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หนาวน้ีท่ีเกาหลี  ลุยหิมะ เล่นสกี ชิมสตรอว!์ สนุกไม่รู้ลืม  #สวนสนุกทางด่วน  #สวนสนุกเอเวอร์แลนด ์
โปรแกรม Funny Ski Snow เกาหลี 5 วนั 3 คืน  ราคาเร่ิม (บาท) 14,900 

เดินทาง ธนัวาคม18-มีนาคม19 สายการบิน BUDGET AIRLINE กรุ๊ปคณะ 20-30 ท่านต่อคณะ 
ที่พกั ระดบั 3 ดาวเกาหลี  จดัห้องพกั 3 คืน #เมืองอินชอน หรือ #เคียงกีโด หรือ #กรุงโซล 

รถโคช บริการดว้ยรถซ่ึงมีขนาดของรถจะเป็นไปตามจาํนวนของผูโ้ดยสาร ปกติก 25 หรือ 30 หรือ 40 หรือ 45 ท่ีนัง่   

อาหาร 
อาหารเชา้@โรงแรม 3 ม้ือ อาหารกลางวนัและคํ่า@ห้องอาหารทอ้งถ่ิน 6 ม้ือ   เมนูจดัหลากหลายไม่ซํ้ ากนั  #หมยูา่งคาลบ้ีไม่อั้น  

#หมอ้ไฟชาบู #ไก่ตุ๋นโสม  #บาร์บีคิวหมไูฟ  #อนัดองจิมทคั  #BBQบุฟเฟ่ตไ์ม่อั้น  ฟรี ! นํา้แร่ด่ืมบนรถวันละ 1 ขวด 
 

วนัแรก (-) 
วนัท่ีสอง  
(-.L.D)    

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต ้– สวนกรีนเฮาส์สตรอรเบอร์ร่ี – ฉลองเทศกาลเล่นสโนว์
สเลด ท่ีสวนสนุกเอเวอร์แลนด ์รวมบตัรเล่นเคร่ืองเล่นไดไ้ม่จ ากดัรอบ  รวมสวนสัตวเ์ปิด – ใหม่สุด..สวนสนุกทางด่วน แหล่งรวม
ร้านอาหารอร่อย ชอ้ปปป้ิงมอลล ์ ห้องน ้ าสุดชิก  สวนไฟเรือนแสงอนัสวยงามตระการตา และ เคร่ืองเล่นใหม่ ! บอลลูนอวกาศ   

วนัท่ีสาม 
(B.L.D) 

เทศกาลเล่นสกีสโนว ์หิมะ ท่ี #SKI Resort  #JISAN  #YANGJI  #VIVALDI PARK  –  เรียนรู้วฒันธรรมการทาํคิมบบั (ขา้วห่อ
สาหร่าย) + แต่งชุดฮนับกแชะถ่ายภาพ – กรุงโซล – ศนูยน์ ้ ามนัสนเข็มแดง  –  ศนูยเ์คร่ืองส าอางเวชส าอาง – ภูเขานมัซานหอคอย 
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N Tower  สายเคเบ้ิล Love Rock Cable – โรแมนติกค ่าคืนท่ีคลองชงแกชอน 

วนัท่ีส่ี 
(B.L.-) 

ศนูยโ์สมเกาหลี – พระราชวงัมรดกโลกชงัดก –  ผ่านชมบลูเฮา้ส์  – หมู่บา้นพ้ืนเมืองนัมซานฮนันก – ดิวต้ีฟรี – ย่านเมียงดอง – 
ตลาดพ้ืนเมืองใหญ่สุด “ ทงแดมุน “  –  ทงแดมุน ดีไซน์ พาร์ค (DDP) สวนดอกกุหลาบไฟ LED กว่าสองหม่ืนกว่าดวง 

วนัท่ีห้า 
(B.L) 

ศนูยฮ์๊อกเก็ตนาม ู– พิพิธภณัฑภ์าพวาดลวงตาส่ีมิติ พิพิธภณัฑน์ํ้ าแข็ง Ice Museum พิธภณัฑแ์ห่งรัก  Love Museum – ยา่นมหา
ลยัฮงแด แหล่งรวมตวัวยัรุ่นชาวโสม – แวะซ้ือของฝากติดไมติ้ดมือท่ีศูนยร์วมของพ้ืนเมือง (ละลายเงินวอน) – สนามบินนานาชาติ
อินชอน – กรุงเทพฯ 

Itinerary   
โปรแกรม Funny Ski Snow เกาหลี 5 วนั 3 คืน  ราคาเร่ิม (บาท) 14,900 

เดินทาง ธนัวาคม18-มีนาคม19 สายการบิน BUDGET AIRLINE กรุ๊ปคณะ 20-30 ท่านต่อคณะ 

โปรแกรมท่องเท่ียว ใหม่สุด..สวนสนุกทางด่วน แหล่งรวมร้านอาหารอร่อย ชอ้ปปป้ิงมอลล ์  ห้องน ้ าสุดชิก  สวนไฟเรือนแสงอนัสวยงาม
ตระการตา และ เคร่ืองเล่นใหม่ ! บอลลูนอวกาศ  เพียงแห่งเดียวในเอเชีย – บตัร Special Pass Ticket เล่นเคร่ืองเล่นไดไ้ม่จาํกดัรอบ ฉลอง
เทศกาลเล่นสโนวส์เลด #สวนสนุกเอเวอร์แลนด ์ รวมโลกสวนสัตวเ์ปิดท่ี Lost Valley – เรียนรู้วฒันธรรมการทาํเมนูอาหารคิมบบั + แต่งชุดฮนั
บกแชะภาพถ่าย – พระราชวงัมรดกโลกชงัดก  ผา่นชมบลูเฮา้ส์  – 3 สุดยอดพิพิธภณัฑ ์#Trick Eye Museum กบัภาพวาดศิลปะลวงตาสาม
ส่ีมิติ รูปแบบ AR 100 กว่าภาพ  เมืองนํ้ าแข็งท่ีไม่ใช่แค่นํ้ าแข็งธรรมดา  #Ice Museum  เร่ืองราวของความรักในรูปแบบศิลปะ #Love 

Museum – ภูเขานมัซาน & หอยคอย N – เต็มอ่ิมยา่นแฟชัน่ฮิปเมียงดอง – โรแมนติกค ่าคืนท่ีคลองชงแกชอน - ตลาดพ้ืนเมืองใหญ่สุด “ ทงแด
มุน “  –  ทงแดมุน ดีไซน์ พาร์ค (DDP) สวนดอกกุหลาบไฟ LED กว่าสองหม่ืนกว่าดวง – ยา่นมหาลยัฮงเด 

สายการบิน BKK-ICN เวลาออก เวลาถึง ICN-BKK เวลาออก เวลาถึง 
T’way (TW) TW102 0125 0835 TW101 2005 0010+1 
Jin Air (LJ) LJ004 2240 0600+1 LJ003 1725 2125 

Jeju Air (7C) 7C2206 0200 0925 7C2205 2035 0050+1 
Jeju Air (7C) 7C2204 0100 0815 7C2203 1930 2345 

(ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตารางการบินของสายการบินตามท่ีได้อนุมติัท่ีนั่งจาํกัดในแต่ละวนั จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อาจต้องเพ่ิมค่าตั๋ว ) 
 

โปรดตรวจสอบ อาย ุของหนงัสือเดินทาง ( Passport ) ของผูโ้ดยสาร ว่าจะตอ้งคงมีอายเุหลือ ณ วนัเดินทาง มากกว่า 6 เดือนข้ึนไป 
และหนงัสือเดินทางเหลือหนา้กระดาษเพียงพอให้เจา้หนา้ท่ีตรวจคนไดป้ระทบัตรา หนงัสือเดินทางอยูใ่นสภาพท่ีดี (ไม่ชาํรุด)  

DAY วันแรก  สนามบินสุวรรณภูม ิ   เชา้ กลางวนั คํ่า 

1 
เจ้าหน้าที่รอต้อนรับดูแล มอบเอกสาร และอธิบายเพิ่มเติม  (นัดหมายแต่ละคณะก่อนออก
เดินทาง 3 ช่ัวโมงล่วงหน้าก่อนเคร่ืองออก)   

- - - 

ค า่ หน้าเคาน์เตอร์ สายการบิน ใกล้ประตูทางเข้า  

พร้อมกนัที่ชั้น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เช็คอินหมายเลข  F   Jeju Air (7C) หมายเลข   3-4 
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พร้อมกนัที่ชั้น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เช็คอินหมายเลข  D   Jin Air (LJ) หมายเลข   4-5 

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

การอนุญาตให้ท่านผ่านด่านตรวจคนออกนอกประเทศไทย และ ผ่านด่านตรวจคนเข้าประเทศเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว เป็น
อ านาจของเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้ออกเมืองของประเทศไทยหรือประเทศเกาหลีในการพจิารณาและอนุญาตให้เดินทางออกจาก
ประเทศไทย หรือ ใหพ้  านกัอยูใ่นประเทศกาหลีใตเ้พือ่การท่องเที่ยว ทางผูจ้ดัไม่มีอ านาจและไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

หากท่านต้องซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลับกรุงเทพฯ 
กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเล่ือนวนัและเวลาเดินทางได ้

ทั้งน้ีเพือ่ป้องกนัปัญหาเที่ยวบินล่าชา้หรือการเปล่ียนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง 
 

ขอ้แนะนาํ 
 หากท่านมีปัญหาเร่ืองอาหารกรุณาแจง้ทางผูจ้ดัทราบล่วงหนา้ 
 ห้ามนาํผลไมแ้ละเน้ือสัตวทุ์กชนิดเขา้ประเทศเกาหลีใต ้หากพบจะตอ้งเสียค่าปรับ 
 เตรียมสัมภาระขนาดกลาง เน่ืองจากโรงแรมท่ีพกัในเกาหลีไม่มีบริกรช่วย (แนะนาํ ตลอดทริปจะตอ้งดูแลกระเป๋ายกข้ึนลงห้องดว้ยตวัท่าน

เอง เพ่ือป้องกนัหลายกรณีท่ีอาจเกิดข้ึนได)้   
 กระเป๋าทุกใบจะตอ้งฝากให้กบัทางเจา้หนา้ท่ีสายการบินดว้ยตวัท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภยัของสายการบิน 
 ทรัพยสิ์นมีค่าและแตกหักง่าย  เช่น เงิน อญัมณี  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ กลอ้งถ่ายรูป อุปกรณ์วีดีโอ เอกสารท่ีแลกเปล่ียนเป็น

เงินได ้ เอกสารทางธุรกิจ หนงัสือเดินทาง เก็บติดตวัเสมอ 

 สนามบินสุวรรณภูมิ  “ ไม่มีการประกาศเรียกลูกคา้ข้ึนเคร่ือง ”  กรุณารอท่ีประตูข้ึนเคร่ืองอยา่งนอ้ย 30 นาที ก่อนเวลาเคร่ืองออก 
 นาํเส้ือแจ็คแก็ตติดตวัข้ึนเคร่ืองดว้ย เพราะอากาศอาจจะเยน็และเพ่ือการพกัผอ่นท่ีอบอุ่น  (สาํหรับ มือใหม่ หรือ คนกลวัวนัแรกๆ จะ jetlag 

หรืออาการเมาเวลาจากการเปล่ียนโซนเวลาของโลก แนะนาํ :  นอนให้มากท่ีสุด หรือ ทานยาแกเ้มา เพราะมีมีฤทธ์ิทาํให้นอนหลบั ไม่ด่ืม
สุราหรือของมึนเมา และด่ืมนํ้ามากๆ) 

 

DAY วันที่สอง  สนามบนินานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้  - กรุงโซล – เมืองอนิชอน เชา้ กลางวนั คํ่า 

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

ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต ้โดยสายการบิน   T’way (TW) ,  Jin Air (LJ),  Jeju Air (7C) 
บางสายการบินมีชุดกล่องสแนค็บลอ็กให้ผู้โดยสารบนเคร่ืองบิน และมีบริการ Air Cafe จาํหน่าย  อาหาร เคร่ืองด่ืม และขนมคบเคีย้ว 

เชา้ ICN Landing  ถึงสนามบินนานาชาติอินชอน หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้   
รถโค๊ชพาท่านขา้มทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพ่ือความหวงัในการรวมชาติท่ียาวกว่า 4.42 กม.  มี
ยอดโดมสูง 107 เมตร  ไปยงัจุดหมายปลายทางการท่องเท่ียวของวนัน้ี 
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 สวนกรีนเฮาส์สตรอว์เบอร์ร่ี พาไปชมสวนกรีนเฮาส์สตรอรเบอร์ร่ี ให้ท่านไดเ้ก็บผลไมส้ดๆ และยงัไดค้วามรู้ว่าชาว
เกาหลีมีวิธีการปลูกอย่างไรจึงได้ผลผลิตดีและหวานหอมชวนน่า
รับประทาน อิสระถ่ายรูป เก็บชิมสตรอเบอร์ร่ีทานเป็นท่ีระลึก (จ านวน
เกบ็ขึน้อยู่กับผลิตผลในแต่ละสัปดาห์ และนโยบายของเจ้าของสวน ไม่
สามารถน าออกมารับประทานภายนอกไร่ได้)   

เท่ียง  เมนูหมูย่างคาลบี #KALBI  อาหารพ้ืนเมืองเกาหลีป้ิงยา่งท่ีเล่ืองช่ือและรู้จกักนัดีทัว่โลก 

บ่าย สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  เท่ียวเอเวอร์แลนด ์– Everland “ ดิสนียแ์ลนดเ์กาหลี ” สวนเปิดในหุบเขาท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุด

ของประเทศ มี Festival World จะประกอบไปดว้ย Global Fair, American Adventure, Magic Land, European Adventure 

และ Equatorial Adventure และ Zootopia ท่านสามารถปล่อยความแก่และเติมเต็มความสุขของท่านดว้ยบตัร Special Pass 
Ticket สนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นต่างๆ  ซ่ึงท่านสามารถเลือกเล่นเคร่ืองเล่นได้ไม่จ ากดัรอบ  ไม่ว่าจะเป็นทีเอ็กเพรส รถไฟ
เหาะ หนอนสะบดั ชาร์ป โรงหนงัสามมิติ บา้นผสิีงหมุน ตีลงักาสองตลบ ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ท่ีน่ี ชม
ความน่ารัก องหมีท่ีสามารถส่ือสารกบัคนขบัไดอ้ยา่งดี อีกทั้งยงัมี LINE Store ส าหรับ ชาวสาวก LINE ให้แช๊ะภาพ  คร้ังแรก
ของโลก !  เปิดโลกสวนสัตวเ์ปิดท่ี Lost Valley กบัรถบสัสะเท้ินน ้ าสะเท้ินบก และอ่ืนๆ  นอกจากน้ีท่านยงัสามารถชอ้ปป้ิง

ในร้านคา้ของท่ีระลึก  ฤดูหนาว (ช่วงตน้เดือนธนัวาคมถึงปลายกุมภาพนัธ์) ร่วมฉลองเทศกาลหิมะสนุกแบบไม่รู้ลืม
กบัการเล่นสโนวส์เลดแบบไม่ จ ากดัรอบหรือท่านใดอยาก ประลองความทา้ทายกบัการนัง่สโนวบ์สัเตอร์ก็ไม่
วา่กนั.. ...ขอบอกวา่มนัส์มาก   

เยน็ เมนูหม้อไฟชาบูเห็ด คล้ายการต้มรวมมิตรสุก้ีหมอ้ไฟ  

ประกอบไปดว้ยเน้ือหมสูไลด ์ผกัและเห็ดและวุน้เส้นเกาหลี   

ค ่า #แลนด์มาร์คใหม่เกาหลี #สวนสนุกทางด่วน  แหล่งรวม
ร้านอาหารอร่อย ช้อปปป้ิงมอลล์  ห้องน ้าสุดชิก    
ฟรี ! บัตรเข้าชมสวนไฟเรือนแสงอันสวยงาม
ตระการตา มาพร้อมปรากฏการณ์ที่ไม่ธรรมดา  ทุก
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ครอบครัวและทุกคู่รักจะไดร่้วมเดินทางไปตามหากระต่ายในดวงจนัทร์ ท่ีหมู่ดวงดาวไฟแอลอีดีนับลา้นลา้นดวง รายลอ้ม
ดว้ยประติมากรรมสีสันแห่งไฟใน 12 โซน เช่น สวนดอกไมไ้ฟ  ป่าแห่งห้ิงห้อย อุโมงค์กาแล็กซ่ี 101 (ยาวท่ีสุดในเกาหลี) 
ทะเลแห่งดวงดาว ห้องแสดงงานศิลปมีเดีย อุโมงคไ์ฟวิ่ง สวนลบั สวนสนุก  ป่าแฟนตาซี ถนนพิศวงแห่งบลู สวนสารภาพรัก 

และ เส้นทางแห่งแสงจนัทร์   และ เคร่ืองเล่นใหม่ ! บอลลูนอวกาศ  เพียงแห่งเดียวในเอเชีย รองรับไดเ้พียง 14 ท่าน เพ่ือ
ข้ึนชมวิวบนท่ีสูงจากพ้ืนดิน 35 เมตร พร้อม จิบเคร่ืองด่ืมบนท่ีสูง (ค่าบัตรพร้อมเคร่ืองด่ืม ท่านละ 12,000วอน ไม่รวมไว้ใน
ค่าทัวร์) 
หลงัจบรายการท่องเท่ียว ค ่าคืนน้ี...ขอส่งทุกท่านพกั 

พาท่านเขา้เช็คอินที่พกั ณ โรงแรม  พาท่านเขา้เช็คอินท่ีพกั ณ โรงแรม  Incheon Bliss, Suwon Korea, Suwon 

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

DAY วันที่สาม   เมืองเคยีงกีโด เชา้ กลางวนั คํ่า 

3  x x x 

เชา้  รับประทานอาหารเช้า แบบอเมริกนัเกาหลชุีด หรือ เซม ิที ่ห้องอาหารโรงแรม 
 เทศกาลเล่นสกีสโนว์  ที่ #SKI Resort #JISAN 

#YANGJI #VIVALDI PARK  ท่านสามารถเพลิดเพลินกบัลาน
หิมะท่ีกวา้งใหญ่ และเนินเล่นสกีระดบัต่างๆ  กระเชา้ลิฟท ์ทางรี
สอร์ทยงัมีบริการกีฬาในร่มชนิดอ่ืน ร้านอาหาร คอฟฟ่ีช้อป 
ซุปเปอร์มาร์เก็ดไวค้อยบริการ ท่านจะประทบัใจกบัประสบการณ์

แปลกใหม่ท่ีน่ี     (ราคาอุปกรณ์การเช่าโดยประมาณ)    
1) อุปกรณ์การเล่นสกี ประมาณ  40-45,000 วอนต่อเช็ต (รวมค่า
ไมส้กี  กระดานเล่ือน และรองเทา้สกี)      
2) กระเชา้ลิฟส าหรับท่านท่ีเล่นสกี คร่ึงวนั ประมาณ 50-55,000 วอนต่อท่าน   
เตรียมตัวก่อนเล่นสกี ควรเตรียม ถุงมือสกี ผา้พนัคอ แว่นกันแดด เส้ือแจ๊คเก็ตกันน ้ าหรือผา้ร่ม และกางเกงรัดรูป ขอ
ค าแนะน าและฝึกวิธีการเล่นจากไกด์ทอ้งถ่ินก่อนลงสนามจริง เพ่ือความปลอดภยัของท่านเองเป็นส าคญั     (หมายเหตุ.... 
ปริมาณของหิมะและการเปิดให้บริการชองลานสกี ข้ึนอยู่กบัความเอ้ืออ านวยของอากาศ หากไม่มีหิมะเพียงพอ ลานสกี
อาจจะปิดให้บริการ)   

ทุกกรุ๊ปเที่ยว  เดนิทางวนัที ่07 มนีา ขอปรับเปลี่ยนรายการจากสกีรีสอร์ทเป็น มหัศจรรย์สกีสเลด 365 วัน @Playdoci 
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 สกสีโน สโนสเลด 365 วนั ภายในแบ่งพ้ืนท่ีเป็นหลายส่วน แต่ท่ีไดรั้บความสนใจมากท่ีสุดคือในส่วนของ สกีโดม  

โดยจ าลองลานสกีในร่มอนักวา้งใหญ่ ดว้ยเทคโนโลยอีนัทนัสมยั ท าให้
สามารถสร้างหิมะ และระบบควบคุมอุณหภูมิไวต้  ่ากว่า -3 องศาเซลเซียส
ให้ท่านไดท้  ากิจกรรมฤดูหนาวตลอดทั้งปี (ไม่ตอ้งเตรียมเส้ือกนัหนาว...
ทางสถานท่ี มีให้เช่า ไม่ว่าจะเป็นชุดเส้ือกางเกงสกี หมวกกนัน๊อต  อุปกรณ์
การเล่นสกี อุปกรณ์เล่นสโนสเลด  เตรียมแต่ถุงมือสกี   ค่าเช่าทุกชนิด...
ไม่ไดร้วมค่าใชจ่้ายไว ้ เช่น บตัรเล่นสเลดรวมเส้ือแจ็คเก็ต ราคา 15,000 
วอน  แพก็เกจเล่นสกี (รวมอุปกรณ์+เส้ือและกางเกงสกี) ราคา 40,000 วอน   ท่านสามารถฝากไกดซ้ื์อ รวมทั้งการจองครู
ฝึกสอนการเล่นสกี)  

เท่ียง เมนูหมูไฟหรือบลโูกก ิ เป็นเน้ือหมสูไลดห์มกัซอสคนัจงัและเคร่ืองปรุงรส ผดัยา่งขลุกขลิกบนกะทะ  
บ่าย เรียนรู้วิธีการท าคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) อาหารง่ายๆท่ีคนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม แปลว่า สาหร่าย บบั 

แปลว่า ขา้ว จะเป็นแท่งยาวๆ แลว้เคา้ก็จะหั่นเป็นช้ินๆพอดีค า จ้ิมกะซีอ้ิวคงัจงัเกาหลีหรือวาซาบิก็ได ้ขอเชิญชวนท่านแต่ง
ชุดพืน้เมืองเกาหลี “ ฮันบก “ พร้อมพร้อตต่างๆ เพ่ือ ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบัฉากเกาหลีเก๋ไก๋กบัท่าแอคต้ิงตามไอเดีย  ให้
ท่านไดถ่้ายทอดความงามและความอ่อน ชอ้ยของวฒันธรรมเกาหลี เพราะ ฮนับก เป็นเคร่ืองแต่งกายประจ าชาติเกาหลีท่ีท่ี
สวมใส่ในชีวิตประจ าวนัเป็นเวลาพนัปีมาแลว้   ก่อนท่ีวฒันธรรมการแต่งกายแบบตะวนัตกจะได้เขา้มาในเกาหลี  แต่ใน
ปัจจุบนัชุดประจ าชาติฮนับก จะใชส้วมเฉพาะในโอกาสพิเศษต่าง ๆ เช่น งานมงคลสมรส วนัข้ึนปีใหม่ วนัขอบคุณพระเจา้ 

 
 
 
 
 
บ่าย เดินทางเขา้เมืองหลวงกรุงโซล  ท่ีมีประชากรถึง 1 ใน 4 ของประเทศ  มีตึก 63 ชั้น ตึกท่ีสูงท่ีสุด  มีแม่น ้ าฮนัไหลผ่านใจกลาง

เมืองหลวงของกรุงโซล   งานนวตักรรมวิจยัช้ินใหม่ล่าสุดของเกาหลี  #ศูนย์น ้ามันสนเข็มแดง ซ่ึงผลิตจากใบสนเข็ม
แดงในประเทศเกาหลี  เพ่ือช่วยผูท่ี้มีปัญหาเร่ืองไขมนัอุดตนัในเส้นเลือด คลอเรสเตอรอลในเลือดสูง ไขขอ้เส่ือม หรือ การ
ไหลหมุนเวียนของเลือด  เป็นต้น กว่าจะมาท าเป็นน ้ ามนัสนสกดัได้ 1 แคปซูล ต้องใช้ใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 ก.ก.  
แนะน าให้ทุกท่านเลือกซ้ือเป็นของฝากสุขภาพเพ่ือตวัท่านเองและคนท่ีท่านรักหรือคนท่ีท่านเคารพ  เพราะเป็นสารอาหาร

ธรรมชาติ ท่ีวิจยัจากโรงพยาบาลชั้นน าในเกาหลีแลว้ว่า ไม่มีผลขา้งเคียง #ศูนย์ผลติภัณฑ์ความงาม เคร่ืองส าอาง
เวชส าอาง  ให้ท่านเลือกซ้ือคอสเมติกหลากยีห่้อคุณภาพท่ีผูห้ญิงชาวเกาหลีทั้งสาวทั้งไม่สาว ลว้นให้ความส าคญักบัเร่ือง
ผวิหนา้ค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะในกลุ่มบ ารุงผวิพ้ืนฐาน Skin Care และฟังค าแนะน าการดูแลผวิพรรณ จากผูช้  านาญการ   

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
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 พาท่านขึน้ภูเขานัมซาน #Namsan – ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงและอิสระถ่ายรูปคู่หอคอย 

N Tower เป็น 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก  สูงถึง 480 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเล สถานท่ีละครหนังเกาหลี
หรือหนงัไทยสไตลเ์กาหลีมาถ่ายท ากนั (ความเช่ือ: เตรียมแม่กุญ  แจลูกกุญแจเพ่ือไปล็อคกุญแจคู่รัก ณ Love Rock Cable  
ซ่ีงเช่ือกนัว่า ถา้ใครข้ึนมาคลอ้งกุญแจและโยนลูกกุญแจท้ิงไป คู่รัก คู่ครอบครัว คู่เพ่ือน คู่พ่ีน้อง คู่มิตรนั้นจะมีความรักท่ี
ย ัง่ยนืหรือไม่มีใครมาพรากจากกนัได)้  (ค่าบัตรลิฟท์ขึน้สู่จุดชมวิวบนหอคอย  ไม่รวมไว้ในค่าทัวร์)     

 
 
 
 
 

เยน็ เมนูเปิบพสิดาร-ไก่ตุ๋นโสม อาหารวงัในสมยัก่อน เช่ือกนัว่าบ ารุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตวั ในหมอ้ดินร้อน   
หลงัอาหารค ่า แวะแช๊ะรูปกนับริเวณ คลองชองเกชอน เป็นคลองท่ีมีมาเม่ือราว 600 ปีก่อนในสมยัของกษตัริย ์YEONGJO กษตัริยอ์งค์

ท่ี 21 แห่งราชวงศโ์ชซอน กาลเวลาท าให้น ้ าในคลองเน่าเสีย คลองแห่งน้ีจึงไดรั้บการบูรณะข้ึนใหม่ในปี 2003 เพ่ือสร้างภูมิ
ทศัน์ท่ีสวยงาม แหล่งพกัผอ่นหยอ่นใจ อีกทั้งเป็นจุดเท่ียวใหม่ โดยมีการร้ือทางยกระดบัออก และเวนคืนท่ีดินแหล่งชุมชนท่ี
อยู่ติดกับคลองแห่งน้ี  สองข้างทางริมคลองยงัมีร้านคาเฟ่เก๋ๆ  ในช่วงเวลาค ่า จะมีไฟประดับตามทางเดินอย่างสวยงาม 
บางคร้ังจะมีกิจกรรมพิเศษ จนไดรั้บค าช่ืนชมว่า มีความกลมกลืนอยา่งลงตวัของธรรมชาติ ศิลปวฒันธรรมและประวติัศาสตร์  

พาท่านเขา้เช็คอินที่พกั ณ โรงแรม  พาท่านเขา้เช็คอินท่ีพกั ณ โรงแรม  Incheon Bliss, Suwon Korea, Suwon 

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

 

DAY วันที่ส่ี   กรุงโซล  เชา้ กลางวนั คํ่า 

4  x x - 

เชา้  รับประทานอาหารเช้า แบบอเมริกนัเกาหลชุีด หรือ เซม ิที ่ห้องอาหารโรงแรม 
 #ศูนย์โสมเกาหล ี ทุกท่านจะไดรู้้จกัสมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแห่งมวลสมุนไพร  เพราะเกาหลีใตเ้ป็นประเทศท่ีมี

การผลิตโสมเกาหลีท่ีมีคุณภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลก  ซ่ึงใครใครท่ีไดม้าเท่ียวก็จะช่ืนชอบหาซ้ือเป็นของฝากเพราะราคาท่ีถูก
ว่าเมืองไทยและคุณประโยชน์นานัปการ เช่น ช่วย
เสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด 
ช่วยท าให้จิตใจสงบและเพ่ิมพละก าลงัโดยส่วนรวม  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทวัร์   FUUNY SKI SNOW  5D3N MAR19-XX-W23 

สรรพคุณทางการแพทย ์ช่วยบ ารุงหัวใจ ป้องกนัโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง   เยี่ยม

ชม #พระราชวงัชังดก-สมบติัแห่งชาติท่ีถูกจดทะเบียนเป็นมรดกทางวฒันธรรมของโลก ถูกกล่าวขานว่าเป็นพระราชวงั

แบบอย่างทางสถาปัตยกรรมและวฒันธรรมทางภูมิประเทศท่ีสวยงามไร้ท่ีติในช่วงเวลาหลายร้อยปีท่ีผ่านมา โดยเฉพาะ
กษตัริยโ์กจอง ซ่ึงเป็นกษตัริยอ์งค์สุดทา้ยของราชวงศโ์ชซอน ซ่ึงต่อมาทรงถูกบงัคบัให้สละราชสมบติัโดยญ่ีปุ่นในปี ค.ศ. 
1907 แต่พระองคเ์องก็ทรงประทบัอยูท่ี่พระราชวงัแห่งน้ีจนส้ินพระชนมใ์นปี ค.ศ. 1919 (สวนลับบีวอน อุทยานพักผ่อนของ
เจ้าชายรัชทายาทในสมยัราชวงศ์โซซอน ซ่ึงไม่ได้รวมไว้ในค่าทัวร์ ด้วยข้อจ ากัดของเวลาท่องเท่ียว และ การส ารองรอบเข้า)  
(ในวันจันทร์ ซ่ึงเป็นวันหยดุประจ าสัปดาห์ของพระราชวัง ขอปรับเปล่ียนไปเป็นพระราชวังเคียงบก หรือ พระราชวังอ่ืนๆ) 
นัง่รถผา่นถนนสายส าคญัท่ีมีการเปิดปิดเป็นเวลา-สถานท่ีตั้งท  าเนียบและบลูเฮาทห์รือบา้นประจ าต าแหน่งประธานาธิบดี     

เท่ียง บุฟเฟ่ต์อร่อยล า้ !!!  เมนูบาร์บีควิป้ิงย่างสไตล์เกาหล ี กบัหลากหลายสไตล์ของเน้ือหมูและเน้ือววั (บาง
ร้านอาจมีบริการเน้ือไก่ และปลาหมึก) ไม่ว่าจะเป็นแบบติดมนั แบบสันคอ แบบสามชั้น แบบหมกัเผด็ แบบหมกัหวาน  แบบ
สดไม่มีการหมกั แบบเบอร์เกอร์ เป็นตน้ มีบริการขา้วสวย  และเคร่ืองเคียงต่างๆ ให้ล้ิมลอง   

บ่าย #หมู่บ้านวฒันธรรมนัมซาน พาท่านยอ้นเวลาหาอดีตท่ีพิลดองซ่ึงอยูท่างตอนเหนือของภูเขานมัซาน มีสายน ้าใสไหล

ผ่านและมีศาลาชชอนนูกกั แหล่งอาศยัของนกกระเรียน แหล่งพกัผ่อนท่ีมีช่ือเสียงในฤดูร้อนของราชวงศ์โซซอน แต่ใน
ปัจจุบนัเป็นท่ีตั้ งของบา้นชนชั้นยางบาง
หรือชนชั้นราชการหรือชั้นสูงเกาหลีใน
สมยัเม่ือ 600 ปีท่ีแลว้ บา้นกว่าห้าหลังท่ี
หมู่บา้นนมัซานฮนัอก จะท าให้เราไดเ้ห็น
ภาพการใช้ชีวิตประจ าว ัน เคร่ืองใช้ไม้
สอย การกิน การอยู ่ และการจดัแต่งบา้น และหากเราเดินไปจนสุดปลายสวนเกาหลี เราจะพบไทมแ์คปซูลท่ีท าข้ึนเพ่ือเฉลิม
ฉลองกรุงโซลครบ600 ร้อยปี ภายในบรรจุของจ านวน 600 ช้ินท่ีเป็นตวัแทนของเมืองและผูค้นกรุงโซลในปี 1994 โดยจะ
รอเปิดในอีก 400 ปีขา้งหนา้ (2394)   

 #ดวิตีฟ้รี (ปัจจุบนัเป็นท่ีนิยมมาก เพราะ ดิวต้ีฟรีประเทศน้ี มีถึง 5 บริษทัแข่งขนักนั)  เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง ณ  ห้าง
ปลอดภาษีล๊อตเตห้รือชินเซเก  ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมน าเขา้จากต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิด รวมทั้ง
สินคา้แบรนดเ์กาหลียอดนิยมท่ีชาวเกาหลี ชาวจีน และชาวญ่ีปุ่น   
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 เยน็ เต็มอิ่ม  #เมยีงดอง " ถนนแฟช่ันของเกาหลี "  อิสระชอ้ปป้ิงบริเวณเมียงดอง Myeongdong ถูกขนานนามว่า " ถนน

แฟชัน่ของเกาหลี "  มีห้างบูติกหลากยี่ห้อตั้งแต่แบรนด์เนมต่างชาติถึงเกาหลี ร้านเส้ือผา้มีสไตล์ห้องเล็กๆ  ร้าน Creative 
Lifestyle  ร้านรองเทา้ ร้านท าผม ร้านเคร่ืองประดบั ร้านคอสเมติก  ร้านกาแฟ ร้านไอศครีม ร้านขนม  ปัจจุบนัยงัเป็นแหล่ง
รวมร้านอาหารขายบนรถเข็น Food Truck ท่ีก  าลงัเป็นท่ีนิยมส าหรับคนรุ่นใหม่  ไม่ว่าจะเป็นของคาว ของหวาน หลาก
รูปแบบ ให้เราเลือกตดัสินเอง ว่าร้านไหนเด็ด ร้านไหนโดนใจ 

เยน็ *อสิระอาหารค า่ ณ ย่านช้อปป้ิงเมยีงดง เพื่อความคุ้มค่าในการช้อปป้ิง* 
ค ่า #ตะลยุกนัต่อทีต่ลาดเปิด 24 ช่ัวโมง ยา่นธุรกิจการคา้และแหล่งช็อปป้ิง “ทงแดมุน” มีร้านคา้มากกว่า 10,000 

ร้านคา้ ท่ีจ  าหน่ายผา้ไหม ผา้ช้ิน เส้ือผา้ส าเร็จรูป เคร่ืองประดบั รองเทา้ ตลอดจนอุปกรณ์เคร่ืองใชใ้นบา้นและครัวเรือน และ
อ่ืนๆ อีกมากมาย ในราคาท่ีต่อรองได ้  อาทิเช่น ตึก Tongdaemun Market  ตึก Doota ตึก Freeya ตึก Migliore  ตึก aPM 

ตึก Hyundai City เป็นตน้ และ บริเวณแห่งน้ี ยงัเป็นท่ีตั้ง  #ทงแดมุน ดไีซน์ พาร์ค (DDP)  สถานท่ีท่ีน าเสนอ

นวตักรรมการออกแบบท่ีทนัทนัสมยัท่ีสุดสู่สายตาชาวโลก หน่ีงในเมกะโปรเจ็คของรัฐบาลกรุงโซล ภายใตค้อน
เซ็ปต ์Dream Design Play  ดว้ยการใชค้วามโคง้มน โดยไม่ตอ้งมีเสา รวมถึงมีการติดตั้งไฟให้สอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบ 
บริเวณลาน DDP เป็นท่ีท่ีสามารถมาผอ่นคลาย และเพลิดเพลินไดต้ลอด 24 ชัว่โมง มีการจดัแสดงสวนดอกกหุลาบไฟ LED 
กว่าสองหม่ืนกว่าดวง ถา้ใครเป็นต้ิงซีร่ียล์ะครเกาหลี หรือ แฟนคลบันกัร้องเกาหลี เราจะรู้สึกคุน้เคยว่าเป็นฉากหลงัของเร่ือง 
หลงัอาหารค ่า หลงัจบรายการท่องเท่ียว พาท่านเดินทางกลบัท่ีพกั 
 

DAY วันที่ห้า  กรุงโซล  - สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ เชา้ กลางวนั คํ่า 

5  x x - 

เชา้  รับประทานอาหารเช้า แบบอเมริกนัเกาหลชุีด หรือ เซม ิที ่ห้องอาหารโรงแรม 
 เพ่ือนท่ีดีในการด าเนินชีวิต ! #ศูนย์ฮ๊อกเกต็นามู ตน้ไมฮ้๊อกเก็ตนามูชนิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจาก

มลภาวะและระดับสูงเหนือน ้ าทะเล 50-800 เมตร 
เมล็ดของพนัธุ์ฮ๊อกเก็ตน้ี..ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามา
รับประทานเพ่ือช่วยดูแลตบัให้สะอาดแข็งแรง ป้องกนั
โรคตบัแข็งไม่ถูกท าลายจากการด่ืมแอลกอฮอล์ กาแฟ 
บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหารและยา      #TRICK ART 

MUSEUM  #ICE MUSEUM  #LOVE 

MUSEUM  น าท่านอิสระชมผลงานการสร้างสรรค์

ศิลปะแนวใหม่  "ภาพวาดลวงตาส่ีมิติ"  โดย
ท่านจะได้สนุกสนานกับการถ่ายรูปแอ็คชั่นท่าทาง
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ต่างๆ กบัภาพแนวมิติท่ีเกิดจากความคิดสร้างสรรคแ์ละจินตนาการของการสร้างภาพโดยใชเ้ทคนิคพิเศษจากภาพแนว AR ท่ี
รวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และการซ้อนภาพโดยกระตุน้ความเคล่ือนไหวของภาพให้มีมิติเหมือนจริงโดยให้ผูช้มเขา้ไปมี
ส่วนร่วมถ่ายภาพ เม่ือผา่นเขา้ไปในภาพนั้นๆ  ภาพทุกภาพจะออกมาดูประหน่ึง เหมือนจริงในเหตุการณ์   จนท่านจะอุทานว่า
มนัเหมือนจริงมากจนแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าอนัไหนภาพวาดและของจริง โดยผลงานของท่าน จะสวยงามและส่ีมิติสมค า

ร ่ าลือหรือไม่ก็ตอ้งให้เพ่ือนติดชมกนัเอง   “ ICE Museum "  เมืองน ้าแข็งที่ไม่ใช่แค่น ้าแข็งธรรมดา แต่ตระการตาจน
คุณอาจจะลืมหนาวไปเลยก็ ได ้!  ลองนึกถึงความรู้สึกเม่ือคุณกา้วเขา้ไปในเมืองท่ีทุกอยา่งท าจากน ้าแข็งภายใต ้อุณหภูมิ  ลบ 
4 องศา ! ภายในมีกิจกรรมหลากหลายให้คุณไดส้ัมผสั เช่น สไลเดอร์น ้ าข็งท่ียาวกว่า 10 เมตร รถกลางรูดอร์ฟ ทกัทายลุง
ซานตา้  โพสท่าคู่กบันกเพนกวิ้นขั้วโลก  ส ารวจบา้นน ้าแข็งแข็งเอสกิโม  เยีย่มชมปราสาทน ้ าแข็ง ชมวิวจากบนก าแพงเมือง

น ้ าแข็ง  ลองเข้าพกัเช็คอินโรงแรมน ้ าแข็ง และผลงานศิลปะอ่ืนท่ีท าจากน ้ าแข็งอีกกว่า 50  ช้ิน  แถมฟรี!!! “ LOVE 

Museum “  (ผูท่ี้อายตุ  ่ากว่า 20 ปีไม่สามารถเขา้ชมได)้  #ย่านมหาลยัฮงแด แหล่งรวมตวัวยัรุ่นชาวโสม ท่ีก  าลงัศึกษา
ในระดบัมหาวิทยาลยัและวยัท างาน อีกทั้งไดช่ื้อว่าเป็นถนนสายศิลปะอีกแห่งหน่ึงของกรุงโซล  มีสินคา้มากมายหลากหลาย
ประเภท ทั้งเส้ือผา้แฟชัน่แบรนดเ์กาหลี, รองเทา้, กระเป๋า, เคร่ืองส าอาง, เคร่ืองประดบัมากมาย, งานศิลป์, ซีดีเพลง-หนงั และ
โปสเตอร์ดาราท่ีก  าลงัฮอตฮิต หลากหลาย ฯลฯ  บางคร้ังยงัมีบรรดาศิลปินเพ่ือชีวิตเปิดแสดงดนตรีย่อยๆ ให้ฟังให้ชมอีกดว้ย  
ร้านอาหารและร้านคาเฟ่ทีมน่ารักต่างๆ   

เท่ียง เมนูอันดงจิมทัค หรือ ไก่ต้มแห่งเมืองอันดอง  (เมืองอนัดงเป็นหน่ึงของร่องรอยสุดทา้ยท่ียงัคงเหลืออยูข่องเกาหลี เป็น
ขุมทรัพยท่ี์มีค่าของประเพณีลทัธิขงจ้ือ)   

บ่ายบ่าย แวะซ้ือของฝากติดไม้ติดมอืทีศู่นย์รวมของพืน้เมือง (ละลายเงินวอน)  ก่อนอ าลาเกาหลี  แวะซ้ือของฝาก

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

เยน็.....ขึ้นอยูก่บัวนัและเวลาที่เดินทาง  เหินฟ้ากลบักรุงเทพฯบางสายการบินมีชุดกล่องสแนค็บลอ็กให้ผู้โดยสารบนเคร่ืองบิน และมี

บริการ Air Cafe จาํหน่าย  อาหาร เคร่ืองด่ืม และขนมคบเคีย้ว ค ่า.....เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ 
รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากผูจ้ดัอีกคร้ังหน่ึง   สงวนสิทธิในเร่ืองเท่ียวบินและตารางบินสายการบิน ราคา และ รายการ 
เปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนได ้ โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้  ผูจ้ดัจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี เน่ืองจาก
เป็นการช าระค่าทวัร์ในลกัษณะเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ เช่น ไม่ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระท าท่ี
ส่อไปในทางผดิกฎหมาย  เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ   ไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่เท่ียวบางรายการ เป็นตน้ 

ขอบคุณท่ีมาของภาพดีดีจากการท่องเท่ียวเกาหลี  www.visitkorea.co.kr ภาพท้ังหมดท่ีแสดงใช้เพ่ือประกอบความเข้าใจ 
 

เมนูอาหารทัวร์ส าหรับคณะ (ภาพอาหารท่ีแสดงใชเ้พ่ือประกอบความเขา้ใจ) 

http://www.visitkorea.co.kr/
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เมนูหม้อไฟชาบูเห็ด เสริฟเป็นชุดหมอ้ไฟ ส าหรับ 4 ท่าน/โต๊ะ อาหารพ้ืนเมืองของคาบสมุทร

เกาหลีตั้งแต่สมยัมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี คลา้ยสุก้ีหมอ้ไฟ   โดยน าเน้ือหมสูไลด ์ตม้รวมมิตรกบัผกั
ตามฤดู เห็ดเกาหลี วุน้เส้นหรือเส้นก๋วยเต๋ียว  ใบบีซูหอม ในหมอ้ไฟ  เสริฟพร้อมน ้ าจ้ิม ข้าวสวย และ 
เคร่ืองเคียงต่างๆ    

บุฟเฟ่ต์อร่อยล ้า!!!  เมนูบาร์บีคิวป้ิงย่างสไตล์เกาหลี กินไม่อั้น ส าหรับ 4 ท่าน/โต๊ะ  กับ
หลากหลายสไตลข์องเน้ือหมแูละเน้ือววั กบัหลากหลายสไตลข์องเน้ือหมแูละเน้ือววั (บางร้านอาจมีบริการ
เน้ือไก่ และปลาหมึก) ไม่ว่าจะเป็นแบบติดมนั แบบสันคอ แบบสามชั้น แบบหมกัเผด็ แบบหมกัหวาน  
แบบสดไม่มีการหมกั แบบเบอร์เกอร์ เป็นตน้ มีบริการขา้วสวย  และเคร่ืองเคียงต่างๆ ให้ล้ิมลอง    

เมนูหมูย่างคาลบี เสริฟไม่อั้น ส าหรับ 4 ท่าน/โตะ๊ อาหารพ้ืนเมืองเกาหลีท่ีเล่ืองช่ือและรู้จกักนัดีทัว่
โลก มีรสชาติออกหวาน นุ่มและกลมกล่อม น าเน้ือหมูสต็กหรือหมูช้ินหมกั ป้ิงย่างบนกะทะ และตดัเป็น
ช้ินพอค า ห่อทานกบัผกักาดเขียวแบบเม่ียงค าไทย  โดยใส่น ้ าจ้ิมเตา้เจ้ียว (เคร่ืองจ้ิมหมกั ท่ีช่วยชูรสอย่างดี) 
ตามดว้ยขา้วสวยร้อนเล็กนอ้ย  อยา่ลืม ! ทานเคร่ืองเคียงต่างๆ เพ่ือความสมดุลในการทานแบบหยินหยาง 
และ น ้ าซุปประจ าวนั 

 

เมนูบาร์บีคิวไฟหรือบลูโกกิ เสริฟเป็นชุดกะทะ ส าหรับ 4 ท่าน/โต๊ะ เป็นอาหารดั้ งเดิมของ
คาบสมทุรเกาหลี ก่อนเมนูคาลบี โดยน าเน้ือหมูสไลด์หมกัซอสคนัจงัและเคร่ืองปรุงรสต่าง ๆ เม่ือน ามา
ปรุงจะมีรสออกหวานนุ่ม  เวลาทาน น ามาผดัย่างขลุกขลิกกบัซุปบลูโกกิบนกะทะแบนพร้อมผกักะหล ่า
และเส้นจนัทน์ โดยจะมีลกัษณะออกเป็นแบบน ้าขน้ เพ่ือเป็นน ้าซุปไวค้ลุกคลิกทานกบัขา้ว เสริฟพร้อมขา้ว
สวยร้อนและเคร่ืองเคียงต่าง ๆ ประจ าวนัคู่โต๊ะ 

 

เมนูเปิบพิสดาร-ไก่ตุ๋นโสม  เสิร์ฟท่านละ 1 ตวั ในหมอ้ดินร้อน อาหารวงัในสมยัก่อน ตั้งแต่สมยั

ราชวงศโ์ซซอน เช่ือกนัว่าบ ารุงและเสริมสุขภาพ  โดยใชไ้ก่ท่ีมีอายวุยัรุ่น ภายในตวัไก่จะมีขา้วเหนียว ราก
โสม พุทราแดงและเคล็ดลบัในการตุ๋นเพ่ือให้รสชาติกลมกล่อม เน้ือไก่นุ่มและยอ่ย  เสริฟพร้อมเคร่ืองเคียง
คู่โต๊ะ  

เมนูอันดงจิมทัค หรือ ไก่ต้มแห่งเมืองอันดอง  เสริฟเป็นชุดจานยกัษ ์ส าหรับ 4 ท่าน/โต๊ะ 
(เมืองอนัดงเป็นหน่ึงของร่องรอยสุดทา้ยท่ียงัคงเหลืออยู่ของเกาหลี เป็นขุมทรัพยท่ี์มีค่าของประเพณีลทัธิ
ขงจ้ือ)  อาหารจานน้ีถือเป็นอาหารพิเศษเมนูหน่ึง...บนโต๊ะอาหารของบา้นเศรษฐีในหมู่บา้นอนัดงในสมยั
ราชวงศโ์ซซอน  อุดมไปดว้ยโปรตีนจากไก่ วิตามิน แร่ธาตุต่างๆ จากสารพดัผกั และวุน้เส้นจนัทเ์กาหลี 
อาหารมีรสจดัจา้นเผด็ๆ ร้อนๆ  เค็มๆ หอมๆ จากพริกท่ีไดช่ื้อว่าเผด็ท่ีสุดในเกาหลี Cheong Yang Gochu 
และ ซอสแมก๊ก้ี Ganjang   รสชาติเผด็เล็กนอ้ย เน่ืองจากว่าเป็นการหมกัซอสสูตรพิเศษของเกาหลี    
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Price & Conditions  

ราคานี้เป็นราคาส าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน (นักท่องเที่ยวต่างประเทศ โปรดเช็ค)  

โปรแกรม Funny Ski Snow เกาหลี 5 วนั 3 คืน  ราคาเร่ิม (บาท) 14,900 

เดินทาง ธนัวาคม18-มีนาคม19 สายการบิน BUDGET AIRLINE กรุ๊ปคณะ 20-30 ท่านต่อคณะ 
 

 เดินทางขั้นตํ่าปกติ  20  ท่านผูใ้หญ่ (ท่ีนัง่จาํกดั จองและจ่ายก่อนไดสิ้ทธิก่อน จองหลงั อาจตอ้งเพ่ิมค่าตัว๋)  
 หากตํ่ากว่ากาํหนด อาจจะไม่มีหวัหนา้ทวัรและอาจตอ้งมีการเปล่ียนแปลงราคา  หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะชาํระค่าบริการเพ่ิม

เพ่ือให้คณะเดินทางได ้ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค ์

 สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนราคาเพ่ิม หากมีการปรับข้ึนของภาษีนํ้ามนัหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน คิดอตัรา ณ วนัท่ี 07/08/18 

 สงวนสิทธิในเร่ืองเท่ียวบินและตารางบิน ราคา และ รายการ เปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนได ้ โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบลว่งหนา้ 

ในกรณีทีไม่ใชต้ัว๋กรุป๊แตต่อ้งการจอยทวัร ์คิดท่านละ 7,900 บาท 

เด็ก 2-7 ปี :  หอ้งพกั = ผูใ้หญ ่2 + เด็ก 1 ไม่มีเตยีง |  เด็ก 8-12 ปี  เตยีงเสรมิหรอืหอ้งครอบครวั 

ทารก หมายถึง ผูโ้ดยสารท่ีมีอายตุ ํ่ากว่า 24 เดือน ณ วนัท่ีเดินทางไปและวนัเดินทางกลบั กรุณาติดต่อเพ่ือขอราคาพิเศษ 
เด็กทารกสามารถเดินทางโดยนัง่บนหนา้ตกัของผูใ้หญ่  โดยอนุญาตให้เด็กทารกหน่ึงคนต่อผูใ้หญ่สองคนเท่านั้น และห้ามมิให้นาํรถเข็นเด็ก หรือ
ท่ีนัง่สาํหรับเด็กข้ึนบนเคร่ืองบิน จาํนวนเด็กทารกต่อเท่ียวบินถูกจาํกดัไวเ้พ่ือความปลอดภยั และสายการบินสามารถปฏิเสธการนาํเด็กทารก
เดินทางไปกบัท่าน  ส่วนผูจ้ดั เราคาํนึงถึงความปลอดภยัและเพ่ือสร้างความสุขแก่คณะผูเ้ดินทาง  
ผูทุ้พลภาพ/มีปัญหาดา้นสุขภาพหรืออยูใ่นภาวะเจ็บป่วย ขอให้แจง้ผูจ้ดัก่อนซ้ือทวัร์ เพ่ือเช็คกบัทางสายการบินและผูใ้ห้บริการ  เพราะอาจไม่
อนุญาตให้ใชอุ้ปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ ข้ึนเคร่ืองบินได ้ เข่นนํ้ายา เข็มฉีดยา เคร่ืองใชแ้บตเตอร่ี หรือ เคร่ืองหายใจ  
สตรีมีครรภ ์ขอให้แจง้ผูจ้ดัก่อนซ้ือทวัร์  เพ่ือเช็คกบัทางสายการบินและผูใ้ห้บริการ   โดยทัว่ไป 
-อายคุรรภไ์ม่ถึง 27 สัปดาห์ : ตอ้งลงนามยนิยอมในเอกสารจาํกดัขอบเขตความรับผดิชอบของสายการบิน เม่ือทาํการเช็คอินเพ่ือแสดงความ
ยนิยอมไม่ทาํการเรียกร้องใดๆ ต่อสายการบิน 
-อายคุรรภใ์นช่วงสัปดาห์ท่ี 28 สัปดาห์ ถึง 34 สัปดาห์ : แสดงใบรับรองแพทย ์ ยนืยนัสัปดาห์ท่ีตั้งครรภแ์ละกาํกบัวนัท่ีไม่เกินสามสิบ (30) วนันบั
จากเท่ียวบินขาออกท่ีกาํหนดหรือเท่ียวบินขาเขา้ท่ีกาํหนด  และตอ้งลงนามยนิยอมในเอกสารจาํกดัขอบเขตความรับผดิชอบของสายการบิน  เม่ือ
ทาํการเช็คอินเพ่ือแสดงความยนิยอมไม่ทาํการเรียกร้องใดๆ ต่อสายการบิน 
-อายคุรรภต์ั้งแต่สัปดาห์ท่ี 35 ข้ึนไป: สายการบินปฏิเสธการให้บริการ 

ปกตผิูจ้ดัจะส่งใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดินทาง ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ยประมาณ  5-7 วนั  

ข้อมูลส าหรับผู้เดินทาง 
1. คนไทยถือหนงัสือเดินทางประเทศไทย ไม่ตอ้งยืน่ขอวีซ่าก่อนออกเดินทาง  
2. เตรียมหนงัสือเดินทางมีอายมุากกว่า 6 เดือน ณ วนัเดินทาง (ตอ้งมีหนา้ว่างสําหรับประทบัตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม) เพ่ือยื่น ณ ด่านตรวจคน
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เขา้เมือง   เน่ืองจากเคาเตอร์สายการบินหรือด่านตรวจคนเขา้เมืองอาจปฏิเสธการเดินทางของท่าน 
3. ค่าวีซ่าสาํหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว  กรุณาเตรียมเอกสารคือ  (1) พาสปอร์ต (2) ใบประจาํตวัคนต่างดา้ว (3) ใบสาํคญัถ่ินท่ีอยู ่(4) สาํเนาทะเบียน
บา้น(ถา้มี) (5)รูปถ่ายสี 2 น้ิวท่านละ1รูป   
 ผู้จัดจะเป็นผู้ดาํเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยท่านจ่ายค่าบริการต่างหาก (สําหรับหนังสือเดินทางต่างด้าวผู้ เป็นเจ้าของหนังสือเดินทาง

จะต้องทาํเร่ืองแจ้ง เข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า) สิทธ์ิการออกวีซ่าขึน้อยู่กับสถานทูตเท่าน้ัน 
4. ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํนาํหนา้ช่ือ เลขท่ีหนงัสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้น

การจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีมิไดส่้งหนา้สาํเนาหนงัสือเดินทาง (พร้อมทั้งหนา้เปล่ียนช่ือนามสกุล ถา้มี) ให้กบัทางผูจ้ดั 

 

Departure  ธันวาคม 2018 (ท่ีนั่งจาํกัดในแต่ละวัน จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อาจต้องเพ่ิมค่าตั๋ว ) 

เช็คอนิ วนัออกเดินทาง วนัเดินทางกลบั 
ราคา/ท่าน
(บาท) 

ห้องเดี่ยว+ หมายเหตุ 

วนัเสาร์  01 ธนัวาคม 18 05 ธนัวาคม 18 17,900 4,900  

วนัอาทิตย ์ 02 ธนัวาคม 18 06 ธนัวาคม 18 16,900 4,900  

วนัจนัทร์  03 ธนัวาคม 18 07 ธนัวาคม 18 16,900 4,900  

วนัพุธ 05 ธนัวาคม 18 09 ธนัวาคม 18 17,900 4,900  

วนัเสาร์  08 ธนัวาคม 18 12 ธนัวาคม 18 17,900 4,900  

วนัอาทิตย ์ 09 ธนัวาคม 18 13 ธนัวาคม 18 16,900 4,900  

วนัจนัทร์  10 ธนัวาคม 18 14 ธนัวาคม 18 16,900 4,900  

วนัพุธ 12 ธนัวาคม 18 16 ธนัวาคม 18 17,900 4,900  

วนัศุกร์ 14 ธนัวาคม 18 18 ธนัวาคม 18 17,900 4,900  

วนัเสาร์  15 ธนัวาคม 18 19 ธนัวาคม 18 17,900 4,900  

วนัอาทิตย ์ 16 ธนัวาคม 18 20 ธนัวาคม 18 16,900 4,900  

วนัจนัทร์  17 ธนัวาคม 18 21 ธนัวาคม 18 16,900 4,900  

วนัพุธ 19 ธนัวาคม 18 23 ธนัวาคม 18 17,900 4,900  

วนัศุกร์ 21 ธนัวาคม 18 25 ธนัวาคม 18 17,900 4,900  

วนัเสาร์  22 ธนัวาคม 18 26 ธนัวาคม 18 18,900 4,900  

วนัอาทิตย ์ 23 ธนัวาคม 18 27 ธนัวาคม 18 17,900 4,900  

วนัจนัทร์  24 ธนัวาคม 18 28 ธนัวาคม 18 17,900 4,900  
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วนัพุธ 26 ธนัวาคม 18 30 ธนัวาคม 18 18,900 4,900  

วนัศุกร์ 28 ธนัวาคม 18 01 มกราคม 19 25,900 5,900 วนัหยดุ 

วนัเสาร์  29 ธนัวาคม 18 02 มกราคม 19 24,900 5,900 วนัหยดุ 

วนัอาทิตย ์ 30 ธนัวาคม 18 03 มกราคม 19 23,900 5,900 วนัหยดุ 

วนัจนัทร์  31 ธนัวาคม 18 04 มกราคม 19 19,900 4,900  
 

Departure  มกราคม 2019 (ท่ีนั่งจาํกัดในแต่ละวัน จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อาจต้องเพ่ิมค่าตั๋ว ) 

เช็คอนิ วนัออกเดินทาง วนัเดินทางกลบั 
ราคา/ท่าน
(บาท) 

ห้องเดี่ยว+ หมายเหตุ 

วนัพุธ 02 มกราคม 19 06 มกราคม 19 17,900 4,900  

วนัศุกร์ 04 มกราคม 19 08 มกราคม 19 17,900 4,900  

วนัเสาร์  05 มกราคม 19 09 มกราคม 19 17,900 4,900  

วนัอาทิตย ์ 06 มกราคม 19 10 มกราคม 19 16,900 4,900  

วนัจนัทร์  28 มกราคม 19 01 กุมภาพนัธ์ 19 16,900 4,900  

วนัพุธ 30 มกราคม 19 02 กุมภาพนัธ์ 19 17,900 4,900  
 

Departure  กมุภาพนัธ์ 2019 (ท่ีนั่งจาํกัดในแต่ละวัน จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อาจต้องเพ่ิมค่าตั๋ว ) 

เช็คอนิ วนัออกเดินทาง วนัเดินทางกลบั 
ราคา/ท่าน
(บาท) 

ห้องเดี่ยว+ หมายเหตุ 

วนัศุกร์ 01 กุมภาพนัธ์ 19 05 กุมภาพนัธ์ 19 17,900 4,900  

วนัเสาร์  02 กุมภาพนัธ์ 19 06 กุมภาพนัธ์ 19 17,900 4,900  

วนัอาทิตย ์ 03 กุมภาพนัธ์ 19 07 กุมภาพนัธ์ 19 16,900 4,900  

วนัจนัทร์  04 กุมภาพนัธ์ 19 08 กุมภาพนัธ์ 19 16,900 4,900  

วนัพุธ 06 กุมภาพนัธ์ 19 10 กุมภาพนัธ์ 19 17,900 4,900 เทศกาลตรุษจีน 

วนัศุกร์ 08 กุมภาพนัธ์ 19 12 กุมภาพนัธ์ 19 17,900 4,900  

วนัเสาร์  09 กุมภาพนัธ์ 19 13 กุมภาพนัธ์ 19 17,900 4,900  

วนัอาทิตย ์ 10 กุมภาพนัธ์ 19 14 กุมภาพนัธ์ 19 16,900 4,900  

วนัจนัทร์  11 กุมภาพนัธ์ 19 15 กุมภาพนัธ์ 19 16,900 4,900  
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วนัพุธ 13 กุมภาพนัธ์ 19 17 กุมภาพนัธ์ 19 17,900 4,900 เทศกาลวนัวาเลนไทน์ 

วนัศุกร์ 15 กุมภาพนัธ์ 19 19 กุมภาพนัธ์ 19 18,900 4,900 วนัหยดุมาฆบชูา 

วนัเสาร์  16 กุมภาพนัธ์ 19 20 กุมภาพนัธ์ 19 17,900 4,900  

วนัอาทิตย ์ 17 กุมภาพนัธ์ 19 21 กุมภาพนัธ์ 19 16,900 4,900  

วนัจนัทร์  18 กุมภาพนัธ์ 19 22 กุมภาพนัธ์ 19 16,900 4,900  

วนัพุธ 21 กุมภาพนัธ์ 19 25 กุมภาพนัธ์ 19 17,900 4,900  

วนัศุกร์ 22 กุมภาพนัธ์ 19 26 กุมภาพนัธ์ 19 17,900 4,900  

วนัเสาร์  23 กุมภาพนัธ์ 19 27 กุมภาพนัธ์ 19 17,900 4,900  

วนัอาทิตย ์ 24 กุมภาพนัธ์ 19 28 กุมภาพนัธ์ 19 16,900 4,900  

วนัจนัทร์  25 กุมภาพนัธ์ 19 01 มีนาคม 19 16,900 4,900  

วนัพุธ 27 กุมภาพนัธ์ 19 03 มีนาคม 19 17,900 4,900  
 

Departure  มีนาคม 2019 (ท่ีนั่งจาํกัดในแต่ละวัน จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อาจต้องเพ่ิมค่าตั๋ว ) 

เช็คอนิ วนัออกเดินทาง วนัเดินทางกลบั 
ราคา/ท่าน
(บาท) 

ห้องเดี่ยว+ หมายเหตุ 

วนัศุกร์ 01 มีนาคม 19 05 มีนาคม 19 15,900 4,900  

วนัเสาร์  02 มีนาคม 19 06 มีนาคม 19 15,900 4,900  

วนัอาทิตย ์ 03 มีนาคม 19 07 มีนาคม 19 14,900 4,900  

วนัจนัทร์  04 มีนาคม 19 08 มีนาคม 19 14,900 4,900  

วนัพุธ 06 มีนาคม 19 10 มีนาคม 19 15,900 4,900  

วนัศุกร์ 08 มีนาคม 19 12 มีนาคม 19 15,900 4,900 

เดินทางวนัท่ี 07 มีนาคม 
ขอปรับเปล่ียนรายการจาก
สกีรีสอร์ทเป็น มหศัจรรย์

สกีสเลด 365 วนั 
@Playdoci 

วนัเสาร์  09 มีนาคม 19 13 มีนาคม 19 15,900 4,900 

วนัอาทิตย ์ 10 มีนาคม 19 14 มีนาคม 19 14,900 4,900 

วนัจนัทร์  11 มีนาคม 19 15 มีนาคม 19 14,900 4,900 

วนัพุธ 13 มีนาคม 19 17 มีนาคม 19 15,900 4,900 

วนัศุกร์ 15 มีนาคม 19 19 มีนาคม 19 15,900 4,900 

วนัเสาร์  16 มีนาคม 19 20 มีนาคม 19 15,900 4,900 
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วนัอาทิตย ์ 17 มีนาคม 19 21 มีนาคม 19 14,900 4,900 

วนัจนัทร์  18 มีนาคม 19 22 มีนาคม 19 14,900 4,900 
 

อัตรา
ค่าบริการ
รวม   

ตามรายการ:  ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั กรุงเทพฯ – อินชอน  – กรุงเทพฯ  ไปกลบัแบบหมู่คณะ ( ตามวนัเวลาท่ีระบุในตัว๋
เคร่ืองบิน )  พร้อมท่ีพกั  3  คืน (ห้องละ  2-3  ท่าน) + อาหารเชา้ กลางวนั และเยน็หรือคํ่า + บตัรเขา้ชมสถานท่ี + รถนาํเท่ียวตาม

รายการ + สายการบินจ ากัดน ้าหนักเพียงท่านละ 15 กก.  (ข้ึนอยู่กบันโยบายสายการบิน ไม่เกินจาํนวน 1-2 ช้ิน)  และถือ
ขึน้เคร่ืองได้อีกท่านละ 1 ช้ิน 10 กก. (ตามขนาดท่ีกาํหนดของสายการบิน ไม่รวมกระเป๋าสะพาย) +  ประกนัอุบติัเหตุตาม
กรมธรรม ์(ขั้นตํา่วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อาย ุ75-85 ความคุ้มครองเหลือ 50% อายุ
ตํา่กว่า 1 ปี หรือ อายเุกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจาํตัวหรือการถูกฆาตกรรมหรือถูกทาํร้ายร่างกาย) 
ตัว๋เคร่ืองบินและค่าทวัร์ทีช่ าระแล้ว 

ตั๋วเคร่ืองบิน ไปกลับแบบหมู่คณะ ไม่สามารถ 
เปล่ียนเท่ียวบินไปหรือกลบั เปล่ียนวนัเดินทางไปหรือกลบั เปล่ียนช่ือผูเ้ดินทาง อพัเกรดท่ีนัง่ คืนค่าบตัรโดยสาร 

และหากยกเลิกการเดินทาง  ไม่มีระบบ คืนเงินบางส่วน    หากผู้โดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศ
เกาหลี จากเจา้หนา้ท่ีแรงงานไทยหรือเจา้หนา้ท่ีตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองท่ีประเทศเกาหลี ทาง
ผูจ้ดัและทางสายการบินจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนทุกกรณี  ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับท่ีประเทศเกาหลีเรียก
เก็บ  ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลับประเทศไทยในเท่ียวบินถัดไปท่ีมีท่ีนั่งว่างหรือตามวนัเดินทางของตั๋วเคร่ืองบิน  ทั้งน้ีแล้วแต่ทาง
เจา้หนา้ท่ีตรวจคนและสายการบิน ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
โรงแรมทีพ่ักทีร่ะบุในรายการทัวร์ อาจมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากเป็นทวัร์ราคาพิเศษ (โรงแรมท่ีพกัไม่ไดอ้ยู่ในใจกลางเมือง) 
ปกติผูจ้ดัจะแจง้ให้ทราบก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ยประมาณ  3-5 วนั พร้อมทั้งใบนดัหมายเตรียมตวัการเดินทาง 
รูปแบบห้องพักของโรงแรมจะแตกต่างกัน  รูปแบบห้องพกัของโรงแรมจะแตกต่างกนั และอาจมีสไตล์การตกแต่งทุกห้องไม่
เหมือนกัน ห้องพกัเด่ียว (Single เตียงเล็กมาตราฐาน 1 เตียง) ห้องคู่  (Twin เตียงเล็กมาตราฐาน 2 เตียง / Double เตียงใหญ่
มาตราฐาน 1 เตียง)  และห้องพกัแบบ  3 ท่าน  (Family Room 1 เตียงใหญ่+1เตียงเล็ก) ห้องพกัอาจจะไม่ติดกนั ห้องมีขนาด
กะทดัรัด มีหรือไม่มีอ่างอาบนํ้า มีส่ิงอาํนวยความสะดวกครบ นํ้าด่ืมฟรีอยูใ่นห้องพกัจะมี 1 หรือ 2 ขวด ส่วนนํ้าแร่ยีห่้อและมินิบาร์
ในโรงแรมราคาจะสูงกว่าปกติ  อาจมบีริการกาตม้นํ้ า+ชากาแฟฟรี ช่วงการจดังานระดบัเมือง ระดบัประเทศ ระดบันานาชาติ เช่น 
Trade Fair, Convention, Festival, Conference, Expo เป็นตน้ เป็นผลให้ราคาโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพกัในเมืองเต็ม  ผูจ้ดั
ขอสงวนสิทธิในการจดัท่ีพกัตามความเหมาะสม 
เมนูอาหารทัวร์  โดยปกติทางผูจ้ดัจะหลีกเล่ียงอาหารประเภทเน้ือววัเพ่ือส่วนรวม จะบริการเป็นหมูหรือไก่หรือม้ือพิเศษตาม
รายการ โดยส่วนมากอาหารทวัร์มกัจะเป็นอาหารทานเพ่ือโภชนาการและสุขภาพ จะไม่ออกรสจดั แบบอาหารทอ้งถ่ิน เช่น หมู
ยา่งเกาหลี ไก่ตุ๋นโสม เกาหลีมีวฒันธรรมในการรับประทานอาหาร ซ่ึงจะนิยมอาหารชนิดเดียว มกัจะเป็นการทานแบบแบ่งปัน คือ 
1 ชุดต่อ 4 ท่าน และมีเคร่ืองเคียงแบบต่างๆ พร้อมขา้วสวย     การนาํเคร่ืองด่ืมทั้งประเภทแอลกอฮอลแ์ละไม่แอลกอฮอลเ์ขา้ไปใน
ร้านอาหาร ทางร้านอาจจะเก็บค่าบริการ หรือ ค่าเปิดขวดเสมอ      สําหรับท่านท่ีมีขอ้จาํกดัทางดา้นอาหารหรือศาสนา ท่านอาจ
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ตอ้งชาํระเพ่ิมเติม หรือ เตรียมอาหารส่วนตวัไป ระหว่างม้ืออาหาร กรุณารอจนกว่าทางร้านอาหารเสิร์ฟอาหารสําหรับกรุ๊ปให้
เรียบร้อยก่อน จึงจะทาํอาหารพิเศษเสิร์ฟให้ท่านไดใ้นภายหลงั     เมนูอาหารอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ข้ึนอยู่
กบัสถานการณ์   เช่น เวลาออกหรือเวลาถึงของเท่ียวบินแต่ละสายการบิน  การจารจรบนทอ้งถนน  วนัเวลาเปิดปิดของร้านอาหาร  
หรือดว้ยสาเหตุต่างๆ  ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง   

ในกรณทีีเ่กดิเหตุใดๆ จนท าให้คณะทวัร์ไม่สามารถออกเดินทางได้   เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลิกการเดินทางกะทนัหัน ทางสายการ
บินเรียกท่ีนัง่คืนดว้ยเหตุผลของสายการบิน ฯลฯ ทางผูจ้ดัจะพยายามหาโปรแกรมอ่ืนในราคาและช่วงเวลาใกล้เคียงกนัทดแทน 
ขอให้ลูกคา้ตระหนกัดีว่าเหตุการณ์ดงักล่าวถือเป็นเหตุสุดวิสัยและเช่ือมัน่ว่าผูจ้ดัไดพ้ยายามอยา่งสุดความสามารถ  โดยลูกคา้จะไม่
ยกเหตุขอ้น้ีมาเป็นขอ้เรียกร้องใดๆ กบัผูจ้ดั  หากลูกคา้ประสงครั์บเงินคืน ทางผูจ้ดัยนิดีคืนเงิน  

ราคา
ค่าบริการ
ไม่รวม  
 

ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิม โทรศพัท ์โทรสาร มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าซักรีด  ค่า
สัมภาระท่ีเกินช้ินหรือนํ้ าหนักเกินสายการบินกําหนด  ค่าวีซ่าพาสปอร์ตต่างด้าวหรือต่างชาติ  ค่าภาษีการบริการ  3%  
ภาษีมลูค่าเพ่ิม  7%    

จดัเก็บ 50,000 วอน ท่ีสนามบินสุวรรณภมิู ( ค่าบริการของ คนขบัรถ+ไกด ์)  
*** หวัหนา้ทวัร์แลว้แต่ความพงึพอใจของท่าน *** 

เงื่อนไขใน
การจอง   

ปกตมิัดจ าท่านละ 5,000 บาทต่อท่าน  โดยตอ้งดาํเนินการโอนเงินภายใน 1-2 วนันับจากวนัที่ทาํการ

จองและส่งใบเรียกเก็บเงิน  และ ชาํระส่วนที่เหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนเดินทาง  

ช่วงเทศกาล High Season (เทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วนัแรงงาน วนัฉตัรมงคล  วนัหยดุสําคญัทาง

ศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือนธนัวาคม)  หรือ เทีย่วบินเหมาล า  มดัจ าท่านละ 10,000 บาทต่อท่าน โดย
ตอ้งดาํเนินการโอนเงินภายใน 1-2 วนันบัจากวนัที่ทาํการจองและส่งใบเรียกเก็บเงิน  และ ชาํระส่วนที่เหลือก่อน
วนัเดินทางอยา่งนอ้ย  35 วนัล่วงหนา้  หากไม่ชาํระมดัจาํตามกาํหนด ขออนุญาตตัดท่ีนั่งให้ลูกค้าท่านอ่ืนท่ีรออยู่   การชาํระ

ไม่ครบ ทางผูจ้ดัถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข หรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดใด ผูจ้ดัมีสิทธิ
ยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทางและขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินตามเง่ือนไขการยกเลิก 

การยกเลิก
การจอง   
 

1) การยกเลิกการจองนั้น จะตอ้งแฟ็กซ์หรืออีเมลแ์จง้ยกเลิกการจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  30 วนัทาํการ ก่อนการเดินทาง โดยจะยึด
เงินมดัจาํ 5,000 บาท  ยกเวน้ช่วงเทศกาล High Season (เทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วนัแรงงาน วนัฉัตร
มงคล  วนัหยดุสาํคญัทางศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือนธนัวาคม)  จะยดึเงินมดัจาํ 10,000 บาท      

2)  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-24 วนั - เก็บค่าใชจ่้าย 10,000  ยกเวน้ช่วงเทศกาล High Season  12,000 - 18,000 บาท   
3)  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-23 วนั - เก็บค่าใชจ่้าย 80% ของราคาทวัร์  ยกเวน้ช่วงเทศกาล High Season  เก็บค่าบริการ 100%   
4)  ยกเลิกก่อนการเดินทางวนัเดินทาง หรือ 1-14 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%   
(ราคาทัวร์เป็นการซื้อขาดแบบมีเง่ือนไขกับทางสายการบินและทางผู้จัดทัวร์เส้นทางเกาหลี จะไม่มีการคืนเงินมัดจาํหรือค่าบริการ
ท้ังหมดไม่ว่ากรณีใดใด) โดยเฉพาะช่วงเทศกาล High Season หรือ ฤดูกาลท่องเท่ียวของเกาหลี    
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การคืนเงินทุกกรณี  ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีทาํการของผูจ้ดั
อย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือทาํเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพร้อมหลักฐานประกอบก ารมอบอาํนาจ 
หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ  และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการให้นาํเงินเขา้ให้ครบถว้น 

สายการบินและตั๋วเคร่ืองบิน 
ในการส ารองที่น่ังและการใส่ช่ือในระบบส ารองที่น่ัง  ผูเ้ดินทางตอ้งส่งสาํเนาของหนงัสือเดินทาง ( Passport ) ท่ีชดัเจน หรือ ส่งรายละะ
รายละเอียดท่ีสายการบินตอ้งการ (ภาษาองักฤษ) เช่น คาํนาํหนา้ช่ือ ช่ือและนามสกุล วนัเดือนปีเกิด เลขท่ีพาสปรอต วนัหมดอายุ ( โดยเซ็นต์ช่ือ
และเขียนยนืยนัรับรองเอกสารเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ทางผูจ้ดั )  หากไม่มีการส่งขอ้มูลทั้งหมดในพาสปรอตเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ทางผูจ้ดั 
และเกิดการออกช่ือนามสกุลในตัว๋หรือบตัรโดยสารผิดพลาด อาจมีผลให้ผูโ้ดยสายจะตอ้งรับผิดชอบในค่าใชจ่้ายใหม่ท่ีจะเกิดข้ึนทั้งหมด และ
สายการบินไม่มีระบบเสียค่าใชจ่้ายเพ่ือแกไ้ขตวัสะกดคาํนาํหนา้ช่ือ / ช่ือ / นามสกุล หรือ การเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทาง 

หากท่านต้องซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศ  (เคร่ืองบิน รถทัวร์, รถไฟ) เพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ    กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสาร
ภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาการเดินทางได ้     ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าชา้หรือการเปล่ียนแปลงเวลาของเท่ียวบิน
หรือการเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง 

ต๋ัวสายการบินไม่สามารถระบุที่น่ัง ซ้ือแบบใช้วิธี RANDOM คือสุ่มเลือกที่โดยระบบสายการบิน   การจัดท่ีนั่งบนเคร่ืองบิน 
เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนด ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้แต่จะท าการ Request ให้ไดเ้ท่านั้น    

การเช็คอนิตั๋วเดนิทางทีเ่คาเตอร์สายการบิน  เงือ่นไข 
 เคาน์เตอร์เช็คอินจะเปิดให้บริการก่อนเวลาเคร่ืองออกสาม (3) ชัว่โมง เคาน์เตอร์ จะปิดให้บริการก่อนเวลาออกเดินทาง  (90) นาที  ผูโ้ดยสาร

จาํเป็นตอ้งดาํเนินการให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาท่ีไดร้ะบุไว ้ทั้งน้ีไม่ว่าในกรณีใดๆ  สายการบินสงวนสิทธิในการปฏิเสธการเดินทาง โดย
ไม่มีการคืนเงินค่า โดยสารท่ีท่านไดช้าํระไปแลว้  

 ไม่แสดงตนหรือยนืยนัความเป็นตวัท่านต่อพนกังานของสายการบิน 
 ไม่อาจแสดงเอกสารไดอ้ยา่งครบถว้นและถูกตอ้ง (เอกสารการเดินทางท่ีชาํรุดไม่สมบรูณ์จดัว่าเป็นเอกสารท่ีไม่ถูกตอ้ง)  
 สาํหรับท่านตอ้งมีตราอนุญาตเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ (วีซ่า) ซ่ึงจาํเป็นต่อการเดินทางไปยงัสถานท่ีต่างๆ   หรือ  เอกสารการเจง้เขา้

แจง้ออก   หรือ  เอกสารดา้นการทาํงาน Work Permit 
 กระทาํการประทุษร้ายแก่พนักงานของสายการบิน หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย ณ เคาน์เตอร์ของสายการบิน หรือดูหม่ิน เหยียดหยาม

พนกังานของสายการบินไม่ว่าโดยการกระทาํหรือโดยวาจา 
 หากรัฐบาลหรือหน่วยงานอ่ืนไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางหรือข้ึนเคร่ืองบิน 
 หากสายการบินเห็นควรว่าไม่สมควรแก่การเดินทางเน่ืองจากอาการเมาสุราหรือมีลักษณะอาการท่ีเป็นอนัตรายอย่างเห็นได้ชดัในทาง

การแพทย ์และ/หรือ  หากสายการบินเห็นควรว่าไม่เหมาะสมในการเดินทางโดยเหตุผลทางการแพทย ์หรือเง่ือนไขทางการแพทยข์องท่าน
อาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพแก่ผูโ้ดยสารอ่ืน 

 

อุ่นใจเพิม่  เน่ืองจากการเดินทางนั้นเตม็ไปดว้ยความเส่ียง และความรับผดิชอบของทางสายการบินที่มีต่อผูโ้ดยสาร
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นั้นมีจาํกดั ดงันั้นจึงแนะนาํให ้ซ้ือประกนัภยัการเดินทางและสุขภาพเพิ่มเติม ท่านสามารถเลือกซ้ือความคุม้ครองตามที่
ท่านตอ้งการ โดยเฉพาะกรณี เกิดเหตุเจ็บป่วยจะมีความสามารถในการจ่ายค่ารักษาได้ เน่ืองจากหากเกิดเหตุดงักล่าวขึ้นใน
ต่างประเทศ เช่น ประเทศเกาหลีใต ้จะมีค่าใชจ่้ายที่สูงมาก 

เพื่อความคุ้มครองบาดเจ็บ เจ็บป่วย ไฟล์ยกเลิก ตกเคร่ือง ยกเลกิเดินทาง กระเป๋าหาย พาสปรอร์ตหาย ทีมแพทย์แกเฉิก 

 แผนคุ้มครองสุขภาพ เพยีง 200 บาท  รักษาพยาบาล+สุขภาพ – อุบตัิเหตุ – ยา้ยฉุกเฉิน+ส่งศพ – ทีมแพทยฉุ์กเฉิน 

 แผนคุ้มครองสุขภาพ เพยีง 500 บาท  รักษาพยาบาล+สุขภาพ – อุบตัิเหตุ – ยา้ยฉุกเฉิน+ส่งศพ – ทีมแพทยฉุ์กเฉิน 

– ยกเลิกการเดินทาง – ลดจาํนวนวนัเดินทาง – กระเป๋าเดินทางหายหรือเสียหาย – ความล่าชา้ของระบบขนส่งมวลชน – 
ความล่าชา้ของสมัภาระ – การจ้ีโดยสลดัอากาศ – การพลาดต่อเที่ยวบิน – พาสปอร์ตหาย – ความรับผดิต่อบุคคลภายนอก – 
เงินชดเชยระหวา่งรักษาตวัในต่างประเทศ 
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ขอ้ตกลงและเง่ือนไขการเดินทางท่องเท่ียวกบัเรา 

 จดัใหเ้ฉพาะลกูคา้ท่ีประสงคจ์ะไปท่องเท่ียวตามรายการของทวัรทุ์กวนัเท่าน้ัน  หากท่านไม่สามารถร่วมทัวรทุ์กวนั แค่สมคัรมาร่วมทัวร์

เพียงเพ่ือการใชต้ัว๋เคร่ืองบินและท่ีพักในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวร์ในบางวนั ทางบริษัทจะคิดค่า

ด าเนินการในการแยกท่องเท่ียวเอง 300 USDต่อท่าน  (ก่อนซ้ือทัวร์ จะตอ้งแจง้ความประสงค์ท่ีเป็นจริง เพ่ือทางผูจ้ัดจะไดคิ้ด

ค่าบริการท่ีเหมาะสม)   หมายเหตุ หากการไปพบเพ่ือนหรือญาติหรือไปติดต่อธุรกิจหรือท่องเท่ียวอิสระ ทาํหลงัจากท่ีรายการเสร็จส้ินในแต่ละ

วนัแลว้ ไม่เป็นเหตุท่ีทางผูจ้ดั จะตดัการใหบ้ริการท่านแต่อย่างใด  

 ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไม่ขายใหแ้ก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น หรือ มีโรคประจาํตวับางอย่าง หรือ ทอ้งอ่อนหรือทอ้งแก่มาก หรือ มีเด็กอายุ 1-2 ปี 

หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุสงฆ ์หรือ นักบวช (ก่อนซ้ือทวัร ์จะตอ้งแจง้ เพ่ือหาขอ้ตกลงร่วมกนั เพราะเราคํานึงถึงความปลอดภัยและเพ่ือสรา้ง

ความสุขแก่คณะผูเ้ดินทาง)   

 ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัท่านผูเ้ดินทางท่ีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศเกาหลีใตเ้พ่ือไปทาํงาน หรือเพ่ือการอื่นใดอนัมิใช่การท่องเท่ียว  

 การเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวในทุกการเดินทางอาจเกิดการเปล่ียนแปลง  ดงัน้ี รายการท่องเท่ียว เมนูอาหาร โรงแรมท่ีพัก รถทัวร์ในแต่ละ

วนัท่ีไดจ้ดัเตรียมไว ้(ทั้งช่วงนําเสนอ ช่วงสรุป และช่วงเดินทางจริง) ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงหรือปรบัปรุง  โดยพยายามท่ีจะตามรายการ

สรุปใหต้รงมากท่ีสุด หรือในระดบั หรือในคุณภาพท่ีใกลก้นัมากท่ีสุด 

 ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรบัผิดชอบค่าเสียหายท่ีเกิดกบัชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกทาํรา้ย ความตาย อุบติัเหตุต่างๆ  สูญหายในทรัพยสิ์น

หรืออย่างอื่น การนัดหยุดงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวติั  และอื่นๆ ท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม  

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทนหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน ( ความสญูหายหรือ

เสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ของเท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยุบเท่ียวบินรวมกนั ตารางการการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจาก

สายการบินพิจารณาสถานการณแ์ลว้ว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย ์หรือเหตุผลทางดา้นความปลอดภัย  เป็นตน้  โดยจะ

ปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จาํกดัความรบัผิดชอบของแต่ละสายการบิน )  บริษัทขนส่ง  รถโดยสาร  เรือบริการ หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ  ท่ีจะ

ส่งผลทาํใหเ้สียเวลาหรือยกเลิกรายการท่องเท่ียวทวัรบ์างรายการหรือทั้งหมด  ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกรอ้งค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรูสึ้ก และค่าใชจ้่ายท่ีบริษัทจ่ายไปแลว้ เป็นตน้   ขอใหท้ราบว่า  ผูจ้ดัจะดาํเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะ

ประสานงานใหเ้กิดประโยชน์สงูสุดแก่ลูกคา้ แต่จะไม่คืนเงิน  

 มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอาํนาจของผูจ้ดักาํกบั  

 ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการชาํระค่าทวัรใ์นลกัษณะเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ เช่น ไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระทําท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร

เดินทางไม่ถูกตอ้ง การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ   ไม่รบัประทานอาหารบางมื้ อ ไม่เท่ียวบางรายการ เป็นตน้ 

 ขอความร่วมมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทางหากผูจ้ดัหรือตวัแทนของประเทศท่ีท่านไดเ้ดินทางมา เดินทางไปสู่ หรือเดินทางผ่าน  เห็นว่า

ผูโ้ดยสารประพฤติตนท่ีอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อผูเ้ดินทางอื่นๆ หรือทรัพยสิ์น หรือขัดขวางการปฏิบติัหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ี (ตัวแทน)  หรือไม่

ปฏิบติัตามคาํช้ีแจงของเจา้หน้าท่ี (ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือป้องกันไม่ใหค้วามประพฤติดังกล่าวดําเนินต่อไป ซ่ึง

รวมไปถึงการยบัยั้ง และปฏิเสธใหบ้ริการ 

 การชอ้ปป้ิงการเลือกซ้ือของนักท่องเท่ียว เป็นส่วนหน่ึงของการท่องเท่ียว โดยเฉพาะการท่องเท่ียวประเทศเกาหลีใต ้ซ่ึงเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีคนไทย

ช่ืนชอบ   โปรแกรมทวัรอ์าจจะมีการรายการพาไปชอ้ปป้ิงยงัสถานท่ีต่างๆ โดยการเลือกซ้ือของทุกอย่างเป็นเร่ืองการตัดสินใจส่วนตัวเสมอ   และ 

ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบทุกการซ้ือของท่าน 
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 กระเป๋าลูกคา้ตอ้งยอมรบัในความเส่ียงของกระเป๋าทุกใบของตวัเอง (ท่านสามารถเลือกซ้ือประกนัเพ่ิม เก่ียวกบัสมัภาระกระเป๋า เพราะสายการบิน

มีกาํหนดการจาํกดัความรบัผิดชอบต่อสมัภาระ)  ทางทวัรจ์ะไม่รบัผิดชอบต่อความเสียหาย สญูหาย ล่าชา้ อุบติัเหตุ ท่ีเกิดจากกรณีใดๆ ทั้งส้ิน  ซ่ึง

ลูกคา้ตอ้งเขา้ใจว่า โดยปกติทุกฝ่าย เช่น คนขับรถ  มคัคุเทศก์ หรือ หัวหน้าทัวร์  ถึงแมจ้ะพยายามในการดูแลและระวงัเร่ืองสมัภาระกระเป๋า

เดินทางลูกคา้ 

ผูร้ว่มเดินทางตกลงปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการเดินทางน้ีทกุประการและในกรณีมีขอ้พิพาท ใหถื้อค าตดัสินของผ ูจ้ดัเป็นท่ีส้ินสดุ 

 


