
 

 

 

 
   

 
 

 

  
 
 

 
 

 
             
  

สัมผสัเทศกาลใบไมผ้ลิบาน เวลาแห่งความสุข ทีเทยีวใหม่ #เก๋ไก๋ไมซ่าํใคร ถ่ายมุมไหนก็สวย #สวนสนุกเอเวอร์แลนด ์

ไฮไลท์ 08-22 เมษายน ร่วมฉลองเทศกาล ดอกซากุระเกาหลี (พอ็ตกตบาน) ทัวประเทศ  

ทีพกั ระดบั 3 ดาวเกาหลี  จดัหอ้งพกั 3 คืน #เมืองอินชอน หรือ #เคียงกีโด หรือ #กรุงโซล 

รถโคช บริการดว้ยรถซึงมีขนาดของรถจะเป็นไปตามจาํนวนของผูโ้ดยสาร ปกติก 25 หรือ 30 หรือ 40 หรือ 45 ทนีงั   

อาหาร 
อาหารเชา้@โรงแรม 3 มือ อาหารกลางวนัและคาํ@ห้องอาหารทอ้งถิน 6 มือ เมนูจดัหลากหลายไม่ซาํกนั  #หมูย่างคาลบีไมอ่นั  

#ไก่ตุ๋นโสม #บาร์บีคิวหมูไฟ #ทคัคาลบ ี#BBQบุฟเฟ่ตไ์ม่อนั #บุฟเฟ่ตบ์นเรือสาํราญ Ara Cruise   นาํแร่บนรถวนัละ1 ขวด 
 

 

วนัแรก (-) 

วนัทสีอง  
(-.L.D)    

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต ้– Hyundai Premium Outlet – ล่องเรือสาํราญ Ara 

Cruise –  ฉลองเทศกาลดอกไมบ้าน ทสีวนสนุกเอเวอร์แลนด ์รวมบตัรเล่นเครืองเล่นไดไ้ม่จาํกดัรอบ  – ป้อมมรดกโลกฮวาซอง 

วนัทสีาม 

(B.L.D) 

เก๋ไก๋ไม่ซาํใคร! Hipster Art Park สวนศิลปะยกัษสุ์ดฮิปในหุบเขา  – เกาะดงัในหมู่นกัท่องเทียว “ เกาะนามิ “– โลกแห่งหิมะ

และนาํแขง็ทีใหญสุ่ด #One Mount #Snow Park (ค่าบัตรเข้า Snow Park ไม่รวมไว้ในค่าทัวร์) – ตลาดพืนเมืองใหญ่สุด “ ทง

แดมุน “  –  ทงแดมุน ดีไซน ์พาร์ค (DDP) สวนดอกกุหลาบไฟ LED กว่าสองหมืนกว่าดวง 

วนัทสีี 
(B.L.-) 

ศูนยฮ์๊อกเก็ตนามู  –  ศูนยเ์ครืองสาํอางเวชสาํอาง – เรียนรู้วฒันธรรมการทาํคิมบบั (ขา้วห่อสาหร่าย) + แต่งชุดฮนับกแชะถ่ายภาพ  

– ศูนยน์าํมนัสนเขม็แดง  –  หมู่บา้นพืนเมืองนมัซาน – ดิวตีฟรี – ยา่นเมียงดอง  

วนัทหี้า 
(B.L) 

ศูนยโ์สมเกาหลี – เยยีมชมพระราชวงัถ็อกซูคุง –  เดินเลาะถนนเลียบกาํแพงหินสีนาํตาลเทาสวยงาม – ผ่านถนนเซจอง – ผ่าน

ชมบลูเฮาส์ – ภูเขานมัซานหอคอย N Tower  สายเคเบิล Love Rock Cable – แวะซือของฝากติดไมติ้ดมือทีศูนยร์วมของพืนเมือง 

(ละลายเงินวอน) – สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ 



Itinerary   
โปรแกรมท่องเทียว เก๋ไก๋ไม่ซาํใคร! Hipster Art Park สวนศิลปะยกัษสุ์ดฮิปในหุบเขา – บตัร Special Pass Ticket เล่นเครืองเล่นไดไ้ม่

จาํกดัรอบ ฉลองเทศกาลดอกไมบ้าน #สวนสนุกเอเวอร์แลนด ์รวมโลกสวนสตัวเ์ปิดที Lost Valley – ป้อมมรดกโลกฮวาซอง – เรียนรู้วฒันธรรม

การทาํเมนูอาหารคิมบบั + แต่งชุดฮนับกแชะภาพถ่าย – พระราชวงัถอ็กซูคุง ผา่นชมบลูเฮ้าส์ – หมู่บา้นพนืเมืองนมัซาน  – ภูเขานมัซาน & 

หอคอย N – เตม็อมิยา่นแฟชนัฮิปเมียงดอง – ตลาดพนืเมืองใหญ่สุด “ ทงแดมุน “  –  ทงแดมุน ดีไซน ์พาร์ค (DDP) สวนดอกกุหลาบไฟ LED 

กว่าสองหมืนกว่าดวง – ฟร ี!! บฟุเฟ่ตบ์นเรือสาํราญ Ara Cruise 

ไฮไลทเ์มษายน รว่มฉลองเทศกาล ดอกซากรุะเกาหล ี(พ็อตกตบาน) ทวัประเทศ  
#เมืองโคยงั #เกาะนามิ #เอเวอร์แลนด์ #ภูเขานัมซาน #สวนสาธารณะยออิโด #กรุงโซล #เมืองซูวอน #พอ็ตกตบานสะพรังขาวอมชมพูช่วง

ใบไมผ้ลิทีเกาหลี ให้ผูค้นได้ชืนชมและเป็นสัญลกัษณ์ของวฏัจกัรชีวิต เทศกาลดงักล่าวเป็นเวลาแห่งการเฉลิมฉลองอย่างรืนเริงใตต้น้ซากุระที

ครอบครัวและญาติมิตรจะมาร่วมปิคนิค เพือชืนชมความสวยงามของธรรมชาติ   ให้ท่านไดเ้ดินเล่นและถ่ายรูปและสัมผสัสีสันแห่งดอกพอ็ตกต

สีขาวอมชมพ ู(รายการพเิศษนี...ตอ้งรอพยากรณ์อากาศออก ซึงปกติน่าจะอยู่ที 08-22เมษายน) 
 

สายการบิน BKK-ICN เวลาออก เวลาถึง ICN-BKK เวลาออก เวลาถึง 

T’way (TW) TW102 0125 0835 TW101 2005 0010+1 
Jin Air (LJ) LJ002 0105 0820 LJ001 1955 2345 

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

(ขอสงวนสิทธิเปลยีนแปลงเทียวบินและตารางการบินของสายการบินตามทีได้อนมุัติทีนงัจาํกัดในแต่ละวัน จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อาจต้องเพิมค่าตวั ) 
 

โปรดตรวจสอบ อาย ุของหนงัสือเดินทาง ( Passport ) ของผูโ้ดยสาร ว่าจะตอ้งคงมีอายเุหลือ ณ วนัเดินทาง มากกว่า  เดือนขึนไป 

และหนงัสือเดินทางเหลือหน้ากระดาษเพียงพอให้เจา้หนา้ทีตรวจคนไดป้ระทบัตรา หนงัสือเดินทางอยูใ่นสภาพทีดี (ไม่ชาํรุด) 

DAY วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ    เชา้ กลางวนั คาํ 

1 
เจ้าหน้าทีรอต้อนรับดูแล มอบเอกสาร และอธิบายเพิมเติม  (นัดหมายแต่ละคณะก่อนออก

เดนิทาง 3 ชัวโมงล่วงหน้าก่อนเครืองออก)   
- - - 

คาํ หน้าเคาน์เตอร์ สายการบิน ใกล้ประตูทางเข้า  

พร้อมกนัทีชนั 4 ผูโ้ดยสารขาออก เชค็อินหมายเลข  F   Jeju Air (7C) หมายเลข   3-4 

พร้อมกนัทีชนั 4 ผูโ้ดยสารขาออก เชค็อินหมายเลข  D   Jin Air (LJ) หมายเลข   4-5 

พร้อมกนัทีชนั 4 ผูโ้ดยสารขาออก เชค็อินหมายเลข  L   T’way   (TW) หมายเลข  5-6 

การอนุญาตให้ท่านผ่านด่านตรวจคนออกนอกประเทศไทย และ ผ่านด่านตรวจคนเข้าประเทศเกาหลีเพือการท่องเทียว เป็น

อาํนาจของเจา้หนา้ทีตรวจคนเขา้ออกเมืองของประเทศไทยหรือประเทศเกาหลีในการพิจารณาและอนุญาตใหเ้ดินทางออกจาก

ประเทศไทย หรือ ใหพ้าํนักอยู่ในประเทศกาหลีใตเ้พือการท่องเทียว ทางผูจ้ดัไมม่ีอาํนาจและไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

 

หากท่านต้องซือบัตรโดยสารภายในประเทศเพือไปและกลับกรุงเทพฯ 

กรุณาเลือกซือบตัรโดยสารภายในประเทศประเภททีสามารถเลือนวนัและเวลาเดินทางได ้

ทงันีเพือป้องกนัปัญหาเทียวบินล่าชา้หรือการเปลียนแปลงเวลาของเทียวบินหรือการเปลียนแปลงวนัเดินทาง 
 

ขอ้แนะนาํ 

 หากท่านมีปัญหาเรืองอาหารกรุณาแจง้ทางผูจ้ดัทราบล่วงหนา้ 
 ห้ามนาํผลไมแ้ละเนือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศเกาหลีใต ้หากพบจะตอ้งเสียค่าปรับ 



 เตรียมสมัภาระขนาดกลาง เนืองจากโรงแรมทีพกัในเกาหลีไม่มีบริกรช่วย (แนะนาํ ตลอดทริปจะตอ้งดูแลกระเป๋ายกขึนลงห้องดว้ยตวัท่าน

เอง เพอืป้องกนัหลายกรณีทีอาจเกิดขึนได)้   

 กระเป๋าทกุใบจะตอ้งฝากให้กบัทางเจา้หนา้ทีสายการบินดว้ยตวัท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภยัของสายการบิน 

 ทรัพยสิ์นมีค่าและแตกหกัง่าย  เช่น เงิน อญัมณี  อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ กลอ้งถ่ายรูป อุปกรณ์วีดีโอ เอกสารทีแลกเปลียนเป็น

เงินได ้ เอกสารทางธุรกิจ หนงัสือเดินทาง เก็บติดตวัเสมอ 

 สนามบินสุวรรณภูมิ  “ ไม่มีการประกาศเรียกลูกคา้ขึนเครือง ”  กรุณารอทีประตูขึนเครืองอยา่งนอ้ย 30 นาที ก่อนเวลาเครืองออก 

 นาํเสือแจ็คแก็ตติดตวัขึนเครืองดว้ย เพราะอากาศอาจจะเยน็และเพือการพกัผ่อนทีอบอุ่น  (สาํหรับ มือใหม่ หรือ คนกลวัวนัแรกๆ จะ jetlag 

หรืออาการเมาเวลาจากการเปลียนโซนเวลาของโลก แนะนํา :  นอนใหม้ากทีสุด หรือ ทานยาแกเ้มา เพราะมีมีฤทธิทาํใหน้อนหลบั ไม่ดืม

สุราหรือของมึนเมา และดืมนาํมากๆ) 
 

DAY วนัทีสอง  สนามบินนานาชาติอนิชอน ประเทศเกาหลีใต้  -  เมืองเคยีงกีโด เชา้ กลางวนั คาํ 

2 เวลาทีเกาหลีใตเ้ร็วกว่าไทย 2 ชวัโมง | เวลาบินประมาณ 5-6 ช.ม. - x x 
ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต ้โดยสายการบิน   T’way (TW) ,  Jin Air (LJ),  Jeju Air (7C) 

บางสายการบินมชุีดกล่องสแนค็บลอ็กให้ผู้โดยสารบนเครืองบิน และมีบริการ Air Cafe จาํหน่าย  อาหาร เครืองดืม และขนมคบเคียว 

เชา้ ICN Landing  ถึงสนามบินนานาชาติอินชอน หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้   

รถโค๊ชพาทา่นขา้มทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพือความหวงัในการรวมชาติทียาวกว่า 4.42 กม.  มี

ยอดโดมสูง  เมตร  ไปยงัจุดหมายปลายทางการท่องเทียวของวนันี 

เพือใหร้ายการท่องเทียวเป็นไปตามกาํหนดการ  ทางคณะทวัร์จะออกเดินทางจากสนามบินหลงัเวลาเครืองลง

ประมาณ 1.30 ชวัโมง ท่านทีติดสัมภาษณ์ทีด่านตรวจคนเขา้เมือง  หากท่านผ่านเขา้เมืองเรียบร้อย ท่านตอ้ง

เดินทางไปพบกบัคณะทวัร์ดว้ยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทางผูจ้ดัได ้ 

เชา้ นาํท่านเดินทางสู่ #ฮุนได พรีเมียม เอาท์เลต็ แหล่งชอ้ปปิงราคาถูก บนเนือทีกวา่ ,  ตารางเมตร  นอกจากนีมียงัมี

สินคา้หลากหลายยหี้อชือดงักว่า -  แบรนด ์รวมทงัสินคา้แบ

รนด์เนม ในราคาประหย ัดกว่า ร้านค้าทัวไปให้ผู ้มาเยือนได้

เลือกสรรกนัอยา่งละลานตา   

11.00 ฟรี !!  อิมอร่อยกับบุฟเฟต์บนเรือสําราญ Ara Cruise    
พร้อมล่องเรือชมคลองแห่งแรกของเกาหลี ทีเรียกว่า “GYEONGIN 

ARA WATERWAY” บนเรือสาํราญสุดหรูทีน่าตืนตาตืนใจ ล่องเรือ

ไปตามทางนาํทีเชือมต่อแม่นาํฮนัและทะเลตะวนัตก ภายในเรือมี

ห้องโถงพร้อมเวทีการแสดงความบนัเทิงให้ท่านไดรั้บชม หากท่านใดทีตอ้งการสัมผสัธรรมชาติสองขา้งทางยงัสามารถขึน

ไปด้านบนชนัสองเพือชมทศันียภาพสองขา้งทาง ระหว่างทางเดินเรือท่านจะไดเ้ห็นมุมเล็กๆของนาํตกจาํลองทีตืนตาตืนใจ

ใหท่้านไดเ้ก็บถ่ายภาพไปอวดคนทีบา้นอีกดว้ย (หากเรือสําราญงดให้บริการด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางผู้จัดจะปรับเปลียนเป็นเมนู

หมูหมึกโอซัมบลูโกกทิีห้องอาหารท้องถินเกาหล)ี  



บ่าย #สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  เทียวเอเวอร์แลนด ์– Everland “ ดิสนียแ์ลนดเ์กาหลี ” สวนเปิดในหุบเขาทีมีชือเสียงมาก

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

Adventure และ Equatorial Adventure และ Zootopia ท่านสามารถปล่อยความแก่และเติมเต็มความสุขของท่านดว้ยบตัร 

Special Pass Ticket สนุกสนานกบัเครืองเล่นต่างๆ  ซึงท่านสามารถเลือกเล่นเครืองเล่นไดไ้ม่จาํกดัรอบ  ไม่ว่าจะเป็นทีเอ็ก

เพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบดั ชาร์ป โรงหนังสามมิติ บา้นผีสิงหมุน ตีลงักาสองตลบ ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของ

โลก ทีนี ชมความน่ารัก ของหมีทีสามารถสือสารกบัคนขบัไดอ้ย่างดี  ครังแรกของโลก !  เปิดโลกสวนสัตวเ์ปิดที Lost 

Valley กบัรถบสัสะเทินนาํสะเทินบก และอืนๆ  นอกจากนีท่านยงัสามารถช้อปปิงในร้านคา้ของทีระลึก  ฤดูใบไม้ผล ิ! ชม

เทศกาลดอกไมบ้าน ซึงผลดัเปลียนหมุนเวียนตามฤดูกาล เช่น ฤดูร้อนจะเป็นดอกกุหลาบและดอกลิลลีบาน ฤดูใบไมผ้ลิจะ

เป็นดอกทิวลิปบาน ฤดูใบไมร่้วงจะเป็นดอกเบญจมาศบาน  ขบวนพาเหรดตามวนัเวลา    
เยน็ #ป้อมมรดกโลก ฮวาซอง  พาตามความฝันแห่งกษตัริยป้์อมฮวาซอง (ป้อมดอกไม)้ ซึงไดรั้บการขึนทะเบียนเป็นมรดก

โลกทางวฒันธรรมขององค์การยูเนสโก UNESCO เมือปี ค.ศ. 

1997    จากการใช้วิทยาการการก่อสร้างระหว่างวิธีของ

ชาวตะวนัตก และ วธีิของชาวตะวนัออกผสมผสานเขา้ดว้ยกนั มี

การใชปั้นจนัเป็นครังแรกในการก่อสร้าง ซึงถือว่าทนัสมยัสุดๆ 

ในยุคนนั     ป้อมมรดกโลก ฮวาซอง ทีสง่าและงดงามนี มีอายุ

มากกว่า  ปี ยอ้นอดีตกลบัไปป้อมแห่งนีถูกสร้างขึนในสมยั

พระเจา้ชองโจ กษตัริยอ์งค์ที  แห่งราชวงศโ์ชซอน พระองค์

ทรงตอ้งการสร้างป้อมแห่งนีขึนมาเพือระลึกแก่พระราชบิดาซึง

ถูกใส่ร้ายจากราชสาํนกัและถูกขงัจนสินพระชนม ์ และตอ้งการสร้างเมืองหลวงขึนมาใหม่ เพือเสริมความยิงใหญ่ของความ

เป็นกษตัริย ์ ตวัป้อมฮวาซองนีถูกสร้างทอดตวัยาวไปตามแนวไหล่เขาและทีราบ โอบลอ้มเมืองซูวอนไวเ้ป็นรูปวงไข่ขนาด

ใหญ่ หรือบา้งก็ว่าดูเหมือนรูปดอกไม ้ยาวประมาณ 5,500 เมตร ประกอบดว้ยเชิงเทิน 48 ป้อม เพราะบางส่วนถูกทาํลายไป

เมือสมยัญปีุ่ นเขา้มาครอบครอง และสมยัเกิดสงครามเกาหลี   

คาํ  เมนูหมูย่างคาลบ ี#KALBI  อาหารพนืเมืองเกาหลีปิงยา่งทเีลืองชือและรู้จกักนัดีทวัโลก 

พาท่านเขา้เช็คอินทีพกั ณ โรงแรม  Incheon Grand Palace, Suwon Dono, Suwon Pacific, Suwon 

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

DAY วนัทีสาม   เมืองเคียงกโีด – กรุงโซล เชา้ กลางวนั คาํ 

3  x x x 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ แบบอเมริกนัเกาหลีชุด หรือ เซมิ ท ีหอ้งอาหารโรงแรม 



เชา้ ทีเทยีวใหม่ ! เก๋ไก๋ไม่ซําใคร #Hipster Art Park สวนศิลปะยกัษสุ์ดฮิปในหุบเขาของเหล่าฮิปเตอร์ พร้อมจุดถ่ายภาพ

และเช็คอินทมีีลกัษณะโดดเด่นเฉพาะตวั สวนศิลปะนีจดัแสดงศิลปะการติดตงังานสถาปัตยกรรมทีดูแปลกตา แต่กลบัแฝงไป

ดว้ยเสน่ห์ของทนีี ดว้ยเอกลกัษณ์นีจึงดึงดูดให้ผูค้นมาแชะภาพฮิปๆ ชิคๆ จุดเด่นทีไม่ควรพลาดของสวนศิลปะนีคือ Linear 

Building Up In The Trees ซึงอยูท่า้ยสุดของสวน ทางเดินขึนดา้นบนจะเป็นอุโมงเส้นสายซบัซอ้นลอยอยูเ่หนือพนื และอีก

จุดทีไม่ควรพลาด Anyang Peak หรือเรียกอีกอยา่งวา่จุดชมววิของเมืองอนัยาง ตงัอยูป่ลายเชิงเขาของภูเขาซมัซอง ขึนไปจน

สุดทางยอดหอคอย ขอบอกวิวคือสวยมากกกกกก  

เทียง ลมิลองเมนูดงัตามละคร Winter Love Song “ ทัคคาลบี “  หรือไก่บาร์บีคิวผดัซอสเกาหลีแห่งเมืองชุนชอน   

บ่าย #เกาะนามิ นังเรือเฟอร์รีทีท่าเรือขา้มฟากไปยงัเกาะนามิ (Nami) สถานทีโรแมนติกอีกแห่งหนึงสาํหรับคู่รักคู่หนุ่มสาว 

ครอบครัว เพือนๆ เกาะนามิมีรูปร่างเหมือนใบไมที้ลอยอยู่  ณ ทีแห่งนี ท่านสามารถเช่าจกัรยานหรือมอเตอร์ไบทเ์ทียวรอบ

เกาะ เดินเล่นชมสวนเกาหลี คาราวะสุสานนายพลนามิ  เดินผา่นกลางแมกไมแ้ห่งสวนสนทีสูงเสียดฟ้าเพือสุขภาพ ผ่านดงตน้

สน ดอกสน ต้นเกาลดั เลือกนงัทีม้านังข้างชายฝังเพือชมบรรยากาศโรแมนติกใต้เงาไม้ มองดูพนัธุ์ สัตว์ต่างๆ  เช่น

นกกระจอกเทศ กระต่าย กระรอก เป็ด กวาง ไดเ้วลาสมควร นงัเรือกลบัมายงัฝัง    

#โลกแห่งลานนําแข็งเล่นหิมะ 365 วัน #Snow Park #One Mount  ตงัอยู่ทีเมือง GOYANG ดว้ยพืนที

มากถึง ,  ตารางเมตร ภายในแบ่งพืนทีเป็นหลายส่วนพร้อมดว้ยสิงอาํนวยความสะดวกมากมาย เช่น Fitness & Golf, 

Club, Water Park, Shopping Mall, Roof Garden, Snow Park เป็นตน้ นอกจากนียงัเคยเป็นสถานทีถ่ายทาํมิวสิควีดีโอ

เพลง "เจนเทลิแมน" (Gentleman) ของ "ไซ" หรือ"ปาร์ค แจ-ซงั" นกัร้องหนุ่มชาวเกาหลีใต ้เจา้ของเพลง "กงันมั สไตล"์ ที

โด่งดงัไปทวัโลก หรือ แมก้ระทงัรายการยอดฮิต Running Man ก็เคยมาถ่ายทาํทีนี  ท่านสามารถซือบตัรเขา้สู่โลกแห่งสวน

หิมะและสวนนาํแข็ง " Snow Park " ในร่มทีใหญ่สุดของประเทศเกาหลี ณ ขณะนี  โดยท่านสามารถเพลิดเพลินกบัการขี

เครืองเล่นสุดน่ารักบนลานนาํแขง็ เช่น  จกัรยานคู่รัก จกัรยานเดียว รถเฟอร์รี กะบะสเลดแซนตา้ เป็นตน้ หรือ เขา้สู่โลกของ

หิมะทอีุณหภูมิติลบ -2 องศาเซลเซียส กบั การเล่นสโนสเลคบนลานหิมะ (มีการจาํกดัอาย)ุ หรือสนุกกบัการตดัหิมะเล่นกนั

แบบลืมอายกุนั ( ค่าบตัรเข้า Snow Park 15,000วอน ค่าถงุมือ 2,000วอน ค่าเช่าเสือแจค็เกต็สกี 5,000วอน ค่าสุนัขฮักกลีาก

เลือน Dog Sledge บนลานนาํแขง็สาํหรับเดก็ 9,000วอน ไม่รวมไว้ในค่าทัวร์ ฝากไกด์ช่วยซือได้) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

เยน็ เดินทางเขา้เมืองหลวงกรุงโซล  ทีมีประชากรถึง  ใน  ของประเทศ  มีตึก  ชนั ตึกทีสูงทีสุด  มีแม่นาํฮนัไหลผ่านใจกลาง

เมืองหลวงของกรุงโซล   งานนวตักรรมวจิยัชินใหม่ล่าสุดของเกาหลี   

คาํ  บุฟเฟ่ต์อร่อยลาํ !!!  เมนูบาร์บีควิปิงย่างคาลบีสไตล์เกาหล ี  กบัหลากหลายสไตลข์องเนือหมูและเนือววั  

หลงัอาหารคาํ #ตะลุยกนัต่อทตีลาดเปิด 24 ชัวโมง ยา่นธุรกิจการคา้และแหล่งช็อปปิง “ทงแดมุน” มีร้านคา้มากกว่า 10,000 

ร้านคา้ ทจีาํหน่ายผา้ไหม ผา้ชิน เสือผา้สาํเร็จรูป เครืองประดบั รองเทา้ ตลอดจนอุปกรณ์เครืองใชใ้นบา้นและครัวเรือน และ

อนืๆ อกีมากมาย ในราคาทต่ีอรองได ้  อาทิเช่น ตึก Tongdaemun Market  ตึก Doota ตึก Freeya ตึก Migliore  ตึก aPM 

ตึก Hyundai City เป็นตน้ และ บริเวณแห่งนี ยงัเป็นทีตงั  #ทงแดมุน ดไีซน์ พาร์ค (DDP)  สถานทีทนีาํเสนอ

นวตักรรมการออกแบบทีทนัทนัสมยัทีสุดสู่สายตาชาวโลก หนีงในเมกะโปรเจ็คของรัฐบาลกรุงโซล ภายใตค้อนเซ็ปต์  

Dream Design Play ดว้ยการใชค้วามโคง้มน โดยไม่ตอ้งมีเสา รวมถึงมีการติดตงัไฟใหส้อดคลอ้งกบัองคป์ระกอบ บริเวณ

ลาน DDP เป็นทีทสีามารถมาผอ่นคลาย และเพลิดเพลินไดต้ลอด 24 ชวัโมง มีการจดัแสดงสวนดอกกุหลาบไฟ LED กว่า

สองหมืนกวา่ดวง ถา้ใครเป็นติงซีรียล์ะครเกาหลี หรือ แฟนคลบันกัร้องเกาหลี เราจะรู้สึกคุน้เคยวา่เป็นฉากหลงัของเรือง 

หลงัอาหารคาํ หลงัจบรายการท่องเทียว พาท่านเขา้เช็คอินทีพกั ณ โรงแรม  Incheon Grand Palace, Suwon 

Dono, Suwon Pacific, Suwon Yongin Co.op, Seoul VIP, Benikia, Seoul Galaxy, Bridge, Co.op 

city   (3 ดาวเกาหลี) หรือเทียบเท่า 

 
 

DAY วนัทีสี   กรุงโซล  เชา้ กลางวนั คาํ 

4  x x - 

เชา้  รับประทานอาหารเช้า แบบอเมริกนัเกาหลชุีด หรือ เซม ิที ห้องอาหารโรงแรม 
เชา้ เพอืนทดีีในการดาํเนินชีวติ ! #ศูนย์ฮ๊อกเกต็นามู ตน้ไมฮ๊้อกเก็ตนามูชนิดนีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาทีปราศจาก 

มลภาวะและระดบัสูงเหนือนาํทะเล 50-800 เมตร เมลด็ของพนัธุ์ฮ๊อกเก็ตนี..ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนาํมารับประทานเพือช่วย

ดูแลตบัใหส้ะอาดแขง็แรง ป้องกนัโรคตบัแขง็ไม่ถูกทาํลายจากการดืมแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหรี สารตกคา้งจากอาหารและยา       



 #เรียนรู้วิธีการทําคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) อาหารง่ายๆทีคนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม แปลว่า สาหร่าย บบั 

แปลว่า ขา้ว จะเป็นแท่งยาวๆ แลว้เคา้ก็จะหนัเป็นชินๆพอดีคาํ จิมกะซีอิวคงัจงัเกาหลีหรือวาซาบิก็ได ้ขอเชิญชวนท่านแต่ง

ชุดพืนเมืองเกาหลี “ ฮันบก “ พร้อมพร็อบต่างๆ เพือถ่ายรูปเป็นทีระลึกกบัฉากเกาหลีเก๋ไก๋กบัท่าแอคติงตามไอเดีย  ให้

ท่านไดถ่้ายทอดความงามและความอ่อน ชอ้ยของวฒันธรรมเกาหลี เพราะ ฮนับก เป็นเครืองแต่งกายประจาํชาติเกาหลีทีที

สวมใส่ในชีวิตประจาํวนัเป็นเวลาพนัปีมาแลว้   ก่อนทีวฒันธรรมการแต่งกายแบบตะวนัตกจะได้เข้ามาในเกาหลี  แต่ใน

ปัจจุบนัชุดประจาํชาติฮนับก จะใชส้วมเฉพาะในโอกาสพิเศษต่าง ๆ เช่น งานมงคลสมรส วนัขึนปีใหม่ วนัขอบคุณพระเจา้ 

 #ศูนย์ผลติภัณฑ์ความงาม เครืองสําอางเวชสําอาง  ให้ท่านเลือกซือคอสเมติกหลากยหี้อคุณภาพทีผูห้ญิงชาว

เกาหลีทงัสาวทงัไม่สาว ลว้นใหค้วามสาํคญักบัเรืองผิวหน้าค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะในกลุ่มบาํรุงผิวพืนฐาน Skin Care และ

ฟังคาํแนะนาํการดูแลผวิพรรณ จากผูช้าํนาญการ   

เทียง เมนูหมูไฟหรือบลโูกก ิ เป็นเนือหมูสไลดห์มกัซอสคนัจงัและเครืองปรุงรส ผดัยา่งขลุกขลิกบนกะทะ  

บ่าย #ศูนย์นํามันสนเข็มแดง ซึงผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี  เพอืช่วยผูท้ีมีปัญหาเรืองไขมนัอุดตนัในเส้น

เลือด คลอเรสเตอรอลในเลือดสูง ไขขอ้เสือม หรือ การไหลหมุนเวียนของเลือด  เป็นต้น กว่าจะมาทาํเป็นนาํมนัสนสกดัได ้  

แคปซูล ตอ้งใชใ้บสนเขม็แดงประมาณ .  ก.ก.  แนะนาํให้ทุกท่านเลือกซือเป็นของฝากสุขภาพเพือตวัท่านเองและคนทีท่าน

รักหรือคนทีท่านเคารพ  เพราะเป็นสารอาหารธรรมชาติ ทีวจิยัจากโรงพยาบาลชนันาํในเกาหลีแลว้ว่า ไม่มีผลขา้งเคียง  

บ่าย #หมู่บ้านพืนเมืองนัมซาน พาท่านยอ้นเวลาหาอดีตทีพิลดองซึงอยู่ทางตอนเหนือของภูเขานมัซาน มีสายนาํใสไหล

ผ่านและมีศาลาชชอนนูกัก แหล่งอาศัยของนกกระเรียน แหล่งพกัผ่อนทีมีชือเสียงในฤดูร้อนของราชวงศ์โซซอน แต่ใน

ปัจจุบนัเป็นทีตงัของบา้นชนชนัยางบางหรือชนชนัราชการหรือชนัสูงเกาหลีในสมยัเมือ 600 ปีทีแลว้ บา้นกว่าห้าหลงัที

หมู่บา้นนัมซานฮนัอก จะทาํให้เราไดเ้ห็นภาพการใชชี้วิตประจาํวนั เครืองใช้ไมส้อย การกิน การอยู่  และการจดัแต่งบา้น 

และหากเราเดินไปจนสุดปลายสวนเกาหลี เราจะพบไทมแ์คปซูลทีทาํขึนเพือเฉลิมฉลองกรุงโซลครบ600 ร้อยปี ภายในบรรจุ

ของจาํนวน 600 ชินทีเป็นตวัแทนของเมืองและผูค้นกรุงโซลในปี 1994 โดยจะรอเปิดในอีก 400 ปีขา้งหนา้ (2394)   

 #ดิวตฟีรี (ปัจจุบนัเป็นทนิียมมาก เพราะ ดิวตีฟรีประเทศนี มีถึง  บริษทัแข่งขนักนั)  เพลิดเพลินกบัการช้อปปิง ณ  ห้าง

ปลอดภาษีล๊อตเตห้รือชินเซเก  ให้ท่านไดเ้ลือกซือสินคา้แบรนด์เนมนาํเขา้จากต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิด รวมทงั

สินคา้แบรนดเ์กาหลียอดนิยมทีชาวเกาหลี ชาวจีน และชาวญีปุ่ น   

 เยน็ เตม็อมิ  #เมียงดอง " ถนนแฟชันของเกาหล ี"  อิสระชอ้ปปิงบริเวณเมียงดอง Myeongdong ถูกขนานนามว่า " ถนน

แฟชนัของเกาหลี "  มีห้างบูติกหลากยีห้อตงัแต่แบรนด์เนมต่างชาติถึงเกาหลี ร้านเสือผา้มีสไตลห์้องเล็กๆ  ร้าน Creative 



Lifestyle  ร้านรองเทา้ ร้านทาํผม ร้านเครืองประดบั ร้านคอสเมติก  ร้านกาแฟ ร้านไอศครีม ร้านขนม  ปัจจุบนัยงัเป็นแหล่ง

รวมร้านอาหารขายบนรถเข็น Food Truck ทีกาํลงัเป็นทีนิยมสาํหรับคนรุ่นใหม่  ไม่ว่าจะเป็นของคาว ของหวาน หลาก

รูปแบบ ใหเ้ราเลือกตดัสินเอง วา่ร้านไหนเดด็ ร้านไหนโดนใจ 

เยน็ *อสิระอาหารคาํ ณ ย่านช้อปปิงเมียงดง เพือความคุ้มค่าในการช้อปปิง*  

หลงัจบรายการท่องเทียว พาท่านเดินทางกลบัทีพกั 
 

DAY วนัทีห้า  กรุงโซล  - สนามบินนานาชาตอิินชอน – กรุงเทพฯ เชา้ กลางวนั คาํ 

5  x x - 

เชา้  รับประทานอาหารเช้า แบบอเมริกนัเกาหลชุีด หรือ เซม ิที ห้องอาหารโรงแรม 

เชา้ #ศูนย์โสมเกาหลี  ทุกท่านจะไดรู้้จกัสมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแห่งมวลสมุนไพร  เพราะเกาหลีใตเ้ป็นประเทศทีมี

การผลิตโสมเกาหลีทีมีคุณภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลก  ซึงใครใครทไีดม้าเทียวก็จะชืนชอบหาซือเป็นของฝากเพราะราคาทีถูก

ว่าเมืองไทยและคุณประโยชน์นานปัการ เช่น ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบยอ่ยอาหารและปอด ช่วยทาํให้จิตใจสงบ

และเพมิพละกาํลงัโดยส่วนรวม  สรรพคุณทางการแพทย ์ช่วยบาํรุงหัวใจ ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทาง 

 เพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง   

 เยียมชมพระราชวังถ็อกซูคุง ซึงมีสิงก่อสร้างทน่ีาชมเป็นอนัมาก เช่น ประตูหลกัแทฮนัมุน (Daehangmun Gate) พระที

นงัชุงวาจอนและทอ้งพระโรง และซกโชจอน (Soekjojeon) อนัเป็นสิงก่อสร้างแบบตะวนัตกแห่งเดียวในบรรดาพระราชวงั

ต่างๆ ในเกาหลี ซกโชจอนแห่งนีเป็นทีตงัของพิพธิภณัฑพ์ระราชวงั (มีค่าใช้จ่ายเพิม) ซึงเป็นทีเก็บสิงของทีใชใ้นพระราชวงั

ในสมยัราชวงศโ์ชซอน พาท่านเดนิเลาะถนนเลยีบกาํแพง หินสีนาํตาลเทาสวยงาม (Stonewall Street) ขา้งพระราชวงั  ที

ขึนชือเรืองความสวยงามและโรแมนติกสายหนึงในกรุงโซล  สองข้างทางของถนนแห่งนีจะเรียงรายไปดว้ยต้นกิงโกะ 

(แปะก๊วย) ทีปลูกไวเ้ลียบไปกบัความโคง้ของเส้นถนน  ภายในถนนแห่งนี ยงัเป็นทีตงัของโรงละคร โบสถ ์พิพิธภณัฑศ์ิลปะ 

และรูปปัน 3 มิติ จางดอกแด (Jangdockdae) อยู่ตรงบริเวณลานนาํพุหน้าพิพิธภณัฑศิ์ลปะแห่งกรุงโซล  ในช่วงใบไมร่้วง 

ถนนแห่งนีจะเปลียนเป็นสีเหลืองสะพรัง นงัรถผ่านถนนสายสาํคัญเช่นถนนใจกลางเมือง “เซจองโนะ” และถนนทมีีการเปิด

ปิดเป็นเวลา-สถานทตีงัทาํเนียบและบลูเฮาท์หรือบ้านประจาํตาํแหน่งประธานาธิบดี     

เทียง เมนูเปิบพสิดาร-ไก่ตุ๋นโสม อาหารวงัในสมยัก่อน เชือกนัว่าบาํรุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟทา่นละ 1 ตวั ในหมอ้ดินร้อน   

บ่าย พาท่านขึนภูเขานัมซาน #Namsan – ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงและอิสระถ่ายรูปคู่หอคอย 

N Tower เป็น 1 ใน 17 หอคอยเมืองทีสูงทีสุดในโลก  สูงถึง  เมตรเหนือระดบันาํทะเล สถานทีละครหนงัเกาหลี

หรือหนังไทยสไตล์เกาหลีมาถ่ายทาํกัน 

(ความเชือ: เตรียมแม่กุญ  แจลูกกุญแจเพือ

ไปลอ็คกุญแจคู่รัก ณ Love Rock Cable  

ซีงเชือกันว่า ถ้าใครขึนมาคล้องกุญแจ

แ ล ะ โ ย น ลู ก กุ ญ แ จ ทิ ง ไ ป  คู่ รั ก  คู่

ครอบครัว คู่เพือน คู่พนีอ้ง คู่มิตรนนัจะมี

ความรักทียงัยืนหรือไม่มีใครมาพราก



จากกนัได)้  (ค่าบตัรลิฟท์ขึนสู่จุดชมวิวบนหอคอย  ไม่รวมไว้ในค่าทัวร์)     

บ่ายบา่ย แวะซือของฝากติดไม้ตดิมือทีศูนย์รวมของพืนเมือง (ละลายเงินวอน)  ก่อนอาํลาเกาหลี  แวะซือของฝาก

ติดไมติ้ดมือทีศูนยร์วมของพืนเมือง (ละลายเงินวอน)  สาหร่ายหลากรูปแบบ หลากรสชาติ ขนมอร่อยต่างๆ ซีเรียลช็อคโก 

กาแฟ กระดูกมา้เจจูโด  ขนมโสม ชาโสม เครืองสําอางโสม หมอนสุขภาพ  กิมจิ  เป็บโปโร้ (ป๊อกกีเกาหลี) ชินราเมง (มาม่า

เกาหลี) ของใชใ้นบา้น ลูกบอลซกัผา้  เครืองใชไ้ฟฟ้า ของทีระลึก เป็นตน้  

เยน็.....ขึนอยู่กบัวนัและเวลาทีเดินทาง  เหินฟ้ากลบักรุงเทพฯ บางสายการบินมชุีดกล่องสแนค็บลอ็กให้ผู้โดยสารบนเครืองบิน และมี

บริการ Air Cafe จาํหน่าย  อาหาร เครืองดืม และขนมคบเคียว คาํ.....เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมิู 

รายการนีเป็นเพียงขอ้เสนอทตีอ้งไดรั้บการยนืยนัจากผูจ้ดัอีกครังหนึง   สงวนสิทธิในเรืองเทียวบินและตารางบินสายการบิน ราคา และ รายการ 

เปลียนแปลงหรือสบัเปลียนได ้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  ผูจ้ดัจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี เนืองจาก

เป็นการชาํระค่าทวัร์ในลกัษณะเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ เช่น ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระทาํที

ส่อไปในทางผดิกฎหมาย  เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง การถูกปฏิเสธในกรณีอืนๆ   ไม่รับประทานอาหารบางมือ ไม่เทยีวบางรายการ เป็นตน้ 

ขอบคุณทีมาของภาพดีดีจากการท่องเทียวเกาหลี  www.visitkorea.co.kr ภาพทังหมดทีแสดงใช้เพือประกอบความเข้าใจ 
 

 

เมนูอาหารทัวร์สําหรับคณะ (ภาพอาหารทีแสดงใชเ้พอืประกอบความเขา้ใจ) 

พิเศษสุด !!  อิมอร่อยกับบุฟเฟต์บนเรือสําราญ Ara Cruise สําหรับ 8 ท่าน/โต๊ะ  ทีมีให้เลือก

หลากหลายสไตลเ์มนูอาหารเกาหลี เสริฟใหท่้านไดลิ้มลอง ทงัของทอด ผดัผดั ตม้ตม้ สลดั เป็นตน้  พร้อม

ล่องเรือชมคลองแห่งแรกของเกาหลี ทีเรียกว่า “GYEONGIN ARA WATERWAY” บนเรือสาํราญสุดหรูที

น่าตืนตาตืนใจ  
เมนูหมูย่างคาลบี เสริฟไม่อนั สาํหรับ 4 ท่าน/โต๊ะ อาหารพนืเมืองเกาหลีทีเลืองชือและรู้จกักนัดีทวั

โลก มีรสชาติออกหวาน นุ่มและกลมกล่อม นาํเนือหมูสต็กหรือหมูชินหมกั ปิงย่างบนกะทะ และตดัเป็น

ชินพอคาํ ห่อทานกบัผกักาดเขียวแบบเมียงคาํไทย  โดยใส่นาํจิมเต้าเจียว (เครืองจิมหมกั ทีช่วยชูรสอย่างดี) 

ตามดว้ยขา้วสวยร้อนเล็กน้อย  อยา่ลืม ! ทานเครืองเคียงต่างๆ เพือความสมดุลในการทานแบบหยินหยาง 

และ นาํซุปประจาํวนั  

ลิมลองเมนูดังตามละคร Winter Love Song “ ทัคคาลบี “  สําหรับ 4 ท่าน/โต๊ะ หรือไก่บาร์บี

คิวผดัซอสเกาหลีอาหารเลืองชือของเมืองชุนชอนหรือไก่บาร์บีคิวผดัซอสเกาหลี  นาํไก่บาร์บีคิว ตกหรือ

ขา้วเหนียวปัน มนัหวาน ผกัต่าง ๆ ลงผดัร่วมกบัซอสบาร์บีคิวเกาหลีในกะทะแบน วิธีการทานแบบเมียงคาํ

ไทยโดยห่อกับผดักาดเขียวเกาหลี เมือทานไประยะหนึง จะนาํขา้วสวยและสาหร่ายแห้งมาผดัรวมกบัทคั

คาลบี เพือให้เกิดอาหารชนิดใหม่คือทคัคาลบีโปคึมหรือขา้วผดัทคัคาลบีทีทงัหอมและน่าทาน เสริฟพร้อม

เครืองเคียง   

บุฟเฟ่ต์อร่อยลํา!!!  เมนูบาร์บีคิวปิงย่างสไตล์เกาหลี กินไม่อนั สําหรับ 4 ท่าน/โต๊ะ   กับ

หลากหลายสไตลข์องเนือหมู ไม่วา่จะเป็นแบบติดมนัสนัคอ แบบสามชนั แบบหมกัหวาน  เพิมเติมบริการ

เนือววั เนือไก่ ไส้กรอก แฮม เห็ด  อีกทงั ขา้วสวยหุง นาํซุปสาหร่ายมิยกกุก สลดั กิมจิ ใบผกักาดเขียวซงัซู 

เครืองปรุงนาํจิมเตา้เจียว (เครืองจิมหมกั ทีช่วยชูรสอย่างดี)  ของทานเล่น เช่น ขา้วเหนียวต๊อกโป๊ะกี ของ

หวาน และ เครืองเคียงต่างๆ ใหลิ้มลองกนั  



เมนูบาร์บีคิวไฟหรือบลูโกกิ เสริฟเป็นชุดกะทะ สําหรับ 4 ท่าน/โต๊ะ เป็นอาหารดงัเดิมของ

คาบสมุทรเกาหลี ก่อนเมนูคาลบี โดยนาํเนือหมูสไลดห์มกัซอสคนัจงัและเครืองปรุงรสต่างๆ เมือนาํมาปรุง

จะมีรสออกหวานนุ่ม  เวลาทาน นาํมาผดัย่างขลุกขลิกกบัซุปบลูโกกิบนกะทะแบนพร้อมผกักะหลาํและ

เส้นจนัทน์ โดยจะมีลกัษณะออกเป็นแบบนาํขน้ เพอืเป็นนาํซุปไวค้ลุกคลิกทานกบัขา้ว เสริฟพร้อมขา้วสวย

ร้อนและเครืองเคียงต่าง ๆ ประจาํวนัคู่โต๊ะ  

เมนูเปิบพิสดาร-ไก่ตุ๋นโสม  เสิร์ฟท่านละ 1 ตวั ในหมอ้ดินร้อน อาหารวงัในสมยัก่อน ตงัแต่สมยั

ราชวงศโ์ซซอน เชือกนัวา่บาํรุงและเสริมสุขภาพ  โดยใชไ้ก่ทีมีอายุวยัรุ่น ภายในตวัไก่จะมีขา้วเหนียว ราก

โสม พุทราแดงและเคลด็ลบัในการตุ๋นเพอืให้รสชาติกลมกล่อม เนือไก่นุ่มและย่อย  เสริฟพร้อมเครืองเคียง

คู่โต๊ะ เช่น กกัตุกีหรือหวัไช่เทา้หมกัดอง หรือ กิมจิหมกัดอง และ เหลา้โสม เป็นตน้ 
 

 
Price & Conditions  

ราคานีเป็นราคาสําหรับนักท่องเทียวชาวไทยหรือผู้ถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านนั (นักท่องเทียวต่างประเทศ โปรดเช็ค)  
 

 เดินทางขนัตาํปกติ  25  ทา่นผูใ้หญ่ (ทีนงัจาํกดั จองและจ่ายก่อนไดสิ้ทธิก่อน จองหลงั อาจตอ้งเพิมค่าตวั)  

 หากตาํกวา่กาํหนด อาจจะไม่มีหวัหนา้ทวัรและอาจตอ้งมีการเปลียนแปลงราคา  หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีทีจะชาํระค่าบริการเพิม

เพือใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายินดีทีจะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค ์
 สงวนสิทธิในการปรับเปลียนราคาเพิม หากมีการปรับขึนของภาษีนาํมนัหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน คิดอตัรา ณ วนัที 28/11/18 

 สงวนสิทธิในเรืองเทยีวบินและตารางบิน ราคา และ รายการ เปลียนแปลงหรือสับเปลียนได ้ โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 
เด็ก 2-7 ปี :  หอ้งพกั = ผูใ้หญ่ 2 + เด็ก 1 ไม่มีเตียง |  เด็ก 8-12 ปี  เตียงเสรมิหรือหอ้งครอบครวั 

ทารก หมายถึง ผูโ้ดยสารทีมีอายตุาํกวา่ 24 เดือน ณ วนัทีเดินทางไปและวนัเดินทางกลบั กรุณาติดต่อเพอืขอราคาพิเศษ 

เดก็ทารกสามารถเดินทางโดยนงับนหนา้ตกัของผูใ้หญ่  โดยอนุญาตใหเ้ดก็ทารกหนึงคนต่อผูใ้หญส่องคนเท่านนั และหา้มมิใหน้าํรถเขน็เดก็ หรือ

ทีนงัสาํหรับเด็กขึนบนเครืองบิน จาํนวนเดก็ทารกต่อเทียวบินถูกจาํกดัไวเ้พือความปลอดภยั และสายการบินสามารถปฏิเสธการนาํเดก็ทารก

เดินทางไปกบัท่าน  ส่วนผูจ้ดั เราคาํนึงถึงความปลอดภยัและเพือสร้างความสุขแก่คณะผูเ้ดินทาง 

ผูทุ้พลภาพ/มีปัญหาดา้นสุขภาพหรืออยูใ่นภาวะเจบ็ป่วย ขอใหแ้จง้ผูจ้ดัก่อนซือทวัร์ เพอืเช็คกบัทางสายการบินและผูใ้หบ้ริการ  เพราะอาจไม่

อนุญาตใหใ้ชอุ้ปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ ขึนเครืองบินได ้ เข่นนาํยา เขม็ฉีดยา เครืองใชแ้บตเตอรี หรือ เครืองหายใจ  

สตรีมีครรภ ์ขอใหแ้จง้ผูจ้ดัก่อนซือทวัร์  เพอืเช็คกบัทางสายการบนิและผูใ้หบ้ริการ   โดยทวัไป 

-อายุครรภไ์ม่ถึง  สัปดาห์ : ตอ้งลงนามยนิยอมในเอกสารจาํกดัขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน เมือทาํการเช็คอนิเพอืแสดงความ

ยนิยอมไม่ทาํการเรียกร้องใดๆ ต่อสายการบิน 

-อายุครรภใ์นช่วงสปัดาห์ที  สัปดาห์ ถึง  สปัดาห์ : แสดงใบรับรองแพทย ์ ยนืยนัสปัดาห์ทีตงัครรภแ์ละกาํกบัวนัทีไม่เกินสามสิบ ( ) วนันบั

จากเทียวบินขาออกทีกาํหนดหรือเทียวบินขาเขา้ทีกาํหนด  และตอ้งลงนามยนิยอมในเอกสารจาํกดัขอบเขตความรับผดิชอบของสายการบิน  เมือ

ทาํการเช็คอินเพอืแสดงความยนิยอมไม่ทาํการเรียกร้องใดๆ ต่อสายการบิน 

-อายุครรภต์งัแต่สปัดาห์ท ี  ขึนไป: สายการบินปฏิเสธการให้บริการ 

ปกติผูจ้ดัจะส่งใบนัดหมายเตรียมตวัการเดินทาง ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ยประมาณ  -  วนั  
ข้อมูลสําหรับผู้เดนิทาง 

1. คนไทยถือหนงัสือเดินทางประเทศไทย ไม่ตอ้งยืนขอวีซ่าก่อนออกเดินทาง  

2. เตรียมหนงัสือเดินทางมีอายมุากกว่า 6 เดือน ณ วนัเดินทาง (ตอ้งมีหน้าว่างสาํหรับประทบัตราอย่างนอ้ย 2 หน้าเต็ม) เพือยนื ณ ด่านตรวจคน

เขา้เมือง   เนืองจากเคาเตอร์สายการบินหรือด่านตรวจคนเขา้เมืองอาจปฏิเสธการเดินทางของท่าน 

3. ค่าวีซ่าสาํหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว  กรุณาเตรียมเอกสารคือ  (1) พาสปอร์ต (2) ใบประจาํตวัคนต่างดา้ว (3) ใบสําคญัถินทีอยู ่(4) สําเนาทะเบียน

บา้น(ถา้มี) (5)รูปถ่ายสี 2 นิวท่านละ1รูป   



 ผู้จัดจะเป็นผู้ดาํเนินการยืนวซ่ีาให้ท่าน โดยท่านจ่ายค่าบริการต่างหาก (สําหรับหนังสือเดินทางต่างด้าวผู้ เป็นเจ้าของหนังสือเดินทาง

จะต้องทาํเรืองแจ้ง เข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยืนวีซ่า) สิทธิการออกวซ่ีาขึนอยู่กับสถานทูตเท่านัน 

4. ขอสงวนสิทธิไม่รับผดิชอบค่าเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ นามสกุล คาํนาํหนา้ชือ เลขทีหนงัสือเดินทาง และอนืๆ เพอืใชใ้น

การจองตวัเครืองบิน ในกรณีทีมิไดส่้งหนา้สาํเนาหนงัสือเดินทาง (พร้อมทงัหนา้เปลียนชือนามสกลุ ถา้มี) ใหก้บัทางผูจ้ดั 
 

Departure  พฤษภาคม 2019 (ทนัีงจาํกัดในแต่ละวัน จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อาจต้องเพิมค่าตัว ) 

เช็คอนิ วันออกเดินทาง วันเดินทางกลบั 
ราคา/ท่าน

(บาท) 
ห้องเดียว+ หมายเหตุ 

วนัศุกร์ 03 พฤษภาคม 19 07 พฤษภาคม 19 16,900 4,900 วนัหยดุ 

วนัอาทติย ์ 05 พฤษภาคม 19 09 พฤษภาคม 19 15,900 4,900  

วนัจนัทร์ 06 พฤษภาคม 19 10 พฤษภาคม 19 15,900 4,900  

วนัองัคาร 07 พฤษภาคม 19 11 พฤษภาคม 19 15,900 4,900  

วนัศุกร์ 10 พฤษภาคม 19 14 พฤษภาคม 19 15,900 4,900  

วนัอาทติย ์ 12 พฤษภาคม 19 16 พฤษภาคม 19 15,900 4,900  

วนัจนัทร์ 13 พฤษภาคม 19 17 พฤษภาคม 19 15,900 4,900  

วนัองัคาร 14 พฤษภาคม 19 16 พฤษภาคม 19 15,900 4,900  

วนัศุกร์ 17 พฤษภาคม 19 21 พฤษภาคม 19 16,900 4,900 วนัหยดุ 

วนัอาทติย ์ 19 พฤษภาคม 19 23 พฤษภาคม 19 15,900 4,900  

วนัจนัทร์ 20 พฤษภาคม 19 24 พฤษภาคม 19 14,900 4,900 โปรพิเศษ! 

วนัองัคาร 21 พฤษภาคม 19 25 พฤษภาคม 19 15,900 4,900  

วนัศุกร์ 24 พฤษภาคม 19 28 พฤษภาคม 19 15,900 4,900  

วนัอาทติย ์ 26 พฤษภาคม 19 30 พฤษภาคม 19 14,900 4,900 โปรพิเศษ! 

วนัจนัทร์ 27 พฤษภาคม 19 31 พฤษภาคม 19 14,900 4,900  

วนัองัคาร 28 พฤษภาคม 19 01 มิถุนายน 19 15,900 4,900  

วนัศุกร์ 31 พฤษภาคม 19 04 มิถุนายน 19 15,900 4,900  

 
Departure  มิถุนายน 2019 (ทนีังจาํกัดในแต่ละวัน จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อาจต้องเพิมค่าตัว ) 

เช็คอนิ วันออกเดินทาง วันเดินทางกลบั 
ราคา/ท่าน

(บาท) 
ห้องเดียว+ หมายเหตุ 

วนัอาทติย ์ 02 มิถุนายน 19 06 มิถุนายน 19 14,900 4,900  

วนัจนัทร์ 03 มิถุนายน 19 07 มิถุนายน 19 14,900 4,900  

วนัองัคาร 04 มิถุนายน 19 08 มิถุนายน 19 14,900 4,900  

วนัศุกร์ 07 มิถุนายน 19 11 มิถุนายน 19 14,900 4,900  

วนัอาทติย ์ 09 มิถุนายน 19 13 มิถุนายน 19 14,900 4,900  

วนัจนัทร์ 10 มิถุนายน 19 14 มิถุนายน 19 14,900 4,900  

วนัองัคาร 11 มิถุนายน 19 15 มิถุนายน 19 14,900 4,900  



วนัศุกร์ 14 มิถุนายน 19 18 มิถุนายน 19 14,900 4,900  

วนัอาทติย ์ 16 มิถุนายน 19 20 มิถุนายน 19 14,900 4,900  

วนัจนัทร์ 17 มิถุนายน 19 21 มิถุนายน 19 14,900 4,900  

วนัองัคาร 18 มิถุนายน 19 22 มิถุนายน 19 14,900 4,900  

วนัศุกร์ 21 มิถุนายน 19 25 มิถุนายน 19 14,900 4,900  

วนัอาทติย ์ 23 มิถุนายน 19 27 มิถุนายน 19 14,900 4,900  

วนัจนัทร์ 24 มิถุนายน 19 28 มิถุนายน 19 14,900 4,900  

วนัองัคาร 25 มิถุนายน 19 29 มิถุนายน 19 14,900 4,900  

วนัศุกร์ 28 มิถุนายน 19 02 กรกฎาคม 19 14,900 4,900  

 

อตัรา

ค่าบริการ

รวม   

ตามรายการ:  ค่าตวัเครืองบินชนัประหยดั กรุงเทพฯ – อินชอน  – กรุงเทพฯ  ไปกลบัแบบหมู่คณะ ( ตามวนัเวลาทีระบุในตวั

เครืองบิน )  พร้อมทีพกั  3  คืน (ห้องละ  2-3  ท่าน) + อาหารเชา้ กลางวนั และเยน็หรือคาํ + บตัรเขา้ชมสถานที + รถนาํเทียวตาม

รายการ + สายการบินจํากัดนําหนักเพียงท่านละ 15 กก.  (ขึนอยูก่บันโยบายสายการบิน ไม่เกินจาํนวน 1-2 ชิน)  และถือ

ขึนเครืองได้อีกท่านละ 1 ชิน 10 กก. (ตามขนาดทีกาํหนดของสายการบิน ไม่รวมกระเป๋าสะพาย) +  ประกนัอุบติัเหตุตาม

กรมธรรม ์(ขันตาํวงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อายุ 75-85 ความคุ้มครองเหลือ 50% อายุ

ตาํกว่า 1 ปี หรือ อายเุกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจาํตัวหรือการถูกฆาตกรรมหรือถกูทาํร้ายร่างกาย) 

ตัวเครืองบินและค่าทวัร์ทีชําระแล้ว 

ตวัเครืองบิน ไปกลบัแบบหมู่คณะ ไม่สามารถ 

เปลียนเทียวบินไปหรือกลบั เปลียนวนัเดินทางไปหรือกลบั เปลียนชือผูเ้ดินทาง อพัเกรดทีนงั คืนค่าบตัรโดยสาร 

และหากยกเลิกการเดินทาง  ไม่มีระบบ คืนเงินบางส่วน    หากผู้โดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศ

เกาหล ีจากเจา้หนา้ทแีรงงานไทยหรือเจา้หนา้ทีตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีตรวจคนเขา้เมืองทีประเทศเกาหลี ทาง

ผูจ้ดัและทางสายการบินจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเกิดขึนทุกกรณี  ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับทีประเทศเกาหลีเรียก

เก็บ  ผูโ้ดยสารต้องรอกลบัประเทศไทยในเทียวบินถดัไปทีมีทีนังว่างหรือตามวนัเดินทางของตวัเครืองบิน  ทงันีแลว้แต่ทาง

เจา้หนา้ทีตรวจคนและสายการบิน ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

โรงแรมทีพักทีระบุในรายการทัวร์ อาจมีการเปลียนแปลง เนืองจากเป็นทวัร์ราคาพิเศษ (โรงแรมทีพกัไม่ไดอ้ยู่ในใจกลางเมือง) 

ปกติผูจ้ดัจะแจง้ใหท้ราบก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ยประมาณ  -  วนั พร้อมทงัใบนดัหมายเตรียมตวัการเดินทาง 

รูปแบบห้องพักของโรงแรมจะแตกต่างกัน  รูปแบบห้องพกัของโรงแรมจะแตกต่างกัน และอาจมีสไตลก์ารตกแต่งทุกหอ้งไม่

เหมือนกัน ห้องพกัเดียว (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 มีหรือไม่มีอ่างอาบนาํ มีสิงอาํนวยความสะดวกครบ นาํดืมฟรีอยูใ่นห้องพกัจะมี 1 หรือ 2 ขวด ส่วนนาํแร่ยหี้อและมินิบาร์

ในโรงแรมราคาจะสูงกว่าปกติ  อาจมีบริการกาต้มนาํ+ชากาแฟฟรี ช่วงการจดังานระดบัเมือง ระดบัประเทศ ระดบันานาชาติ เช่น 

Trade Fair, Convention, Festival, Conference, Expo เป็นตน้ เป็นผลใหร้าคาโรงแรมสูงขึนมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม  ผูจ้ดั

ขอสงวนสิทธิในการจดัทีพกัตามความเหมาะสม 

เมนูอาหารทัวร์  โดยปกติทางผูจ้ดัจะหลีกเลียงอาหารประเภทเนือววัเพือส่วนรวม จะบริการเป็นหมูหรือไก่หรือมือพิเศษตาม

รายการ โดยส่วนมากอาหารทวัร์มกัจะเป็นอาหารทานเพือโภชนาการและสุขภาพ จะไม่ออกรสจดั แบบอาหารทอ้งถิน เช่น หมู

ยา่งเกาหลี ไก่ตุ๋นโสม เกาหลีมีวฒันธรรมในการรับประทานอาหาร ซึงจะนิยมอาหารชนิดเดียว มกัจะเป็นการทานแบบแบ่งปัน คือ 

1 ชุดต่อ 4 ท่าน และมีเครืองเคียงแบบต่างๆ พร้อมขา้วสวย     การนาํเครืองดืมทงัประเภทแอลกอฮอลแ์ละไม่แอลกอฮอลเ์ขา้ไปใน

ร้านอาหาร ทางร้านอาจจะเก็บค่าบริการ หรือ ค่าเปิดขวดเสมอ      สาํหรับท่านทีมีขอ้จาํกดัทางดา้นอาหารหรือศาสนา ท่านอาจ

ตอ้งชาํระเพิมเติม หรือ เตรียมอาหารส่วนตวัไป ระหว่างมืออาหาร กรุณารอจนกว่าทางร้านอาหารเสิร์ฟอาหารสําหรับกรุ๊ปให้



เรียบร้อยก่อน จึงจะทาํอาหารพิเศษเสิร์ฟให้ท่านไดใ้นภายหลงั     เมนูอาหารอาจมีการเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ขึนอยู่

กบัสถานการณ์   เช่น เวลาออกหรือเวลาถึงของเทียวบินแต่ละสายการบิน  การจารจรบนทอ้งถนน  วนัเวลาเปิดปิดของร้านอาหาร  

หรือดว้ยสาเหตุต่างๆ  ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงหรือปรับปรุง   

ในกรณีทีเกิดเหตุใดๆ จนทําให้คณะทัวร์ไม่สามารถออกเดนิทางได้   เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลิกการเดินทางกะทนัหนั ทางสายการ

บินเรียกทีนงัคืนดว้ยเหตุผลของสายการบิน ฯลฯ ทางผูจ้ดัจะพยายามหาโปรแกรมอืนในราคาและช่วงเวลาใกลเ้คียงกนัทดแทน 

ขอให้ลูกคา้ตระหนกัดีวา่เหตุการณ์ดงักล่าวถือเป็นเหตุสุดวสิยัและเชือมนัวา่ผูจ้ดัไดพ้ยายามอยา่งสุดความสามารถ  โดยลูกคา้จะไม่

ยกเหตุขอ้นีมาเป็นขอ้เรียกร้องใดๆ กบัผูจ้ดั  หากลูกคา้ประสงครั์บเงินคืน ทางผูจ้ดัยนิดีคืนเงิน  

ราคา

ค่าบริการ

ไม่รวม  

 

ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ อาหารและเครืองดืมทีสงัเพิม โทรศพัท ์โทรสาร มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่าทาํหนงัสือเดินทาง ค่าซกัรีด  ค่า

สัมภาระทีเกินชินหรือนําหนักเกินสายการบินกาํหนด  ค่าวีซ่าพาสปอร์ตต่างด้าวหรือต่างชาติ  ค่าภาษีการบริการ  3%  

ภาษีมูลค่าเพิม  7%    

จดัเกบ็ 50,000 วอน ทีสนามบินสุวรรณภูมิ ( ค่าบริการของ คนขบัรถ+ไกด์ )  

*** หวัหนา้ทวัร์แลว้แต่ความพึงพอใจของท่าน *** 

เงือนไขใน

การจอง   

ปกติมัดจําท่านละ 5,000 บาทต่อท่าน  โดยตอ้งดาํเนินการโอนเงินภายใน 1-2 วนันบัจากวนัทีทาํการ

จองและส่งใบเรียกเกบ็เงิน  และ ชาํระส่วนทีเหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 30 วนัก่อนเดินทาง  

ช่วงเทศกาล High Season (เทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วนัแรงงาน วนัฉตัรมงคล  วนัหยดุสาํคญัทาง

ศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือนธนัวาคม)  หรือ เทยีวบนิเหมาลาํ  มัดจําท่านละ 10,000 บาทต่อท่าน โดย

ตอ้งดาํเนินการโอนเงินภายใน 1-2 วนันบัจากวนัทีทาํการจองและส่งใบเรียกเก็บเงิน  และ ชาํระส่วนทีเหลือก่อน

วนัเดินทางอยา่งนอ้ย  35 วนัล่วงหนา้  หากไม่ชาํระมดัจาํตามกาํหนด ขออนุญาตตัดทีนังให้ลูกค้าท่านอืนทีรออยู่   การชาํระ

ไม่ครบ ทางผูจ้ดัถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงือนไข หรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดใด ผูจ้ดัมีสิทธิ

ยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทางและขอสงวนสิทธิในการคืนเงินตามเงือนไขการยกเลิก 

การยกเลกิ

การจอง   

 

1) การยกเลิกการจองนนั จะตอ้งแฟ็กซ์หรืออีเมลแ์จง้ยกเลิกการจองล่วงหนา้อยา่งน้อย  30 วนัทาํการ ก่อนการเดินทาง โดยจะยึด

เงินมดัจาํ 5,000 บาท  ยกเวน้ช่วงเทศกาล High Season (เทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วนัแรงงาน วนัฉัตร

มงคล  วนัหยดุสาํคญัทางศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือนธนัวาคม)  จะยึดเงินมดัจาํ 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 - เก็บค่าบริการทงัหมด 100%   

(ราคาทัวร์เป็นการซือขาดแบบมเีงือนไขกับทางสายการบินและทางผู้จัดทัวร์เส้นทางเกาหลี จะไม่มีการคืนเงินมัดจาํหรือค่าบริการ

ทังหมดไม่ว่ากรณีใดใด) โดยเฉพาะช่วงเทศกาล High Season หรือ ฤดูกาลท่องเทยีวของเกาหลี    

การคืนเงินทุกกรณี  ผูมี้ชือในเอกสารการจอง จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนทีทาํการของผูจ้ดั

อย่างใดอย่างหนึงเพือทาํเรืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอาํนาจ 

หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ  และหนา้สมุดบญัชีธนาคารทีตอ้งการใหน้าํเงินเขา้ใหค้รบถว้น 

สายการบินและตัวเครืองบนิ 

ในการสํารองทีนงัและการใส่ชือในระบบสํารองทีนัง  ผูเ้ดินทางตอ้งส่งสําเนาของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ทีชดัเจน หรือ ส่งรายละะ

รายละเอียดทสีายการบินตอ้งการ (ภาษาองักฤษ) เช่น คาํนาํหน้าชือ ชือและนามสกุล วนัเดือนปีเกิด เลขทีพาสปรอต วนัหมดอายุ ( โดยเซ็นตชื์อ

และเขียนยนืยนัรับรองเอกสารเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ทางผูจ้ดั )  หากไม่มีการส่งขอ้มูลทงัหมดในพาสปรอตเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหท้างผูจ้ดั 

และเกิดการออกชือนามสกุลในตวัหรือบตัรโดยสารผิดพลาด อาจมีผลใหผู้โ้ดยสายจะตอ้งรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใหม่ทีจะเกิดขึนทงัหมด และ

สายการบินไม่มีระบบเสียค่าใชจ่้ายเพือแกไ้ขตวัสะกดคาํนาํหน้าชือ / ชือ / นามสกุล หรือ การเปลียนชือผูเ้ดินทาง 

หากท่านต้องซือบัตรโดยสารภายในประเทศ  (เครืองบิน รถทัวร์, รถไฟ) เพือไปและกลับกรุงเทพฯ    กรุณาเลือกซือบตัรโดยสาร



ภายในประเทศประเภททีสามารถเลือนวนัและเวลาการเดินทางได ้     ทงันีเพอืป้องกนัปัญหาเทียวบินล่าชา้หรือการเปลียนแปลงเวลาของเทียวบิน

หรือการเปลียนแปลงวนัเดินทาง 

ตัวสายการบินไม่สามารถระบุทีนัง ซือแบบใช้วิธี RANDOM คือสุ่มเลือกทีโดยระบบสายการบิน   การจดัทีนังบนเครืองบิน 

เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนด ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้แต่จะทาํการ Request ให้ไดเ้ท่านนั    

การเช็คอนิตัวเดนิทางทเีคาเตอร์สายการบนิ  เงือนไข 

 เคาน์เตอร์เช็คอินจะเปิดใหบ้ริการก่อนเวลาเครืองออกสาม ( ) ชวัโมง เคาน์เตอร์ จะปิดใหบ้ริการก่อนเวลาออกเดินทาง  (90) นาที  ผูโ้ดยสาร

จาํเป็นตอ้งดาํเนินการใหเ้รียบร้อยภายในระยะเวลาทีไดร้ะบุไว ้ทงันีไม่วา่ในกรณีใดๆ  สายการบินสงวนสิทธิในการปฏิเสธการเดินทาง โดย

ไม่มีการคืนเงินค่า โดยสารทีท่านไดช้าํระไปแลว้  

 ไม่แสดงตนหรือยนืยนัความเป็นตวัทา่นต่อพนกังานของสายการบิน 

 ไม่อาจแสดงเอกสารไดอ้ยา่งครบถว้นและถูกตอ้ง (เอกสารการเดินทางทชีาํรุดไม่สมบูรณ์จดัว่าเป็นเอกสารทีไม่ถูกตอ้ง)  

 สาํหรับท่านตอ้งมีตราอนุญาตเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ (วซ่ีา) ซึงจาํเป็นต่อการเดินทางไปยงัสถานทีต่างๆ   หรือ  เอกสารการเจง้เขา้

แจง้ออก   หรือ  เอกสารดา้นการทาํงาน Work Permit 

 กระทาํการประทุษร้ายแก่พนักงานของสายการบิน หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย ณ เคาน์เตอร์ของสายการบิน หรือดูหมิน เหยียดหยาม

พนกังานของสายการบินไม่ว่าโดยการกระทาํหรือโดยวาจา 

 หากรัฐบาลหรือหน่วยงานอืนไม่อนุญาตใหท้่านเดินทางหรือขึนเครืองบิน 

 หากสายการบินเห็นควรว่าไม่สมควรแก่การเดินทางเนืองจากอาการเมาสุราหรือมีลกัษณะอาการทีเป็นอนัตรายอย่างเห็นได้ชดัในทาง

การแพทย ์และ/หรือ  หากสายการบินเห็นควรว่าไม่เหมาะสมในการเดินทางโดยเหตุผลทางการแพทย ์หรือเงือนไขทางการแพทยข์องท่าน

อาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพแก่ผูโ้ดยสารอืน 
 

อุ่นใจเพมิ  เนืองจากการเดินทางนนัเตม็ไปดว้ยความเสียง และความรับผิดชอบของทางสายการบินทีมีต่อผูโ้ดยสาร

นนัมีจาํกดั ดงันนัจึงแนะนาํให ้ซือประกนัภยัการเดินทางและสุขภาพเพิมเติม ท่านสามารถเลือกซือความคุม้ครองตามที

ท่านตอ้งการ โดยเฉพาะกรณี เกิดเหตุเจ็บป่วยจะมีความสามารถในการจ่ายค่ารักษาได ้เนืองจากหากเกิดเหตุดงักล่าวขึนใน

ต่างประเทศ เช่น ประเทศเกาหลีใต ้จะมีค่าใชจ่้ายทีสูงมาก 

เพือความคุ้มครองบาดเจบ็ เจบ็ป่วย ไฟล์ยกเลกิ ตกเครือง ยกเลกิเดนิทาง กระเป๋าหาย พาสปรอร์ตหาย ทีมแพทย์แกเฉิก 

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

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

– ยกเลิกการเดินทาง – ลดจาํนวนวนัเดินทาง – กระเป๋าเดินทางหายหรือเสียหาย – ความล่าชา้ของระบบขนส่งมวลชน – 

ความล่าชา้ของสมัภาระ – การจีโดยสลดัอากาศ – การพลาดต่อเทียวบิน – พาสปอร์ตหาย – ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก – 

เงินชดเชยระหว่างรักษาตวัในต่างประเทศ 



ขอ้ตกลงและเงือนไขการเดินทางท่องเทียวกบัเรา 
 จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ทีประสงคจ์ะไปท่องเทียวตามรายการของทัวร์ทุกวนัเท่านัน  หากท่านไม่สามารถร่วมทวัรทุ์กวนั แค่สมคัรมาร่วมทวัร์

เพียงเพือการใชต้ัวเครืองบินและทีพักในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวรใ์นบางวัน ทางบริษัทจะคิดค่า
ดาํเนินการในการแยกท่องเทียวเอง 300 USDต่อท่าน  (ก่อนซือทัวร ์จะตอ้งแจง้ความประสงค์ทีเป็นจริง เพือทางผูจ้ัดจะไดคิ้ด
ค่าบริการทีเหมาะสม)   หมายเหต ุหากการไปพบเพือนหรือญาติหรือไปติดต่อธุรกิจหรือท่องเทียวอิสระ ทําหลังจากทีรายการเสร็จสินในแต่ละ
วนัแลว้ ไม่เป็นเหตุทีทางผูจ้ดั จะตดัการใหบ้ริการท่านแต่อย่างใด  

 ขอสงวนสิทธิในการขายหรือไม่ขายใหแ้ก่ท่านทีตอ้งใชร้ถเข็น หรือ มีโรคประจาํตวับางอย่าง หรอื ทอ้งอ่อนหรือทอ้งแก่มาก หรือ มีเด็กอายุ 1-2 ปี 
หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุสงฆ์ หรือ นักบวช (ก่อนซือทวัร ์จะตอ้งแจง้ เพือหาขอ้ตกลงร่วมกนั เพราะเราคํานึงถึงความปลอดภัยและเพือสรา้ง
ความสุขแก่คณะผูเ้ดินทาง)   

 ขอสงวนสิทธิไม่รบัท่านผูเ้ดินทางทีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศเกาหลีใตเ้พือไปทํางาน หรือเพอืการอืนใดอนัมิใช่การท่องเทียว  
 การเปลียนแปลงรายการท่องเทียวในทุกการเดินทางอาจเกิดการเปลียนแปลง  ดังนี รายการท่องเทียว เมนูอาหาร โรงแรมทีพกั รถทัวรใ์นแต่ละ

วนัทีไดจ้ดัเตรียมไว ้(ทังชว่งนําเสนอ ช่วงสรุป และช่วงเดินทางจริง) ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงหรือปรบัปรุง  โดยพยายามทีจะตามรายการ
สรุปใหต้รงมากทีสุด หรือในระดบั หรือในคุณภาพทีใกลก้นัมากทีสุด 

 ขอสงวนสิทธิปฏิเสธความรบัผิดชอบค่าเสียหายทีเกิดกบัชวีติ ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกทํารา้ย ความตาย อุบัติเหตุต่างๆ  สูญหายในทรพัยสิ์น
หรืออยา่งอืน การนัดหยุดงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวตัิ  และอืนๆ ทีเกิดขนึทางตรงหรือทางออ้ม  

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทนหรือหน่วยงานทีเกียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปลียนแปลง การบริการจากสายการบิน ( ความสูญหายหรือ
เสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ของเทียวบิน การยกเลิกเทียวบิน มีการยุบเทียวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลียนแปลง เนืองจาก
สายการบินพิจารณาสถานการณ์แลว้ว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย ์หรือเหตุผลทางดา้นความปลอดภยั เป็นตน้  โดยจะ
ปฏิบัติตามเงือนไขและขอ้จาํกัดความรบัผิดชอบของแต่ละสายการบิน )  บริษัทขนส่ง  รถโดยสาร  เรือบริการ หรือ หน่วยงานทีใหบ้ริการ  ทีจะ
ส่งผลทาํใหเ้สียเวลาหรือยกเลิกรายการท่องเทียวทัวรบ์างรายการหรือทังหมด  ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกรอ้งค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทังสิน 
ทงัค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรูส้ึก และค่าใชจ้า่ยทีบริษัทจ่ายไปแลว้ เป็นตน้   ขอใหท้ราบว่า  ผูจ้ดัจะดําเนินโดยสุดความสามารถทีจะ
ประสานงานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้ แต่จะไม่คืนเงิน  

 มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทังสินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อํานาจของผูจ้ดักาํกบั  
 ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี เนืองจากเป็นการชาํระค่าทัวร์ในลักษณะเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ เช่น ไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระทําทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้ง การถูกปฏิเสธในกรณีอืนๆ   ไม่รบัประทานอาหารบางมือ ไม่เทียวบางรายการ เป็นตน้ 

 ขอความร่วมมือในเรืองความประพฤติของคนเดินทางหากผูจ้ดัหรือตัวแทนของประเทศทีท่านไดเ้ดินทางมา เดินทางไปสู่ หรือเดินทางผ่าน  เห็นว่า
ผูโ้ดยสารประพฤติตนทีอาจก่อใหเ้กิดอันตรายต่อผูเ้ดินทางอืนๆ หรือทรพัย์สิน หรือขดัขวางการปฏิบัติหน้าทีของเจา้หน้าที (ตัวแทน) หรือไม่
ปฏิบัติตามคําชีแจงของเจา้หน้าที (ตัวแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามทีเห็นสมควรเพือป้องกนัไม่ใหค้วามประพฤติดังกล่าวดําเนินต่อไป ซึง
รวมไปถึงการยบัยงั และปฏิเสธใหบ้ริการ 

 การชอ้ปปิงการเลือกซือของนักท่องเทียว เป็นส่วนหนึงของการท่องเทียว โดยเฉพาะการท่องเทียวประเทศเกาหลีใต ้ซึงเป็นแหล่งชอ้ปปิงทีคนไทย
ชืนชอบ   โปรแกรมทัวร์อาจจะมีการรายการพาไปชอ้ปปิงยงัสถานทีต่างๆ โดยการเลือกซือของทุกอย่างเป็นเรืองการตัดสินใจส่วนตัวเสมอ  และ 
ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธิไม่รบัผิดชอบทุกการซอืของท่าน 

 กระเป๋าลูกคา้ตอ้งยอมรบัในความเสียงของกระเป๋าทุกใบของตัวเอง (ท่านสามารถเลือกซือประกนัเพิม เกียวกับสมัภาระกระเป๋า เพราะสายการบิน
มีกาํหนดการจาํกดัความรบัผิดชอบต่อสมัภาระ)  ทางทวัรจ์ะไม่รบัผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าชา้ อุบัติเหตุ ทีเกิดจากกรณีใดๆ ทังสิน  ซึง
ลูกคา้ตอ้งเขา้ใจว่า โดยปกติทุกฝ่าย เช่น คนขบัรถ  มคัคุเทศก์ หรือ หวัหน้าทัวร ์ ถึงแมจ้ะพยายามในการดูแลและระวงัเรืองสมัภาระกระเป๋า
เดินทางลูกคา้ 

ผูร้ว่มเดินทางตกลงปฏบิัติตามขอ้กาํหนดและเงือนไขการเดินทางนีทุกประการและในกรณีมีขอ้พิพาท ใหถ้อืคาํตดัสินของผูจ้ดัเป็นทีสินสุด 

 


