำกดั จองและจ่ำยก่อนไดสิ้ทธิก่อน จองหลงั อำจตอ้งเพ่ิมค่ำตัว๋)  
• หำกต ่ำกว่ำก ำหนด อำจจะไม่มีหวัหนำ้ทวัรและอำจตอ้งมีกำรเปล่ียนแปลงรำคำ  หำกผูเ้ดินทำงทุกท่ำนยินดีท่ีจะช ำระค่ำบริกำรเพ่ิม

เพ่ือใหค้ณะเดินทำงได ้ทำงเรำยินดีท่ีจะประสำนงำนในกำรเดินทำงตำมควำมประสงค์ 
• สงวนสิทธ์ิในกำรปรับเปล่ียนรำคำเพ่ิม หำกมีกำรปรับข้ึนของภำษีน ้ำมนัหรือภำษีใดๆ จำกสำยกำรบิน คิดอตัรำ ณ วนัท่ี 04/06/18 
• สงวนสิทธิในเร่ืองเท่ียวบินและตำรำงบิน รำคำ และ รำยกำร เปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนได ้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 

ในกรณีทีไม่ใชต้ัว๋กรุป๊แตต่อ้งการจอยทวัร ์คิดทา่นละ 7,900 บาท (ยกเวน้วนัหยุด) 

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

ทำรก หมำยถึง ผูโ้ดยสำรท่ีมีอำยตุ  ่ำกวำ่ 24 เดือน ณ วนัท่ีเดินทำงไปและวนัเดินทำงกลบั กรุณำติดตอ่เพ่ือขอรำคำพิเศษ 
เด็กทำรกสำมำรถเดินทำงโดยนัง่บนหนำ้ตกัของผูใ้หญ่  โดยอนุญำตใหเ้ด็กทำรกหน่ึงคนต่อผูใ้หญ่สองคนเท่ำนั้น และหำ้มมิใหน้ ำรถเขน็เด็ก หรือ
ท่ีนัง่ส ำหรับเด็กข้ึนบนเคร่ืองบิน จ ำนวนเด็กทำรกต่อเท่ียวบินถูกจ ำกดัไวเ้พ่ือควำมปลอดภยั และสำยกำรบินสำมำรถปฏิเสธกำรน ำเด็กทำรก
เดินทำงไปกบัท่ำน  ส่วนผูจ้ดั เรำค ำนึงถึงควำมปลอดภยัและเพ่ือสร้ำงควำมสุขแก่คณะผูเ้ดินทำง 
ผูทุ้พลภำพ/มีปัญหำดำ้นสุขภำพหรืออยูใ่นภำวะเจ็บป่วย ขอใหแ้จง้ผูจ้ดัก่อนซ้ือทวัร์ เพ่ือเช็คกบัทำงสำยกำรบินและผูใ้หบ้ริกำร  เพรำะอำจไม่
อนุญำตใหใ้ชอุ้ปกรณ์ช่วยเหลือตำ่งๆ ข้ึนเคร่ืองบินได ้ เข่นน ้ ำยำ เขม็ฉีดยำ เคร่ืองใชแ้บตเตอร่ี หรือ เคร่ืองหำยใจ  
สตรีมีครรภ ์ขอใหแ้จง้ผูจ้ดัก่อนซ้ือทวัร์  เพ่ือเช็คกบัทำงสำยกำรบินและผูใ้หบ้ริกำร   โดยทัว่ไป 
-อำยคุรรภไ์ม่ถึง 27 สปัดำห์ : ตอ้งลงนำมยนิยอมในเอกสำรจ ำกดัขอบเขตควำมรับผิดชอบของสำยกำรบิน เม่ือท ำกำรเช็คอินเพ่ือแสดงควำม
ยนิยอมไม่ท ำกำรเรียกร้องใดๆ ตอ่สำยกำรบิน 
-อำยคุรรภใ์นช่วงสปัดำห์ท่ี 28 สปัดำห์ ถึง 34 สปัดำห์ : แสดงใบรับรองแพทย ์ ยนืยนัสปัดำห์ท่ีตั้งครรภแ์ละก ำกบัวนัท่ีไม่เกินสำมสิบ (30) วนันบั
จำกเท่ียวบินขำออกท่ีก ำหนดหรือเท่ียวบินขำเขำ้ท่ีก ำหนด  และตอ้งลงนำมยนิยอมในเอกสำรจ ำกดัขอบเขตควำมรับผดิชอบของสำยกำรบิน  เม่ือ
ท ำกำรเช็คอินเพ่ือแสดงควำมยนิยอมไม่ท ำกำรเรียกร้องใดๆ ต่อสำยกำรบิน 
-อำยคุรรภต์ั้งแต่สปัดำห์ท่ี 35 ข้ึนไป: สำยกำรบินปฏิเสธกำรใหบ้ริกำร 

ปกตผิูจ้ดัจะส่งใบนดัหมายเตรียมตวัการเดินทาง ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ยประมาณ  5-7 วนั  

หรือดาวนโ์หลดหนา้เว็บเพื่อดูการเตรียมตวัเดินทางทัว่ไป 

ข้อมูลส าหรับผู้เดินทาง 
1. คนไทยถือหนงัสือเดินทำงประเทศไทย ไม่ตอ้งยืน่ขอวซ่ีำก่อนออกเดินทำง  
2. เตรียมหนงัสือเดินทำงมีอำยมุำกกวำ่ 6 เดือน ณ วนัเดินทำง (ตอ้งมีหนำ้วำ่งส ำหรับประทบัตรำอยำ่งนอ้ย 2 หนำ้เต็ม) เพื่อยืน่ ณ ด่ำนตรวจคน
เขำ้เมือง   เน่ืองจำกเคำเตอร์สำยกำรบินหรือด่ำนตรวจคนเขำ้เมืองอำจปฏิเสธกำรเดินทำงของท่ำน 
3. ค่ำวซ่ีำส ำหรับพำสปอร์ตต่ำงดำ้ว  กรุณำเตรียมเอกสำรคือ  (1) พำสปอร์ต (2) ใบประจ ำตวัคนต่ำงดำ้ว (3) ใบส ำคญัถ่ินท่ีอยู ่(4) ส ำเนำทะเบียน
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บำ้น(ถำ้มี) (5)รูปถ่ำยสี 2 น้ิวท่ำนละ1รูป   
➢ ผู้ จัดจะเป็นผู้ด  ำเนินกำรย่ืนวีซ่ำให้ท่ำน โดยท่ำนจ่ำยค่ำบริกำรต่ำงหำก (ส ำหรับหนังสือเดินทำงต่ำงด้ำวผู้ เป็นเจ้ำของหนังสือเดินทำง

จะต้องท ำเร่ืองแจ้ง เข้ำ-ออกด้วยตนเองก่อนจะย่ืนวซ่ีำ) สิทธ์ิกำรออกวซ่ีำขึน้อยู่กับสถำนทูตเท่ำน้ัน 
4. ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่ำเสียหำยจำกควำมผิดพลำดในกำรสะกดช่ือ นำมสกลุ ค ำน ำหนำ้ช่ือ เลขท่ีหนงัสือเดินทำง และอ่ืนๆ เพื่อใชใ้น

กำรจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีมิไดส่้งหนำ้ส ำเนำหนงัสือเดินทำง (พร้อมทั้งหนำ้เปล่ียนช่ือนำมสกลุ ถำ้มี) ใหก้บัทำงผูจ้ดั 
 

Departure  ตุลาคม 2018  (ท่ีน่ังจ ำกัดในแต่ละวนั จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 

เช็คอนิ วนัออกเดนิทาง วนัเดนิทางกลบั 
ราคา/ท่าน
(บาท) 

ห้องเดีย่ว+ หมายเหตุ 

วนัจนัทร์  01 ตุลาคม 18 05 ตุลาคม 18 15,900 4,900  

วนัองัคำร 02 ตุลาคม 18 06 ตุลาคม 18 15,900 4,900  

วนัพฤหสั 04 ตุลาคม 18 08 ตุลาคม 18 16,900 4,900  

วนัศุกร์ 05 ตุลาคม 18 09 ตุลาคม 18 16,900 4,900  

วนัเสำร์  06 ตุลาคม 18 10 ตุลาคม 18 16,900 4,900  

วนัจนัทร์  08 ตุลาคม 18 12 ตุลาคม 18 15,900 4,900  

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

วนัพฤหสั 11 ตุลาคม 18 15 ตุลาคม 18 17,900 4,900 วนัหยดุ 

วนัศุกร์ 12 ตุลาคม 18 16 ตุลาคม 18 17,900 4,900 วนัหยดุ 

วนัเสำร์  13 ตุลาคม 18 17 ตุลาคม 18 16,900 4,900  

วนัจนัทร์  15 ตุลาคม 18 19 ตุลาคม 18 15,900 4,900  

วนัองัคำร 16 ตุลาคม 18 20 ตุลาคม 18 15,900 4,900  

วนัพฤหสั 18 ตุลาคม 18 22 ตุลาคม 18 16,900 4,900  

วนัศุกร์ 19 ตุลาคม 18 23 ตุลาคม 18 17,900 4,900 วนัหยดุ 

วนัเสำร์  20 ตุลาคม 18 24 ตุลาคม 18 16,900 4,900  

วนัจนัทร์  22 ตุลาคม 18 26 ตุลาคม 18 15,900 4,900  

วนัองัคำร 23 ตุลาคม 18 27 ตุลาคม 18 15,900 4,900  

วนัพฤหสั 25 ตุลาคม 18 29 ตุลาคม 18 16,900 4,900  

วนัศุกร์ 26 ตุลาคม 18 30 ตุลาคม 18 16,900 4,900  

วนัเสำร์  27 ตุลาคม 18 31 ตุลาคม 18 16,900 4,900  
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วนัจนัทร์  29 ตุลาคม 18 02 พฤศจิกายน 18 15,900 4,900  

วนัองัคำร 30 ตุลาคม 18 03 พฤศจิกายน 18 15,900 4,900  
 

 

 

Departure  พฤศจิกายน 2018  (ท่ีน่ังจ ำกัดในแต่ละวนั จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 

เช็คอนิ วนัออกเดนิทาง วนัเดนิทางกลบั 
ราคา/ท่าน
(บาท) 

ห้องเดีย่ว+ หมายเหตุ 

วนัพฤหสั 01 พฤศจิกายน 18 05 พฤศจิกายน 18 15,900 4,900  

วนัศุกร์ 02 พฤศจิกายน 18 06 พฤศจิกายน 18 15,900 4,900  

วนัเสำร์  03 พฤศจิกายน 18 07 พฤศจิกายน 18 15,900 4,900  

วนัจนัทร์  05 พฤศจิกายน 18 09 พฤศจิกายน 18 14,900 4,900  

วนัองัคำร 06 พฤศจิกายน 18 10 พฤศจิกายน 18 14,900 4,900  

วนัพฤหสั 08 พฤศจิกายน 18 12 พฤศจิกายน 18 15,900 4,900  

วนัศุกร์ 09 พฤศจิกายน 18 13 พฤศจิกายน 18 15,900 4,900  

วนัเสำร์  10 พฤศจิกายน 18 14 พฤศจิกายน 18 15,900 4,900  

วนัจนัทร์  12 พฤศจิกายน 18 16 พฤศจิกายน 18 14,900 4,900  

วนัองัคำร 13 พฤศจิกายน 18 17 พฤศจิกายน 18 14,900 4,900  

วนัพฤหสั 15 พฤศจิกายน 18 19 พฤศจิกายน 18 15,900 4,900  

วนัศุกร์ 16 พฤศจิกายน 18 20 พฤศจิกายน 18 15,900 4,900  

วนัเสำร์  17 พฤศจิกายน 18 21 พฤศจิกายน 18 15,900 4,900  

วนัจนัทร์  19 พฤศจิกายน 18 23 พฤศจิกายน 18 14,900 4,900  

วนัองัคำร 20 พฤศจิกายน 18 24 พฤศจิกายน 18 14,900 4,900  

วนัพฤหสั 22 พฤศจิกายน 18 26 พฤศจิกายน 18 15,900 4,900  

วนัศุกร์ 23 พฤศจิกายน 18 27 พฤศจิกายน 18 15,900 4,900  

วนัเสำร์  24 พฤศจิกายน 18 28 พฤศจิกายน 18 15,900 4,900  

วนัจนัทร์  26 พฤศจิกายน 18 30 พฤศจิกายน 18 14,900 4,900  

วนัองัคำร 27 พฤศจิกายน 18 01 ธนัวาคม 18 14,900 4,900  
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วนัพฤหสั 29 พฤศจิกายน 18 03 ธนัวาคม 18 15,900 4,900  

วนัศุกร์ 30 พฤศจิกายน 18 04 ธนัวาคม 18 15,900 4,900  
 

อตัรา
ค่าบริการ
รวม   

ตำมรำยกำร:  ค่ำตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั กรุงเทพฯ – โซล  – กรุงเทพฯ  ไปกลบัแบบหมู่คณะ ( ตำมวนัเวลำท่ีระบุในตัว๋เคร่ืองบิน 
)  พร้อมท่ีพกั  3  คืน (ห้องละ  2-3  ท่ำน) + อำหำรเชำ้ กลำงวนั และเยน็หรือค ่ำ + บตัรเขำ้ชมสถำนท่ี + รถน ำเท่ียวตำมรำยกำร + 

สายการบินจ ากัดน ้าหนักเพียงท่านละ 15 กก.  (ข้ึนอยูก่บันโยบำยสำยกำรบิน ไม่เกินจ ำนวน 1-2 ช้ิน)  และถือขึน้เคร่ือง
ได้อกีท่านละ 1 ช้ิน 10 กก. (ตำมขนำดท่ีก ำหนดของสำยกำรบิน ไม่รวมกระเป๋ำสะพำย) +  ประกนัอุบติัเหตุตำมกรมธรรม ์(ขั้น
ต ำ่วงเงินประกัน 1 ล้ำนบำท ค่ำรักษำพยำบำล 5 แสนบำท 1-15 ปี หรือ อำย ุ75-85 ควำมคุ้มครองเหลือ 50% อำยุต ำ่กว่ำ 1 ปี 
หรือ อำยเุกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจ ำตัวหรือกำรถกูฆำตกรรมหรือถกูท ำร้ำยร่ำงกำย) 
ตัว๋เครือ่งบินและค่าทวัรท่ี์ช าระแลว้   

ตั๋วเคร่ืองบิน ไปกลบัแบบหมู่คณะ ไม่สำมำรถ 
เปล่ียนเท่ียวบินไปหรือกลบั เปล่ียนวนัเดินทำงไปหรือกลบั เปล่ียนช่ือผูเ้ดินทำง อพัเกรดท่ีนัง่ คืนค่ำบตัรโดยสำร 

และหำกยกเลิกกำรเดินทำง  ไม่มีระบบ คืนเงินบำงส่วน    หากผู้โดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศ
เกาหล ีจากเจา้หนา้ท่ีแรงงานไทยหรือเจา้หนา้ท่ีตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองท่ีประเทศเกาหลี ทาง
ผูจ้ดัและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนทุกกรณี  ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับท่ีประเทศเกาหลีเรียก
เก็บ  ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเท่ียวบินถดัไปท่ีมีท่ีนั่งว่างหรือตามวนัเดินทางของตัว๋เคร่ืองบิน  ทั้ งน้ีแลว้แต่ทาง
เจา้หนา้ท่ีตรวจคนและสายการบิน ทำงผูจ้ดัไม่สำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได ้
โรงแรมท่ีพกัท่ีระบใุนรายการทวัร  ์อำจมีกำรเปล่ียนแปลง เน่ืองจำกเป็นทวัร์รำคำพิเศษ (โรงแรมท่ีพกัไม่ไดอ้ยู่ในใจกลำง
เมือง) ปกติผูจ้ดัจะแจง้ใหท้รำบก่อนกำรเดินทำงอยำ่งนอ้ยประมำณ  3-5 วนั พร้อมทั้งใบนดัหมำยเตรียมตวักำรเดินทำง 
รปูแบบหอ้งพกัของโรงแรมจะแตกต่างกนั  รูปแบบหอ้งพกัของโรงแรมจะแตกต่ำงกนั และอำจมีสไตลก์ำรตกแต่งทุกห้อง
ไม่เหมือนกัน ห้องพกัเด่ียว (Single เตียงเล็กมำตรำฐำน 1 เตียง) ห้องคู่ (Twin เตียงเล็กมำตรำฐำน 2 เตียง / Double เตียงใหญ่
มำตรำฐำน 1 เตียง)  และห้องพกัแบบ  3 ท่ำน  (Family Room 1 เตียงใหญ่+1เตียงเล็ก) ห้องพกัอำจจะไม่ติดกัน ห้องมีขนำด
กะทดัรัด มีหรือไม่มีอ่ำงอำบน ้ ำ มีส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกครบ น ้ำด่ืมฟรีอยูใ่นหอ้งพกัจะมี 1 หรือ 2 ขวด ส่วนน ้ ำแร่ยีห่อ้และมินิบำร์
ในโรงแรมรำคำจะสูงกวำ่ปกติ  อำจมีบริกำรกำตม้น ้ ำ+ชำกำแฟฟรี ช่วงกำรจดังำนระดบัเมือง ระดบัประเทศ ระดบันำนำชำติ เช่น 
Trade Fair, Convention, Festival, Conference, Expo เป็นตน้ เป็นผลให้รำคำโรงแรมสูงข้ึนมำกและหอ้งพกัในเมืองเต็ม  ผูจ้ดั
ขอสงวนสิทธิในกำรจดัท่ีพกัตำมควำมเหมำะสม 
เมนอูาหารทวัร ์ โดยปกติทำงผูจ้ดัจะหลีกเล่ียงอำหำรประเภทเน้ือววัเพ่ือส่วนรวม จะบริกำรเป็นหมูหรือไก่หรือม้ือพิเศษตำม
รำยกำร โดยส่วนมำกอำหำรทวัร์มกัจะเป็นอำหำรทำนเพ่ือโภชนำกำรและสุขภำพ จะไม่ออกรสจดั แบบอำหำรทอ้งถ่ิน เช่น หมู
ยำ่งเกำหลี ไก่ตุ๋นโสม เกำหลีมีวฒันธรรมในกำรรับประทำนอำหำร ซ่ึงจะนิยมอำหำรชนิดเดียว มกัจะเป็นกำรทำนแบบแบ่งปัน คือ 
1 ชุดต่อ 4 ท่ำน และมีเคร่ืองเคียงแบบต่ำงๆ พร้อมขำ้วสวย     กำรน ำเคร่ืองด่ืมทั้งประเภทแอลกอฮอลแ์ละไม่แอลกอฮอลเ์ขำ้ไปใน
ร้ำนอำหำร ทำงร้ำนอำจจะเก็บค่ำบริกำร หรือ ค่ำเปิดขวดเสมอ      ส ำหรับท่ำนท่ีมีขอ้จ ำกดัทำงดำ้นอำหำรหรือศำสนำ ท่ำนอำจ
ตอ้งช ำระเพ่ิมเติม หรือ เตรียมอำหำรส่วนตวัไป ระหว่ำงม้ืออำหำร กรุณำรอจนกวำ่ทำงร้ำนอำหำรเสิร์ฟอำหำรส ำหรับกรุ๊ปให้
เรียบร้อยก่อน จึงจะท ำอำหำรพิเศษเสิร์ฟให้ท่ำนไดใ้นภำยหลงั     เมนูอำหำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ข้ึนอยู่
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กบัสถำนกำรณ์   เช่น เวลำออกหรือเวลำถึงของเท่ียวบินแต่ละสำยกำรบิน  กำรจำรจรบนทอ้งถนน  วนัเวลำเปิดปิดของร้ำนอำหำร  
หรือดว้ยสำเหตุต่ำงๆ  ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง   
ในกรณีท่ีเกิดเหตใุดๆ จนท าให้คณะทัวรไ์ม่สามารถออกเดินทางได้   เช่น มีลูกค้ำกลุ่มใหญ่ยกเลิกกำรเดินทำง
กะทนัหัน ทำงสำยกำรบินเรียกท่ีนัง่คืนดว้ยเหตุผลของสำยกำรบิน ฯลฯ ทำงผูจ้ดัจะพยำยำมหำโปรแกรมอ่ืนในรำคำและช่วงเวลำ
ใกล้เคียงกันทดแทน ขอให้ลูกค้ำตระหนักดีว่ำเหตุกำรณ์ดังกล่ำวถือเป็นเหตุสุดวิสัยและเช่ือมั่นว่ำผูจ้ ัดได้พยำยำมอย่ำงสุด
ควำมสำมำรถ  โดยลูกคำ้จะไม่ยกเหตุขอ้น้ีมำเป็นขอ้เรียกร้องใดๆ กบัผูจ้ดั  หำกลูกคำ้ประสงครั์บเงินคืน ทำงผูจ้ดัยนิดีคืนเงิน  

ราคา
ค่าบริการ
ไม่รวม  
 

ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวัอำทิ อำหำรและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิม โทรศพัท์ โทรสำร มินิบำร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่ำท ำหนงัสือเดินทำง ค่ำซกัรีด  ค่ำ
สัมภำระท่ีเกินช้ินหรือน ้ ำหนักเกินสำยกำรบินก ำหนด  ค่ำวีซ่ำพำสปอร์ตต่ำงด้ำวหรือต่ำงชำติ  ค่ำภำษีกำรบริกำร  3%  
ภำษีมูลค่ำเพ่ิม  7%    

จดัเกบ็ 50,000 วอนท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ (ค่าบริการของคนขบัรถ+ไกด+์หวัหนา้ทวัร์) 
เง่ือนไขใน
การจอง   

มดัจ าท่านละ 5,000 บาทต่อท่าน  โดยปกติจะตอ้งด าเนินการโอนเงินภายใน 1-2 วนันบัจาก

วนัท่ีท าการจองและส่งใบเรียกเก็บเงิน และ ช ำระส่วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทำงอย่ำงนอ้ย 30 วนัก่อนเดินทำง หรือ 35 วนั
ล่วงหน้ำในช่วงเทศกำล High Season (เทศกำลปีใหม่ เทศกำลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษำยน วนัแรงงำน วนัฉัตรมงคล  วนัหยุด
ส ำคญัทำงศำสนำ ตลอดเดือนตุลำคม ตลอดเดือนธนัวำคม)  หำกไม่ช ำระมัดจ ำตำมก ำหนด ขออนุญำตตัดท่ีน่ังให้ลูกค้ำท่ำนอ่ืนท่ี
รออยู่   กำรช ำระไม่ครบ ทำงผูจ้ดัถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยไม่มีเง่ือนไข หรือเช็คธนำคำรถูกระงบักำรจ่ำยไม่วำ่ดว้ยสำเหตุ
ใดใด ผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกกำรจดัหรือยกเลิกกำรเดินทำงและขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินตำมเง่ือนไขกำรยกเลิก 

การยกเลกิ
การจอง   
 

1) กำรยกเลิกกำรจองนั้น จะตอ้งแฟ็กซ์หรืออีเมลแ์จง้ยกเลิกกำรจองล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ย  30 วนัท ำกำร ก่อนกำรเดินทำง โดยจะยึด
เงินมดัจ ำ 5,000 บำท  ยกเวน้ช่วงเทศกำล High Season (เทศกำลปีใหม่ เทศกำลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษำยน วนัแรงงำน วนัฉตัร
มงคล  วนัหยดุส ำคญัทำงศำสนำ ตลอดเดือนตุลำคม ตลอดเดือนธนัวำคม)  จะยดึเงินมดัจ ำ 10,000 บำท      

2)  ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 29-24 วนั - เก็บค่ำใชจ่้ำย 10,000  ยกเวน้ช่วงเทศกำล High Season  12,000 - 18,000 บำท   
3)  ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 15-23 วนั - เก็บค่ำใชจ่้ำย 80% ของรำคำทวัร์  ยกเวน้ช่วงเทศกำล High Season  เก็บค่ำบริกำร 100%   
4)  ยกเลิกก่อนกำรเดินทำงวนัเดินทำง หรือ 1-14 วนั - เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100%   
(รำคำทัวร์เป็นกำรซ้ือขำดแบบมีเง่ือนไขกับทำงสำยกำรบินและทำงผู้ จัดทัวร์เส้นทำงเกำหล ีจะไม่มกีำรคืนเงินมดัจ ำหรือค่ำบริกำร
ท้ังหมดไม่ว่ำกรณีใดใด) โดยเฉพำะช่วงเทศกำล High Season หรือ ฤดูกำลท่องเท่ียวของเกำหล ี   
กำรคืนเงินทุกกรณี  ผูมี้ช่ือในเอกสำรกำรจอง จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล ์หรือเดินทำงมำเซ็นเอกสำรกำรขอรับเงินคืนท่ีท ำกำรของผูจ้ดั
อย่ำงใดอย่ำงหน่ึงเพ่ือท ำเร่ืองขอรับเงินค่ำบริกำรคืน โดยแนบหนังสือมอบอ ำนำจพร้อมหลักฐำนประกอบกำรมอบอ ำนำจ 
หลกัฐำนกำรช ำระเงินค่ำบริกำรต่ำงๆ  และหนำ้สมุดบญัชีธนำคำรท่ีตอ้งกำรใหน้ ำเงินเขำ้ใหค้รบถว้น 

สายการบินและตัว๋เครือ่งบิน 

ในการส ารองท่ีนัง่และการใสช่ื่อในระบบส ารองท่ีนัง่  ผูเ้ดินทำงตอ้งส่งส ำเนำของหนงัสือเดินทำง ( Passport ) ท่ีชดัเจน หรือ ส่งรำยละะ
รำยละเอียดท่ีสำยกำรบินตอ้งกำร (ภำษำองักฤษ) เช่น ค ำน ำหนำ้ช่ือ ช่ือและนำมสกุล วนัเดือนปีเกิด เลขท่ีพำสปรอต วนัหมดอำย ุ( โดยเซ็นตช่ื์อ
และเขียนยืนยนัรับรองเอกสำรเป็นลำยลกัษณ์อกัษรให้ทำงผูจ้ดั )  หำกไม่มีกำรส่งขอ้มูลทั้งหมดในพำสปรอตเป็นลำยลกัษณ์อกัษรให้ทำงผูจ้ดั 
และเกิดกำรออกช่ือนำมสกุลในตัว๋หรือบตัรโดยสำรผิดพลำด อำจมีผลให้ผูโ้ดยสำยจะตอ้งรับผิดชอบในค่ำใชจ่้ำยใหม่ท่ีจะเกิดข้ึนทั้งหมด และ
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สำยกำรบินไม่มีระบบเสียค่ำใชจ่้ำยเพ่ือแกไ้ขตวัสะกดค ำน ำหนำ้ช่ือ / ช่ือ / นำมสกลุ หรือ กำรเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทำง 
หากท่านตอ้งซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศ  (เครือ่งบิน รถทวัร,์ รถไฟ) เพ่ือไปและกลบักรงุเทพฯ   กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสาร
ภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาการเดินทางได ้     ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าชา้หรือการเปล่ียนแปลงเวลาของเท่ียวบิน
หรือการเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง 
ตัว๋สายการบินไม่สามารถระบท่ีุนั่ง ซ้ือแบบใชวิ้ธี RANDOM คือส ุ่มเลือกท่ีโดยระบบสายการบิน   กำรจดัท่ีนั่งบนเคร่ืองบิน 
เป็นไปโดยสำยกำรบินเป็นผูก้  ำหนด ทำงผูจ้ดัไม่สำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได ้แต่จะท าการ Request ใหไ้ดเ้ท่านั้น    

การเช็คอินตัว๋เดินทางท่ีเคาเตอรส์ายการบิน  เง่ือนไข 

• เคำน์เตอร์เช็คอินจะเปิดใหบ้ริกำรก่อนเวลำเคร่ืองออกสำม (3) ชัว่โมง เคำน์เตอร์ จะปิดใหบ้ริกำรก่อนเวลำออกเดินทำง  (90) นำที  ผูโ้ดยสำร
จ ำเป็นตอ้งด ำเนินกำรใหเ้รียบร้อยภำยในระยะเวลำท่ีไดร้ะบุไว ้ทั้งน้ีไม่วำ่ในกรณีใดๆ  สำยกำรบินสงวนสิทธิในกำรปฏิเสธกำรเดินทำง โดย
ไม่มีกำรคืนเงินค่ำ โดยสำรท่ีท่ำนไดช้ ำระไปแลว้  

• ไม่แสดงตนหรือยนืยนัควำมเป็นตวัท่ำนต่อพนกังำนของสำยกำรบิน 
• ไม่อำจแสดงเอกสำรไดอ้ยำ่งครบถว้นและถูกตอ้ง (เอกสำรกำรเดินทำงท่ีช ำรุดไม่สมบูรณ์จดัวำ่เป็นเอกสำรท่ีไม่ถูกตอ้ง)  
• ส ำหรับท่ำนตอ้งมีตรำอนุญำตเดินทำงเขำ้หรือออกนอกประเทศ (วซ่ีำ) ซ่ึงจ ำเป็นต่อกำรเดินทำงไปยงัสถำนท่ีต่ำงๆ   หรือ  เอกสำรกำรเจง้เขำ้

แจง้ออก   หรือ  เอกสำรดำ้นกำรท ำงำน Work Permit 
• กระท ำกำรประทุษร้ำยแก่พนักงำนของสำยกำรบิน หรือก่อให้เกิดควำมวุ่นวำย ณ เคำน์เตอร์ของสำยกำรบิน หรือดูหม่ิน เหยียดหยำม

พนกังำนของสำยกำรบินไม่วำ่โดยกำรกระท ำหรือโดยวำจำ 
• หำกรัฐบำลหรือหน่วยงำนอ่ืนไม่อนุญำตใหท่้ำนเดินทำงหรือข้ึนเคร่ืองบิน 
• หำกสำยกำรบินเห็นควรว่ำไม่สมควรแก่กำรเดินทำงเน่ืองจำกอำกำรเมำสุรำหรือมีลกัษณะอำกำรท่ีเป็นอนัตรำยอย่ำงเห็นไดช้ัดในทำง

กำรแพทย ์และ/หรือ  หำกสำยกำรบินเห็นควรวำ่ไม่เหมำะสมในกำรเดินทำงโดยเหตุผลทำงกำรแพทย ์หรือเง่ือนไขทำงกำรแพทยข์องท่ำน
อำจก่อใหเ้กิดอนัตรำยต่อสุขภำพแก่ผูโ้ดยสำรอ่ืน 

 

 

เน่ืองจากการเดินทางนัน้เต็มไปดว้ยความเสี่ยง และควำมรับผิดชอบของทำงสำยกำรบินท่ีมีต่อผูโ้ดยสำรนั้นมีจ ำกดั ดงันั้น
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จึงแนะน ำให้ซ้ือประกนัภยักำรเดินทำงและสุขภำพเพ่ิมเติม ท่ำนสำมำรถเลือกซ้ือควำมคุม้ครองตำมท่ีท่ำนตอ้งกำร โดยเฉพำะกรณี เกิด
เหตุเจ็บป่วยจะมีควำมสำมำรถในกำรจ่ำยค่ำรักษำได ้เน่ืองจำกหำกเกิดเหตุดงักล่ำวข้ึนในต่ำงประเทศ เช่น ประเทศเกำหลีใต้ จะมี
ค่ำใชจ่้ำยท่ีสูงมำก 
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ขอ้ตกลงและเง่ือนไขการเดินทางท่องเที่ยวกบัเรา 

• จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ท่ีประสงคจ์ะไปท่องเท่ียวตามรายการของทวัรทุ์กวนัเท่าน้ัน  หากท่านไม่สามารถร่วมทวัรทุ์กวนั แค่สมคัรมาร่วมทวัร์

เพียงเพื่อการใชต้ัว๋เคร่ืองบินและท่ีพกัในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวร์ในบางวนั ทางบริษัทจะคิดค่า

ด าเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USDต่อท่าน  (ก่อนซ้ือทัวร์ จะต้องแจง้ความประสงค์ท่ีเป็นจริง เพื่อทางผูจ้ดัจะได้คิด

ค่าบริการท่ีเหมาะสม)   หมายเหตุ หากการไปพบเพ่ือนหรือญาติหรือไปติดต่อธุรกิจหรือท่องเท่ียวอิสระ ท าหลงัจากท่ีรายการเสร็จส้ินในแต่ละ

วนัแลว้ ไมเ่ป็นเหตุท่ีทางผูจ้ดั จะตดัการใหบ้ริการท่านแต่อยา่งใด  

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

หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุสงฆ ์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 

ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบทุกการซ้ือของท่าน 

• กระเป๋าลูกคา้ตอ้งยอมรบัในความเส่ียงของกระเป๋าทุกใบของตวัเอง (ท่านสามารถเลือกซ้ือประกนัเพ่ิม เก่ียวกบัสมัภาระกระเป๋า เพราะสายการบิน

มีก าหนดการจ ากดัความรบัผิดชอบต่อสมัภาระ)  ทางทวัรจ์ะไม่รบัผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าชา้ อุบติัเหตุ ท่ีเกิดจากกรณีใดๆ ทั้งส้ิน  ซ่ึง
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ลูกคา้ตอ้งเขา้ใจว่า โดยปกติทุกฝ่าย เช่น คนขบัรถ  มัคคุเทศก์ หรือ หัวหน้าทัวร์  ถึงแมจ้ะพยายามในการดูแลและระวงัเร่ืองสัมภาระกระเป๋า

เดินทางลูกคา้ 

ผูร้ว่มเดนิทางตกลงปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการเดนิทางน้ีทกุประการและในกรณีมีขอ้พิพาท ใหถ้ือค าตดัสินของผูจ้ดัเป็นท่ีส้ินสุด 

 


