
หนา้ Tour Code Program Day ช่ือกลาง ธุรกจิน าเท่ียว   Update 

1 35-BDNIC+NF0811-1 Nanta Ice Cruise + Namsan Fest 5 Smile to Korea  16/07/18 

มาตรฐานทวัรเ์กาหลี-ราคาถูกและคุม้-พิสูจน์ดว้ยผลงาน ดีลคุณภาพ ไม่ชะโงกทวัร์ 

ก่อนซ้ือทวัร ์ศึกษารายละเอียด เช็คใบอนุญาต เยี่ยมบริษัท จา่ยเงินใหก้รรมการผูมี้อ านาจ เพ่ือไมโ่ดนทวัรโ์กง 
เพ่ิมคุณคา่การเดินทาง รว่มเดินทางไปกบัเรา " การเดินทาง " ของคุณ จะสุขสนุกกวา่ท่ีเคย กบัผูช้ านาญทวัรเ์กาหลีกวา่ 19 ปี 

 
 
 
 
 

 
 

ใหม่สุด สวนสนุกทางด่วน พาคุณ ตี เล่น เตน้ จงัหวะนนัทา เสริมพลงัชีวติ ชมโชว ์! เทควนัโด เก๋ไก๋ยอ้นยุค ตลาดกลางคนืแห่งโซซอน 

โปรแกรม Nanta Ice Cruise + Namsan Fest  เกาหลี 5 วนั 3 คืน  ราคาเร่ิม (บาท) 14,900 

เดินทาง สิงหาคม-ตุลาคม18 สายการบิน BUDGET AIRLINE กรุ๊ปคณะ 20-30 ท่านต่อคณะ 
ท่ีพกั ระดบั 3 ดาวเกาหลี  จดัหอ้งพกั 3 คืน #เมืองอินชอน หรือ #เคียงกีโด หรือ #กรุงโซล 

รถโคช บริการดว้ยรถซ่ึงมีขนาดของรถจะเป็นไปตามจ านวนของผูโ้ดยสาร ปกติก 25 หรือ 30 หรือ 40 หรือ 45 ท่ีนัง่   

อาหาร 
อาหารเชา้@โรงแรม 3 ม้ือ อาหารกลางวนัและค ่า@หอ้งอาหารทอ้งถิ่น 5 ม้ือ   เมนูจดัหลากหลายไม่ซ ้ ากนั #บะหม่ีหนา้ด าจาจงั

เมียง  #บาร์บีคิวหมูไฟ #ไก่ตุ๋นโสม #หมูยา่งคาลบ้ี  #บุฟเฟ่ตบ์นเรือส าราญ Ara Cruise  ฟรี ! น ำ้แร่ด่ืมบนรถวันละ 1 ขวด 
 

วนัแรก (-) 
วนัที่สอง  
(-.L.D)    

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต ้–  สะพานลอยฟ้า “Seoullo 7017” –  ภูเขานมัซาน ท่ีตั้ง 
#หอคอย N Tower  สายเคเบ้ิล Love Rock –  เท่ียวถ  ้าเหมืองทอง “ควงัเมียง“  ผจญภยัไปกบัถ  ้าพิพิธภณัฑท์ี่มีชีวิตแบบหลากมิติ – 
เดินเที่ยวใจกลางเมืองอินชอน – ชุมชนไชน่าทาวน์อายกุว่า 100 ปี – หมู่บา้นเทพนิยาย 

วนัที่สาม 
(B.L.-) 

โลกแห่งหิมะและน ้าแขง็ท่ีใหญ่สุด #One Mount #Snow Park (ค่าบตัรเข้าและค่าเช่าอุปกรณ์ไม่รวมไว้ในค่าทัวร์) –  เรียนรู้
วฒันธรรมการท าคิมบบั (ขา้วห่อสาหร่าย) + แต่งชุดฮนับกแชะถ่ายภาพ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด ์รวมบตัร Special Pass Ticket  

เล่นเคร่ืองเล่นไดไ้ม่จ ากดัรอบ  เทศกาลดอกไม้ ท่องแดนผีดิบ เทศกาลผีเขย่าขวัญ – ใหม่สุด..สวนสนุกทางด่วน แหล่งรวม
ร้านอาหารอร่อย ชอ้ปปป้ิงมอลล ์ หอ้งน ้าสุดชิก  สวนไฟเรือนแสงอนัสวยงามตระการตา และ เคร่ืองเล่นใหม่ ! บอลลูนอวกาศ   

วนัที่ส่ี 
(B.L.-) 

ศูนยน์ ้ ามนัสนเข็มแดง  –  ศูนยเ์คร่ืองส าอางเวชส าอาง  –  ศูนยโ์สมเกาหลี – พระราชวงัมรดกโลกชงัดก – ผ่านชมบลูเฮ้าส์  – 
หมู่บา้นพื้นเมืองนมัซานฮนันก  (ฟรี ! ชมการแสดงโชวเ์ทควนัโด และ/หรือ ตลาดนดัยอ้นยคุ 1890) – ดิวต้ีฟรี – เมียงดอง   
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วนัที่หา้ 
(B.L) 

ศูนยฮ๊์อกเกต็นามู –  สัมผสัประสบการณ์ การตีกลอง เล่นเตน้ จงัหวะนนัทา สุดฮิป #Nanta Academy - แวะซ้ือของฝากติดไมติ้ด
มือท่ีศูนยร์วมของพื้นเมือง (ละลายเงินวอน) – สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ 

Itinerary   
โปรแกรม Nanta Ice Cruise + Namsan Fest  เกาหลี 5 วนั 3 คืน  ราคาเร่ิม (บาท) 14,900 

เดินทาง สิงหาคม-ตุลาคม18 สายการบิน BUDGET AIRLINE กรุ๊ปคณะ 20-30 ท่านต่อคณะ 

โปรแกรมทอ่งเท่ียว ใหม่สุด..สวนสนุกทางด่วน แหล่งรวมร้านอาหารอร่อย ชอ้ปปป้ิงมอลล ์  หอ้งน ้าสุดชิก  สวนไฟเรือนแสงอนัสวยงาม
ตระการตา และ เคร่ืองเล่นใหม่ ! บอลลูนอวกาศ  เพียงแห่งเดียวในเอเชีย  - เมืองอินชอน – เดินเที่ยวใจกลางเมืองอินชอน – หมู่บา้นเทพนิยาย – 
ชุมชนไชน่าทาวน์ แห่งเดียวของเกาหลี มีอายกุว่า 100 ปี – โลกแห่งน ้าแขง็หิมะ #One Mount Snow Park – ถ  ้าเหมืองทอง “ ควงัเมียง “  
ผจญภยัไปกบัถ  ้าพิพิธภณัฑท์ีมี่ชีวิตในแบบหลากมิติและสีสัน – บตัร Special Pass Ticket เล่นเคร่ืองเล่นไดไ้ม่จ ากดัรอบ #สวนสนุกเอเวอร์
แลนด ์ รวมโลกสวนสัตวเ์ปิดที่ Lost Valley ท่องแดนผีดิบ เทศกาลผีเขยา่ขวญั (ตุลาถึงตน้พฤศจิกา) และเทศกาลดอกไม ้ – พระราชวงัโบราณ 
ผ่านชมบลูเฮา้ส์ – ศูนยโ์สมเกาหลี – เคร่ืองส าอางเกาหล ี– ภูเขานมัซาน & หอยคอย N – เตม็อิ่มยา่นแฟชัน่ฮิปเมียงดอง - เรียนรู้วฒันธรรมการท า
เมนูอาหารคิมบบั + แต่งชุดฮนับกแชะภาพถ่าย -  สัมผสัประสบการณ์ การตีกลอง เล่นเตน้ จงัหวะนนัทา สุดฮิป #Nanta Academy ฟรี ! บุฟ
เฟ่ตอ์าหารกลางวนับนเรือส าราญ  #Ara Cruise  
 

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 
Jin Air (LJ) LJ004 2240 0600+1 LJ003 1725 2125 

Jeju Air (7C) 7C2206 0150 0910 7C2205 2035 0050+1 
Jeju Air (7C) 7C2204 0045 0805 7C2203 1930 2345 
(ขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินและตำรำงกำรบินของสำยกำรบินตำมท่ีได้อนุมัติท่ีนั่งจ ำกัดในแต่ละวัน จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 

 

โปรดตรวจสอบ อาย ุของหนงัสือเดินทาง ( Passport ) ของผูโ้ดยสาร ว่าจะตอ้งคงมีอายเุหลือ ณ วนัเดินทาง มากกวา่ 6 เดือนข้ึนไป 
และหนงัสือเดินทางเหลือหนา้กระดาษเพียงพอใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจคนไดป้ระทบัตรา หนงัสือเดินทางอยูใ่นสภาพที่ดี (ไม่ช ารุด)  

DAY วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูม ิ   เชา้ กลางวนั ค ่า 

1 
เจ้าหน้าที่รอต้อนรับดูแล มอบเอกสาร และอธบิายเพิม่เตมิ  (นัดหมายแต่ละคณะก่อนออก
เดินทาง 3 ช่ัวโมงล่วงหน้าก่อนเคร่ืองออก)   

- - - 

ค า่ หน้าเคาน์เตอร์ สายการบิน ใกล้ประตูทางเข้า  

พร้อมกนัท่ีชั้น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เช็คอินหมายเลข  F   Jeju Air (7C) หมายเลข   3-4 
พร้อมกนัท่ีชั้น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เช็คอินหมายเลข  D   Jin Air (LJ) หมายเลข   4-5 
พร้อมกนัท่ีชั้น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เช็คอินหมายเลข  L   T’way   (TW) หมายเลข  5-6 

การอนุญาตให้ท่านผ่านด่านตรวจคนออกนอกประเทศไทย และ ผ่านด่านตรวจคนเข้าประเทศเกาหลีเพ่ือการท่องเที่ยว เป็น
อ านาจของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้ออกเมืองของประเทศไทยหรือประเทศเกาหลีในการพิจารณาและอนุญาตใหเ้ดินทางออกจาก
ประเทศไทย หรือ ใหพ้  านกัอยูใ่นประเทศกาหลีใตเ้พื่อการท่องเท่ียว ทางผูจ้ดัไม่มีอ  านาจและไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได้ 

หากท่านต้องซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศเพ่ือไปและกลบักรุงเทพฯ 
กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาเดินทางได ้
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ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าชา้หรือการเปล่ียนแปลงเวลาของเท่ียวบินหรือการเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง 
 

ขอ้แนะน า 
 หากท่านมีปัญหาเร่ืองอาหารกรุณาแจง้ทางผูจ้ดัทราบล่วงหนา้ 
 หา้มน าผลไมแ้ละเน้ือสัตวทุ์กชนิดเขา้ประเทศเกาหลีใต ้หากพบจะตอ้งเสียค่าปรับ 
 เตรียมสัมภาระขนาดกลาง เน่ืองจากโรงแรมที่พกัในเกาหลีไม่มีบริกรช่วย (แนะน า ตลอดทริปจะตอ้งดูแลกระเป๋ายกข้ึนลงห้องดว้ยตวัท่าน

เอง เพื่อป้องกนัหลายกรณีท่ีอาจเกิดข้ึนได)้   
 กระเป๋าทุกใบจะตอ้งฝากใหก้บัทางเจา้หนา้ที่สายการบินดว้ยตวัท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภยัของสายการบิน  
 ทรัพยสิ์นมีค่าและแตกหักง่าย  เช่น เงิน อญัมณี  อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ กลอ้งถ่ายรูป อุปกรณ์วีดีโอ เอกสารที่แลกเปลี่ยนเป็น

เงินได ้ เอกสารทางธุรกิจ หนงัสือเดินทาง เกบ็ติดตวัเสมอ 

 สนามบินสุวรรณภูมิ  “ ไม่มีการประกาศเรียกลูกคา้ข้ึนเคร่ือง ”  กรุณารอท่ีประตูข้ึนเคร่ืองอยา่งนอ้ย 30 นาที ก่อนเวลาเคร่ืองออก 
 น าเส้ือแจ็คแกต็ติดตวัข้ึนเคร่ืองดว้ย เพราะอากาศอาจจะเยน็และเพื่อการพกัผ่อนท่ีอบอุ่น  (ส าหรับ มือใหม่ หรือ คนกลวัวนัแรกๆ จะ jetlag 

หรืออาการเมาเวลาจากการเปลี่ยนโซนเวลาของโลก แนะน า :  นอนให้มากที่สุด หรือ ทานยาแกเ้มา เพราะมีมีฤทธ์ิท าให้นอนหลบั ไม่ด่ืม
สุราหรือของมึนเมา และด่ืมน ้ามากๆ) 

 

DAY วนัที่สอง  สนามบินนานาชาตอินิชอน ประเทศเกาหลใีต้  - กรุงโซล – เมืองอนิชอน เชา้ กลางวนั ค ่า 

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

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

เชา้ ICN Landing  ถึงสนามบินนานาชาติอินชอน หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้   
รถโค๊ชพาท่านขา้มทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพื่อความหวงัในการรวมชาติที่ยาวกว่า 4.42 กม.  มี
ยอดโดมสูง 107 เมตร  ไปยงัจุดหมายปลายทางการท่องเท่ียวของวนัน้ี 

 #สะพานลอยฟ้า “ Seoullo 7017 ” ทีเ่ปลี่ยนจากทางส าหรับรถ  ให้เป็นทางส าหรับคน ก่อสร้างสมยัปี 1970 

และกลายร่างเป็นสวนลอยฟ้าในปี 2017 น้ี  เพื่อการยกระดบัคุณภาพชีวิตเมืองใหญ่ใหดี้ข้ึน ถือเป็นงานนวตักรรมสีเขียวคู่กบั
วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างย ัง่ยืน  โดยฝีมือกลุ่มนักออกแบบชั้นน า
เกาหลีใต้ร่วมกับบริษัทสถาปนิกระดับโลกอย่าง  MVRD ของ
เดนมาร์ก  ตลอดเส้นทางเดิน  เราจะได้สัมผัสกับตึก ต่างๆ ที่ มี
ความหมายกบัชาวกรุงโซล และสวนกระถางพนัธ์ุไมต่้างๆ กว่า 200 
สายพนัธ์ุทัว่กรุงโซล ที่จะสลบัสับเปลี่ยนกนัผลิใบออกดอกกนัตลอด
ทั้งปี ความดีงามอีกอยา่งคือบนทางเดินยงัรายลอ้มไปดว้ยของดีเกาหลี เช่น ศูนยข์อ้มูลนกัท่องเที่ยว ร้านกาแฟ ร้านอาหารว่าง 
ขนมพื้นเมือง  ร้านขายของที่ระลึก  ร้านรวง  คาเฟ่หนังสือ ลานกิจกรรม เป็นตน้ มาเดินช่วงระหว่างวนัจะไดอ้ารมณ์นึง มา
ช่วงตอนดึกสะพานกจ็ะเปิดไฟเรืองแสง ท าใหไ้ดฟี้ลอีกแบบนึง เรียกไดว้่ามาเที่ยวไดทุ้กเวลาเลย 

บ่าย พาท่านขึน้ภูเขานัมซาน #Namsan – ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงและอิสระถ่ายรูปคู่หอคอย 

N Tower เป็น 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก  สูงถึง 
480 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล สถานท่ีละครหนงัเกาหลีหรือหนงัไทย

https://www.mvrdv.nl/en/home
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สไตลเ์กาหลีมาถ่ายท ากนั (ความเช่ือ: เตรียมแม่กุญแจลูกกุญแจเพื่อไปล็อคกุญแจคู่รัก ณ Love Rock Cable  ซ่ีงเช่ือกนัว่า ถา้
ใครข้ึนมาคลอ้งกุญแจและโยนลูกกุญแจท้ิงไป คู่รัก คู่ครอบครัว คู่เพื่อน คู่พี่นอ้ง คู่มิตรนั้นจะมีความรักท่ีย ัง่ยนืหรือไม่มีใคร
มาพรากจากกนัได)้  (ค่าบตัรลิฟท์ขึน้สู่จุดชมวิวบนหอคอย  ไม่รวมไว้ในค่าทัวร์)     

เที่ยง เมนูหมูไฟหรือบลูโกกิ  เป็นเน้ือหมูสไลดห์มกัซอสคนัจงัและเคร่ืองปรุงรส ผดัยา่งขลุกขลิกบนกะทะ  
#ถ ้าเหมืองทอง  “ ควังเมียง ” ผจญภยัไปกบัถ  ้าพิพิธภณัฑ์ที่มีชีวิตในแบบหลากมิติและสีสัน (เปิดตวัใหม่) สถานที่

แห่งน้ีเป็นเหมืองขดุทองของญ่ีปุ่ นในอดีต   หลงัจากหมดยุคการล่าอาณานิคม เหมืองทองแห่งน้ีจึงถูกปล่อยท้ิงร้าง ปัจจุบนั

ทางการเกาหลีไดป้รับปรุงและพฒันาถ ้าแห่งน้ีให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ถ  ้าแห่งน้ีจึงถือไดว้่าเป็นพิพิธภณัฑ์มรดกแห่งความ
สร้างสรรคแ์ละอนุรักษ ์ ยงัเป็นสถานที่ส าคญัทางประวติัศาสตร์ มีความลึกถึง 8  ชั้น (อนุญาตเขา้ชมแค่ 2 ชั้นบน)  ภายในถ ้า
มีความยาวถึง 275 เมตร จะแบ่งออกเป็นห้องๆ โดยไดรั้บการออกแบบจากศิลปินช่ือดงัทัว่ประเทศเกาหลีใต ้เช่น ห้องแห่ง
แสงสว่างและความมืด, ห้องสวนสวยธรรมชาติ, ห้องจดังานเลี้ยง ประชุมสัมมนา, ห้องพิพิธภณัฑ์สัตว์น ้ า, หอ้งถนนสีทอง
หรือเส้นทางแห่งความมัง่คัง่และสุขภาพดี, ห้องน ้ าตกสีทองท่ีมีความสูง 3.6 เมตรและกวา้งถึง 8.5 เมตร, ห้องพระราชวงั
ทองค า, ห้องจัดแสดงโครงสร้างของถ ้ าควงัเมียง และห้องจัดแสดงไวน์ ไวน์คุณภาพดีท่ีน ามาจัดแสดงมาจากทัว่ประเทศ
เกาหลีใต ้ท่านสามารถชิมและเลือกซ้ือไวน์ไดจ้ากท่ีน่ี หากคุณเป็นแฟนคลบัของภาพยนตร์เร่ืองเดอะฮอบบิท และเดอะลอร์ด
ออฟเดอะริงส์ คุณจะไดพ้บกบัประติมากรรมตวั “กอลลมั”ที่ส่งตรงมาจากผูก้  ากบัของเร่ือง นอกจากน้ีแลว้ท่านสามารถน า
ขวดพลาสติกไปเติมน ้าแร่จากธรรมชาติภายในถ ้าไดฟ้รี 

บ่าย พาท่านเดินออกก าลังกาย ยอ้นอดีตของเมืองอินชอนกลับไปในช่วงที่คาบสมุทรเกาหลีเปิดประเทศทางการค้ากับ

ต่างประเทศ ช่วงปี ค.ศ. 1883  #ย่านชุมชนไชน่าทาวน์ เพียง
แห่งเดียวของเกาหลี มีอายุกว่า 100 ปี ที่ยงัคงรักษาขนบธรรมเนียม
และวิถีชีวิตของชาวจีนไว้เป็นอย่างดี ยงัเป็นถิ่นก  าเนิดของจาจัง
เมียน  จาจังเมียนน้ีเป็นบะหม่ีแห้งคลุกด้วยซอสด าหวานท าจาก
เตา้เจ้ียวด ามีลกัษณะขน้ เรียกไดว้่าเป็นหน่ึงในอาหารประจ าชาติของ

เกาหลีใต ้ซ่ึงไดรั้บความนิยมในเกาหลีและเกือบทุกร้านอาหารจีนใน
เกาหลี    มีส่ิ งก่อสร้างต่างๆ จะเป็นแบบจีนผสมกับเกาหลี ซ่ึ ง
ผสมผสานกนัไดอ้ย่างลงตวั และยงัมีขนมปัง คุกกี้  ของจีน ท่ีข้ึนช่ือ
อีกดว้ย   

 #หมู่บ้านเทพนิยาย หรือ "ดงฮวามาอึล" เป็นโครงการปรับ
สภาพแวดลอ้มท่ีอยูอ่าศยัให้มีความน่าอยูม่ากข้ึน โดยให้นกัจิตกรรม
ช่วยกนัเสกบา้นแสนธรรมดาให้กลายเป็นหมูบา้นเทพนิยาย นักจิต
กรรมช่วยกนัวาดภาพที่มีสีสันสดใสตามฝาผนัง ก  าแพง ซุ้มประตูและตรอกซอยตลอดทางเดิน โดยมีหลากหลายทีมสุด
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คลาสสิคให้ท่านไดถ้่ายรูปคู่กบัตวัการ์ตูน อาทิเช่น หนูน้อยหมวกแดง พินอคคิโอ สโนวไ์วท์กบัคนแคระทั้ง 7  ปีเตอร์แพน 
อะลาดินกบัตะเกียงวิเศษตวัการ์ตูนจากดิสน่ีย ์หรือตวัการ์ตูนชุดพื้นเมืองชาวเกาหลี นอกจากท่านจะไดถ้่ายรูปเล่นเก๋สุดๆ 
แลว้ ท่านยงัสามารถเพลิดเพลินไปกบัร้านกาแฟน่ารักๆ และร้านคา้ของท่ีระลึกทอ้งถิ่น 

ค ่า ลิม้ลองบะหมี่หน้าด าจาจงัเมียน ในบริเวณใกลย้า่นไชน่าทาวน์ ถิ่นก  าเนิดอาหารเมนูน้ีในเกาหลี 

หลงัจบรายการท่องเท่ียว ค  ่าคืนน้ี...ขอส่งทุกท่านพกั 

พาท่านเขา้เช็คอินท่ีพกั ณ โรงแรม  พาท่านเขา้เชค็อินที่พกั 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 วนัที่สาม   เมืองเคยีงกโีด เชา้ กลางวนั ค ่า 

3  x x - 

เชา้  รับประทานอาหารเช้า แบบอเมริกันเกาหลีชุด หรือ เซมิ ที่ ห้องอาหารโรงแรม 
 โลกแห่งลานน ้าแข็งเล่นหิมะ 365 วัน #Snow Park #One Mount  ตั้งอยู่ท่ีเมือง GOYANG ดว้ย

พื้นท่ีมากถึง 161,602 ตารางเมตร ภายในแบ่งพื้นท่ีเป็นหลายส่วนพร้อมดว้ยส่ิงอ  านวยความสะดวกมากมาย เช่น Fitness & 
Golf, Club, Water Park, Shopping Mall, Roof Garden, Snow Park เป็นตน้ นอกจากน้ียงัเคยเป็นสถานที่ถ่ายท ามิวสิควีดี
โอเพลง "เจนเทิลแมน" (Gentleman) ของ "ไซ" หรือ"ปาร์ค แจ-ซัง" นกัร้องหนุ่มชาวเกาหลีใต ้เจา้ของเพลง "กงันมั สไตล์" 
ท่ีโด่งดงัไปทัว่โลก หรือ แมก้ระทัง่รายการยอดฮิต Running Man กเ็คยมาถ่ายท าที่น่ี  ท่านสามารถซ้ือบตัรเขา้สู่โลกแห่งสวน
หิมะและสวนน ้ าแข็ง " Snow Park " ในร่มที่ใหญ่สุดของประเทศเกาหลี ณ ขณะน้ี  โดยท่านสามารถเพลิดเพลินกบัการข่ี
เคร่ืองเล่นสุดน่ารักบนลานน ้ าแขง็ เช่น  จักรยานคู่รัก จักรยานเด่ียว รถเฟอร์ร่ี กะบะสเลดแซนตา้ เป็นตน้ หรือ เขา้สู่โลกของ
หิมะที่อุณหภูมิติลบ -2 องศาเซลเซียส กบั การเล่นสโนสเลดบนลานหิมะ (มีการจ ากดัอาย)ุ หรือสนุกกบัการตดัหิมะเล่นกนั
แบบลืมอายุกนั ( ค่าบตัรเข้า Snow Park 15,000วอน ค่าถงุมือ 2,000วอน ค่าเช่าเส้ือแจ็คเกต็สกี 5,000วอน ค่าสุนัขฮักกีล้าก
เล่ือน Dog Sledge บนลานน า้แขง็ส าหรับเดก็ 9,000วอน ไม่รวมไว้ในค่าทัวร์ ฝากไกด์ช่วยซ้ือได้)  

เรียนรู้วธิีการท าคมิบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) อาหารง่ายๆที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม แปลว่า สาหร่าย บบั แปลว่า ขา้ว 
จะเป็นแท่งยาวๆ แลว้เคา้ก็จะหั่นเป็นช้ินๆพอดีค า จ้ิมกะซีอิ้วคงัจังเกาหลีหรือวาซาบิก็ได ้จำกนั้นเชิญท่ำนร่วมเป็นส่วน
หน่ึงของชำวเกำหลีโดยกำรแต่งกำยชุดประจ ำชำติต่ำงๆ (ชุดฮันบก) พร้อมถ่ำยรูปเป็นท่ีระลึก เพ่ือไปอวดคนทำงบ้ำน 

เที่ยง  เมนูหมูย่างคาลบี #KALBI  อาหารพื้นเมืองเกาหลีป้ิงยา่งท่ีเลื่องช่ือและรู้จกักนัดีทัว่โลก 
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บ่าย สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  #Everland “ ดิสนียแ์ลนดเ์กาหลี ”  สวนเปิดในหุบเขาที่มีช่ือเสียงมากที่สุดของประเทศ 

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

กบัเคร่ืองเล่นต่างๆ  ซ่ึงท่านสามารถเลือกเล่นเคร่ืองเล่นได้ไม่จ ากัดรอบ  ไม่ว่าจะเป็นทีเอ็กเพรส รถไฟเหาะ หนอน
สะบดั ชาร์ป โรงหนังสามมิติ บา้นผีสิงหมุน ตีลงักาสองตลบ ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ที่น่ี ชมความน่ารัก

ของหมีที่สามารถส่ือสารกับคนขบัไดอ้ย่างดี อีกทั้งยงัมี LINE Store ส าหรับ ชาวสาวก LINE ให้แช๊ะภาพ  คร้ังแรกของ
โลก !  เปิดโลกสวนสัตวเ์ปิดที่ Lost Valley กบัรถบสัสะเท้ินน ้าสะเท้ินบก และอื่นๆ  อีกทั้งใหส้าวกชาว K-POP  ไดมี้โอกาส
ชมคอนเสิร์ต K-POP ผ่านเทคนิคพิเศษเสมือนจริง “ HOLOGRAM “ (มค่ีาใช้จ่ายเพ่ิม)  ที่ท  าใหท้่านรู้สึกว่าก  าลงัรับชมศิลปิน
ท าการแสดงตวัเป็นๆ ต่อหน้าเรา  กบัศิลปินนกัร้องจากค่ายดงัในเกาหลี  นอกจากน้ีท่านยงัสามารถชอ้ปป้ิงในร้านคา้ของท่ี
ระลึก และสุดทา้ยเดินชมและถ่ายรูปกบัสวนดอกไมซ่ึ้งผลดัเปลี่ยนหมุนเวียนตามฤดูกาล เช่น ฤดูร้อนจะเป็นดอกกุหลาบและ
ดอกลิลลี่บาน ฤดูใบไมผ้ลิจะเป็นดอกทิวลิปบาน ฤดูใบไมร่้วงจะเป็นดอกเบญจมาศบาน  ขบวนพาเหรดตามวนัเวลา    

สุดมนัส์กบั 2 เทศกาล  #สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 

ฉีดสาดน า้ Water Fun  ส าหรับท่านท่ีเดินทางช่วง กรกฎาคม – 25 สิงหาคม ท่านจะไดร่้วมสนุกกบัการยิงปืน
ฉีดน ้ าสงกรานตเ์กาหลีปีละคร้ัง สนุกสนานเล่นน ้ ากบับอมบอมแมน และขบวนพาเหรด ท่ีลานคานิวลัและ
โซนร๊อควิล 
ท่องดินแดนผดีบิ กบั เทศกาลผเีขย่าขวญั ส าหรับท่านท่ีเดินทางช่วง 30 สิงหาคม – 10 พฤศจิกายน พบกบั
เทศกาลผเีขยา่ขวญั เทศกาลท่ีเต็มไปดว้ย แสง สี เลือด ท่ีเกิดข้ึนท่ี Blood City พบกบัค่ายทหารท่ีสูร้บกบัซอม
บ้ี ในวนัท่ีพระจนัทร์เต็มดวงเพียงวนัเดียวเท่านั้น ซอมบ้ีท่ีหิวโหยเลือดของมนุษยจ์ะจบัมนุษยม์าเป็นเหยือ่ของ
พวกมนั  คุณเท่านั้นท่ีจะรู้ !  ผูค้นท่ีอยูใ่นนั้นจะรอดออกไดห้รือไม่หรือจะเป็นเหยือ่ของซอมบ้ี !  

ค ่า อิสระอาหารค ่า #แลนด์มาร์คใหม่เกาหลี #สวนสนุกทางด่วน  แหล่งรวมร้านอาหารอร่อย ช้อปปป้ิงมอลล์  

ห้องน ้าสุดชิก    ฟรี ! บัตรเข้าชมสวนไฟ
เรือนแสงอันสวยงามตระการตา มาพร้อม
ปรากฏการณ์ที่ไม่ธรรมดา ทุกครอบครัวและ
ทุกคู่รักจะได้ร่วมเดินทางไปตามหากระต่ายในดวง
จันทร์ ที่หมู่ดวงดาวไฟแอลอีดีนับลา้นล้านดวง ราย
ลอ้มดว้ยประติมากรรมสีสันแห่งไฟใน 12 โซน เช่น 
สวนดอกไมไ้ฟ  ป่าแห่งห้ิงห้อย อุโมงค์กาแล็กซ่ี 101 
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มาตรฐานทวัรเ์กาหลี-ราคาถูกและคุม้-พิสูจน์ดว้ยผลงาน ดีลคุณภาพ ไม่ชะโงกทวัร์ 

ก่อนซ้ือทวัร ์ศึกษารายละเอียด เช็คใบอนุญาต เยี่ยมบริษัท จา่ยเงินใหก้รรมการผูมี้อ านาจ เพ่ือไมโ่ดนทวัรโ์กง 
เพ่ิมคุณคา่การเดินทาง รว่มเดินทางไปกบัเรา " การเดินทาง " ของคุณ จะสุขสนุกกวา่ท่ีเคย กบัผูช้ านาญทวัรเ์กาหลีกวา่ 19 ปี 

(ยาวท่ีสุดในเกาหลี) ทะเลแห่งดวงดาว หอ้งแสดงงานศิลปมีเดีย อุโมงคไ์ฟวิ่ง สวนลบั สวนสนุก  ป่าแฟนตาซี ถนนพิศวงแห่

งบลู สวนสารภาพรัก และ เส้นทางแห่งแสงจนัทร์   และ เคร่ืองเล่นใหม่ ! บอลลูนอวกาศ  เพียงแห่งเดียวในเอเชีย 
รองรับไดเ้พียง 14 ท่าน เพื่อข้ึนชมวิวบนท่ีสูงจากพื้นดิน 35 เมตร พร้อม จิบเคร่ืองด่ืมบนที่สูง (ค่าบตัรพร้อมเคร่ืองด่ืม ท่าน
ละ 12,000วอน) 
หลงัจบรายการท่องเท่ียว ค  ่าคืนน้ี...ขอส่งทุกท่านพกั 

พาท่านเขา้เช็คอินท่ีพกั ณ โรงแรม  พาท่านเขา้เชค็อินที่พกั 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 วนัที่ส่ี   กรุงโซล  เชา้ กลางวนั ค ่า 

4  x x - 

เชา้  รับประทานอาหารเช้า แบบอเมริกันเกาหลีชุด หรือ เซมิ ที่ ห้องอาหารโรงแรม 
 งานนวตักรรมวิจยัช้ินใหม่ล่าสุดของเกาหลี  #ศูนย์น ้ามันสนเข็มแดง ซ่ึงผลิตจากใบสนเขม็แดงในประเทศเกาหลี  เพื่อ

ช่วยผูท้ี่มีปัญหาเร่ืองไขมนัอุดตนัในเส้นเลือด คลอเรสเตอรอลในเลือดสูง ไขขอ้เส่ือม หรือ การไหลหมุนเวียนของเลือด  เป็น
ตน้ กว่าจะมาท าเป็นน ้ ามนัสนสกดัได ้1 แคปซูล ตอ้งใชใ้บสนเขม็แดงประมาณ 2.7 ก.ก.  แนะน าใหทุ้กท่านเลือกซ้ือเป็นของ
ฝากสุขภาพเพื่อตวัท่านเองและคนที่ท่านรักหรือคนที่ท่านเคารพ  เพราะเป็นสารอาหารธรรมชาติ  ท่ีวิจยัจากโรงพยาบาลชั้น

น าในเกาหลีแลว้ว่า ไม่มีผลขา้งเคียง #ศูนย์ผลิตภัณฑ์ความงาม เคร่ืองส าอางเวชส าอาง  ให้ท่านเลือกซ้ือคอส
เมติกหลากยี่หอ้คุณภาพท่ีผูห้ญิงชาวเกาหลีทั้งสาวทั้งไม่สาว ลว้นให้ความส าคญักบัเร่ืองผิวหน้าค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะใน
กลุ่มบ ารุงผิวพื้นฐาน Skin Care และฟังค าแนะน าการดูแลผิวพรรณ จากผูช้  านาญการ   

เที่ยง เมนูเปิบพสิดาร-ไก่ตุ๋นโสม อาหารวงัในสมยัก่อน เช่ือกนัว่าบ ารุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตวั ในหมอ้ดินร้อน   
บ่าย #ศูนย์โสมเกาหลี  ทุกท่านจะไดรู้้จกัสมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแห่งมวลสมุนไพร  เพราะเกาหลีใตเ้ป็นประเทศที่มี

การผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลก  ซ่ึงใครใครท่ีไดม้าเท่ียวก็จะช่ืนชอบหาซ้ือเป็นของฝากเพราะราคาท่ีถูก
ว่าเมืองไทยและคุณประโยชน์นานัปการ เช่น ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบยอ่ยอาหารและปอด ช่วยท าให้จิตใจสงบ
และเพิ่มพละก าลงัโดยส่วนรวม  สรรพคุณทางการแพทย ์ช่วยบ ารุงหวัใจ ป้องกนัโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทาง
เพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง   

เยี่ยมชม #พระราชวังชังดก-สมบัติแห่งชาติที่ถูกจดทะเบียนเป็นมรดกทางวฒันธรรมของโลก ถูกกล่าวขานว่าเป็น

พระราชวงัแบบอย่างทางสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมทางภูมิประเทศที่สวยงามไร้ที่ติในช่วงเวลาหลายร้อยปีที่ผ่านมา 
โดยเฉพาะกษัตริย์โกจอง ซ่ึงเป็นกษตัริยอ์งค์
สุดท้ายของราชวงศ์โชซอน ซ่ึงต่อมาทรงถูก
บังคับให้สละราชสมบัติโดยญ่ีปุ่ นในปี ค.ศ. 
1907 แ ต่พระองค์เองก็ทรงประทับอยู่ที่
พระราชวังแห่งน้ีจนส้ินพระชนม์ในปี ค.ศ. 
1919 (สวนลับบีวอน อุทยานพักผ่อนของ
เจ้าชายรัชทายาทในสมัยราชวงศ์โซซอน ซ่ึงไม่ได้รวมไว้ในค่าทัวร์ ด้วยข้อจ ากัดของเวลาท่องเที่ยว และ การส ารองรอบเข้า)  
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มาตรฐานทวัรเ์กาหลี-ราคาถูกและคุม้-พิสูจน์ดว้ยผลงาน ดีลคุณภาพ ไม่ชะโงกทวัร์ 

ก่อนซ้ือทวัร ์ศึกษารายละเอียด เช็คใบอนุญาต เยี่ยมบริษัท จา่ยเงินใหก้รรมการผูมี้อ านาจ เพ่ือไมโ่ดนทวัรโ์กง 
เพ่ิมคุณคา่การเดินทาง รว่มเดินทางไปกบัเรา " การเดินทาง " ของคุณ จะสุขสนุกกวา่ท่ีเคย กบัผูช้ านาญทวัรเ์กาหลีกวา่ 19 ปี 

(ในวนัจันทร์ ซ่ึงเป็นวนัหยุดประจ าสัปดาห์ของพระราชวงั ขอปรับเปลี่ยนไปเป็นพระราชวงัเคียงบก หรือ พระราชวงัอื่ นๆ 
นัง่รถผ่านถนนสายส าคญัท่ีมีการเปิดปิดเป็นเวลา-สถานท่ีตั้งท  าเนียบและบลูเฮาทห์รือบา้นประจ าต าแหน่งประธานาธิบดี     

บ่ายบ่าย สุดยอดประสบการณ์ Taekwondo Show และ/หรือ Chosun Night 1890  ณ #หมู่บ้านวัฒนธรรม
นัมซาน ท่ีตั้งของบา้นชนชั้นยางบางหรือชนชั้นราชการหรือชั้นสูงของเกาหลีในอดีต ท่านไดเ้ห็นภาพการใชชี้วิตประจ าวนั 

เคร่ืองใชไ้มส้อย การกิน การอยู่  และการจัดแต่งบา้น  ชมการแสดงโชว์เท
ควันโด กีฬาประจ าชาติเกาหลี โดยรากฐานของเทควนัโดคือแทกคียอน เป็น
รูปแบบการต่อสู้แบบดั้ งเดิม โบราณของชาวเกาหลี  เรียนรู้วิธีการป้องกัน
ตวัเองโดยใชมื้อและเทา้ จุดมุ่งหมายสูงสุดของการฝึกเทควนัโดคือการพฒันา
บุคลิกภาพและอุปนิสัยของผูฝึ้กทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจและวิญญาณ  ยอ้น
อดีตกลบัไปสู่ยคุท่ีเกาหลียงัอยูก่นัเป็นชนเผ่า เทควนัโดนั้นเป็นการรู้กนัในช่ือท่ี
แตกต่างกนัไปจากยุคสู่ยุค และถูกพบว่ามีการเติบโตอย่างรวดเร็วในยุคของ
สามอาณาจักร (ช่วงระหว่างศตวรรษที่ส่ีถึงเจ็ด คราวที่อาณาจักรโกกุเรียว 
ซิลลาและแบกเชต่อสู้กันเองเพื่อชิงความเป็นใหญ่ในคาบสมุทรเกาหลี)  

ปัจจุบนัเทควนัโดเป็นกีฬาท่ีแพร่หลายไปทัว่โลก  พาท่านย้อนยุด สุดเก๋ไก๋ 
เดินตลาดกลางคืนแห่งโชซอน ท่านจะไดส้ัมผสักลิ่นอายในยุคของโชซอน 
ซึมซับวฒันธรรมเกาหลี พร้อมทั้งเรียนรู้เคร่ืองดนตรีโบราณ เรียนรู้วิธีการท า
เค้กขา้วแบบดั้งเดิม สอนการเขียนช่ือบนพดั นอกจากน้ีภายในงานยงัมีการ
แสดงที่หาชมไดย้ากในปัจจุบนัใหท้่านไดช้มกนั มีการละเล่น เกมส์ต่างๆ เลือก
ซ้ือผลิตภณัฑแ์ฮนดเ์มด  

เยน็ #ดิวตี้ฟรี (ปัจจุบันเป็นท่ีนิยมมาก เพราะ ดิวต้ีฟรีประเทศน้ี มีถึง 5 บริษัท
แข่งขนักนั)  เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง ณ  ห้างปลอดภาษีล๊อตเตห้รือชินเซเก  
ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมน าเขา้จากต่างประเทศมากมายหลากหลาย
ชนิด รวมทั้งสินคา้แบรนดเ์กาหลียอดนิยมที่ชาวเกาหลี ชาวจีน และชาวญ่ีปุ่ น   

เยน็ เตม็อิม่  #เมียงดอง " ถนนแฟช่ันของเกาหล ี"  อิสระชอ้ปป้ิงบริเวณเมียงดอง Myeongdong ถูกขนานนามว่า " ถนน

แฟชัน่ของเกาหลี " แหล่งรวมความฮิปใหม่ ไม่ตกเทรน ! ราคาระดบักลางถึงสูง
เม่ือเทียบกับตลาดทงแดมุน ห้างบูติกหลากยี่ห้อตั้งแต่แบรนด์เนมต่างชาติถึง
เกาหลี ร้านเส้ือผา้มีสไตลห์้องเล็กๆ  ร้าน Creative Lifestyle  ร้านรองเทา้ ร้าน
ท าผม ร้านเคร่ืองประดบั ร้านคอสเมติก  ร้านกาแฟ ร้านไอศครีม ร้านขนม    

เยน็ *อิสระอาหารค า่ ณ ย่านช้อปป้ิงเมียงดง เพ่ือความคุ้มค่าในการช้อปป้ิง* 
หลงัอาหารค ่า หลงัจบรายการท่องเที่ยว พาท่านเดินทางกลบัท่ีพกั 

 

DAY วนัที่ห้า  กรุงโซล  - สนามบนินานาชาตอินิชอน – กรุงเทพฯ เชา้ กลางวนั ค ่า 

5  x x - 

เชา้  รับประทานอาหารเช้า แบบอเมริกันเกาหลีชุด หรือ เซมิ ที่ ห้องอาหารโรงแรม 
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เชา้ เพื่อนที่ดีในการด าเนินชีวิต ! #ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู ตน้ไมฮ๊้อกเกต็นามูชนิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจาก

มลภาวะและระดบัสูงเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร เมลด็ของพนัธ์ุฮ๊อกเกต็น้ี...ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามารับประทานเพื่อ
ช่วยดูแลตบัใหส้ะอาดแขง็แรง ป้องกนัโรคตบัแขง็ไม่ถูกท าลายจากการด่ืมแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหารและ
ยา       

น าท่านร่วมสนุกกับประสบการณ์พเิศษ !  การตกีลอง เล่นเต้น จงัหวะนันทา สุดฮิป #Nanta 

Academy  เปิดด าเนินการโดยทีมงานแสดงโชว ์ ” Nanta ”  โชวท์ี่เคย
ดึงดูดคนดูในเกาหลีมากกว่า 10 ลา้นคน โปรแกรมน้ีคุณจะไดมี้โอกาส พบกบั
นกัแสดงปัจจุบนัหรืออดีตของนนัทาโชว ์ ผูท้ี่จะมาสอนคุณในทุกท่วงท่าที่จ  าเป็น
ต่อการเป็นในการแสดงนนัทาโชว ์ ตั้งแต่เทคนิคการออกก าลงักาย การจบัไม้
กลอง  การตีกลองตามจงัหวะซามูโนริ คือ การเคาะจงัหวะใหเ้ป็นเสียงดนตรีของ

ชาวเกาหลีที่นนัทาโชวน์ ามาใชใ้นการแสดง และท่าเตน้สุดน่ารัก ! อยา่งมืออาชีพ โดยไม่จ าเป็นต้องมปีระสบการณ์มา
ก่อน !   เหมาะสมกบัคนทุกเพศทุกวยั 

เที่ยง ฟรี !!  อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์บนเรือส าราญ #Ara Cruise    พร้อมล่องเรือชมคลองแห่งแรกของเกาหลี ที่

เรียกว่า “GYEONGIN ARA WATERWAY” บนเรือส าราญสุดหรูที่น่าต่ืนตาต่ืนใจ ล่องเรือไปตามทางน ้าท่ีเช่ือมต่อแม่น ้าฮัน
และทะเลตะวนัตก ภายในเรือมีห้องโถงพร้อมเวทีการแสดง
ความบันเทิงให้ท่านได้รับชม หากท่านใดที่ตอ้งการสัมผัส
ธรรมชาติสองขา้งทางยงัสามารถข้ึนไปดา้นบนชั้นสองเพื่อชม
ทศันียภาพสองขา้งทาง ระหว่างทางเดินเรือท่านจะไดเ้ห็นมุม
เลก็ๆของน ้ าตกจ าลองท่ีต่ืนตาต่ืนใจให้ท่านไดเ้กบ็ถ่ายภาพไป
อวดคนที่บา้นอีกดว้ย (หากเรือส าราญงดให้บริการด้วยเหตุผลใดๆ 
ก็ตาม ทางผู้ จัดจะปรับเปลี่ยนเป็นเมนูหมูหมึกโอซัมบลูโกกิ ท่ี
ห้องอาหารท้องถิน่เกาหลี)  

บ่ายบ่าย แวะซ้ือของฝากตดิไม้ตดิมือที่ศูนย์รวมของพ้ืนเมือง (ละลายเงินวอน)  ก่อนอ าลาเกาหลี  แวะซ้ือของฝาก

ติดไมติ้ดมือท่ีศูนยร์วมของพื้นเมือง (ละลายเงินวอน)  สาหร่ายหลากรูปแบบ หลากรสชาติ ขนมอร่อยต่างๆ ซีเรียลชอ็คโก 
กาแฟ กระดูกมา้เจจูโด  ขนมโสม ชาโสม เคร่ืองส าอางโสม หมอนสุขภาพ  กิมจิ  เป็บโปโร้ (ป๊อกกี้ เกาหลี) ชินราเมง (มาม่า
เกาหลี) ของใชใ้นบา้น ลูกบอลซักผา้  เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ของที่ระลึก เป็นตน้  

เยน็.....ข้ึนอยูก่บัวนัและเวลาท่ีเดินทาง  เหินฟ้ากลบักรุงเทพฯ 
บำงสำยกำรบินมชุีดกล่องสแนค็บลอ็กให้ผู้โดยสำรบนเคร่ืองบิน และมีบริกำร Air Cafe จ ำหน่ำย  อำหำร เคร่ืองด่ืม และขนมคบเคีย้ว 

ค ่า.....เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ
 

รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากผูจ้ดัอีกคร้ังหน่ึง   สงวนสิทธิในเร่ืองเที่ยวบินและตารางบินสายการบิน ราคา และ รายการ 
เปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนได ้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  ผูจ้ัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี เน่ืองจาก
เป็นการช าระค่าทวัร์ในลกัษณะเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ เช่น ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระท าที่
ส่อไปในทางผิดกฎหมาย  เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ   ไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่เท่ียวบางรายการ เป็นตน้ 
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เพ่ิมคุณคา่การเดินทาง รว่มเดินทางไปกบัเรา " การเดินทาง " ของคุณ จะสุขสนุกกวา่ท่ีเคย กบัผูช้ านาญทวัรเ์กาหลีกวา่ 19 ปี 

ขอบคุณท่ีมำของภำพดดีจีำกกำรท่องเที่ยวเกำหล ี www.visitkorea.co.kr ภำพทั้งหมดที่แสดงใช้เพ่ือประกอบควำมเข้ำใจ 
 
 
 

เมนูอาหารทวัร์ส าหรับคณะ (ภาพอาหารที่แสดงใชเ้พื่อประกอบความเขา้ใจ) 
ลิม้ลองบะหมี่หน้าด าจาจังเมียน เสิร์ฟท่านละ 1 ชามโต ในยา่นอินชอนไชน่าทาวน์เกาหลี บะหม่ี
หน้าด าไดรั้บความนิยมในเกาหลีและเกือบทุกร้านอาหารจีนในเกาหลี    หากใครเป็นคอละครซ่ีร่ียเ์กาหลี 
จะเห็นว่า เมนูน้ียงัเป็นหน่ึงในเมนูประจ าตวัของนางเอกเกาหลีอีกดว้ย (รองจากต็อกบกกี ขา้วเหนียวตม้
ซอสแดง)   ปกติท าจากเส้นโซเมียนหรือโซเมนที่ท  าจากแป้งสาลีและไข่ มาท าเส้นบะหม่ีร้อน จาจงัเมียนน้ี
เป็นบะหม่ีแหง้คลุกดว้ยซอสด าหวานท าจากเตา้เจ้ียวด ามีลกัษณะขน้ และในวนั Black Day ซ่ึงเป็นวนัที่ 14 
เมษายนทุกปี จะเป็นวนัที่คนโสดไม่ไดรั้บขนมใดๆ (ช็อคโกแลตหรือลูกอม) on Valentine 's Day (Feb 
14) หรือ White Day (14 มีนาคม) เพราะว่าสีด  าของซอสนั้นถือเป็น"ตรงขา้ม"สีแดงสัญลกัษณ์ของความรัก   

 

เมนูหมูย่างคาลบี เสริฟเป็นชุด ส าหรับ 4 ท่าน/โต๊ะ อาหารพื้นเมืองเกาหลีท่ีเลื่องช่ือและรู้จกักนัดีทัว่
โลก มีรสชาติออกหวาน นุ่มและกลมกล่อม น าเน้ือหมูสต็กหรือหมูช้ินหมกั ป้ิงย่างบนกะทะ และตดัเป็น
ช้ินพอค า ห่อทานกบัผกักาดเขียวแบบเม่ียงค าไทย  โดยใส่น ้าจ้ิมเตา้เจ้ียว (เคร่ืองจ้ิมหมกั ท่ีช่วยชูรสอยา่งดี) 
ตามดว้ยขา้วสวยร้อนเลก็น้อย  อยา่ลืม ! ทานเคร่ืองเคียงต่างๆ เพื่อความสมดุลในการทานแบบหยนิหยาง 
และ น ้าซุปประจ าวนั 

 

เมนูบาร์บีคิวไฟหรือบลูโกกิ เสริฟเป็นชุดกะทะ ส าหรับ 4 ท่าน/โต๊ะ เป็นอาหารดั้ งเดิมของ
คาบสมุทรเกาหลี ก่อนเมนูคาลบี โดยน าเน้ือหมูสไลด์หมกัซอสคนัจังและเคร่ืองปรุงรสต่าง ๆ เม่ือน ามา
ปรุงจะมีรสออกหวานนุ่ม  เวลาทาน น ามาผดัยา่งขลุกขลิกกบัซุปบลูโกกิบนกะทะแบนพร้อมผกักะหล ่า
และเส้นจนัทน์ โดยจะมีลกัษณะออกเป็นแบบน ้าขน้ เพื่อเป็นน ้าซุปไวค้ลุกคลิกทานกบัขา้ว เสริฟพร้อมขา้ว
สวยร้อนและเคร่ืองเคียงต่าง ๆ ประจ าวนัคู่โต๊ะ  

เมนูเปิบพสิดาร-ไก่ตุ๋นโสม  เสิร์ฟท่านละ 1 ตวั ในหมอ้ดินร้อน อาหารวงัในสมยัก่อน ตั้งแต่สมยั
ราชวงศ์โซซอน เช่ือกนัว่าบ ารุงและเสริมสุขภาพ  โดยใชไ้ก่ที่มีอายวุยัรุ่น ภายในตวัไก่จะมีขา้วเหนียว ราก
โสม พุทราแดงและเคล็ดลบัในการตุ๋นเพื่อให้รสชาติกลมกล่อม เน้ือไก่นุ่มและยอ่ย  เสริฟพร้อมเคร่ืองเคียง
คู่โต๊ะ  
พิเศษสุด !!  อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์บนเรือส าราญ Ara Cruise ที่ มีให้เลือกหลากหลายสไตล์
เมนูอาหารเกาหลี เสริฟใหท้่านไดล้ิ้มลอง ทั้งของทอด ผดัผดั ตม้ตม้ สลดั เป็นตน้  พร้อมล่องเรือชมคลอง
แห่งแรกของเกาหลี ที่เรียกว่า “GYEONGIN ARA WATERWAY” บนเรือส าราญสุดหรูที่น่าต่ืนตาต่ืนใจ 

 
 

Price & Conditions  

ราคานีเ้ป็นราคาส าหรับนกัท่องเทีย่วชาวไทยหรือผู้ถือหนงัสือเดนิทางไทยเท่านั้น (นักท่องเที่ยวต่างประเทศ โปรดเช็ค)  

โปรแกรม Nanta Ice Cruise + Namsan Fest  เกาหลี 5 วนั 3 คืน ราคาเร่ิม (บาท) 14,900 

เดินทาง สิงหาคม-ตุลาคม18 สายการบิน BUDGET AIRLINE กรุ๊ปคณะ 20-30 ท่านต่อคณะ 
 

http://www.visitkorea.co.kr/
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 เดินทางขั้นต ่าปกติ  20  ท่านผูใ้หญ่ (ท่ีนัง่จ  ากดั จองและจ่ายก่อนไดสิ้ทธิก่อน จองหลงั อาจตอ้งเพ่ิมค่าตัว๋)  
 หากต ่ากวา่ก าหนด อาจจะไม่มีหวัหน้าทวัรและอาจตอ้งมีการเปลี่ยนแปลงราคา  หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิม

เพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์ 
 สงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนราคาเพ่ิม หากมีการปรับข้ึนของภาษีน ้ามนัหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน คิดอตัรา ณ วนัท่ี 16/07/18 
 สงวนสิทธิในเร่ืองเท่ียวบินและตารางบิน ราคา และ รายการ เปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนได ้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

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

ทารก หมายถึง ผูโ้ดยสารที่มีอายตุ  ่ากว่า 24 เดือน ณ วนัที่เดินทางไปและวนัเดินทางกลบั กรุณาติดต่อเพื่อขอราคาพิเศษ 
เดก็ทารกสามารถเดินทางโดยนัง่บนหนา้ตกัของผูใ้หญ่  โดยอนุญาตใหเ้ดก็ทารกหน่ึงคนต่อผูใ้หญ่สองคนเท่านั้น และหา้มมิใหน้ ารถเขน็เดก็ หรือ
ท่ีนัง่ส าหรับเดก็ข้ึนบนเคร่ืองบิน จ านวนเดก็ทารกต่อเที่ยวบินถกูจ ากดัไวเ้พื่อความปลอดภยั และสายการบินสามารถปฏิเสธการน าเดก็ทารก
เดินทางไปกบัท่าน  ส่วนผูจ้ดั เราค านึงถึงความปลอดภยัและเพื่อสร้างความสุขแก่คณะผูเ้ดินทาง 
ผูทุ้พลภาพ/มีปัญหาดา้นสุขภาพหรืออยูใ่นภาวะเจ็บป่วย ขอใหแ้จง้ผูจ้ดัก่อนซ้ือทวัร์ เพื่อเชค็กบัทางสายการบินและผูใ้หบ้ริการ  เพราะอาจไม่
อนุญาตใหใ้ชอุ้ปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ ข้ึนเคร่ืองบินได ้ เข่นน ้ายา เขม็ฉีดยา เคร่ืองใชแ้บตเตอร่ี หรือ เคร่ืองหายใจ  
สตรีมีครรภ ์ขอใหแ้จง้ผูจ้ดัก่อนซ้ือทวัร์  เพื่อเชค็กบัทางสายการบินและผูใ้หบ้ริการ   โดยทัว่ไป 
-อายคุรรภไ์ม่ถึง 27 สัปดาห์ : ตอ้งลงนามยนิยอมในเอกสารจ ากดัขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน เม่ือท าการเชค็อินเพื่อแสดงความ
ยนิยอมไม่ท าการเรียกร้องใดๆ ต่อสายการบิน 
-อายคุรรภใ์นช่วงสัปดาห์ท่ี 28 สัปดาห์ ถึง 34 สัปดาห์ : แสดงใบรับรองแพทย ์ ยนืยนัสัปดาห์ท่ีตั้งครรภแ์ละก ากบัวนัที่ไม่เกินสามสิบ (30) วนันบั
จากเที่ยวบินขาออกที่ก  าหนดหรือเที่ยวบินขาเขา้ที่ก  าหนด  และตอ้งลงนามยนิยอมในเอกสารจ ากดัขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน  เม่ือ
ท าการเชค็อินเพื่อแสดงความยนิยอมไม่ท าการเรียกร้องใดๆ ต่อสายการบิน 
-อายคุรรภต์ั้งแต่สัปดาห์ท่ี 35 ข้ึนไป: สายการบินปฏิเสธการใหบ้ริการ 

ปกติผูจ้ดัจะส่งใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทาง ก่อนการเดินทางอย่างนอ้ยประมาณ  5-7 วนั  

ข้อมูลส าหรับผู้เดนิทาง 
1. คนไทยถือหนงัสือเดินทางประเทศไทย ไม่ตอ้งยืน่ขอวีซ่าก่อนออกเดินทาง  
2. เตรียมหนังสือเดินทางมีอายุมากกว่า 6 เดือน ณ วนัเดินทาง (ตอ้งมีหนา้ว่างส าหรับประทบัตราอยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็) เพื่อยื่น ณ ด่านตรวจคน
เขา้เมือง   เน่ืองจากเคาเตอร์สายการบินหรือด่านตรวจคนเขา้เมืองอาจปฏิเสธการเดินทางของท่าน 
3. ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว  กรุณาเตรียมเอกสารคือ  (1) พาสปอร์ต (2) ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว (3) ใบส าคญัถิ่นท่ีอยู ่(4) ส าเนาทะเบียน
บา้น(ถา้มี) (5)รูปถ่ายสี 2 น้ิวท่านละ1รูป   
 ผู้ จัดจะเป็นผู้ด  ำเนินกำรย่ืนวีซ่ำให้ท่ำน โดยท่ำนจ่ำยค่ำบริกำรต่ำงหำก (ส ำหรับหนังสือเดินทำงต่ำงด้ำวผู้ เป็นเจ้ำของหนังสือเดินทำง

จะต้องท ำเร่ืองแจ้ง เข้ำ-ออกด้วยตนเองก่อนจะย่ืนวีซ่ำ) สิทธ์ิกำรออกวีซ่ำขึน้อยู่กับสถำนทูตเท่ำนั้น 
4. ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค  าน าหนา้ช่ือ เลขที่หนงัสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใชใ้น

การจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีมิไดส่้งหนา้ส าเนาหนงัสือเดินทาง (พร้อมทั้งหนา้เปลี่ยนช่ือนามสกุล ถา้มี) ใหก้บัทางผูจ้ดั 
 

Departure  สิงหาคม 2018 (ที่นั่งจ ำกัดในแต่ละวัน จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อำจต้องเพ่ิมค่ำตัว๋ ) 
เช็คอิน วันออกเดินทาง วันเดินทางกลับ 

ราคา/ท่าน
(บาท) 

ห้องเดี่ยว+ หมายเหตุ 

วนัองัคาร 07 สิงหาคม 18 11 สิงหาคม 18 14,900 4,900  



หนา้ Tour Code Program Day ช่ือกลาง ธุรกจิน าเท่ียว   Update 

12 35-BDNIC+NF0811-1 Nanta Ice Cruise + Namsan Fest 5 Smile to Korea  16/07/18 

มาตรฐานทวัรเ์กาหลี-ราคาถูกและคุม้-พิสูจน์ดว้ยผลงาน ดีลคุณภาพ ไม่ชะโงกทวัร์ 

ก่อนซ้ือทวัร ์ศึกษารายละเอียด เช็คใบอนุญาต เยี่ยมบริษัท จา่ยเงินใหก้รรมการผูมี้อ านาจ เพ่ือไมโ่ดนทวัรโ์กง 
เพ่ิมคุณคา่การเดินทาง รว่มเดินทางไปกบัเรา " การเดินทาง " ของคุณ จะสุขสนุกกวา่ท่ีเคย กบัผูช้ านาญทวัรเ์กาหลีกวา่ 19 ปี 

วนัพุธ 08 สิงหาคม 18 12 สิงหาคม 18 14,900 4,900  

วนัพฤหสั 09 สิงหาคม 18 13 สิงหาคม 18 14,900 4,900  

วนัองัคาร 14 สิงหาคม 18 18 สิงหาคม 18 14,900 4,900  

วนัพุธ 15 สิงหาคม 18 19 สิงหาคม 18 14,900 4,900  

วนัพฤหสั 16 สิงหาคม 18 20 สิงหาคม 18 14,900 4,900  

วนัองัคาร 21 สิงหาคม 18 25 สิงหาคม 18 14,900 4,900  

วนัพุธ 22 สิงหาคม 18 26 สิงหาคม 18 14,900 4,900  

วนัพฤหสั 23 สิงหาคม 18 27 สิงหาคม 18 14,900 4,900  

วนัองัคาร 28 สิงหาคม 18 01 กนัยายน 18 14,900 4,900  
 

Departure  กนัยายน 2018 (ที่นั่งจ ำกัดในแต่ละวัน จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อำจต้องเพ่ิมค่ำตัว๋ ) 
เช็คอิน วันออกเดินทาง วันเดินทางกลับ 

ราคา/ท่าน
(บาท) 

ห้องเดี่ยว+ หมายเหตุ 

วนัพุธ 05 กนัยายน 18 09 กนัยายน 18 15,900 4,900  

วนัพฤหสั 06 กนัยายน 18 10 กนัยายน 18 15,900 4,900  

วนัศุกร์ 07 กนัยายน 18 11 กนัยายน 18 15,900 4,900  

วนัพุธ 12 กนัยายน 18 16 กนัยายน 18 15,900 4,900  

วนัพฤหสั 13 กนัยายน 18 17 กนัยายน 18 15,900 4,900  

วนัศุกร์ 14 กนัยายน 18 18 กนัยายน 18 15,900 4,900  

วนัพุธ 19 กนัยายน 18 23 กนัยายน 18 15,900 4,900  

วนัพฤหสั 20 กนัยายน 18 24 กนัยายน 18 15,900 4,900  

วนัศุกร์ 21 กนัยายน 18 25 กนัยายน 18 15,900 4,900  

วนัพุธ 26 กนัยายน 18 30 กนัยายน 18 15,900 4,900  

วนัพฤหสั 27 กนัยายน 18 01 ตุลาคม 18 15,900 4,900  

วนัศุกร์ 28 กนัยายน 18 02 ตุลาคม 18 15,900 4,900  
 

Departure  ตุลาคม 2018  (ที่นั่งจ ำกัดในแต่ละวนั จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อำจต้องเพ่ิมค่ำตัว๋ ) 

เช็คอิน วันออกเดินทาง วันเดินทางกลับ 
ราคา/ท่าน
(บาท) 

ห้องเดี่ยว+ หมายเหตุ 

วนัองัคาร 02 ตุลาคม 18 06 ตุลาคม 18 16,900 4,900  

วนัพุธ 03 ตุลาคม 18 07 ตุลาคม 18 16,900 4,900  

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



หนา้ Tour Code Program Day ช่ือกลาง ธุรกจิน าเท่ียว   Update 

13 35-BDNIC+NF0811-1 Nanta Ice Cruise + Namsan Fest 5 Smile to Korea  16/07/18 

มาตรฐานทวัรเ์กาหลี-ราคาถูกและคุม้-พิสูจน์ดว้ยผลงาน ดีลคุณภาพ ไม่ชะโงกทวัร์ 

ก่อนซ้ือทวัร ์ศึกษารายละเอียด เช็คใบอนุญาต เยี่ยมบริษัท จา่ยเงินใหก้รรมการผูมี้อ านาจ เพ่ือไมโ่ดนทวัรโ์กง 
เพ่ิมคุณคา่การเดินทาง รว่มเดินทางไปกบัเรา " การเดินทาง " ของคุณ จะสุขสนุกกวา่ท่ีเคย กบัผูช้ านาญทวัรเ์กาหลีกวา่ 19 ปี 

วนัองัคาร 09 ตุลาคม 18 13 ตุลาคม 18 16,900 4,900  

วนัพุธ 10 ตุลาคม 18 14 ตุลาคม 18 17,900 4,900  

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

วนัองัคาร 16 ตุลาคม 18 20 ตุลาคม 18 16,900 4,900  

วนัพุธ 17 ตุลาคม 18 21 ตุลาคม 18 16,900 4,900  

วนัพฤหสั 18 ตุลาคม 18 22 ตุลาคม 18 17,900 4,900  

วนัองัคาร 23 ตุลาคม 18 27 ตุลาคม 18 16,900 4,900  

วนัพุธ 24 ตุลาคม 18 28 ตุลาคม 18 16,900 4,900  

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

อตัรา
ค่าบริการ
รวม   

ตามรายการ:  ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั กรุงเทพฯ – อินชอน  – กรุงเทพฯ  ไปกลบัแบบหมู่คณะ ( ตามวนัเวลาท่ีระบุในตั๋ว
เคร่ืองบิน )  พร้อมที่พกั  3  คืน (ห้องละ  2-3  ท่าน) + อาหารเชา้ กลางวนั และเยน็หรือค ่า + บตัรเขา้ชมสถานที่ + รถน าเที่ยวตาม

รายการ + สายการบินจ ากดัน ้าหนักเพยีงท่านละ 15 กก.  (ข้ึนอยู่กบันโยบายสายการบิน ไม่เกินจ านวน 1-2 ช้ิน)  และถือ
ขึน้เคร่ืองได้อีกท่านละ 1 ช้ิน 10 กก. (ตามขนาดที่ก  าหนดของสายการบิน ไม่รวมกระเป๋าสะพาย) +  ประกนัอุบติัเหตุตาม
กรมธรรม ์(ขัน้ต  ำ่วงเงินประกัน 1 ล้ำนบำท ค่ำรักษำพยำบำล 5 แสนบำท 1-15 ปี หรือ อำย ุ75-85 ควำมคุ้มครองเหลือ 50% อำยุ
ต  ำ่กว่ำ 1 ปี หรือ อำยเุกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจ ำตวัหรือกำรถกูฆำตกรรมหรือถกูท ำร้ำยร่ำงกำย) 
ต๋ัวเคร่ืองบินและค่าทัวร์ที่ช าระแล้ว 

ตัว๋เคร่ืองบิน ไปกลบัแบบหมู่คณะ ไม่สำมำรถ 
เปลี่ยนเที่ยวบินไปหรือกลบั เปลี่ยนวนัเดินทางไปหรือกลบั เปลี่ยนช่ือผูเ้ดินทาง อพัเกรดท่ีนัง่ คืนค่าบตัรโดยสาร 

และหำกยกเลิกกำรเดินทำง  ไม่มีระบบ คืนเงินบางส่วน    หากผู้ โดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศ
เกาหล ีจากเจา้หนา้ที่แรงงานไทยหรือเจา้หนา้ที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองท่ีประเทศเกาหลี ทาง
ผูจ้ดัและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนทุกกรณี  ผู้ โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับท่ีประเทศเกาหลเีรียก
เก็บ  ผู ้โดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเท่ียวบินถดัไปท่ีมีท่ีนั่งว่างหรือตามวนัเดินทางของตั๋วเคร่ืองบิน  ทั้ งน้ีแล้วแต่ทาง
เจา้หนา้ที่ตรวจคนและสายการบิน ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
โรงแรมที่พักที่ระบุในรายการทัวร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากเป็นทวัร์ราคาพิเศษ (โรงแรมที่พกัไม่ไดอ้ยู่ในใจกลางเมือง) 
ปกติผูจ้ดัจะแจง้ใหท้ราบก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ยประมาณ  3-5 วนั พร้อมทั้งใบนดัหมายเตรียมตวัการเดินทาง 
รูปแบบห้องพักของโรงแรมจะแตกต่างกัน  รูปแบบห้องพกัของโรงแรมจะแตกต่างกนั และอาจมีสไตล์การตกแต่งทุกห้องไม่
เหมือนกัน ห้องพักเด่ียว (Single เตียงเล็กมาตราฐาน 1 เตียง) ห้องคู่ (Twin เตียงเล็กมาตราฐาน 2 เตียง / Double เตียงใหญ่
มาตราฐาน 1 เตียง)  และห้องพักแบบ  3 ท่าน  (Family Room 1 เตียงใหญ่+1เตียงเล็ก) ห้องพักอาจจะไม่ติดกนั  ห้องมีขนาด
กะทดัรัด มีหรือไม่มีอ่างอาบน ้า มีส่ิงอ  านวยความสะดวกครบ น ้าด่ืมฟรีอยูใ่นหอ้งพกัจะมี 1 หรือ 2 ขวด ส่วนน ้าแร่ยีห่อ้และมินิบาร์
ในโรงแรมราคาจะสูงกว่าปกติ  อาจมีบริการกาตม้น ้า+ชากาแฟฟรี ช่วงการจดังานระดบัเมือง ระดบัประเทศ ระดบันานาชาติ เช่น 
Trade Fair, Convention, Festival, Conference, Expo เป็นตน้ เป็นผลใหร้าคาโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพกัในเมืองเตม็  ผูจ้ัด
ขอสงวนสิทธิในการจดัที่พกัตามความเหมาะสม 
เมนูอาหารทัวร์  โดยปกติทางผูจ้ัดจะหลีกเลี่ยงอาหารประเภทเน้ือววัเพื่อส่วนรวม จะบริการเป็นหมูหรือไก่หรือม้ือพิเศษตาม
รายการ โดยส่วนมากอาหารทวัร์มกัจะเป็นอาหารทานเพื่อโภชนาการและสุขภาพ จะไม่ออกรสจดั แบบอาหารทอ้งถิ่น เช่น หมู
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ยา่งเกาหลี ไก่ตุ๋นโสม เกาหลีมีวฒันธรรมในการรับประทานอาหาร ซ่ึงจะนิยมอาหารชนิดเดียว มกัจะเป็นการทานแบบแบ่งปัน คือ 
1 ชุดต่อ 4 ท่าน และมีเคร่ืองเคียงแบบต่างๆ พร้อมขา้วสวย     การน าเคร่ืองด่ืมทั้งประเภทแอลกอฮอลแ์ละไม่แอลกอฮอลเ์ขา้ไปใน
ร้านอาหาร ทางร้านอาจจะเก็บค่าบริการ หรือ ค่าเปิดขวดเสมอ      ส าหรับท่านที่มีขอ้จ ากดัทางดา้นอาหารหรือศาสนา ท่านอาจ
ตอ้งช าระเพิ่มเติม หรือ เตรียมอาหารส่วนตวัไป ระหว่างม้ืออาหาร กรุณารอจนกว่าทางร้านอาหารเสิร์ฟอาหารส าหรับกรุ๊ปให้
เรียบร้อยก่อน จึงจะท าอาหารพิเศษเสิร์ฟใหท้่านไดใ้นภายหลงั     เมนูอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ข้ึนอยู่
กบัสถานการณ์   เช่น เวลาออกหรือเวลาถึงของเที่ยวบินแต่ละสายการบิน  การจารจรบนทอ้งถนน  วนัเวลาเปิดปิดของร้านอาหาร  
หรือดว้ยสาเหตุต่างๆ  ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง   

ในกรณีที่เกิดเหตุใดๆ จนท าให้คณะทัวร์ไม่สามารถออกเดินทางได้   เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลิกการเดินทางกะทนัหนั ทางสายการ
บินเรียกท่ีนั่งคืนดว้ยเหตุผลของสายการบิน ฯลฯ ทางผูจ้ัดจะพยายามหาโปรแกรมอื่นในราคาและช่วงเวลาใกล้เคียงกนัทดแทน 
ขอใหลู้กคา้ตระหนกัดีว่าเหตุการณ์ดงักล่าวถือเป็นเหตุสุดวิสัยและเช่ือมัน่ว่าผูจ้ดัไดพ้ยายามอยา่งสุดความสามารถ  โดยลูกคา้จะไม่
ยกเหตุขอ้น้ีมาเป็นขอ้เรียกร้องใดๆ กบัผูจ้ดั  หากลูกคา้ประสงครั์บเงินคืน ทางผูจ้ดัยนิดีคืนเงิน  

ราคา
ค่าบริการ
ไม่รวม  
 

ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่ม โทรศพัท ์โทรสาร มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าซักรีด  ค่า
สัมภาระที่ เกินช้ินหรือน ้ าหนักเกินสายการบินก าหนด  ค่าวีซ่ าพาสปอร์ตต่างด้าวหรือต่างชาติ  ค่าภาษีการบริการ  3%  
ภาษีมูลค่าเพิ่ม  7%    

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

ปกติมัดจ าท่านละ 5,000 บาทต่อท่าน  โดยตอ้งด าเนินการโอนเงินภายใน 1-2 วนันับจากวนัท่ีท าการ

จองและส่งใบเรียกเก็บเงิน  และ ช าระส่วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนเดินทาง  

ช่วงเทศกาล High Season (เทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วนัแรงงาน วนัฉัตรมงคล  วนัหยดุส าคญัทาง

ศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือนธนัวาคม)  หรือ เที่ยวบินเหมาล า  มัดจ าท่านละ 10,000 บาทต่อท่าน โดย
ตอ้งด าเนินการโอนเงินภายใน 1-2 วนันับจากวนัท่ีท าการจองและส่งใบเรียกเก็บเงิน  และ ช าระส่วนท่ีเหลือก่อน
วนัเดินทางอยา่งน้อย  35 วนัล่วงหน้า  หำกไม่ช ำระมดัจ ำตำมก ำหนด ขออนุญำตตดัที่นั่งให้ลกูค้ำท่ำนอ่ืนที่รออยู่    การช าระ
ไม่ครบ ทางผูจ้ดัถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข หรือเชค็ธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดใด ผูจ้ดัมีสิทธิ
ยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทางและขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินตามเง่ือนไขการยกเลิก 
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การยกเลกิ
การจอง   
 

1) การยกเลิกการจองนั้น จะตอ้งแฟ็กซ์หรืออีเมลแ์จ้งยกเลิกการจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  30 วนัท าการ ก่อนการเดินทาง โดยจะยึด
เงินมดัจ า 5,000 บาท  ยกเวน้ช่วงเทศกาล High Season (เทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วนัแรงงาน วนัฉัตร
มงคล  วนัหยดุส าคญัทางศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือนธนัวาคม)  จะยดึเงินมดัจ า 10,000 บาท      

2)  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-24 วนั - เกบ็ค่าใชจ่้าย 10,000  ยกเวน้ช่วงเทศกาล High Season  12,000 - 18,000 บาท   
3)  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-23 วนั - เกบ็ค่าใชจ่้าย 80% ของราคาทวัร์  ยกเวน้ช่วงเทศกาล High Season  เกบ็ค่าบริการ 100%   
4)  ยกเลิกก่อนการเดินทางวนัเดินทาง หรือ 1-14 วนั - เกบ็ค่าบริการทั้งหมด 100%   
(รำคำทัวร์เป็นกำรซ้ือขำดแบบมเีง่ือนไขกับทำงสำยกำรบินและทำงผู้ จัดทัวร์เส้นทำงเกำหล ีจะไม่มกีำรคืนเงินมัดจ ำหรือค่ำบริกำร
ทั้งหมดไม่ว่ำกรณีใดใด) โดยเฉพำะช่วงเทศกำล High Season หรือ ฤดกูำลท่องเที่ยวของเกำหล ี   
การคืนเงินทุกกรณี  ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนทีท่  าการของผูจ้ัด
อย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ 
หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ  และหนา้สมุดบญัชีธนาคารที่ตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น  

สายการบินและตัว๋เคร่ืองบิน 
ในการส ารองที่นั่งและการใส่ช่ือในระบบส ารองที่นั่ง  ผูเ้ดินทางตอ้งส่งส าเนาของหนงัสือเดินทาง ( Passport ) ที่ชดัเจน หรือ ส่งรายละะ
รายละเอียดท่ีสายการบินตอ้งการ (ภาษาองักฤษ) เช่น ค  าน าหนา้ช่ือ ช่ือและนามสกุล วนัเดือนปีเกิด เลขที่พาสปรอต วนัหมดอาย ุ( โดยเซ็นตช่ื์อ
และเขียนยนืยนัรับรองเอกสารเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหท้างผูจ้ดั )  หากไม่มีการส่งขอ้มูลทั้งหมดในพาสปรอตเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหท้างผูจ้ัด 
และเกิดการออกช่ือนามสกุลในตัว๋หรือบตัรโดยสารผิดพลาด อาจมีผลให้ผูโ้ดยสายจะตอ้งรับผิดชอบในค่าใชจ่้ายใหม่ท่ีจะเกิดข้ึนทั้ งหมด และ
สายการบินไม่มีระบบเสียค่าใชจ่้ายเพื่อแกไ้ขตวัสะกดค าน าหนา้ช่ือ / ช่ือ / นามสกุล หรือ การเปลี่ยนช่ือผูเ้ดินทาง 

หากท่านต้องซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศ  (เคร่ืองบิน รถทัวร์, รถไฟ) เพ่ือไปและกลบักรุงเทพฯ   กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสาร
ภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเลื่อนวนัและเวลาการเดินทางได ้     ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าชา้หรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบิน
หรือการเปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง 

ตั๋วสายการบินไม่สามารถระบุที่นั่ง ซ้ือแบบใช้วิธี RANDOM คือสุ่มเลือกที่โดยระบบสายการบิน   การจัดท่ีนั่งบนเคร่ืองบิน 
เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้แต่จะท าการ Request ใหไ้ดเ้ท่านั้น    

การเช็คอินตัว๋เดินทางที่เคาเตอร์สายการบิน  เง่ือนไข 
 เคาน์เตอร์เชค็อินจะเปิดใหบ้ริการก่อนเวลาเคร่ืองออกสาม (3) ชัว่โมง เคาน์เตอร์ จะปิดใหบ้ริการก่อนเวลาออกเดินทาง  (90) นาที  ผูโ้ดยสาร

จ าเป็นตอ้งด าเนินการใหเ้รียบร้อยภายในระยะเวลาท่ีไดร้ะบุไว ้ทั้งน้ีไม่ว่าในกรณีใดๆ  สายการบินสงวนสิทธิในการปฏิเสธการเดินทาง โดย
ไม่มีการคืนเงินค่า โดยสารที่ท่านไดช้ าระไปแลว้  

 ไม่แสดงตนหรือยนืยนัความเป็นตวัท่านต่อพนกังานของสายการบิน 
 ไม่อาจแสดงเอกสารไดอ้ยา่งครบถว้นและถูกตอ้ง (เอกสารการเดินทางที่ช  ารุดไม่สมบูรณ์จดัว่าเป็นเอกสารที่ไม่ถูกตอ้ง)  
 ส าหรับท่านตอ้งมีตราอนุญาตเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ (วีซ่า) ซ่ึงจ าเป็นต่อการเดินทางไปยงัสถานที่ต่างๆ   หรือ  เอกสารการเจง้เขา้

แจง้ออก   หรือ  เอกสารดา้นการท างาน Work Permit 
 กระท าการประทุษร้ายแก่พนักงานของสายการบิน หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย ณ เคาน์เตอร์ของสายการบิน หรือดูหม่ิน เหยียดหยาม

พนกังานของสายการบินไม่ว่าโดยการกระท าหรือโดยวาจา 
 หากรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นไม่อนุญาตใหท่้านเดินทางหรือข้ึนเคร่ืองบิน 
 หากสายการบินเห็นควรว่าไม่สมควรแก่การเดินทางเน่ืองจากอาการเมาสุราหรือมีลกัษณะอาการที่เป็นอนัตรายอย่างเห็นไดช้ดัในทาง

การแพทย ์และ/หรือ  หากสายการบินเห็นควรว่าไม่เหมาะสมในการเดินทางโดยเหตุผลทางการแพทย ์หรือเง่ือนไขทางการแพทยข์องท่าน
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อาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพแก่ผูโ้ดยสารอื่น 
 

อุ่นใจเพิม่  เน่ืองจากการเดินทางนั้นเตม็ไปดว้ยความเส่ียง และความรับผดิชอบของทางสายการบินท่ีมีต่อผูโ้ดยสาร
นั้นมีจ  ากดั ดงันั้นจึงแนะน าให ้ซ้ือประกนัภยัการเดินทางและสุขภาพเพ่ิมเติม ท่านสามารถเลือกซ้ือความคุม้ครองตามท่ี
ท่านตอ้งการ โดยเฉพาะกรณี เกิดเหตุเจ็บป่วยจะมีความสามารถในการจ่ายค่ารักษาได ้เน่ืองจากหากเกิดเหตุดงักล่าวข้ึนใน
ต่างประเทศ เช่น ประเทศเกาหลีใต ้จะมีค่าใชจ่้ายท่ีสูงมาก 

เพ่ือความคุ้มครองบาดเจบ็ เจบ็ป่วย ไฟล์ยกเลกิ ตกเคร่ือง ยกเลกิเดินทาง กระเป๋าหาย พาสปรอร์ตหาย ทีมแพทย์แกเฉิก 

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

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

– ยกเลิกการเดินทาง – ลดจ านวนวนัเดินทาง – กระเป๋าเดินทางหายหรือเสียหาย – ความล่าชา้ของระบบขนส่งมวลชน – 
ความล่าชา้ของสมัภาระ – การจ้ีโดยสลดัอากาศ – การพลาดต่อเท่ียวบิน – พาสปอร์ตหาย – ความรับผดิต่อบุคคลภายนอก – 
เงินชดเชยระหว่างรักษาตวัในต่างประเทศ 



หนา้ Tour Code Program Day ช่ือกลาง ธุรกจิน าเท่ียว   Update 

17 35-BDNIC+NF0811-1 Nanta Ice Cruise + Namsan Fest 5 Smile to Korea  16/07/18 

มาตรฐานทวัรเ์กาหลี-ราคาถูกและคุม้-พิสูจน์ดว้ยผลงาน ดีลคุณภาพ ไม่ชะโงกทวัร์ 

ก่อนซ้ือทวัร ์ศึกษารายละเอียด เช็คใบอนุญาต เยี่ยมบริษัท จา่ยเงินใหก้รรมการผูมี้อ านาจ เพ่ือไมโ่ดนทวัรโ์กง 
เพ่ิมคุณคา่การเดินทาง รว่มเดินทางไปกบัเรา " การเดินทาง " ของคุณ จะสุขสนุกกวา่ท่ีเคย กบัผูช้ านาญทวัรเ์กาหลีกวา่ 19 ปี 

ขอ้ตกลงและเง่ือนไขการเดินทางทอ่งเที่ยวกบัเรา 

 จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ท่ีประสงค์จะไปท่องเท่ียวตามรายการของทัวร์ทุกวนัเท่าน้ัน  หากท่านไม่สามารถร่วมทวัรทุ์กวนั แค่สมัครมาร่วมทวัร์

เพียงเพ่ือการใชต้ัว๋เครื่องบินและท่ีพักในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวร์ในบางวัน ทางบริษัทจะคิดค่า

ด  าเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USDต่อท่าน  (ก่อนซื้ อทัวร์ จะตอ้งแจง้ความประสงค์ท่ีเป็นจริง เพ่ือทางผูจ้ัดจะไดค้ิด

ค่าบริการท่ีเหมาะสม)   หมายเหต ุหากการไปพบเพือ่นหรือญาติหรือไปติดต่อธุรกจิหรือท่องเท่ียวอิสระ ท าหลงัจากท่ีรายการเสร็จสิ้ นในแต่ละ

วนัแลว้ ไม่เป็นเหตุท่ีทางผูจ้ดั จะตดัการใหบ้ริการท่านแต่อยา่งใด  

 ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายใหแ้กท่่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น หรือ มีโรคประจ าตวับางอยา่ง หรือ ทอ้งอ่อนหรือทอ้งแก่มาก หรือ มีเด็กอายุ 1-2 ปี 

หรือ คนพกิาร หรือ พระภิกษุสงฆ ์หรือ นักบวช (กอ่นซ้ือทัวร ์จะตอ้งแจง้ เพือ่หาขอ้ตกลงร่วมกนั เพราะเราค านึงถึงความปลอดภัยและเพื่อสรา้ง

ความสุขแกค่ณะผูเ้ดินทาง)   

 ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัท่านผูเ้ดินทางท่ีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศเกาหลีใตเ้พือ่ไปท างาน หรือเพือ่การอื่นใดอนัมิใช่การท่องเท่ียว  

 การเปลี่ยนแปลงรายการท่องเท่ียวในทุกการเดินทางอาจเกิดการเปลี่ยนแปลง  ดงัน้ี รายการท่องเท่ียว เมนูอาหาร โรงแรมท่ีพกั รถทัวร์ในแต่ละ

วนัท่ีไดจ้ดัเตรียมไว ้(ทั้งช่วงน าเสนอ ช่วงสรุป และช่วงเดินทางจริง) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรบัปรุง  โดยพยายามท่ีจะตามรายการ

สรุปใหต้รงมากท่ีสุด หรือในระดบั หรือในคุณภาพท่ีใกลก้นัมากท่ีสุด 

 ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรบัผิดชอบค่าเสียหายท่ีเกดิกบัชีวติ ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย ความตาย อุบติัเหตุต่างๆ  สูญหายในทรัพยส์ิน

หรืออยา่งอื่น การนัดหยุดงาน  ภยัธรรมชาติ การกอ่จลาจล การปฎิวติั  และอื่นๆ ท่ีเกดิขึ้ นทางตรงหรือทางออ้ม  

 กรณีเกดิความผิดพลาดจากตวัแทนหรือหน่วยงานท่ีเกีย่วขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน ( ความสูญหายหรือ

เสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ของเท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยุบเท่ียวบินรวมกนั ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เน่ือง จาก

สายการบินพจิารณาสถานการณ์แลว้ว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย ์หรือเหตุผลทางดา้นความปลอดภยั  เป็นตน้  โดยจะ

ปฏิบติัตามเงื่อนไขและขอ้จ ากดัความรับผิดชอบของแต่ละสายการบิน )  บริษัทขนส่ง  รถโดยสาร  เรือบริการ หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ  ท่ีจะ

ส่งผลท าใหเ้สียเวลาหรือยกเลิกรายการท่องเท่ียวทัวร์บางรายการหรือทั้งหมด  ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกรอ้งค่าเสียหาย ไม่วา่ในกรณีใดๆ ทั้งสิ้ น 

ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรูส้ึก และค่าใชจ้่ายท่ีบริษัทจ่ายไปแลว้ เป็นตน้   ขอใหท้ราบว่า  ผูจ้ดัจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะ

ประสานงานใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดแกลู่กคา้ แต่จะไม่คืนเงิน  

 มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิ์ในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของผูจ้ดัก ากบั  

 ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการช าระค่าทัวรใ์นลกัษณะเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ เช่น ไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร

เดินทางไม่ถูกตอ้ง การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ   ไม่รบัประทานอาหารบางมื้ อ ไม่เท่ียวบางรายการ เป็นตน้ 

 ขอความร่วมมือในเรื่องความประพฤติของคนเดินทางหากผูจ้ดัหรือตวัแทนของประเทศท่ีท่านไดเ้ดินทางมา เดินทางไปสู่ หรือเดินทางผ่าน  เห็นว่า

ผูโ้ดยสารประพฤติตนท่ีอาจก่อใหเ้กดิอันตรายต่อผู้เดินทางอื่นๆ หรือทรัพยส์ิน หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าท่ีของ เจา้หน้าท่ี (ตัวแทน) หรือไม่

ปฏิบติัตามค าชี้ แจงของเจา้หน้าท่ี (ตวัแทน) ทางผูจ้ัดอาจใชม้าตรการตามท่ีเห็นสมควรเพื่อป้องกนัไม่ใหค้วามประพฤติดงักล่าวด าเนินต่อ ไป ซ่ึง

รวมไปถึงการยบัยัง้ และปฏิเสธใหบ้ริการ 

 การชอ้ปป้ิงการเลือกซ้ือของนักท่องเท่ียว เป็นส่วนหน่ึงของการท่องเท่ียว โดยเฉพาะการท่องเท่ียวประเทศเกาหลีใต ้ซ่ึงเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีคนไทย

ชื่นชอบ   โปรแกรมทัวร์อาจจะมีการรายการพาไปชอ้ปป้ิงยงัสถานท่ีต่างๆ โดยการเลือกซ้ือของทุกอยา่งเป็นเรื่องการตัดสินใจส่วนตัวเสมอ   และ 

ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบทุกการซ้ือของท่าน 

 กระเป๋าลูกคา้ตอ้งยอมรบัในความเสี่ยงของกระเป๋าทุกใบของตวัเอง (ท่านสามารถเลือกซ้ือประกนัเพิม่ เกีย่วกบัสมัภาระกระเป๋า  เพราะสายการบิน

มีก าหนดการจ ากดัความรบัผิดชอบต่อสมัภาระ)  ทางทัวรจ์ะไม่รบัผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าชา้ อุบติัเหตุ ท่ีเกิดจากกรณีใดๆ ทั้ งสิ้ น  ซ่ึง

ลูกคา้ตอ้งเขา้ใจว่า โดยปกติทุกฝ่าย เช่น คนขับรถ  มัคคุเทศก ์หรือ หัวหน้าทัวร์  ถึงแมจ้ะพยายามในการดูแลและระวงัเรื่องสัมภาระกระเป๋า

เดินทางลูกคา้ 

ผูร้ว่มเดนิทางตกลงปฏิบตัติามขอ้ก าหนดและเงื่ อนไขการเดนิทางน้ีทุกประการและในกรณีมีขอ้พิพาท ใหถ้ือค าตดัสินของผูจ้ดัเป็นท่ีสิ้นสุด 

 


