
 

 

 

 

 

Snow Seoul Cruise เกาหลี 5 วัน โปรพเิศษเดอืนมถุินายน18 

โปร..ชวนคณุ แชะแชร ์สมัผสัเทศกาลใบไมผ้ลิบาน เวลาแห่งความสขุ 
จาํนวนวนั ราคาเริ�ม (บาท) เดินทาง สายการบิน กรุ๊ปคณะ ปกติ 

   5 วนั 12,900 เดอืนมิถุนายน2018 T-way (TW) 20-25 ท่านต่อคณะ 
โปรแกรมท่องเท ี�ยว  โลกแห่งนํ�าแข็ง & หิมะ #One Mount - เกาะนามิ - บตัร Special Pass Ticket ชดุพิเศษ #สวนสนกุเอ
เวอรแ์ลนด ์(โลกสวนสตัวเ์ปิดที4 Lost Valley + เลน่เครื4องเลน่ไดไ้มจ่าํกดัรอบ) – #Hyundai Motor Studio นวัตกรรมยาน
ยนตแ์ละความลํ�าหนา้ของเทคโนโลยี - ตามรอยซี4รียด์รามา่เกาหลี และ ทาํไมคนเกาหลีชอบดื4มกาแฟอเมริกาโน ! 
โรงงานกาแฟ #See’s Coffee - ศนูยโ์สมเกาหลี – เครื4องสาํอางเกาหลี – พระราชวังมรดกโลกชงัดก – ผา่นชมบลเูฮา้ส ์ 
– พิพิธภณัฑภ์าพวาดลวงตาสามสี4มิต ิ รปูแบบ AR Museum กบัภาพศิลปะ 100 กว่าภาพ  พิพิธภณัฑน์ํ�าแข็ง Ice 

Museum พิพิธภณัฑร์กั Love Museum – ภเูขานมัซาน และ หอยคอย N Tower – เรียนรูวิ้ธีการทาํคิมบบัแตง่ชดุฮบัก 
ฟรี!! แตง่ชดุฮนับก - เต็มอิ4มย่านแฟชั 4นฮิปเมียงดอง  

ว๊าววว ฟร ี! บุฟเฟ่ต์อาหารกลางวนั บนเรอืสาํราญ Ara Cruise  

 

 

Itinerary  Snow Seoul Cruise เกาหลี 5 วัน โปรพเิศษเดอืนมถุินายน18 

จาํนวนวนั ราคาเริ�ม (บาท) เดินทาง สายการบิน กรุ๊ปคณะ ปกติ 



 

   5 วนั 12,900 เดอืนมิถุนายน2018 T-way (TW) 20-25 ท่านต่อคณะ 
วนัเดินทาง 5 วนั 3 คืน (พกั % คืน @ โรงแรมในกรุงโซลหรืออินชอนหรือจงัหวดัเคียงกีโด)  ระดบั  3 ดาวเกาหลี 

รถโคช บริการดว้ยรถซึ�งมีขนาดของรถจะเป็นไปตามจาํนวนของผูโ้ดยสาร ปกติ 25 หรือ 30 หรือ 40 หรือ 45 ที�นั�ง   

อาหาร อาหารเชา้@โรงแรม 3 มื6อ อาหารกลางวนัและคํ�า@หอ้งอาหารทอ้งถิ�น 6 มื6อ ฟรี ! นํ�าแร่ดืมบนรถวนัละ � ขวด 

มคัคุเทศก ์ ชาํนาญเส้นทางเกาหลีโดยตรง             

ขอบคุณทีมาของภาพดีดีจากการท่องเทียวเกาหลี  www.visitkorea.co.kr   ภาพทั�งหมดทีแสดงใช้เพือประกอบความเข้าใจ  
เที�ยวบิน ขอสงวนสิทธิ; เปลี�ยนแปลงเที�ยวบินและตารางการบินของสายการบินตามที�ไดอ้นุมติั 

(ทีนังจาํกัดในแต่ละวนั จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อาจต้องเพิมค่าตั:ว ) 

สายการบิน BKK-ICN เวลาออก เวลาถึง ICN-BKK เวลาออก เวลาถึง 

T’way (TW) TW102 0125 0835 TW101 2005 0010+1 

โปรดตรวจสอบ อาย ุของหนงัสือเดินทาง ( Passport ) ของผูโ้ดยสาร วา่จะตอ้งคงมีอายเุหลือ ณ วนัเดินทาง มากกวา่ < เดือนขึ6นไป 

และหนงัสือเดินทางเหลือหนา้กระดาษเพียงพอใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจคนไดป้ระทบัตรา หนงัสือเดินทางอยูใ่นสภาพที�ดี (ไม่ชาํรุด) 

วนั รายการท่องเที�ยว B L D 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ    - - - 

วนัที�สอง สนามบินนานาชาติอินชอน เกาหลีใต ้–  เกาะดงัในหมู่นกัท่องเที�ยว “ เกาะนามิ “ – นวตักรรมยานยนตฮุ์นได 
และความลํ6าหนา้ของเทคโนโลยี  #Hyundai Motor Studio  – โลกแห่งหิมะและนํ6 าแข็งที�ใหญ่สุด 
#One Mount #Snow Park ( ค่าบัตรเข้า Snow Park ค่าถงุมือ ค่าเช่าเสื�อแจ็คเกต็สกี ค่าเช่ารองเท้าส
เกต็ ค่าสุนัขฮักกี�ลากเลื�อน Dog Sledge บนลานนํ�าแขง็สาํหรับเดก็ ไม่รวมไว้ในค่าทัวร์ ฝากไกด์ช่วยซื�อได้ )   

� พกั � คืน @ โรงแรมในกรุงโซลหรืออินชอนหรือจงัหวดัเคียงกีโด 

- X X 

วนัที�สาม ตามรอยซี�รียด์ราม่าเกาหลี และ ทาํไมคนเกาหลีชอบดื�มกาแฟอเมริกาโน ! #โรงงานกาแฟ See’s Coffee

ผูรั้บจา้งผลิดกาแฟให้กบัหลากหลายแบรนด์ในเกาหลี อีกทั6งเป็นสถาบนัสอนผูห้ลงใหลกาแฟ ( หากท่านใด
ต้องการทดลองเป็นบาริต้าชงกาแฟรสชาติของท่านเอง มีค่าใช้จ่ายเพิมเติม )  -  เติมเต็มความสุขที"สวนสนุกเอ
เวอร์แลนด ์หรือ “ ดิสนียแ์ลนด์เกาหลี ” รวมบตัร Special Pass Ticket  เล่นเครื"องเล่นไดไ้ม่จาํกดัรอบ  

อีกทั)งสามารถเที"ยวสวนสัตวเ์ปิด Safari, Lost Valley กบัรถบสัสะเทิ)นนํ) าสะเทิ)นบก,  T-Express, Amazon 

Express, Rolling X-Train, Hurricane, Space Tour, Panda World เป็นตน้  และชื"นชมดอกไมต้ามฤดูกาล 

(เช่น ดอกทิวลิป  ดอกกุหลาบ ดอกลิลลี" ดอกเบญจมาศ)  อีกทั)งยงัมี LINE Store สาํหรับ ชาวสาวก LINE ให้

แช๊ะภาพ –กรุงโซล –  ศูนยโ์สมเกาหลี – ศูนยเ์ครื"องสาํอางเวชสาํอาง –  เรียนรู้วิธีการทาํคิมบบั (ขา้วห่อ

สาหร่าย) + ฟรี !! แต่งชุดฮนับก –  ภูเขานมัซานหอคอย N Tower  สายเคเบิ)ล Love Rock Cable  (ค่าบัตร

ลิฟท์ขึ�นสู่จุดชมวิวบนหอคอย ไม่รวมไว้ในค่าทัวร์) 

� พกั � คืน @ โรงแรมในกรุงโซลหรืออินชอนหรือจงัหวดัเคียงกีโด 

X X X 

วนัที�สี� กรุงโซล  –  ศูนยฮ์๊อกเก็ตนามู  –  พิพิธภณัฑภ์าพวาดลวงตาสามสี�มิติ  อพัเกรดพิพิธภณัฑเ์ป็นรูปแบบ AR 

Museum กบัภาพศิลปะ 100 กวา่ภาพ  พิพิธภณัฑน์ํ6 าแข็ง Ice Museum พิธภณัฑ์แห่งรัก  Love 

Museum และ โซนเปิดใหม่ (มีค่าใช้จ่ายเพิ�ม) VR Trick Adventure  –  ย่านมหาลยัฮงแด แหล่ง
รวมตวัวยัรุ่นชาวโสม –  ดิวตี)ฟรี– เตม็อิ"มเมียงดอง " ถนนแฟชั"นของเกาหลี "   

� พิเศษ ! บุฟเฟ่ตบ์นเรือสาํราญ Ara Cruise 

� พกั � คืน @ โรงแรมในกรุงโซลหรืออินชอนหรือจงัหวดัเคียงกีโด 

X X - 



 

วนัที�หา้ กรุงโซล  – ศูนยน์ํ) ามนัสนเขม็แดง Red Pine – พระราชวงัมรดกโลกชงัดก (สวนลับบีวอน ไม่ได้รวมไว้ในค่า

ทัวร์) – ผ่านชมบลูเฮา้ส์  –  หมู่บา้นพื)นเมืองพูซอนฮนันก – แวะซื)อของฝากติดไมติ้ดมือที"ศูนยร์วมของ

พื)นเมือง (ละลายเงินวอน) – สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ 

X X - 

อาหาร  เมนูจดัเตม็เพื"อสุขภาพหลากหลายไม่ซํ) ากนั #บาร์บีคิวไฟหรือบลูโกกิ #ไก่ทคัคาลบี6  #หมอ้ไฟเห็ดโพซดชาบู  #ไก่ตุ๋นโสม  #หมูยา่งคาล

บี)  # พิเศษ ! บุฟเฟ่ตบ์นเรือสาํราญ Ara Cruise  
 

DAY วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ    เชา้ กลางวนั เยน็หรือคํ�า 

1 
เจ้าหน้าที�รอต้อนรับดูแล มอบเอกสาร และอธิบายเพิ�มเติม  (นัดหมายแต่ละคณะ

ก่อนออกเดินทาง 3 ชั�วโมงล่วงหน้าก่อนเครื�องออก)   
- - - 

คํ�า หน้าเคาน์เตอร์ สายการบิน ใกล้ประตูทางเข้า  

พร้อมกนัที�ชั6น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เช็คอินหมายเลข  L   T’way   (TW) หมายเลข  5-6 

การอนุญาตให้ท่านผ่านด่านตรวจคนออกนอกประเทศไทย และ ผ่านด่านตรวจคนเข้าประเทศเกาหลีเพื อการท่องเที ยว เป็น
อาํนาจของเจา้หนา้ที"ตรวจคนเขา้ออกเมืองของประเทศไทยหรือประเทศเกาหลีในการพิจารณาและอนุญาตให้เดินทางออกจาก
ประเทศไทย หรือ ใหพ้าํนกัอยูใ่นประเทศกาหลีใตเ้พื"อการท่องเที"ยว ทางผูจ้ดัไม่มีอาํนาจและไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

หากท่านต้องซื#อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื อไปและกลับกรุงเทพฯ 
กรุณาเลือกซื)อบตัรโดยสารภายในประเทศประเภทที"สามารถเลื"อนวนัและเวลาเดินทางได ้

ทั)งนี) เพื"อป้องกนัปัญหาเที"ยวบินล่าชา้หรือการเปลี"ยนแปลงเวลาของเที"ยวบินหรือการเปลี"ยนแปลงวนัเดินทาง 
 

ขอ้แนะนาํ 
• หากท่านมีปัญหาเรื�องอาหารกรุณาแจง้ทางผูจ้ดัทราบล่วงหนา้ 

• หา้มนาํผลไมแ้ละเนื6อสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศเกาหลีใต ้หากพบจะตอ้งเสียค่าปรับ 

• เตรียมสมัภาระขนาดกลาง เนื�องจากโรงแรมที�พกัในเกาหลีไม่มีบริกรช่วย (แนะนาํ ตลอดทริปจะตอ้งดูแลกระเป๋ายกขึ6นลงห้องดว้ยตวัท่าน
เอง เพื�อป้องกนัหลายกรณีที�อาจเกิดขึ6นได)้   

• กระเป๋าทุกใบจะตอ้งฝากใหก้บัทางเจา้หนา้ที�สายการบินดว้ยตวัท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภยัของสายการบิน 

• ทรัพยสิ์นมีค่าและแตกหกัง่าย  เช่น เงิน อญัมณี  อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ กลอ้งถ่ายรูป อุปกรณ์วีดีโอ เอกสารที�แลกเปลี�ยนเป็น
เงินได ้ เอกสารทางธุรกิจ หนงัสือเดินทาง เก็บติดตวัเสมอ 

• สนามบินสุวรรณภูมิ  “ ไม่มีการประกาศเรียกลูกคา้ขึ6นเครื�อง ”  กรุณารอที�ประตูขึ6นเครื�องอยา่งนอ้ย 30 นาที ก่อนเวลาเครื�องออก 

• นาํเสื6อแจ็คแก็ตติดตวัขึ6นเครื�องดว้ย เพราะอากาศอาจจะเยน็และเพื�อการพกัผ่อนที�อบอุ่น  (สาํหรับ มือใหม่ หรือ คนกลวัวนัแรกๆ จะ jetlag 
หรืออาการเมาเวลาจากการเปลี�ยนโซนเวลาของโลก แนะนาํ :  นอนให้มากที�สุด หรือ ทานยาแกเ้มา เพราะมีมีฤทธิ; ทาํให้นอนหลบั ไม่ดื�ม
สุราหรือของมึนเมา และดื�มนํ6 ามากๆ) 

 

DAY วนัที�สอง  สนามบินนานาชาติอนิชอน ประเทศเกาหลใีต้ – เคียงกโีด เชา้ กลางวนั เยน็หรือคํ�า 

2 เวลาที�เกาหลีใตเ้ร็วกวา่ไทย 2 ชั�วโมง | เวลาบินประมาณ 5-6 ช.ม. - x x 

ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต ้โดยสายการบิน   T’way (TW)  
บางสายการบินมีชุดกล่องสแนค็บลอ็กให้ผู้โดยสารบนเครืองบิน และมีบริการ Air Cafe จาํหน่าย  อาหาร เครืองดืม และขนมคบเคี�ยว 

เชา้ ICN Landing  ถึงสนามบินนานาชาติอินชอน หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้   

รถโคช๊พาท่านขา้มทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพื"อความหวงัในการรวมชาติที"ยาวกวา่ 4.42 กม.  มี

ยอดโดมสูง BCD เมตร  ไปยงัจุดหมายปลายทางการท่องเที"ยวของวนันี)  



 

เพื"อใหร้ายการท่องเที"ยวเป็นไปตามกาํหนดการ  ทางคณะทวัร์จะออกเดินทางจากสนามบินหลงัเวลาเครื"องลง
ประมาณ 1.40 ชั"วโมง ท่านที"ติดสัมภาษณ์ที"ด่านตรวจคนเขา้เมือง  หากท่านผา่นเขา้เมืองเรียบร้อย ท่านตอ้ง

เดินทางไปพบกบัคณะทวัร์ดว้ยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทางผูจ้ดัได ้ 
เชา้ เกาะนามิ #Nami  นั"งเรือเฟอร์รี" ที"ท่าเรือขา้มฟากไปยงัเกาะนามิ (Nami) สถานที"โรแมนติกอีกแห่งหนึ"งสาํหรับคู่รักคู่

หนุ่มสาว ครอบครัว เพื"อนๆ เกาะนามิมีรูปร่างเหมือนใบไมที้"ลอยอยู ่ ณ ที"แห่งนี)  ท่าน
สามารถเช่าจกัรยานหรือมอเตอร์ไบท์เที"ยวรอบเกาะ เดินเล่นชมสวนเกาหลี คาราวะ
สุสานนายพลนามิ  เดินผา่นกลางแมกไมแ้ห่งสวนสนที"สูงเสียดฟ้าเพื"อสุขภาพ ผา่นดง
ตน้สน ดอกสน ตน้เกาลดั เลือกนั"งที"มา้นั"งขา้งชายฝั"งเพื"อชมบรรยากาศโรแมนติกใต้
เงาไม ้มองดูพนัธ์ุสตัวต์่างๆ  เช่นนกกระจอกเทศ กระต่าย กระรอก เป็ด กวาง ไดเ้วลา
สมควร นั"งเรือกลบัมายงัฝั"ง    

เที"ยง ลิ#มลองเมนูดังตามละคร Winter Love Song “ ทคัคาลบี “  หรือไก่บาร์บีคิวผดัซอสเกาหลีแห่งเมืองชุนชอน   

บ่าย นวัตกรรมยานยนต์ฮุนได และความลํ5าหน้าของเทคโนโลยี  #Hyundai Motor Studio ฮุนได มอเตอร์

สตูดิโอ มอบประสบการณ์ และเป็นช่องทางในการสื"อสาร ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคตไปสู่ผูบ้ริโภค ที"นี"เป็น

พื)นที"สําหรับท่านที"ตอ้งการคน้พบความสุขทางดา้นรถยนต์ เหมาะสําหรับทุกเพศทุกวยั  ท่านจะไดเ้รียนรู้ขบวนการผลิต
รถยนตห์นึ" งคนั  ตั)งแต่การคิดคน้ การออกแบบ การใชว้ตัถุดิบ การให้สีสัน การประกอบตวัรถ การทาํงานร่วมกนัระหวา่ง
มนุษย์และหุ่นยนต์ การคํานึงถึงสิ" งแวดล้อมและ
ความปลอดภยั ในรูปแบบความสนุก (อิสระให้ท่าน
ได้เข้าชมในรูปแบบผู้ เยี�ยนชมเพียงชั�น 1 และชั�น 2)  
ซึ" งถูกออกแบบโดยสถาปนิกชื"อดงัของออสเตรียชื"อ
วา่ DMAA (สถาปนิก Delugan Meissl Associated 

Architects) ภายใตแ้นวคิด 'ทอ้งฟ้าที"มีรูปร่าง' ชั)น 1 

และ 2 ของ Hyundai Motor Studio Goyang 

ลอ้มรอบไปดว้ยกระจกทาํให้ชั)นที" 3 ดูเหมือนลอยคลา้ยยานอวกาศ ครอบคลุมพื)นที" 16,719 ตารางเมตร ประกอบไปดว้ย

ทั)งหมด 9 ชั)นเหนือพื)นดิน และ 4 ชั)นใตดิ้น ภายในศูนยแ์ห่งนี)  ยงัมีจาํหน่ายสินคา้ที"ระลึกที"เกี"ยวขอ้งกบัรถยนต์ และมี

ร้านอาหารและเครื"องดื"มใหบ้ริการอีกดว้ย   

บ่ายบ่าย โลกแห่งลานนํ5าแข็งเล่นหิมะ 365 วัน #Snow Park #One Mount  ตั)งอยูที่"เมือง GOYANG ดว้ยพื)นที"มากถึง 

BFB,FCH ตารางเมตร ภายในแบ่งพื)นที"เป็นหลายส่วนพร้อมดว้ยสิ"งอาํนวยความสะดวกมากมาย เช่น Fitness & Golf, Club, 

Water Park, Shopping Mall, Roof Garden, Snow Park เป็นตน้ นอกจากนี) ยงัเคยเป็นสถานที"ถ่ายทาํมิวสิควีดีโอเพลง 

"เจนเทิลแมน" (Gentleman) ของ "ไซ" หรือ"ปาร์ค 

แจ-ซัง" นักร้องหนุ่มชาวเกาหลีใต้ เจ้าของเพลง 

"กังนัม สไตล์" ที"โด่งดงัไปทั"วโลก หรือ แมก้ระทั"ง
รายการยอดฮิต Running Man ก็เคยมาถ่ายทาํที"นี"  

ท่านสามารถซื)อบตัรเขา้สู่โลกแห่งสวนหิมะและสวน
นํ) าแข็ง " Snow Park " ในร่มที"ใหญ่สุดของประเทศ

เกาหลี ณ ขณะนี)   โดยท่านสามารถเพลิดเพลินกบัการ
ขี"เครื" องเล่นสุดน่ารักบนลานนํ) าแข็ง เช่น  จักรยาน
คู่รัก จกัรยานเดี"ยว รถเฟอร์รี"  กะบะสเลดแซนตา้ เป็น



 

ตน้ หรือ เขา้สู่โลกของหิมะที"อุณหภูมิติลบ -2 องศาเซลเซียส กบั การเล่นสโนสเลดบนลานหิมะ (มีการจาํกดัอาย)ุ หรือสนุก

กบัการตดัหิมะเล่นกนัแบบลืมอายกุนั ( ค่าบัตรเข้า Snow Park 15,000วอน ค่าถงุมือ 2,000วอน ค่าเช่าเสื�อแจ็คเกต็สกี 5,000

วอน ค่าสุนัขฮักกี�ลากเลื�อน Dog Sledge บนลานนํ�าแขง็สาํหรับเดก็ 9,000วอน ไม่รวมไว้ในค่าทัวร์ ฝากไกด์ช่วยซื�อได้) 

คํ"า  เมนูบาร์บีคิวไฟหรือบลูโกก ิ เป็นเนื)อหมูสไลดห์มกัซอสคนัจงัและเครื"องปรุงรส ผดัยา่งขลุกขลิกบนกะทะ 

หลงัอาหารคํ"า พาท่านเขา้เช็คอินที"พกั ณ โรงแรม  Incheon Bliss, Suwon Korea, Suwon Pacific, Seoul H Avenue, Seoul 

Haedamchae (� ดาวเกาหลี) หรือเทียบเท่า 

 

DAY วนัที�สาม   เคียงกโีด - กรุงโซล  เชา้ กลางวนั เยน็หรือคํ�า 

3  x x x 

เชา้  อาหารเช้า แบบอเมริกนัเกาหลชุีด หรือ เซมิ ที  ห้องอาหารโรงแรม 

ตามรอยซี รีย์ดราม่าเกาหลี และ ทําไมคนเกาหลีชอบดื มกาแฟอเมริกาโน ! #โรงงานกาแฟ See’s Coffee 

ผูรั้บจา้งผลิตกาแฟให้กบัหลากหลายแบรนด์ในเกาหลี อีกทั)งเป็นสถาบนัสอนผูห้ลงใหลกาแฟ โดยนาํเขา้เมล็ดกาแฟมาจาก 
โคลมัเบีย บราซิล เคนยา่  ชาวเกาหลีชอบดื"มกาแฟมากๆ อตัราการบริโภคสูงติดอนัดบัโลกทีเดียว เพราะวฒันธรรมที"ไดรั้บ
จากพระเจา้โคจง และจากประเทศอเมริกา โดยเริ"มขยายตวัขึ)นเรื"อยๆ มา  ถา้
ใครมาเยอืนเกาหลีจะสงัเกตุวา่ ทุกซอกทุกมุมในเกาหลี จะมีร้านกาแฟขนาด
เล็กจนถึงขนาดใหญ่แบบทั)งตึก แบบรถเข็น แบบตูคี้ออส แบบตูอ้ตัโนมติั 
เคาเตอร์ในร้านมินิมาร์ท เป็นตน้ ท่านจะลิ)มลองกาแฟยอดฮิตและความหอม
กรุ่นของกาแฟแต่ละชนิด  และให้โอกาสท่านไดก้ารซื)อกาแฟสําเร็จรูปจาก
ผูผ้ลิตและถ่ายภาพเป็นที"ระลึก  ( หากท่านใดต้องการทดลองเป็นบาริต้าชงกาแฟรสชาติของท่านเอง มีค่าใช้จ่ายเพิ�มเติม 
ประมาณ 10,000 วอน ต้องสาํรองบริการนี�ตั�งแต่การจองที�นั�ง )   

 สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  #Everland “ ดิสนียแ์ลนด์เกาหลี ”  สวนเปิดในหุบเขาที"มีชื"อเสียงมากที"สุดของประเทศ มี 

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

กบัเครื"องเล่นต่างๆ  ซึ" งท่านสามารถเลือกเล่นเครื"องเล่นไดไ้ม่จาํกดัรอบ  ไม่วา่จะเป็นทีเอ็กเพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบดั 
ชาร์ป โรงหนงัสามมิติ บา้นผีสิงหมุน ตีลงักาสองตลบ ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ที"นี" ชมความน่ารักของหมีที"
สามารถสื"อสารกบัคนขบัไดอ้ยา่งดี อีกทั)งยงัมี LINE Store สาํหรับ ชาวสาวก LINE ใหแ้ช๊ะภาพ  ครั) งแรกของโลก !  เปิดโลก
สวนสัตวเ์ปิดที" Lost Valley กับรถบัสสะเทิ)นนํ) า
สะเทิ)นบก และอื"นๆ  อีกทั)งให้สาวกชาว K-POP  ไดมี้
โอกาสชมคอนเสิร์ต K-POP ผ่านเทคนิคพิเศษเสมือน
จริง “ HOLOGRAM “ (มีค่าใช้จ่ายเพิ�ม)  ที"ทาํให้ท่าน
รู้สึกว่ากาํลงัรับชมศิลปินทาํการแสดงตวัเป็นๆ ต่อ
หน้า เรา  กับศิลปินนักร้องจากค่ายดังในเกาหลี  
นอกจากนี) ท่านยงัสามารถช้อปปิ) งในร้านค้าของที"
ระลึก และสุดทา้ยเดินชมและถ่ายรูปกบัสวนดอกไม้
ซึ"งผลดัเปลี"ยนหมุนเวยีนตามฤดูกาล เช่น ฤดูร้อนจะเป็นดอกกหุลาบและดอกลิลลี"บาน ฤดูใบไมผ้ลิจะเป็นดอกทิวลิปบาน ฤดู
ใบไมร่้วงจะเป็นดอกเบญจมาศบาน  ขบวนพาเหรดตามวนัเวลา    

เที"ยง เมนูหมูย่าง คาลบี Pork KALBI อาหารพื)นเมืองเกาหลีปิ) งยา่งบนเตาที"เลื"องชื"อและรู้จกักนัดีทั"วโลก 



 

บ่าย เดินทางเขา้เมืองหลวงกรุงโซล  ที"มีประชากรถึง B ใน r ของประเทศ  มีตึก F� ชั)น ตึกที"สูงที"สุด  มีแม่นํ) าฮนัไหลผ่านใจกลาง

เมืองหลวงของกรุงโซล   เยี"ยมศูนย์โสมเกาหลี  ทุกท่านจะไดรู้้จกัสมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแห่งมวลสมุนไพร  เพราะ

เกาหลีใตเ้ป็นประเทศที"มีการผลิตโสมเกาหลีที"มีคุณภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลก  

ซึ" งใครใครที"ได้มาเที"ยวก็จะชื"นชอบหาซื)อเป็นของฝากเพราะราคาที" ถูกว่า
เมืองไทยและคุณประโยชน์นานปัการ เช่น ช่วยเสริมความแขง็แรงให้แก่ระบบ
ย่อยอาหารและปอด ช่วยทาํให้จิตใจสงบและเพิ"มพละกําลังโดยส่วนรวม  
สรรพคุณทางการแพทย ์ช่วยบาํรุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริม

ประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง  ศูนย์ผลิตภัณฑ์ความงาม 

เครื�องสําอางเวชสําอาง  ให้ท่านเลือกซื)อคอสเมติกหลากยี"ห้อคุณภาพที"ผูห้ญิงชาวเกาหลีทั) งสาวทั) งไม่สาว ลว้นให้

ความสาํคญักบัเรื"องผิวหนา้ค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะในกลุ่มบาํรุงผิวพื)นฐาน Skin Care และฟังคาํแนะนาํการดูแลผิวพรรณ 

จากผูช้าํนาญการ    เรียนรู้วิธีการทําคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) อาหารง่ายๆที"คนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม แปลว่า 

สาหร่าย บบั แปลวา่ ขา้ว จะเป็นแท่งยาวๆ แลว้เคา้ก็จะหั"นเป็นชิ)นๆพอดีคาํ จิ)มกะซีอิ)วคงัจงัเกาหลีหรือวาซาบิก็ได ้จากนั�น
เชิญท่านร่วมเป็นส่วนหนึงของชาวเกาหลีโดยการแต่งกายชุดประจาํชาติต่างๆ (ชุดฮันบก) พร้อมถ่ายรูปเป็นที
ระลึก เพือไปอวดคนทางบ้าน 

เยน็ เมนูเปิบพสิดาร-ไก่ตุ๋นโสม อาหารวงัในสมยัก่อน เชื"อกนัวา่บาํรุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตวั ในหมอ้ดินร้อน   

หลงัอาหารคํ"า ภูเขานัมซาน  หอคอย N Tower  สายเคเบิ5ล Love Rock Cable   พาท่านขึ)นภูเขานมัซาน Namsan – ภูเขาเพียงลูก

เดียวใจกลางเมืองหลวงและอิสระถ่ายรูปคู่หอคอย N Tower เป็น B ใน 

BD หอคอยเมืองที"สูงที"สุดในโลก  สูงถึง ruC เมตรเหนือระดบันํ) าทะเล 
สถานที"ละครหนังเกาหลีหรือหนังไทยสไตล์เกาหลีมาถ่ายทํากัน 
(ความเชื"อ: เตรียมแม่กุญแจลูกกุญแจเพื"อไปล็อคกุญแจคู่รัก ณ Love 

Rock Cable  ซี"งเชื"อกนัวา่ ถา้ใครขึ)นมาคลอ้งกญุแจและโยนลูกกุญแจ

ทิ)งไป คู่รัก คู่ครอบครัว คู่เพื"อน คู่พี"นอ้ง คู่มิตรนั)นจะมีความรักที"ย ั"งยนืหรือไม่มีใครมาพรากจากกนัได)้  (ค่าบัตรลิฟท์ขึ�นสู่จุด
ชมวิวบนหอคอย  ไม่รวมไว้ในค่าทัวร์) 

 หลงัจบรายการท่องเที"ยว พาท่านเขา้เช็คอินที"พกั ณ Incheon Bliss, Suwon Korea, Suwon Pacific, Seoul H 

Avenue, Seoul Haedamchae (� ดาวเกาหลี) หรือเทียบเท่า 

 

DAY วนัที�สี�    กรุงโซล  เชา้ กลางวนั เยน็หรือคํ�า 

4  x x - 

เชา้ อาหารเช้าแบบอเมริกนัเกาหลชุีด หรือ เซมิ ที� ห้องอาหารโรงแรม 

เชา้ ศูนย์ฮ๊อกเกต็นามู เพื"อนที"ดีในการดาํเนินชีวติ ! ตน้ไมฮ้อ๊กเก็ตนามูชนิดนี) เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที"ปราศจากมลภาวะ

และระดบัสูงเหนือนํ) าทะเล 50-800 เมตร เมลด็ของพนัธ์ุฮอ๊กเก็ตนี) ...ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนาํมารับประทานเพื"อช่วยดูแลตบั

ให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทําลายจากการดื"ม
แอลกอฮอล ์กาแฟ บุหรี"  สารตกคา้งจากอาหารและยา       

เชา้ TRICK ART MUSEUM + ICE MUSEUM + LOVE 

MUSEUM  พิพิธภัณฑ์ภาพวาดลวงตาสามและสี มิติ  

อพัเกรดพิพิธภณัฑ์เป็นรูปแบบ AR Museum โดยท่านจะได้

สนุกสนานกบัแอ็คชั"นท่าทางต่างๆ กบัภาพศิลปะผลงาน BCC กว่า
ภาพ จากแนวคิดเดิมที"รวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และการซอ้นภาพ



 

โดยกระตุน้ความเคลื"อนไหวของภาพให้มีมิติเหมือนจริงโดยให้ผูช้มเขา้ไปมีส่วนร่วมถ่ายภาพ เมื"อผ่านเขา้ไปในภาพนั)นๆ  
ภาพทุกภาพจะออกมาดูประหนึ"ง เหมือนจริงในเหตุการณ์   ต่อยอดความคิดสร้างสรรคแ์ละจินตนาการของการสร้างภาพโดย
ใชเ้ทคนิคพิเศษจากเทคโนโลยีเออาร์ (Augmented Reality) การบรรจบกนัของโลกความเป็นจริงและเทคโนโลยี ใน
ยุคที"อินเทอร์เน็ตเชื"อมทุกอุปกรณ์โดยเมื"อถ่ายรูปและวิดีโอด้วยแอปของพิพิธภณัฑ์แลว้ จะเห็นภาพศิลปะเป็นแบบ AR 

เคลื"อนไหวสมจริง  จะตื"นเตน้เหมือนจริงมากแค่ไหน ตอ้งขึ)นอยูก่บัลีล่าแอ็คชั"นของของท่านดว้ย  “ ICE MUSEUM "  

เมอืงนํ#าแข็งที ไม่ใช่แค่นํ#าแข็งธรรมดา แต่ตระการตาจนคุณอาจจะลืมหนาวไปเลยก็ ได ้!  ลองนึกถึงความรู้สึกเมื"อคุณกา้วเขา้
ไปในเมืองที"ทุกอยา่งทาํจากนํ) าแขง็ภายใต ้อุณหภูมิ  ลบ 4 องศา ! ภายในมีกิจกรรมหลากหลายใหคุ้ณไดส้มัผสั เช่น สไลเดอร์

นํ) าขง็ที"ยาวกวา่ 10 เมตร รถกลางรูดอร์ฟ ทกัทายลุงซานตา้  โพสท่าคู่กบันกเพนกวิ)นขั)วโลก  สาํรวจบา้นนํ) าแข็งแข็งเอสกิโม  

เยี"ยมชมปราสาทนํ) าแข็ง ชมวิวจากบนกาํแพงเมืองนํ) าแข็ง  ลองเขา้พกัเช็คอินโรงแรมนํ) าแข็ง และผลงานศิลปะอื"นที"ทาํจาก

นํ) าแข็งอีกกวา่ 50  ชิ)น  แถมฟรี!!! Love Museum เป็นพิพิธภณัฑที์"นาํเสนอเรื"องราวของความรักและเพศในรูปแบบ

ศิลปะ (ผูที้"อายตุ ํ"ากวา่ 20 ปีไม่สามารถเขา้ชมได)้  โซนเปิดใหม่  “ TRICK ADVENTURE “  (มีค่าใช้จ่ายเพิ�ม) รวมเครื"อง

เล่นแบบเร้าใจในรูปแบบ VR การรับชมเสมือนจริงในรูปแบบของ 360° ราวกบัเราหลุดเขา้ไปอยูเ่รื"องราวนั)น โดยมีเครื"อง

เล่นธีมที"แตกต่างกนั เช่น ล่องแก่ง สวนสนุกบา้นเขยา่ขวญั ยงิซอมบี)  รถแข่งแบบหมุน �FC  

ย่านมหาลยัฮงแด แหล่งรวมตัววยัรุ่นชาวโสมที"กาํลงัศึกษาในระดบัมหาวทิยาลยัและวยัทาํงาน อีกทั)งไดชื้"อวา่เป็นถนน

สายศิลปะอีกแห่งหนึ"งของกรุงโซล  มีสินคา้มากมายหลากหลายประเภท ทั)งเสื)อผา้แฟชั"นแบรนด์เกาหลี, รองเทา้, กระเป๋า, 
เครื"องสาํอาง, เครื"องประดบัมากมาย, งานศิลป์, ซีดีเพลง-หนงั และโปสเตอร์ดาราที"กาํลงัฮอตฮิต หลากหลาย ฯลฯ  บางครั) งยงั
มีบรรดาศิลปินเพื"อชีวติเปิดแสดงดนตรียอ่ยๆ ใหฟั้งใหช้มอีกดว้ย  ร้านอาหารและร้านคาเฟ่ทีมน่ารักต่างๆ   

เที"ยง ฟรี !!  อิ มอร่อยกับบุฟเฟต์บนเรือสําราญ Ara Cruise    พร้อมล่องเรือชมคลองแห่งแรกของเกาหลี ที"เรียกว่า 

“GYEONGIN ARA WATERWAY” บนเรือสาํราญสุดหรูที"น่าตื"นตาตื"นใจ ล่องเรือไปตามทางนํ) าที"เชื"อมต่อแม่นํ) าฮนัและทะเล

ตะวนัตก ภายในเรือมีห้องโถงพร้อมเวทีการแสดงความ
บันเทิงให้ท่านได้รับชม หากท่านใดที"ต้องการสัมผัส
ธรรมชาติสองขา้งทางยงัสามารถขึ)นไปด้านบนชั)นสอง
เพื"อชมทศันียภาพสองขา้งทาง ระหวา่งทางเดินเรือท่านจะ
ไดเ้ห็นมุมเล็กๆของนํ) าตกจาํลองที"ตื"นตาตื"นใจให้ท่านได้
เก็บถ่ายภาพไปอวดคนที"บ้านอีกด้วย (หากเรือสําราญงด

ให้บริการด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางผู้ จัดจะปรับเปลี#ยนเป็น

เมนูหมูหมึกโอซัมบลูโกกทีิ#ห้องอาหารท้องถิ#นเกาหลี)  

บ่ายบ่าย ดิวตี5ฟรี (ปัจจุบนัเป็นที"นิยมมาก เพราะ ดิวตี)ฟรีประเทศนี)  มีถึง z บริษทัแข่งขนักัน)  เพลิดเพลินกบัการชอ้ปปิ) ง ณ  ห้าง

ปลอดภาษีลอ๊ตเตห้รือชินเซเก  ให้ท่านไดเ้ลือกซื)อสินคา้แบรนด์เนมนาํเขา้จากต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิด รวมทั)ง
สินคา้แบรนดเ์กาหลียอดนิยมที"ชาวเกาหลี ชาวจีน และชาวญี"ปุ่น   

เยน็ เต็มอิ�มเมียงดอง " ถนนแฟชั�นของเกาหลี "  อิสระชอ้ปปิ) งบริเวณเมียงดอง Myeongdong ถูกขนานนามว่า " ถนน

แฟชั"นของเกาหลี " แหล่งรวมความฮิปใหม่ ไม่ตกเทรน ! ราคาระดบักลาง
ถึงสูงเมื"อเทียบกับตลาดทงแดมุน ห้างบูติกหลากยี"ห้อตั) งแต่แบรนด์เนม
ต่างชาติถึงเกาหลี ร้านเสื)อผา้มีสไตล์ห้องเล็กๆ  ร้าน Creative Lifestyle  

ร้านรองเทา้ ร้านทาํผม ร้านเครื"องประดบั ร้านคอสเมติก  ร้านกาแฟ ร้าน
ไอศครีม ร้านขนม    

เยน็ *อสิระอาหารคํ�า ณ ย่านช้อปปิ5 งเมยีงดง เพื�อความคุ้มค่าในการช้อปปิ5 ง* 
หลงัอาหารคํ"า หลงัจบรายการท่องเที"ยว พาท่านเขา้เช็คอินที"พกั ณ โรงแรม  Incheon Bliss, Suwon Korea, Suwon Pacific, Seoul H 

Avenue, Seoul Haedamchae (� ดาวเกาหลี) หรือเทียบเท่า 



 

 

DAY วนัที�ห้า  กรุงโซล  - สนามบินนานาชาติอนิชอน – กรุงเทพฯ เชา้ กลางวนั เยน็หรือคํ�า 

5  x x - 

เชา้ อาหารเช้าแบบอเมริกนัเกาหลชุีด หรือ เซมิ ที� ห้องอาหารโรงแรม 

 ศูนย์นํ5ามันสนเข็มแดง Red Pine  พาท่านเดินทางสู่ ศูนยน์ํ) ามนัสนเข็มแดง Red Pine  ซึ" งผลิตจากใบสนเข็มแดงใน

ประเทศเกาหลี เป็นงานนวตักรรมวิจัยชิ)นใหม่ล่าสุดของเกาหลี เพื"อช่วยผูที้"มีปัญหาเรื"องไขมนัอุดตนัในเส้นเลือด คลอ
เรสเตอรอลในเลือดสูง ไขขอ้เสื"อม หรือ การไหลหมุนเวียนของเลือด  เป็นตน้ กวา่จะมาทาํเป็นนํ) ามนัสนสกดัได ้B แคปซูล 
ตอ้งใชใ้บสนเขม็แดงประมาณ H.D ก.ก.  แนะนาํใหทุ้กท่านเลือกซื)อเป็นของฝากสุขภาพเพื"อตวัท่านเองและคนที"ท่านรักหรือ
คนที"ท่านเคารพ  เพราะเป็นสารอาหารธรรมชาติ ที"วจิยัจากโรงพยาบาลชั)นนาํในเกาหลีแลว้วา่ ไม่มีผลขา้งเคียง 

 เยี"ยมชมพระราชวงัชังดก-สมบติัแห่งชาติที"ถูกจดทะเบียนเป็นมรดกทางวฒันธรรมของโลก ถูกกล่าวขานวา่เป็นพระราชวงั

แบบอย่างทางสถาปัตยกรรมและวฒันธรรมทางภูมิประเทศที"สวยงามไร้ที"ติในช่วงเวลาหลายร้อยปีที"ผ่านมา โดยเฉพาะ
กษตัริยโ์กจอง ซึ" งเป็นกษตัริยอ์งคสุ์ดทา้ยของราชวงศ์โชซอน ซึ" งต่อมาทรงถูกบงัคบัให้สละราชสมบติัโดยญี"ปุ่นในปี ค.ศ. 
B{CD แต่พระองคเ์องก็ทรงประทบัอยูที่"พระราชวงัแห่งนี)จนสิ)นพระชนมใ์นปี ค.ศ. B{B{ (สวนลับบีวอน อุทยานพักผ่อนของ
เจ้าชายรัชทายาทในสมยัราชวงศ์โซซอน ซึ�งไม่ได้รวมไว้ในค่าทัวร์ ด้วยข้อจาํกัดของเวลาท่องเที�ยว และ การสาํรองรอบเข้า)   

 (ในวนัจนัทร์ ซึ"งเป็นวนัหยดุประจาํสปัดาห์ของพระราชวงั ขอปรับเปลี"ยนไปเป็นพระราชวงัเคียงบก หรือ พระราชวงัอื"นๆ 

นั"งรถผา่นถนนสายสาํคญัที"มีการเปิดปิดเป็นเวลา-สถานที"ตั)งทาํเนียบและบลูเฮาทห์รือบา้นประจาํตาํแหน่งประธานาธิบดี      
 

 

 

 

 

 

เที"ยง  เมนูหม้อไฟชาบูเห็ด คลา้ยการตม้รวมมิตรสุกี)หมอ้ไฟ  ประกอบไปดว้ยเนื)อหมูสไลด ์ผกัและเห็ดและวุน้เสน้เกาหลี   

บ่าย หมู่บ้านพื5นเมืองพูซอนฮันนก พาท่านเดินยอ้นเวลากลบัไปยงับริเวณที"ตั)งของบา้นชนชั)นยางบางของเกาหลีในราชวงศ์

โซซอน และยงัเป็นเขตพิเศษที"ทางเทศบาลกรุงโซลอนุรักษไ์ว ้ โดยเราจะเรียกวา่ “ พูชอน ฮนันก Bucheon Hanok Village 

“   ย่านที"บา้นสไตลฮ์นันกต่างๆ ของลูกหลานชาวยางบางอาศยัอยู่ หรือ ผูอ้นุรักษ์นิยม หรือ เศรษฐีรุ่นใหม่ที"ชอบกลิ"นอาย
ความเก่าแก่  ใกลก้นัยงัเป็นยา่นสามฟ้า (ภูเขา นํ) า และคน)  คือ ถนนซมัซองดองกิล ที"ทอดยาวจากพระราชวงัคยองบกกุง ไป
จนถึงสวนสาธารณะซัมชองที"เต็มไปด้วยตน้ไมแ้ละความร่มรื"น ตลอดสองฝั"งถนน รวมถึงในตรอกซอกซอยนั)น มีการ
ออกแบบดว้ยสถาปัตยกรรมที"เก๋ไก๋เรียงรายตลอดถนน   ตลอดจนรู้สีกถึงกลิ"นอายของความกลมกลืนระหวา่งตะวนัตกและ
ตะวนัออกผา่นร้านคา้ต่างๆ  เช่น พิพิธภณัฑแ์สดงงานศิลปะ  ร้านอาหาร ร้านคาเฟ่  ร้านกาแฟ ร้านแกลลอรี"  ร้านแอนติก ร้าน
งานศิลป์  ร้านCreative ร้านสินคา้แฟชั"นงานดีไซน์ที"มีความเป็นเอกลกัษณ์ของตวัเอง  รวมทั)งศูนยว์ฒันธรรมแฝงตวัอยู ่โดย

มกัดดัแปลงอาคารเก่าฮนันกใหมี้ความสมยัใหม่โดยกลมกลืนระหวา่งความเป็นฮนันกและโมเดิร์น 

บ่าย แวะซื5อของฝากติดไม้ติดมือที�ศูนย์รวมของพื5นเมือง (ละลายเงินวอน)  ก่อนอาํลาเกาหลี  แวะซื)อของฝากติดไมติ้ด

มือที"ศูนยร์วมของพื)นเมือง (ละลายเงินวอน)  สาหร่ายหลากรูปแบบ หลากรสชาติ ขนมอร่อยต่างๆ ซีเรียลช็อคโก กาแฟ 
กระดูกมา้เจจูโด  ขนมโสม ชาโสม เครื"องสาํอางโสม หมอนสุขภาพ  กิมจิ  เป็บโปโร้ (ป๊อกกี) เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) 
ของใชใ้นบา้น ลูกบอลซกัผา้  เครื"องใชไ้ฟฟ้า ของที"ระลึก เป็นตน้  

เยน็ ขึ)นอยูก่บัวนัและเวลาที"เดินทาง  เหินฟ้ากลบักรุงเทพฯ บางสายการบินอาจมีชุดกล่องสแนค็บลอ็กให้ผู้โดยสารบนเครื�องบิน 
และยงัมีบริการ Air Cafe จาํหน่าย  อาหาร เครื�องดื�ม และขนมคบเคี�ยว ที�ชาวเกาหลีนิยมกัน 

คํ"า เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ 



 

รายการนี) เป็นเพียงขอ้เสนอที"ตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากผูจ้ดัอีกครั) งหนึ"ง   สงวนสิทธิในเรื"องเที"ยวบินและตารางบินสายการบิน ราคา และ รายการ 
เปลี"ยนแปลงหรือสบัเปลี"ยนได ้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี เนื"องจาก
เป็นการชาํระค่าทวัร์ในลกัษณะเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ เช่น ไม่ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระทาํที"
ส่อไปในทางผิดกฎหมาย  เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง การถูกปฏิเสธในกรณีอื"นๆ   ไม่รับประทานอาหารบางมื)อ ไม่เที"ยวบางรายการ เป็นตน้ 

 

เมนูอาหารทัวร์สําหรับคณะ (ภาพอาหารที"แสดงใชเ้พื"อประกอบความเขา้ใจ) 

ลิ#มลองเมนูดังตามละคร Winter Love Song “ ทัคคาลบี “  หรือไก่บาร์บีคิวผดัซอสเกาหลีอาหาร

เลื"องชื"อของเมืองชุนชอนหรือไก่บาร์บีคิวผดัซอสเกาหลี  นาํไก่บาร์บีคิว ตกหรือขา้วเหนียวปั) น มนัหวาน 
ผกัต่าง ๆ ลงผดัร่วมกบัซอสบาร์บีคิวเกาหลีในกะทะแบน วิธีการทานแบบเมี"ยงคาํไทยโดยห่อกบัผดักาด
เขียวเกาหลี เมื"อทานไประยะหนึ"ง จะนาํขา้วสวยและสาหร่ายแห้งมาผดัรวมกบัทคัคาลบี เพื"อให้เกิดอาหาร
ชนิดใหม่คื"อทคัคาลบีโปคึมหรือขา้วผดัทคัคาลบีที"ทั)งหอมและน่าทาน เสริฟพร้อมเครื"องเคียง เช่น โอเดง้
ปรุงรส กิมจิ และนํ) าซุปประจาํวนั   

 

พิเศษสุด !!  อิ มอร่อยกับบุฟเฟต์บนเรือสําราญ Ara Cruise ที"มีให้เลือกหลากหลายสไตล์

เมนูอาหารเกาหลี เสริฟใหท่้านไดลิ้)มลอง ทั)งของทอด ผดัผดั ตม้ตม้ สลดั เป็นตน้  พร้อมล่องเรือชมคลอง
แห่งแรกของเกาหลี ที"เรียกวา่ “GYEONGIN ARA WATERWAY” บนเรือสาํราญสุดหรูที"น่าตื"นตาตื"นใจ 

 

เมนูหมูย่าง คาลบี อาหารพื)นเมืองเกาหลีที"เลื"องชื"อและรู้จกักนัดีทั"วโลก มีรสชาติออกหวาน นุ่มและกลม

กล่อม นาํเนื)อหมูสตก็หรือหมูชิ)นหมกัยา่งบนเตา และตดัเป็นชิ)นพอคาํ ห่อทานกบัผกักาดเขียวแบบเมี"ยงคาํ
ไทย  โดยใส่นํ) าจิ)มเตา้เจี)ยว (เครื"องจิ)มหมกั ที"ช่วยชูรสอยา่งดี) ตามดว้ยขา้วสวยร้อนเล็กนอ้ย  อยา่ลืม ! ทาน

เครื"องเคียงต่างๆ เพื"อความสมดุลในการทานแบบหยนิหยาง และ นํ) าซุปสาหร่ายเพื"อการลา้งพิษ  

เมนูบาร์บีคิวไฟหรือบลูโกกิ เป็นอาหารดั)งเดิมของคาบสมุทรเกาหลี ก่อนเมนูคาลบี โดยนาํเนื)อหมู

สไลด์หมกัซอสคนัจงัและเครื"องปรุงรสต่าง ๆ เมื"อนาํมาปรุงจะมีรสออกหวานนุ่ม  เวลาทาน นาํมาผดัยา่ง
ขลุกขลิกกบัซุปบลูโกกิบนกะทะแบนพร้อมผกักะหลํ"าและเสน้จนัทน์ โดยจะมีลกัษณะออกเป็นแบบนํ) าขน้ 
เพื"อเป็นนํ) าซุปไวค้ลุกคลิกทานกบัขา้ว เสริฟพร้อมขา้วสวยร้อนและเครื"องเคียงต่าง ๆ ประจาํวนัคู่โตะ๊  

เมนูเปิบพิสดาร-ไก่ตุ๋นโสม อาหารวงัในสมยัก่อน เชื"อกนัวา่บาํรุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตวั 

ในหมอ้ดินร้อน  เป็นเมนูอาหารวงัตั)งแต่สมยัราชวงศโ์ซซอน โดยใชไ้ก่ที"มีอายวุยัรุ่น ภายในตวัไก่จะมีขา้ว
เหนียว รากโสม พทุราแดงและเคลด็ลบัในการตุ๋นเพื"อใหร้สชาติกลมกล่อม เนื)อไก่นุ่มและยอ่ย  เสริฟพร้อม
เครื"องเคียงคู่โตะ๊ 

 

เมนูหม้อไฟชาบูเห็ด อาหารพื)นเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตั)งแต่สมยัมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี 

คลา้ยสุกี)หมอ้ไฟ   โดยนาํเนื)อหมูสไลด ์ตม้รวมมิตรกบัผกัตามฤดู เห็ดเกาหลี วุน้เส้นหรือเส้นก๋วยเตี}ยว  ใบ
บีซูหอม ในหมอ้ไฟ  เสริฟพร้อมนํ) าจิ)ม ขา้วสวย และ เครื"องเคียงต่างๆ   

 

 

Price & Conditions Snow Seoul Cruise เกาหลี 5 วัน โปรพเิศษเดอืนมถุินายน18 

ราคานี5เป็นราคาสําหรับนักท่องเที�ยวชาวไทยหรือผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั5น (นักท่องเที�ยวต่างประเทศ โปรดเช็ค) 

จาํนวนวนั ราคาเริ�ม (บาท) เดินทาง สายการบิน กรุ๊ปคณะ ปกติ 

   5 วนั 12,900 เดอืนมิถุนายน2018 T-way (TW) 20-25 ท่านต่อคณะ 
 



 

• เดินทางขั6นตํ�าปกติ  25  ท่านผูใ้หญ่ (ที�นั�งจาํกดั จองและจ่ายก่อนไดสิ้ทธิก่อน จองหลงั อาจตอ้งเพิ�มค่าตัZว)  

• หากตํ�ากว่ากาํหนด อาจจะไม่มีหวัหนา้ทวัรและอาจตอ้งมีการเปลี�ยนแปลงราคา  หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีที�จะชาํระค่าบริการเพิ�ม
เพื�อใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายินดีที�จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค ์

• สงวนสิทธิ; ในการปรับเปลี�ยนราคาเพิ�ม หากมีการปรับขึ6นของภาษีนํ6ามนัหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน คิดอตัรา ณ วนัที� 04/03/18 

• สงวนสิทธิในเรื�องเที�ยวบินและตารางบิน ราคา และ รายการ เปลี�ยนแปลงหรือสบัเปลี�ยนได ้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

ในกรณีทีไม่ใชต้ั �วกรุป๊แตต่อ้งการจอยทวัร ์คิดทา่นละ 7,900 บาท (ยกเวน้วนัหยุด) 
เด็ก 2-7 ปี :  หอ้งพกั = ผูใ้หญ่ 2 + เด็ก 1 ไม่มีเตียง |  เด็ก 8-12 ปี  เตยีงเสริมหรือหอ้งครอบครวั 

ทารก หมายถึง ผูโ้ดยสารที�มีอายตุ ํ�ากวา่ 24 เดือน ณ วนัที�เดินทางไปและวนัเดินทางกลบั กรุณาติดตอ่เพื�อขอราคาพิเศษ 
เด็กทารกสามารถเดินทางโดยนั�งบนหนา้ตกัของผูใ้หญ่  โดยอนุญาตใหเ้ด็กทารกหนึ�งคนต่อผูใ้หญ่สองคนเท่านั6น และหา้มมิใหน้าํรถเขน็เด็ก หรือ
ที�นั�งสาํหรับเด็กขึ6นบนเครื�องบิน จาํนวนเด็กทารกต่อเที�ยวบินถูกจาํกดัไวเ้พื�อความปลอดภยั และสายการบินสามารถปฏิเสธการนาํเด็กทารก
เดินทางไปกบัท่าน  ส่วนผูจ้ดั เราคาํนึงถึงความปลอดภยัและเพื�อสร้างความสุขแก่คณะผูเ้ดินทาง 
ผูทุ้พลภาพ/มีปัญหาดา้นสุขภาพหรืออยูใ่นภาวะเจ็บป่วย ขอใหแ้จง้ผูจ้ดัก่อนซื6อทวัร์ เพื�อเช็คกบัทางสายการบินและผูใ้หบ้ริการ  เพราะอาจไม่
อนุญาตใหใ้ชอุ้ปกรณ์ช่วยเหลือตา่งๆ ขึ6นเครื�องบินได ้ เข่นนํ6 ายา เขม็ฉีดยา เครื�องใชแ้บตเตอรี�  หรือ เครื�องหายใจ  
สตรีมีครรภ ์ขอใหแ้จง้ผูจ้ดัก่อนซื6อทวัร์  เพื�อเช็คกบัทางสายการบินและผูใ้หบ้ริการ   โดยทั�วไป 
-อายคุรรภไ์ม่ถึง _` สปัดาห์ : ตอ้งลงนามยนิยอมในเอกสารจาํกดัขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน เมื�อทาํการเช็คอินเพื�อแสดงความ
ยนิยอมไม่ทาํการเรียกร้องใดๆ ตอ่สายการบิน 
-อายคุรรภใ์นช่วงสปัดาห์ที� _a สปัดาห์ ถึง %b สปัดาห์ : แสดงใบรับรองแพทย ์ ยนืยนัสปัดาห์ที�ตั6งครรภแ์ละกาํกบัวนัที�ไม่เกินสามสิบ (%c) วนันบั
จากเที�ยวบินขาออกที�กาํหนดหรือเที�ยวบินขาเขา้ที�กาํหนด  และตอ้งลงนามยนิยอมในเอกสารจาํกดัขอบเขตความรับผดิชอบของสายการบิน  เมื�อ
ทาํการเช็คอินเพื�อแสดงความยนิยอมไม่ทาํการเรียกร้องใดๆ ต่อสายการบิน 
-อายคุรรภต์ั6งแต่สปัดาห์ที� %d ขึ6นไป: สายการบินปฏิเสธการใหบ้ริการ 

ปกตผิูจ้ดัจะส่งใบนดัหมายเตรียมตวัการเดินทาง ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ยประมาณ  6-7 วนั  
หรือดาวนโ์หลดหนา้เว็บเพื9อดูการเตรียมตวัเดินทางทั 9วไป 

ข้อมูลสําหรับผู้เดินทาง 

1. คนไทยถือหนงัสือเดินทางประเทศไทย ไม่ตอ้งยื�นขอวซ่ีาก่อนออกเดินทาง  

2. เตรียมหนงัสือเดินทางมีอายมุากกวา่ 6 เดือน ณ วนัเดินทาง (ตอ้งมีหนา้วา่งสาํหรับประทบัตราอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม) เพื�อยื�น ณ ด่านตรวจคน

เขา้เมือง   เนื�องจากเคาเตอร์สายการบินหรือด่านตรวจคนเขา้เมืองอาจปฏิเสธการเดินทางของท่าน 

3. ค่าวซ่ีาสาํหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว  กรุณาเตรียมเอกสารคือ  (1) พาสปอร์ต (2) ใบประจาํตวัคนต่างดา้ว (3) ใบสาํคญัถิ�นที�อยู ่(4) สาํเนาทะเบียน

บา้น(ถา้มี) (5)รูปถ่ายสี 2 นิ6วท่านละ1รูป   

� ผู้ จัดจะเป็นผู้ดาํเนินการยืนวีซ่าให้ท่าน โดยท่านจ่ายค่าบริการต่างหาก (สาํหรับหนังสือเดินทางต่างด้าวผู้ เป็นเจ้าของหนังสือเดินทาง
จะต้องทาํเรืองแจ้ง เข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยืนวีซ่า) สิทธิHการออกวีซ่าขึ�นอยู่กับสถานทูตเท่านั�น 

4. ขอสงวนสิทธิ; ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื�อ นามสกลุ คาํนาํหนา้ชื�อ เลขที�หนงัสือเดินทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้น

การจองตัZวเครื�องบิน ในกรณีที�มิไดส่้งหนา้สาํเนาหนงัสือเดินทาง (พร้อมทั6งหนา้เปลี�ยนชื�อนามสกลุ ถา้มี) ใหก้บัทางผูจ้ดั 
 

 

Departure  มิถุนายน 2018 (ทีนังจาํกัดในแต่ละวนั จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อาจต้องเพิมค่าตั:ว ) 

เช็คอนิ วนัออกเดนิทาง วนัเดนิทางกลบั 
ราคา/ท่าน

(บาท) 
ห้องเดี�ยว+ หมายเหตุ 

วนัศุกร์ 01 มิถุนายน 18 05 มิถุนายน 18 13,900 4,900  

วนัเสาร์ 02 มิถุนายน 18 06 มิถุนายน 18 13,900 4,900  



 

วนัอาทิตย ์ 03 มิถุนายน 18 07 มิถุนายน 18 12,900 4,900  

วนัจนัทร์  04 มิถุนายน 18 08 มิถุนายน 18 12,900 4,900  

วนัองัคาร 05 มิถุนายน 18 09 มิถุนายน 18 13,900 4,900  

วนัพธุ 06 มิถุนายน 18 10 มิถุนายน 18 13,900 4,900  

วนัพฤหสั 07 มิถุนายน 18 11 มิถุนายน 18 13,900 4,900  

วนัศุกร์ 08 มิถุนายน 18 12 มิถุนายน 18 13,900 4,900  

วนัเสาร์  09 มิถุนายน 18 13 มิถุนายน 18 13,900 4,900  

วนัอาทิตย ์ 10 มิถุนายน 18 14 มิถุนายน 18 12,900 4,900  

วนัจนัทร์  11 มิถุนายน 18 15 มิถุนายน 18 12,900 4,900  

วนัองัคาร 12 มิถุนายน 18 16 มิถุนายน 18 13,900 4,900  

วนัพธุ 13 มิถุนายน 18 17 มิถุนายน 18 13,900 4,900  

วนัพฤหสั 14 มิถุนายน 18 18 มิถุนายน 18 13,900 4,900  

วนัศุกร์ 15 มิถุนายน 18 19 มิถุนายน 18 13,900 4,900  

วนัเสาร์  16 มิถุนายน 18 20 มิถุนายน 18 13,900 4,900  

วนัอาทิตย ์ 17 มิถุนายน 18 21 มิถุนายน 18 12,900 4,900  

วนัจนัทร์  18 มิถุนายน 18 22 มิถุนายน 18 12,900 4,900  

วนัองัคาร 19 มิถุนายน 18 23 มิถุนายน 18 13,900 4,900  

วนัพธุ 20 มิถุนายน 18 24 มิถุนายน 18 13,900 4,900  

วนัพฤหสั 21 มิถุนายน 18 25 มิถุนายน 18 13,900 4,900  

วนัศุกร์ 22 มิถุนายน 18 26 มิถุนายน 18 13,900 4,900  

วนัเสาร์  23 มิถุนายน 18 27 มิถุนายน 18 13,900 4,900  

วนัอาทิตย ์ 24 มิถุนายน 18 28 มิถุนายน 18 12,900 4,900  

วนัจนัทร์  25 มิถุนายน 18 29 มิถุนายน 18 12,900 4,900  

วนัองัคาร 26 มิถุนายน 18 30 มิถุนายน 18 13,900 4,900  

วนัพธุ 27 มิถุนายน 18 01 กรกฎาคม 18 13,900 4,900  

วนัพฤหสั 28 มิถุนายน 18 02 กรกฎาคม 18 13,900 4,900  

วนัศุกร์ 29 มิถุนายน 18 03 กรกฎาคม 18 13,900 4,900  
 

อตัรา

ค่าบริการ

รวม   

ตามรายการ:  ค่าตัZวเครื�องบินชั6นประหยดั กรุงเทพฯ – โซล  – กรุงเทพฯ  ไปกลบัแบบหมู่คณะ ( ตามวนัเวลาที�ระบุในตัZวเครื�องบิน 
)  พร้อมที�พกั  3  คืน (ห้องละ  2-3  ท่าน) + อาหารเชา้ กลางวนั และเยน็หรือคํ�า + บตัรเขา้ชมสถานที� + รถนาํเที�ยวตามรายการ + 
สายการบินจาํกดันํ6 าหนกัเพียงท่านละ 15 กก.  (ขึ6นอยูก่บันโยบายสายการบิน ไม่เกินจาํนวน 1-2 ชิ6น) และถือขึ6นเครื�องไดอี้กท่าน
ละ 1 ชิ6น 7 กก. (บางสายการบินไดถึ้ง 10กก.) (ตามขนาดที�กาํหนดของสายการบิน ไม่รวมกระเป๋าสะพาย) +  ประกนัอุบติัเหตุตาม

กรมธรรม ์(ขั�นตําวงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อาย ุ75-85 ความคุ้มครองเหลือ 50% อายุ
ต ํากว่า 1 ปี หรือ อายเุกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจาํตัวหรือการถกูฆาตกรรมหรือถกูทาํร้ายร่างกาย) 
ตั#วเครื%องบินและค่าทวัรที์%ชําระแลว้   

ตั:วเครืองบิน ไปกลบัแบบหมู่คณะ ไม่สามารถ 



 

เปลี�ยนเที�ยวบินไปหรือกลบั เปลี�ยนวนัเดินทางไปหรือกลบั เปลี�ยนชื�อผูเ้ดินทาง อพัเกรดที�นั�ง คืนค่าบตัรโดยสาร 
และหากยกเลิกการเดินทาง  ไม่มีระบบ คืนเงินบางส่วน    หากผู้โดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศ
เกาหลี จากเจา้หนา้ที"แรงงานไทยหรือเจา้หนา้ที"ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ที"ตรวจคนเขา้เมืองที"ประเทศเกาหลี ทาง
ผูจ้ดัและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายที"เกิดขึ)นทุกกรณี  ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับที�ประเทศเกาหลีเรียก
เก็บ  ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเที"ยวบินถดัไปที"มีที"นั"งว่างหรือตามวนัเดินทางของตั}วเครื" องบิน  ทั) งนี) แลว้แต่ทาง
เจา้หนา้ที"ตรวจคนและสายการบิน ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

โรงแรมที%พกัที%ระบใุนรายการทวัร ์อาจมีการเปลี�ยนแปลง เนื�องจากเป็นทวัร์ราคาพิเศษ (โรงแรมที�พกัไม่ไดอ้ยูใ่นใจกลาง
เมือง) ปกติผูจ้ดัจะแจง้ใหท้ราบก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ยประมาณ  %-d วนั พร้อมทั6งใบนดัหมายเตรียมตวัการเดินทาง 

รปูแบบหอ้งพกัของโรงแรมจะแตกต่างกนั  รูปแบบหอ้งพกัของโรงแรมจะแตกต่างกนั และอาจมีสไตลก์ารตกแต่งทุกห้อง
ไม่เหมือนกนั ห้องพกัเดี�ยว (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 มีหรือไม่มีอ่างอาบนํ6 า มีสิ�งอาํนวยความสะดวกครบ นํ6 าดื�มฟรีอยูใ่นหอ้งพกัจะมี 1 หรือ 2 ขวด ส่วนนํ6 าแร่ยี�หอ้และมินิบาร์
ในโรงแรมราคาจะสูงกวา่ปกติ  อาจมีบริการกาตม้นํ6 า+ชากาแฟฟรี ช่วงการจดังานระดบัเมือง ระดบัประเทศ ระดบันานาชาติ เช่น 
Trade Fair, Convention, Festival, Conference, Expo เป็นตน้ เป็นผลใหร้าคาโรงแรมสูงขึ6นมากและห้องพกัในเมืองเต็ม  ผูจ้ดั

ขอสงวนสิทธิในการจดัที�พกัตามความเหมาะสม 

เมนอูาหารทวัร ์ โดยปกติทางผูจ้ดัจะหลีกเลี�ยงอาหารประเภทเนื6อววัเพื�อส่วนรวม จะบริการเป็นหมูหรือไก่หรือมื6อพิเศษตาม
รายการ โดยส่วนมากอาหารทวัร์มกัจะเป็นอาหารทานเพื�อโภชนาการและสุขภาพ จะไม่ออกรสจดั แบบอาหารทอ้งถิ�น เช่น หมู
ยา่งเกาหลี ไก่ตุ๋นโสม เกาหลีมีวฒันธรรมในการรับประทานอาหาร ซึ�งจะนิยมอาหารชนิดเดียว มกัจะเป็นการทานแบบแบ่งปัน คือ 
1 ชุดต่อ 4 ท่าน และมีเครื�องเคียงแบบต่างๆ พร้อมขา้วสวย     การนาํเครื�องดื�มทั6งประเภทแอลกอฮอลแ์ละไม่แอลกอฮอลเ์ขา้ไปใน

ร้านอาหาร ทางร้านอาจจะเก็บค่าบริการ หรือ ค่าเปิดขวดเสมอ      สาํหรับท่านที�มีขอ้จาํกดัทางดา้นอาหารหรือศาสนา ท่านอาจ
ตอ้งชาํระเพิ�มเติม หรือ เตรียมอาหารส่วนตวัไป ระหวา่งมื6ออาหาร กรุณารอจนกว่าทางร้านอาหารเสิร์ฟอาหารสําหรับกรุ๊ปให้
เรียบร้อยก่อน จึงจะทาํอาหารพิเศษเสิร์ฟใหท่้านไดใ้นภายหลงั     เมนูอาหารอาจมีการเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ขึ6นอยู่
กบัสถานการณ์   เช่น เวลาออกหรือเวลาถึงของเที�ยวบินแต่ละสายการบิน  การจารจรบนทอ้งถนน  วนัเวลาเปิดปิดของร้านอาหาร  
หรือดว้ยสาเหตุต่างๆ  ขอสงวนสิทธิ; ในการเปลี�ยนแปลงหรือปรับปรุง   

ในกรณีที%เกิดเหตใุดๆ จนทําให้คณะทัวรไ์ม่สามารถออกเดินทางได ้  เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลิกการเดินทาง
กะทนัหนั ทางสายการบินเรียกที�นั�งคืนดว้ยเหตุผลของสายการบิน ฯลฯ ทางผูจ้ดัจะพยายามหาโปรแกรมอื�นในราคาและช่วงเวลา
ใกลเ้คียงกันทดแทน ขอให้ลูกค้าตระหนักดีว่าเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นเหตุสุดวิสัยและเชื�อมั�นว่าผูจ้ ัดได้พยายามอย่างสุด
ความสามารถ  โดยลูกคา้จะไม่ยกเหตุขอ้นี6มาเป็นขอ้เรียกร้องใดๆ กบัผูจ้ดั  หากลูกคา้ประสงครั์บเงินคืน ทางผูจ้ดัยนิดีคืนเงิน  

ราคา

ค่าบริการ

ไม่รวม  
 

ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�ม โทรศพัท์ โทรสาร มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่าทาํหนงัสือเดินทาง ค่าซกัรีด  ค่า
สัมภาระที� เกินชิ6นหรือนํ6 าหนักเกินสายการบินกาํหนด  ค่าวีซ่าพาสปอร์ตต่างด้าวหรือต่างชาติ  ค่าภาษีการบริการ  3%  

ภาษีมูลค่าเพิ�ม  7%    

จดัเกบ็ 50,000 วอนที"สนามบินสุวรรณภูมิ (ค่าบริการของคนขบัรถ+ไกด+์หวัหนา้ทวัร์) 

เงื�อนไขใน

การจอง   
มดัจําท่านละ 5,222 บาทต่อท่าน  โดยปกติจะตอ้งดําเนินการโอนเงินภายใน 1-2 วนันบัจาก

วนัที%ทําการจองและส่งใบเรียกเก็บเงิน และ ชาํระส่วนที�เหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนเดินทาง หรือ 35 วนั

ล่วงหนา้ในช่วงเทศกาล High Season (เทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วนัแรงงาน วนัฉัตรมงคล  วนัหยดุ

สาํคญัทางศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือนธนัวาคม)  หากไม่ชาํระมัดจาํตามกาํหนด ขออนุญาตตัดทีนังให้ลูกค้าท่านอืนที
รออยู่   การชาํระไม่ครบ ทางผูจ้ดัถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื�อนไข หรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตุ
ใดใด ผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทางและขอสงวนสิทธิ; ในการคืนเงินตามเงื�อนไขการยกเลิก 

การยกเลกิ การยกเลิกการจองนั6 น  จะยึดเงินเต็มจํานวน (มดัจําและยอดเต็มของค่าทัวร ์



 

การจอง   เนื%องจากราคาขายเป็นราคาพิเศษ เงื%อนไขเป็นไปตามบริษทักําหนด)  (การเดินทางที�

ตอ้งซื6อขาดแบบมีเงื�อนไขกบัทางสายการบิน  เที�ยวบินเหมาลาํ Charter Flight  หรือ Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทน
ในประเทศหรือต่างประเทศ  รวมทั6 งการการันตีค่าห้องพกั การการันตีแพ็กเกตททัวร์ จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการ
ทั6งหมดไม่วา่กรณีใดใด) 

สายการบินและตั#วเครื%องบิน 
ในการสาํรองที%นั%งและการใสชื่%อในระบบสาํรองที%นั%ง  ผูเ้ดินทางตอ้งส่งสาํเนาของหนงัสือเดินทาง ( Passport ) ที�ชดัเจน หรือ ส่งรายละะ

รายละเอียดที�สายการบินตอ้งการ (ภาษาองักฤษ) เช่น คาํนาํหนา้ชื�อ ชื�อและนามสกุล วนัเดือนปีเกิด เลขที�พาสปรอต วนัหมดอาย ุ( โดยเซ็นตชื์�อ
และเขียนยืนยนัรับรองเอกสารเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ทางผูจ้ดั )  หากไม่มีการส่งขอ้มูลทั6งหมดในพาสปรอตเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ทางผูจ้ดั 
และเกิดการออกชื�อนามสกุลในตัZวหรือบตัรโดยสารผิดพลาด อาจมีผลให้ผูโ้ดยสายจะตอ้งรับผิดชอบในค่าใชจ่้ายใหม่ที�จะเกิดขึ6นทั6งหมด และ
สายการบินไม่มีระบบเสียค่าใชจ่้ายเพื�อแกไ้ขตวัสะกดคาํนาํหนา้ชื�อ / ชื�อ / นามสกลุ หรือ การเปลี�ยนชื�อผูเ้ดินทาง 
หากท่านตอ้งซื=อบตัรโดยสารภายในประเทศ  (เครื%องบิน รถทวัร,์ รถไฟ) เพื%อไปและกลบักรงุเทพฯ   กรุณาเลือกซื)อบตัรโดยสาร
ภายในประเทศประเภทที"สามารถเลื"อนวนัและเวลาการเดินทางได ้     ทั)งนี) เพื"อป้องกนัปัญหาเที"ยวบินล่าชา้หรือการเปลี"ยนแปลงเวลาของเที"ยวบิน
หรือการเปลี"ยนแปลงวนัเดินทาง 
ตั#วสายการบินไม่สามารถระบทีุ%นั%ง ซื=อแบบใชวิ้ธี RANDOM คือส ุ่มเลือกที%โดยระบบสายการบิน   การจดัที�นั�งบนเครื�องบิน 
เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนด ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้แต่จะทาํการ Request ใหไ้ดเ้ท่านั)น    

การเช็คอินตั#วเดินทางที%เคาเตอรส์ายการบิน  เงื%อนไข 

• เคาน์เตอร์เช็คอินจะเปิดใหบ้ริการก่อนเวลาเครื�องออกสาม (%) ชั�วโมง เคาน์เตอร์ จะปิดใหบ้ริการก่อนเวลาออกเดินทาง  (90) นาที  ผูโ้ดยสาร
จาํเป็นตอ้งดาํเนินการใหเ้รียบร้อยภายในระยะเวลาที�ไดร้ะบุไว ้ทั6งนี6 ไม่วา่ในกรณีใดๆ  สายการบินสงวนสิทธิในการปฏิเสธการเดินทาง โดย
ไม่มีการคืนเงินค่า โดยสารที�ท่านไดช้าํระไปแลว้  

• ไม่แสดงตนหรือยนืยนัความเป็นตวัท่านต่อพนกังานของสายการบิน 

• ไม่อาจแสดงเอกสารไดอ้ยา่งครบถว้นและถูกตอ้ง (เอกสารการเดินทางที�ชาํรุดไม่สมบูรณ์จดัวา่เป็นเอกสารที�ไม่ถูกตอ้ง)  

• สาํหรับท่านตอ้งมีตราอนุญาตเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ (วซ่ีา) ซึ�งจาํเป็นต่อการเดินทางไปยงัสถานที�ต่างๆ   หรือ  เอกสารการเจง้เขา้
แจง้ออก   หรือ  เอกสารดา้นการทาํงาน Work Permit 

• กระทาํการประทุษร้ายแก่พนักงานของสายการบิน หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย ณ เคาน์เตอร์ของสายการบิน หรือดูหมิ�น เหยียดหยาม
พนกังานของสายการบินไม่วา่โดยการกระทาํหรือโดยวาจา 

• หากรัฐบาลหรือหน่วยงานอื�นไม่อนุญาตใหท่้านเดินทางหรือขึ6นเครื�องบิน 

• หากสายการบินเห็นควรว่าไม่สมควรแก่การเดินทางเนื�องจากอาการเมาสุราหรือมีลกัษณะอาการที�เป็นอนัตรายอย่างเห็นไดช้ดัในทาง
การแพทย ์และ/หรือ  หากสายการบินเห็นควรวา่ไม่เหมาะสมในการเดินทางโดยเหตุผลทางการแพทย ์หรือเงื�อนไขทางการแพทยข์องท่าน
อาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพแก่ผูโ้ดยสารอื�น 

 

เนื%องจากการเดินทางนั=นเต็มไปดว้ย
ความเสี%ยง และความรับผิดชอบของทาง
สายการบินที�มีต่อผูโ้ดยสารนั6นมีจาํกดั ดงันั6น
จึงแนะนําให้ซื6อประกันภยัการเดินทางและ
สุขภาพเพิ�มเติม ท่านสามารถเลือกซื6อความ
คุม้ครองตามที�ท่านตอ้งการ โดยเฉพาะกรณี 
เกิดเหตุเจ็บป่วยจะมีความสามารถในการจ่าย
ค่ารักษาได ้เนื�องจากหากเกิดเหตุดงักล่าวขึ6น
ในต่างประเทศ เช่น ประเทศเกาหลีใต ้จะมี
ค่าใชจ่้ายที�สูงมาก  

 



 

ขอ้ตกลงและเงื9อนไขการเดินทางท่องเที9ยวกบัเรา 
• จดัใหเ้ฉพาะลกูคา้ที�ประสงคจ์ะไปท่องเที�ยวตามรายการของทวัรทุ์กวนัเท่านั#น  หากท่านไม่สามารถร่วมทวัรทุ์กวนั แค่สมคัรมาร่วมทวัร์

เพียงเพื�อการใชต้ั (วเครื�องบินและที�พกัในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏว่าท่านไม่รวมทวัร์ในบางวนั ทางบริษัทจะคิดค่า
ดาํเนินการในการแยกท่องเที9ยวเอง 300 USDต่อท่าน  (ก่อนซื# อทัวร์ จะตอ้งแจง้ความประสงคที์�เป็นจริง เพื�อทางผูจ้ดัจะไดคิ้ด
ค่าบริการที�เหมาะสม)   หมายเหตุ หากการไปพบเพื�อนหรือญาติหรือไปติดต่อธุรกิจหรือท่องเที�ยวอิสระ ทาํหลงัจากที�รายการเสร็จสิ# นในแต่ละ
วนัแลว้ ไมเ่ป็นเหตุที�ทางผูจ้ดั จะตดัการใหบ้ริการท่านแต่อยา่งใด  

• ขอสงวนสิทธิ6ในการขายหรือไมข่ายใหแ้ก่ท่านที�ตอ้งใชร้ถเข็น หรือ มีโรคประจาํตวับางอย่าง หรือ ทอ้งอ่อนหรือทอ้งแก่มาก หรือ มีเด็กอายุ 1-2 ปี 

หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุสงฆ ์หรือ นักบวช (ก่อนซื# อทวัร ์จะตอ้งแจง้ เพื�อหาขอ้ตกลงร่วมกนั เพราะเราคาํนึงถึงความปลอดภยัและเพื�อสรา้ง

ความสุขแก่คณะผูเ้ดินทาง)   

• ขอสงวนสิทธิ6ไมร่บัท่านผูเ้ดินทางที�มีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศเกาหลีใตเ้พื�อไปทาํงาน หรือเพื�อการอื�นใดอนัมิใช่การท่องเที�ยว  

• การเปลี�ยนแปลงรายการท่องเที�ยวในทุกการเดินทางอาจเกิดการเปลี�ยนแปลง  ดงันี#  รายการท่องเที�ยว เมนูอาหาร โรงแรมที�พกั รถทวัรใ์นแต่ละ
วนัที�ไดจ้ดัเตรียมไว ้(ทั#งช่วงนําเสนอ ช่วงสรุป และช่วงเดินทางจริง) ขอสงวนสิทธิ6ในการเปลี�ยนแปลงหรือปรบัปรุง  โดยพยายามที�จะตามรายการ
สรุปใหต้รงมากที�สุด หรือในระดบั หรือในคุณภาพที�ใกลก้นัมากที�สุด 

• ขอสงวนสิทธิ6ปฏิเสธความรบัผิดชอบคา่เสียหายที�เกิดกบัชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกทาํรา้ย ความตาย อุบติัเหตุต่างๆ  สูญหายในทรพัยสิ์น

หรืออยา่งอื�น การนัดหยุดงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวติั  และอื�นๆ ที�เกิดขึ# นทางตรงหรือทางออ้ม  

• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทนหรือหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปลี�ยนแปลง การบริการจากสายการบิน ( ความสูญหายหรือ

เสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ของเที�ยวบิน การยกเลิกเที�ยวบิน มีการยุบเที�ยวบินรวมกนั ตารางการการเดินทางมีการเปลี�ยนแปลง เนื�องจาก

สายการบินพิจารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย ์หรือเหตุผลทางดา้นความปลอดภยั เป็นตน้  โดยจะ

ปฏิบติัตามเงื�อนไขและขอ้จาํกดัความรบัผิดชอบของแต่ละสายการบิน )  บริษัทขนส่ง  รถโดยสาร  เรือบริการ หรือ หน่วยงานที�ใหบ้ริการ  ที�จะ

ส่งผลทาํใหเ้สียเวลาหรือยกเลิกรายการท่องเที�ยวทวัรบ์างรายการหรือทั#งหมด  ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกรอ้งค่าเสียหาย ไม่วา่ในกรณีใดๆ ทั#งสิ# น 

ทั#งคา่เสียเวลา  คา่เสียโอกาส คา่เสียความรูสึ้ก และคา่ใชจ้่ายที�บริษัทจ่ายไปแลว้ เป็นตน้   ขอใหท้ราบวา่  ผูจ้ดัจะดาํเนินโดยสุดความสามารถที�จะ

ประสานงานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ลกูคา้ แต่จะไมคื่นเงิน  

• มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมมี่สิทธิ6ในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทั#งสิ# นแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของผูจ้ดักาํกบั  

• ผูจ้ดัจะไมร่บัผิดชอบและไมส่ามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี เนื�องจากเป็นการชาํระค่าทวัรใ์นลกัษณะเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ เช่น ไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระทําที�ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร

เดินทางไมถู่กตอ้ง การถูกปฏิเสธในกรณีอื�นๆ   ไมร่บัประทานอาหารบางมื# อ ไมเ่ที�ยวบางรายการ เป็นตน้ 

• ขอความรว่มมือในเรื�องความประพฤติของคนเดินทางหากผูจ้ดัหรือตวัแทนของประเทศที�ท่านไดเ้ดินทางมา เดินทางไปสู่ หรือเดินทางผ่าน  เห็นวา่

ผูโ้ดยสารประพฤติตนที�อาจก่อใหเ้กิดอันตรายต่อผูเ้ดินทางอื�นๆ หรือทรพัยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบัติหน้าที�ของเจา้หน้าที� (ตัวแทน) หรือไม่

ปฏิบติัตามคาํชี# แจงของเจา้หน้าที� (ตัวแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามที�เห็นสมควรเพื�อป้องกนัไม่ใหค้วามประพฤติดังกล่าวดาํเนินต่อไป ซึ�ง

รวมไปถึงการยบัยั#ง และปฏิเสธใหบ้ริการ 

• การชอ้ปปิ# งการเลือกซื# อของนักท่องเที�ยว เป็นส่วนหนึ�งของการท่องเที�ยว โดยเฉพาะการท่องเที�ยวประเทศเกาหลีใต ้ซึ�งเป็นแหล่งชอ้ปปิ# งที�คนไทย

ชื�นชอบ   โปรแกรมทวัรอ์าจจะมีการรายการพาไปชอ้ปปิ# งยงัสถานที�ต่างๆ โดยการเลือกซื# อของทุกอย่างเป็นเรื�องการตดัสินใจส่วนตวัเสมอ  และ 

ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธิ6ไมร่บัผิดชอบทุกการซื# อของท่าน 

• กระเป๋าลกูคา้ตอ้งยอมรบัในความเสี�ยงของกระเป๋าทุกใบของตวัเอง (ท่านสามารถเลือกซื# อประกนัเพิ�ม เกี�ยวกบัสมัภาระกระเป๋า เพราะสายการบิน

มีกาํหนดการจาํกดัความรบัผิดชอบต่อสมัภาระ)  ทางทวัรจ์ะไมร่บัผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าชา้ อุบติัเหตุ ที�เกิดจากกรณีใดๆ ทั#งสิ# น  ซึ�ง

ลูกคา้ตอ้งเขา้ใจว่า โดยปกติทุกฝ่าย เช่น คนขบัรถ  มคัคุเทศก ์หรือ หวัหน้าทัวร ์ ถึงแมจ้ะพยายามในการดูแลและระวงัเรื�องสัมภาระกระเป๋า

เดินทางลกูคา้ 

ผูร้ว่มเดนิทางตกลงปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและเงื� อนไขการเดนิทางนี ทกุประการและในกรณีมีขอ้พิพาท ใหถ้ือคาํตดัสินของผูจ้ดัเป็นที� สิ นสดุ 

 


