
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Premium Korea 4* STAR  เกาหลี 5 วัน  

ช่วง Winter เทศกาลสกีสโนว.์..ชวนคณุ ไปห่มหนาวอาบหิมะ 
ธนัวา มกรา กมุภา มีนา สมัผสัอากาศหนาวเยน็ เลน่สกี กินสตอว ์โอย๊ย ชิลล์ 

จาํนวนวนั ราคาเร่ิม (บาท) เดินทาง สายการบิน กรุ๊ปคณะ ปกติ 

   5 วนั 22,900 ธันวาถึงมนีาคม18 Premium Ailines 20-30 ท่านต่อคณะ 
โปรแกรมท่องเทีย่ว  เทศกาลเลน่สกีสโนว ์ - สวนกรีนเฮาสส์ตรอรเบอรร่ี์ - ถ า้เหมืองทองควงัเมียง ผจญ

ภยัไปกบัถ า้พิพิธภณัฑท์ีม่ีชวิีตในแบบหลากมิตแิละสีสนั - บตัร Special Pass Ticket ชดุพิเศษที่สวนสนกุเอ

เวอรแ์ลนด ์(โลกสวนสตัวเ์ปิดท่ี Lost Valley + เลน่เคร่ืองเลน่ไดไ้มจ่ ากดัรอบ) – ศนูยโ์สมเกาหลี – 

เคร่ืองส าอางเกาหลี – พระราชวงัโบราณ – ผา่นชมบลเูฮา้ส ์ – พิพิธภณัฑภ์าพวาดลวงตาส่ีมิติ 

พิพิธภณัฑน์ า้แข็ง Ice Museum พิพิธภณัฑร์กั Love Museum – ภเูขานมัซาน และ หอยคอย N Tower - 

เรียนร ูวิ้ธีการท าคิมบบั (ขา้วห่อสาหร่าย) และแตง่ชดุฮนับก – เมียงดอง – ฮงแด   

วา๊ววว ฟร ี!! บฟุเฟ่ตบ์นเรอืส าราญ Ara Cruise  

เช็คอิน “Seoullo 7017” สะพานลอยฟ้า ไอคอนนิคแห่งใหมก่รงุโซล 



Itinerary  Premium Korea 4* STAR  เกาหลี 5 วัน  

จาํนวนวนั ราคาเร่ิม (บาท) เดินทาง สายการบิน กรุ๊ปคณะ ปกติ 

   5 วนั 22,900 ธันวาถึงมนีาคม18 Premium Ailines 20-30 ท่านต่อคณะ 
วนัเดินทาง 5 วนั 3 คืน (พกั 1 คืน @ โรงแรมในเคียงกีโด พกั 2 คืน @ โรงแรมในกรุงโซล)  ระดบั  4 ดาวเกาหลี 

รถโคช บริการดว้ยรถซ่ึงมีขนาดของรถจะเป็นไปตามจาํนวนของผูโ้ดยสาร ปกติ 25 หรือ 30 หรือ 40 หรือ 45 ท่ีนัง่   

อาหาร อาหารเชา้@โรงแรม 3 ม้ือ อาหารกลางวนัและคํ่า@หอ้งอาหารทอ้งถ่ิน 7 ม้ือ ฟรี ! นํา้แร่ด่ืมบนรถวันละ 1 ขวด 

มคัคุเทศก ์ ชาํนาญเส้นทางเกาหลีโดยตรง             
ขอบคุณท่ีมาของภาพดีดีจากการท่องเท่ียวเกาหลี  www.visitkorea.co.kr   ภาพท้ังหมดท่ีแสดงใช้เพ่ือประกอบความเข้าใจ  

เท่ียวบิน ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตารางการบินของสายการบินตามท่ีไดอ้นุมติั 
(ท่ีน่ังจาํกัดในแต่ละวนั จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อาจต้องเพ่ิมค่าตั๋ว ) 

สายการบิน BKK-ICN เวลาออก เวลาถึง ICN-BKK เวลาออก เวลาถึง 
Korean Air (KE) KE652 2245 0615+1 KE651 1715 2105 
Korean Air (KE) KE654 0025 0725 KE653 1855 2255 
Korean Air (KE) KE658 2145 0450+1 KE659 2015 0020+1 

Asiana Airline (OZ) OZ742 2340 0650+1 OZ741 1820 2210 
Asiana Airline (OZ) OZ744 0210 0920 OZ743 2020 0010+1 

โปรดตรวจสอบ อาย ุของหนงัสือเดินทาง ( Passport ) ของผูโ้ดยสาร วา่จะตอ้งคงมีอายเุหลือ ณ วนัเดินทาง มากกวา่ 6 เดือนข้ึนไป 
และหนงัสือเดินทางเหลือหนา้กระดาษเพียงพอใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจคนไดป้ระทบัตรา หนงัสือเดินทางอยูใ่นสภาพท่ีดี (ไม่ชาํรุด) 

วนั รายการท่องเทีย่ว B L D 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ    - - - 

วนัท่ีสอง สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้  –   – เท่ียวถํ้าเหมืองทอง “ ควงัเมียง “  ผจญภยัไปกบัถํ้า
พิพิธภณัฑท่ี์มีชีวติในแบบหลากมิติและสีสนั – ฉลองเทศกาลเล่นสโนวส์เลดท่ีสวนสนุกเอเวอร์แลนด์  หรือ “ 
ดิสนียแ์ลนดเ์กาหลี  ” รวมบตัร Special Pass Ticket  เล่นเคร่ืองเล่นไดไ้ม่จ ากดัรอบ   รวมสวนสตัวเ์ปิด 
Safari และ Lost Valley 
 พกั 1 คืน @ โรงแรมในจงัหวดัเคียงกีโด 

- X X 

วนัท่ีสาม เคียงกีโด –  เทศกาลเล่นสกีสโนว ์ ท่ี #SKI Resort #JISAN #YANGJI #VIVALDI PARK –  สวนกรีนเฮาส์สต
รอรเบอร์ร่ี  –  กรุงโซล – ศูนยน์ ้ ามนัสนเขม็แดง Red Pine – ศูนยเ์คร่ืองส าอางเวชส าอาง  – ภูเขานมัซาน
หอคอย N Tower  สายเคเบ้ิล Love Rock Cable  - ตลาดพ้ืนเมืองทงแดมุน  
 พกั 2 คืน @ โรงแรมในกรุงโซล 

X X X 

วนัท่ีส่ี กรุงโซล  –  ศูนยโ์สมเกาหลี – เยีย่มชมพระราชวงัถอ็กซูคุง –  เดินเลาะถนนเลียบก าแพงหินสีน ้ าตาลเทา
สวยงาม – ผา่นถนนเซจอง – ผา่นชมบลูเฮาส์ –  เรียนรู้วธีิการทาํคิมบบั (ขา้วห่อสาหร่าย) + ฟรี !! แต่งชุดฮบัก 

–  ดิวต้ีฟรี –  เตม็อ่ิมชอ้ปป้ิงเมียงดอง " ถนนแฟชัน่ของเกาหลี "   
 พิเศษ ! บุฟเฟ่ตบ์นเรือส าราญ Ara Cruise 

X X X 

วนัท่ีหา้ กรุงโซล  –  ศูนยฮ์อ๊กเก็ตนามู –  ไอคอนนิคแห่งใหม่กรุงโซล สะพานลอยฟ้า “Seoullo 7017”– พิพิธภณัฑ์
ภาพวาดลวงตาส่ีมิติ  พิพิธภณัฑน์ํ้ าแขง็ Ice Museum พิธภณัฑแ์ห่งรัก  Love Museum – ยา่นมหาลยัฮงแด 
แหล่งรวมตวัวยัรุ่นชาวโสม – แวะซ้ือของฝากติดไมติ้ดมือท่ีศูนยร์วมของพ้ืนเมือง (ละลายเงินวอน)  – 
สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ 

X X - 

http://www.visitkorea.co.kr/


อาหาร  เมนูจดัเตม็เพ่ือสุขภาพหลากหลายไม่ซ ้ ากนั #บาร์บีคิวไฟหรือบลูโกกิ #ไก่ทคัคาลบ้ี #หมอ้ไฟเห็ดโพซดชาบู  #ไก่ตุ๋นโสม  #หมูยา่งคาล

บ้ี # พิเศษ ! บุฟเฟ่ตบ์นเรือส าราญ Ara Cruise #เมนูอินเตอร์บุฟเฟ่ซีฟู้ ด+ขาปูยกัษ ์SnowCrab และเคร่ืองด่ืมแบบไม่อั้น 
 

DAY วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ    เชา้ กลางวนั เยน็หรือคํ่า 

1 
เจ้าหน้าทีร่อต้อนรับดูแล มอบเอกสาร และอธิบายเพิม่เติม  (นัดหมายแต่ละคณะก่อน
ออกเดินทาง 3 ช่ัวโมงล่วงหน้าก่อนเคร่ืองออก)   

- - - 

ค า่ หน้าเคาน์เตอร์ สายการบิน ใกล้ประตูทางเข้า  

พร้อมกนัท่ีชั้น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เช็คอนิหมายเลข K   Asiana Airline (OZ) หมายเลข  5 

พร้อมกนัท่ีชั้น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เช็คอนิหมายเลข N Korean Air (KE) หมายเลข   6 

การอนุญาตให้ท่านผ่านด่านตรวจคนออกนอกประเทศไทย และ ผ่านด่านตรวจคนเข้าประเทศเกาหลเีพือ่การท่องเทีย่ว  เป็น
อ านาจของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้ออกเมืองของประเทศไทยหรือประเทศเกาหลีในการพิจารณาและอนุญาตใหเ้ดินทางออกจาก
ประเทศไทย หรือ ใหพ้  านกัอยูใ่นประเทศกาหลีใตเ้พื่อการท่องเท่ียว ทางผูจ้ดัไม่มีอ านาจและไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

หากท่านต้องซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลบักรุงเทพฯ 
กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาเดินทางได้ 

ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าชา้หรือการเปล่ียนแปลงเวลาของเท่ียวบินหรือการเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง 
 

ขอ้แนะนาํ 
 หากท่านมีปัญหาเร่ืองอาหารกรุณาแจง้ทางผูจ้ดัทราบล่วงหนา้ 
 หา้มนาํผลไมแ้ละเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศเกาหลีใต ้หากพบจะตอ้งเสียค่าปรับ 
 เตรียมสมัภาระขนาดกลาง เน่ืองจากโรงแรมท่ีพกัในเกาหลีไม่มีบริกรช่วย (แนะนาํ ตลอดทริปจะตอ้งดูแลกระเป๋ายกข้ึนลงหอ้งดว้ยตวัท่าน

เอง เพ่ือป้องกนัหลายกรณีท่ีอาจเกิดข้ึนได)้   
 กระเป๋าทุกใบจะตอ้งฝากใหก้บัทางเจา้หนา้ท่ีสายการบินดว้ยตวัท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภยัของสายการบิน 
 ทรัพยสิ์นมีค่าและแตกหกัง่าย  เช่น เงิน อญัมณี  อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ กลอ้งถ่ายรูป อุปกรณ์วดีีโอ เอกสารท่ีแลกเปล่ียนเป็น

เงินได ้ เอกสารทางธุรกิจ หนงัสือเดินทาง เก็บติดตวัเสมอ 

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

หรืออาการเมาเวลาจากการเปล่ียนโซนเวลาของโลก แนะนาํ :  นอนใหม้ากท่ีสุด หรือ ทานยาแกเ้มา เพราะมีมีฤทธ์ิทาํใหน้อนหลบั ไม่ด่ืม
สุราหรือของมึนเมา และด่ืมนํ้ ามากๆ) 

 
 
 

DAY วนัทีส่อง  สนามบินนานาชาติอนิชอน ประเทศเกาหลใีต้ – เคียงกโีด เชา้ กลางวนั เยน็หรือคํ่า 

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

ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต ้โดยสายการบิน Korean Air (KE) ,  Asiana Airlines (OZ) 
(อาหารเชา้ ภาพยนตร์ และ เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง และบริการอ่ืนๆ บนเคร่ือง ) 

เชา้ ICN Landing  ถึงสนามบินนานาชาติอินชอน หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้   
รถโคช๊พาท่านขา้มทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพ่ือความหวงัในการรวมชาติท่ียาวกวา่  4.42 กม.  มี
ยอดโดมสูง 107 เมตร  ไปยงัจุดหมายปลายทางการท่องเท่ียวของวนัน้ี 



เพื่อใหร้ายการท่องเท่ียวเป็นไปตามก าหนดการ  ทางคณะทวัร์จะออกเดินทาง จากสนามบินหลงัเวลาเคร่ืองลง
ประมาณ 1.40 ชัว่โมง ท่านท่ีติดสัมภาษณ์ท่ีด่านตรวจคนเขา้เมือง  หากท่านผา่นเขา้เมือง เรียบร้อย ท่านตอ้ง
เดินทางไปพบกบัคณะทวัร์ดว้ยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทางผูจ้ดัได ้ 
ถ า้เหมืองทอง  “ ควงัเมียง ” เท่ียวถ ้าเหมืองทอง “ ควงัเมียง “  ผจญภยัไปกบัถ ้า พิพิธภณัฑ์ท่ีมีชีวติในแบบหลากมิติและ

สีสนั (เปิดตวัใหม่) สถานท่ีแห่งน้ีเป็นเหมืองขดุทองของญ่ีปุ่น ในอดีต   หลงัจากหมดยคุการล่าอาณานิคม  เหมืองทองแห่งน้ี
จึงถูกปล่อยท้ิงร้าง ปัจจุบนัทางการเกาหลีไดป้รับปรุงและพฒันาถ ้าแห่งน้ีใหเ้ป็นสถานท่ีท่องเท่ียว  ถ ้าแห่งน้ีจึงถือไดว้า่เป็น
พิพิธภณัฑม์รดกแห่งความสร้างสรรคแ์ละอนุรักษ ์ ยงัเป็นสถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ มีความลึกถึง 8  ชั้น (อนุญาตเขา้
ชมแค่ 2 ชั้นบน )  ภายในถ ้ามีความยาวถึง 275 เมตร จะแบ่งออกเป็นหอ้งๆ โดยไดรั้บการออกแบบจากศิลปินช่ือดงัทัว่
ประเทศเกาหลีใต ้เช่น หอ้งแห่งแสงสวา่งและความมืด, หอ้งสวนสวยธรรมชาติ , หอ้งจดังานเล้ียง ประชุมสมัมนา, หอ้ง
พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้ า, หอ้งถนนสีทองหรือเสน้ทางแห่งความมัง่คัง่และสุขภาพดี, หอ้งน ้ าตกสีทองท่ีมีความสูง 3.6 เมตรและ
กวา้งถึง 8.5 เมตร, หอ้งพระราชวงัทองค า, หอ้งจดัแสดงโครงสร้างของถ ้าควงัเมียง และหอ้งจดัแสดงไวน์ ไวน์คุณภาพดีท่ี
น ามาจดัแสดงมาจากทัว่ประเทศเกาหลีใต ้ท่านสามารถชิมและเลือกซ้ือไวน์ไดจ้ากท่ีน่ี หากคุณเป็นแฟนคลบัของภาพยนตร์
เร่ืองเดอะฮอบบิท และเดอะลอร์ดออฟเดอะริงส์ คุณจะไดพ้บกบัประติมากรรมตวั “กอลลมั”ท่ีส่งตรงมาจากผูก้  ากบัของเร่ือง 
นอกจากน้ีแลว้ท่านสามารถน าขวดพลาสติกไปเติมน ้ าแร่จากธรรมชาติภายในถ ้าไดฟ้รี  

เท่ียง เมนูบาร์บีคิวไฟหรือบลูโกก ิ เป็นเน้ือหมูสไลดห์มกัซอสคนัจงัและเคร่ืองปรุงรส ผดัยา่งขลุกขลิกบนกะทะ  

บ่าย สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  เท่ียวเอเวอร์แลนด ์– Everland “ ดิสนียแ์ลนดเ์กาหลี ”  สวนเปิดในหุบเขาท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 

ข
องประเทศ มี Festival World จะประกอบไปดว้ย Global Fair, American Adventure, Magic Land, European Adventure และ 
Equatorial Adventure และ Zootopia ท่านสามารถปล่อยความแก่และเติมเตม็ความสุขของท่านดว้ยบตัร Special Pass Ticket 
สนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นต่าง ๆ  ซ่ึงท่านสามารถเลือกเล่นเคร่ืองเล่นได้ ไม่จ ากดัรอบ  ไม่วา่จะเป็นทีเอก็เพรส รถไฟเหาะ 
หนอนสะบดั ชาร์ป โรงหนงัสามมิติ บา้นผีสิงหมุน  ตีลงักาสองตลบ ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ท่ีน่ี ชมความ
น่ารัก องหมีท่ีสามารถส่ือสารกบัคนขบัไดอ้ยา่งดี อีกทั้งยงัมี LINE Store ส าหรับ ชาวสาวก LINE ใหแ้ช๊ะภาพ  คร้ังแรกของ
โลก !  เปิดโลกสวนสตัวเ์ปิดท่ี Lost Valley กบัรถบสัสะเท้ินน ้ าสะเท้ินบก  และอ่ืนๆ  นอกจากน้ีท่านยงัสามารถชอ้ปป้ิงใน

ร้านคา้ของท่ีระลึก   ฤดูหนาวร่วมฉลองเทศกาลหิมะสนุกแบบไม่รู้ลืมกบัการเล่นสโน วส์เลดแบบไม่  จ ากดัรอบ
หรือท่านใดอยาก ประลองความทา้ทายกบัการนัง่สโนวบ์สัเตอร์ก็ไม่วา่กนั.. ...ขอบอกวา่มนัส์มาก   

ค ่า  เ มนูหมูย่าง คาลบี อาหารพ้ืนเมืองเกาหลีท่ีเล่ืองช่ือและรู้จกัก ันดีทัว่โลก มีรสชาติออกหวาน นุ่มและกลมกล่อม 
หลงัอาหารค ่า พาท่าน เขา้เช็คอินท่ีพกั ณ โรงแรม  Suwon Villa Suite, Pyeongtaek Ramada (4 ดาวเกาหลี) หรือเทียบเท่า 
 



DAY วนัทีส่าม   เคียงกโีด - กรุงโซล  เชา้ กลางวนั เยน็หรือคํ่า 

3  x x x 

เชา้  อาหารเช้า แบบอเมริกนัเกาหลชุีด หรือ เซม ิที ่ห้องอาหารโรงแรม 
เชา้ เทศกาลเล่นสกสีโนว์  ที่ #SKI Resort #JISAN #YANGJI #VIVALDI PARK  

ท่านสามารถเพลิดเพลินกบัลานหิมะท่ีกวา้งใหญ่ และเนินเล่น
สกีระดบัต่างๆ  กระเชา้ลิฟท ์ทางรีสอร์ทยงัมีบริการกีฬาในร่ม
ชนิดอ่ืน ร้านอาหาร คอฟฟ่ีชอ้ป ซุปเปอร์มาร์เก็ดไวค้อยบริการ 
ท่านจะประทบัใจกบัประสบการณ์แปลกใหม่ท่ีน่ี      
(ราคาอุปกรณ์การเช่าโดยประมาณ)    1) อุปกรณ์การเล่นสกี 
ประมาณ  40-45,000 วอนต่อเช็ต (รวมค่าไมส้กี  กระดาน
เล่ือน และรองเทา้สกี)     2) กระเชา้ลิฟส าหรับท่านท่ีเล่นสกี 
คร่ึงวนั ประมาณ 50-55,000 วอนต่อท่าน   
เตรียมตวัก่อนเล่นสกี  ควรเตรียม ถุงมือสกี ผา้พนัคอ แวน่กนัแดด เส้ือแจ๊คเก็ตกนัน ้ าหรือผา้ร่ม และกางเกงรัดรูป ขอ
ค าแนะน าและฝึกวธีิการเล่นจากไกดท์อ้งถ่ินก่อนลงสนามจริง เพ่ือความปลอดภยัของท่านเองเป็นส าคญั     (หมายเหตุ.... 
ปริมาณของหิมะและการเปิดใหบ้ริการชองลานสกี ข้ึนอยูก่บัความเอ้ืออ านวยของอากาศ หากไม่มีหิมะเพียงพอ ลานสกี
อาจจะปิดใหบ้ริการ)   

ทุกกรุ๊ปเทีย่ว  เดินทางวนัที ่07 มนีา ขอปรับเปลีย่นรายการจากสกรีีสอร์ทเป็น มหัศจรรย์สกสีเลด 365 วนั @Playdoci 

 สกสีโน สโนสเลด 365 วนั ภายในแบ่งพ้ืนท่ีเป็นหลายส่วน แต่ท่ีไดรั้บความสนใจมากท่ีสุดคือในส่วนของ สกีโดม  โดย
จ าลองลานสกีในร่มอนักวา้งใหญ่ ดว้ยเทคโนโลยอีนัทนัสมยั ท าใหส้ามารถ
สร้างหิมะ แ ละระบบควบคุมอุณหภูมิไวต้  ่ากวา่ -3 องศาเซลเซียสใหท่้านได้
ท ากิจกรรมฤดูหนาวตลอดทั้งปี (ไม่ตอ้งเตรียมเส้ือกนัหนาว...ทางสถานท่ีมี
ใหเ้ช่า ไม่วา่จะเป็นชุดเส้ือกางเกงสกี หมวกกนัน๊อต  อุปกรณ์การเล่นสกี 
อุปกรณ์เล่นสโนสเลด  เตรียมแต่ถุงมือสกี    ค่าเช่าทุกชนิด...ไม่ไดร้วม
ค่าใชจ่้ายไว ้เช่น บตัรเล่นสลดรวมเส้ือ แจ็คเก็ต ราคา 15,000 วอน แพก็เกจ
เล่นสกี (รวมอุปกรณ์ +เส้ือและกางเกงสกี) ราคา 40,000 วอน   ท่านสามารถฝากไกดซ้ื์อ รวมทั้งการจองครูฝึกสอนการเล่น
สกี)  

เท่ียง เมนูหม้อไฟชาบูเห็ด คลา้ยการตม้รวมมิตรสุก้ีหมอ้ไฟ  ประกอบไปดว้ยเน้ือหมูสไลด ์ผกัและเห็ดและวุน้เสน้เกาหลี   
บ่าย สวนกรีนเฮาส์สตรอ ว์เบอร์ร่ี  พาไปชมสวนกรีนเฮาส์สตรอรเบอร์ร่ี ใหท่้านไดเ้ก็บผลไมส้ดๆ และยงัไดค้วามรู้วา่ชาว

เกาหลีมีวธีิการปลูกอยา่งไรจึงไดผ้ลผลิตดีและหวานหอมชวนน่า
รับประทาน อิสระถ่ายรูป เก็บชิมสตรอเบอร์ร่ีทานเป็นท่ีระลึก (จ านวน
เก็บข้ึนอยูก่บัผลิตผลในแต่ละสปัดาห์ และนโยบายของเจา้ของสวน ไม่
สามารถน าออกมารับประทานภายนอกไร่ได)้   

จากนั้น เดินทางเขา้ เมืองหลวงกรุงโซล  ท่ีมีประชากรถึง 1 ใน 4 ของประเทศ  มีตึก 63 ชั้น ตึกท่ีสูงท่ีสุด  มีแม่น ้ าฮนัไหลผา่นใจกลาง

เมืองหลวงของกรุงโซล   ศูนย์น า้มันสนเข็มแดง Red Pine  พาท่านเดินทางสู่ ศูนยน์ ้ ามนัสนเขม็แดง Red Pine  ซ่ึงผลิต
จากใบสนเขม็แดงในประเทศเกาหลี เป็นงานนวตักรรมวจิยัช้ินใหม่ล่าสุดของเกาหลี เพ่ือช่วยผูท่ี้มีปัญหาเร่ืองไขมนัอุดตนัใน
เสน้เลือด คลอเรสเตอรอลในเลือดสูง ไขขอ้เส่ือม หรือ การไหลหมุนเวยีนของเลือด  เป็นตน้ กวา่จะมาท าเป็นน ้ ามนัสนสกดั
ได ้1 แคปซูล ตอ้งใชใ้บสนเขม็แดงประมาณ 2.7 ก.ก.  แนะน าใหทุ้กท่านเลือกซ้ือเป็นของฝากสุขภาพเพ่ือตวัท่านเองและคน
ท่ีท่านรักหรือคนท่ีท่านเคารพ  เพราะเป็นสารอาหารธรรมชาติ ท่ีวจิยัจากโรงพยาบาลชั้นน าในเกาหลีแลว้วา่ ไม่มีผลขา้งเคียง 



จากนั้น ศูนย์ผลติภัณฑ์ความงาม เคร่ืองส าอางเวชส าอาง   ใหท่้านเลือกซ้ือคอสเมติกหลากยีห่อ้คุณภาพท่ีผูห้ญิงชาวเกาหลีทั้ง
สาวทั้งไม่สาว ลว้นใหค้วามส าคญักบัเร่ืองผิวหนา้ค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะในกลุ่มบ ารุงผิวพ้ืนฐาน Skin Care และฟัง
ค าแนะน าการดูแลผิวพรรณ จากผูช้  านาญการ 

เยน็ บุฟเฟ่ต์อร่อยล า้ !!!   เมนูบาร์บีคิวป้ิงย่างสไตล์เกาหลี   กบัหลากหลายสไตลข์องเน้ือหมูและเน้ือววั  (บางร้านอาจมี
บริการเน้ือไก่ และปลาหมึก) ไม่วา่จะเป็นแบบติดมนั แบบสนัคอ แบบสามชั้น แบบหมกัเผด็ แบบหมกัหวาน  แบบสดไม่มี
การหมกั แบบเบอร์เกอร์ เป็นตน้ มีบริการขา้วสวย  และเคร่ืองเคียงต่างๆ ใหล้ิ้มลอง   

หลงัอาหารค ่า ภูเขานัมซาน  หอคอย N Tower  สายเคเบิล้ Love Rock Cable   พาท่านข้ึนภูเขานมัซาน Namsan – ภูเขาเพียงลูก
เดียวใจกลางเมืองหลวงและอิสระถ่ายรูปคู่หอคอย N Tower เป็น 1 ใน 
17 หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลก  สูงถึง 480 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเล 
ณ เขานมัซานใจกลางเมืองหลวง สถานท่ีละครหนงัเกาหลีหรือหนงั
ไทยสไตลเ์กาหลีมาถ่ายท ากนั (ความเช่ือ: เตรียมแม่กญุแจลูกกญุแจ
เพ่ือไปลอ็คกญุแจคู่รัก ณ Love Rock Cable  ซ่ีงเช่ือกนัวา่ ถา้ใคร
ข้ึนมาคลอ้งกญุแจและโยนลูกกญุแจท้ิงไป คู่รัก คู่ครอบครัว คู่เพ่ือน คู่พ่ีนอ้ง คู่มิตรนั้นจะมีความรักท่ีย ัง่ยนืหรือไม่มีใครมา
พรากจากกนัได)้  (ค่าบัตรลิฟท์ขึน้สู่จุดชมวิวบนหอคอย  ไม่รวมไว้ในค่าทัวร์)  

 พาท่าน เขา้เช็คอินท่ีพกั ณ โรงแรม  Seoul Bernoui  (4 ดาวเกาหลี) หรือเทียบเท่า   
 

DAY วนัทีส่ี่   กรุงโซล  เชา้ กลางวนั เยน็หรือคํ่า 

4  x x x 

เชา้ อาหารเช้าแบบอเมริกนัเกาหลี ชุด หรือ เซมิ ที ่ห้องอาหารโรงแรม 

เชา้ เยีย่มศูนย์โสมเกาหลี  ทุกท่านจะไดรู้้จกัสมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแห่งมวลสมุนไพร  เพราะเกาหลีใตเ้ป็นประเทศท่ีมี
การผลิตโสมเกาหลีท่ีมีคุณภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลก  ซ่ึงใครใครท่ีไดม้าเท่ียวก็จะช่ืนชอบหาซ้ือเป็นของฝากเพราะราคาท่ีถูก
วา่เมืองไทยและคุณประโยชน์นานปัการ เช่น ช่วยเสริมความแขง็แรงใหแ้ก่ระบบยอ่ยอาหารและปอด ช่วยท าใหจิ้ตใจสงบ
และเพ่ิมพละก าลงัโดยส่วนรวม  สรรพคุณทางการแพทย ์ช่วยบ ารุงหวัใจ ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทาง
เพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง   

 
 
 
 
 
 
 

 เยีย่มชมพระราชวงัถ็อกซูคุง ซ่ึงมีส่ิงก่อสร้างท่ีน่าชมเป็นอนัมาก เช่น ประตูหลกัแทฮนัมุน (Daehangmun Gate) พระท่ีนัง่
ชุงวาจอนและทอ้งพระโรง และซกโชจอน (Soekjojeon) อนัเป็นส่ิงก่อสร้างแบบตะวนัตกแห่งเดียวในบรรดาพระราชวงัต่างๆ 
ในเกาหลี ซกโชจอนแห่งน้ีเป็นท่ีตั้งของพิพิธภณัฑพ์ระราชวงั ซ่ึงเป็นท่ีเก็บส่ิงของท่ีใชใ้นพระราชวงัในสมยัราชวงศโ์ชซอน 

นอกจากน้ียงัมีพิพิธภณัฑศิ์ลปะถอ๊กซูกงุ ซ่ึงแสดงผลงานทางศิลปะสมยัใหม่มากมาย   พาท่านเดินเลาะถนนเลยีบก าแพง 
หินสีน ้ าตาลเทาสวยงาม ( Stonewall Street) ขา้งพระราชวงั  ท่ีข้ึนช่ือเร่ืองความสวยงามและโรแมนติกสายหน่ึงในกรุง
โซล  สองขา้งทาง ของถนนแห่งน้ีจะเรียงรายไปดว้ยตน้กิงโกะ (แปะก๊วย) ท่ีปลูกไวเ้ลียบไปกบัความโคง้ของเสน้
ถนน  ภายในถนนแห่งน้ี ยงัเป็นท่ีตั้งของ โรงละคร โบสถ ์พิพิธภณัฑศิ์ลปะ และรูปป้ัน  3 มิติ จางดอกแด ( Jangdockdae) อยู่



ตรงบริเวณลานน ้ าพหุนา้พิพิธภณัฑศิ์ลปะแห่งกรุงโซล น่ังรถผ่านถนนสายส าคัญเช่นถนนใจกลางเมือง “เซจองโนะ” และ
ถนนท่ีมีการเปิดปิดเป็นเวลา-สถานท่ีตั้งท าเนียบและบลเูฮาท์หรือบ้านประจ าต าแหน่งประธานาธิบดี     

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่  Hyundai Premium Outlet  ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนเนมช่ือดงัราคาสุดพิเศษ   

เท่ียง ฟรี !!  อิม่อร่อยกบับุฟเฟต์บนเรือส าราญ Ara Cruise    พร้อมล่องเรือชมคลองแห่งแรกของเกาหลี ท่ีเรียกวา่ 
“GYEONGIN ARA WATERWAY” บนเรือส าราญสุดหรูท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจ ล่องเรือไปตามทางน ้ าท่ีเช่ือมต่อแม่น ้ าฮนัและทะเล
ตะวนัตก ภายในเรือมีหอ้งโถงพร้อมเวทีการแสดงความบนัเทิงใหท่้านไดรั้บชม หากท่านใดท่ีตอ้งการสมัผสัธรรมชาติสอง
ขา้งทางยงัสามารถข้ึนไปดา้นบนชั้นสองเพ่ือชมทศันียภาพสองขา้งทาง ระหวา่งทางเดินเรือท่านจะไดเ้ห็นมุมเลก็ๆของน ้ าตก
จ าลองท่ีต่ืนตาต่ืนใจใหท่้านไดเ้ก็บถ่ายภาพไปอวดคนท่ีบา้นอีกดว้ย  
(หากเรือสาํราญงดให้บริการด้วยเหตุผลใดๆ กต็าม ทางผู้จัดจะปรับเปล่ียนเป็นเมนูหมหูมึกโอซัมบลูโกกิท่ีห้องอาหารท้องถ่ินเกาหลี) 

บ่าย เรียนรู้วธีิการท าคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) อาหารง่ายๆๆท่ีคนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม แปลวา่ สาหร่าย บบั แปลวา่ 
ขา้ว จะเป็นแท่งยาวๆ แลว้เคา้ก็จะหัน่เป็นช้ินๆพอดีค า จ้ิมกะซีอ้ิวคงัจงัเกาหลีหรือวาซา
บิก็ได ้จากนั้นเชิญท่านร่วมเป็นส่วนหน่ึงของชาวเกาหลีโดยการแต่งกายชุดประจาํชาติ
ต่างๆ (ชุดฮนับก) พร้อมถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก เพ่ือไปอวดคนทางบา้น 

ดิวตีฟ้รี  (ปัจจุบนัเป็นท่ีนิยมมาก เพราะ ดิวตร้ีฟรีประเทศน้ี มีถึง 5 บริษทัแข่งขนักนั)  
เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง ณ  หา้งปลอดภาษีลอ๊ตเตห้รือชินเซเก  ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมน าเขา้จากต่างประเทศ
มากมายหลากหลายชนิด รวมทั้งสินคา้แบรนดเ์กาหลียอดนิยมท่ีชาวเกาหลี ชาวจีน และชาวญ่ีปุ่น   

เยน็ เต็มอิม่ ช้อปป้ิงเมียงดอง " ถนนแฟช่ันของเกาหล ี"  อิสระชอ้ปป้ิงบริเวณเมียงดอง Myeongdong ถูกขนานนามวา่ " 
ถนนแฟชัน่ของเกาหลี " แหล่งรวมความฮิปใหม่ ไม่ตกเทรน ! ราคาระดบักลางถึงสูงเม่ือเทียบกบัตลาดทงแดมุน หา้งบูติกห
ลากยีห่อ้ตั้งแต่แบรนดเ์นมต่างชาติถึงเกาหลี ร้านเส้ือผา้มีสไตลห์อ้งเลก็ๆ  ร้าน Creative Lifestyle  ร้านรองเทา้ ร้านท าผม 
ร้านเคร่ืองประดบั ร้านคอสเมติก  ร้านกาแฟ ร้านไอศครีม ร้านขนม    

ค ่า อิม่ประทบัใจ !  เมนูอนิเตอร์บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ดและเนือ้สัตว์หลากประเภท ท่ีมีใหเ้ลือกทั้งอาหารสไตลฝ์ร่ังยโุรป อาหาร
ญ่ีปุ่น อาหารเกาหลี อาหารจีน  ทั้งสด ทั้งน่ึง ทั้งป้ิง ทั้งทอด ทั้งยา่ง ทั้งสเตก็ ทั้งแบบซูซิ แบบซาซิมิ ปรุงกนัสดๆ ใหท่้านได้
เห็นถึงกรรมวธีิการปรุงของเหล่าพอ่ครัว แม่ครัว พร้อมของหวาน ของอร่อยประจ าวนั และเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลลกอฮอล ์

ไอศกรีม เคก้  เป็นตน้  พเิศษ ! บริการขาปูยกัษ์ SnowCrab  แบบไม่อั้น 
พาท่านเขา้เช็คอินท่ีพกั ณ โรงแรม  Seoul Bernoui  (4 ดาวเกาหลี) หรือเทียบเท่า 

 

DAY วนัทีห้่า  กรุงโซล  - สนามบินนานาชาติอนิชอน – กรุงเทพฯ เชา้ กลางวนั เยน็หรือคํ่า 

5  x x - 

เชา้ อาหารเช้าแบบอเมริกนัเกาหลี ชุด หรือ เซมิ ที ่ห้องอาหารโรงแรม 
เชา้ ศูนย์ฮ๊อกเกต็นามู  เพื่อนท่ีดีในการด าเนินชีวติ “ ฮอ๊กเก็ตนามู ” ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจาก

มลภาวะและระดบัสูงเหนือน ้ าทะเล 50-800 เมตร เมลด็ของพนัธ์ุฮอ๊กเก็ตน้ี..ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามารับประทานเพ่ือช่วย
ดูแลตบัใหส้ะอาดแขง็แรง ป้องกนัโรคตบัแขง็ไม่ถูกท าลายจากการด่ืมแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหารและยา 

       เทีย่วไอคอนนิคแห่งใหม่กรุงโซลทีต้่องไปเช็คอนิ   สะพานลอยฟ้า “ Seoullo 7017 ” ท่ีเปล่ียนจากทาง

ส าหรับรถ   ใหเ้ป็นทางส าหรับ คน ก่อสร้างสมยัปี 1970 และกลาย
ร่างเป็นสวนลอยฟ้าในปี 2017 น้ี  เพื่อการยกระดบัคุณภาพชีวติ
เมืองใหญ่ใหดี้ข้ึน ถือเป็นงานนวตักรรมสีเขียวคู่กบั วฒันธรรมทอ้งถ่ิน
อยา่งย ัง่ยนื  โดยฝีมือกลุ่มนกัออกแบบ ชั้นน า เกาหลีใต้ ร่วมกบั บริษทั
สถาปนิกระดบัโลกอยา่ง  MVRD ของเดนมาร์ก  ตลอดเสน้ทางเดิน 
เราจะไดส้มัผสักบัตึก ต่างๆ ท่ีมีความหมายกบัชาวกรุงโซล และสวน

https://www.mvrdv.nl/en/home


กระถางพนัธ์ุไมต้่างๆ กวา่ 200 สายพนัธ์ุทัว่กรุงโซล ท่ีจะสลบัสบัเปล่ียนกนัผลิใบออกดอกกนัตลอดทั้งปี ความดีงามอีก
อยา่งคือบนทางเดินยงัรายลอ้มไปดว้ยของดีเก

 

าหลี เช่น ศูนยข์อ้มูลนกัท่องเท่ียว ร้านกาแฟ ร้านอาหารวา่ง ขนมพ้ืนเมือง  ร้าน
ขายของท่ีระลึก  ร้านรวง  คาเฟ่หนงัสือ ลานกิจกรรม เป็นตน้ มาเดินช่วงระหวา่งวนัจะไดอ้ารมณ์นึง มาช่วงตอนดึกสะพานก็
จะเปิดไฟเรืองแสง ท าใหไ้ดฟี้ลอีกแบบนึง เรียกไดว้า่มาเท่ียวไดทุ้กเวลาเลย 

เท่ียง  เมนูเปิบพสิดาร-ไก่ตุ๋นโสม อาหารวงัในสมยัก่อน เช่ือกนัวา่บ ารุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตวั ในหมอ้ดินร้อน   

บ่าย TRICK ART MUSEUM + ICE MUSEUM + LOVE 

MUSEUM น าท่านอิสระชม TRICK ART MUSEUM  ผลงานการ

สร้างสรรคศิ์ลปะแนวใหม่ "ภาพวาดลวงตาส่ีมิติ"  โดยท่านจะ
ไดส้นุกสนานกบัการถ่ายรูปแอค็ชัน่ท่าทางต่างๆ กบัภาพแนวมิติท่ี
เกิดจากความคิดสร้างสรรคแ์ละจินตนาการของการสร้างภาพโดยใช้
เทคนิคพิเศษจากภาพแนว AR ท่ีรวมทฤษฎีทางวทิยาศาสตร์และการ
ซอ้นภาพโดยกระตุน้ความเคล่ือนไหวของภาพใหมี้มิติเหมือนจริง
โดยใหผู้ช้มเขา้ไปมีส่วนร่วมถ่ายภาพ เม่ือผา่นเขา้ไปในภาพนั้นๆ  
ภาพทุกภาพจะออกมาดูประหน่ึง เหมือนจริงในเหตุการณ์   จนท่านจะอุทานวา่มนัเหมือนจริงมากจนแทบจะแยกไม่ออกเลย
วา่อนัไหนภาพวาดและของจริง โดยผลงานของท่าน จะสวยงามและ ส่ีมิติสมค าร ่ าลือหรือไม่ก็ตอ้งใหเ้พ่ือนติดชมกนัเอง   “ 

ICE MUSEUM "  เมืองน า้แข็งทีไ่ม่ใช่แค่น า้แข็งธรรมดา  แต่ตระการตาจนคุณอาจจะลืมหนาวไปเลยก็ ได ้!  ลอง
นึกถึงความรู้สึกเม่ือคุณกา้วเขา้ไปในเมืองท่ีทุกอยา่งท าจากน ้ าแขง็ภายใต ้อุณหภูมิ  ลบ 4 องศา ! ภายในมีกิจกรรมหลากหลาย
ใหคุ้ณไดส้มัผสั เช่น สไลเดอร์น ้ าขง็ท่ียาวกวา่ 10 เมตร รถกลางรูดอร์ฟ ทกัทายลุงซานตา้  โพสท่าคู่กบันกเพนกวิน้ขั้วโลก  
ส ารวจบา้นน ้ าแขง็แขง็เอสกิโม  เยีย่มชมปราสาทน ้ าแขง็ ชมววิจากบนก าแพงเมืองน ้ าแขง็  ลองเขา้พกัเช็คอินโรงแรมน ้ าแขง็ 

และผลงานศิลปะอ่ืนท่ีท าจากน ้ าแขง็อีกกวา่ 50  ช้ิน  แถมฟรี!!! Love Museum (ผูท่ี้อายตุ  ่ากวา่ 20 ปีไม่สามารถเขา้
ชมได)้ 

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

บ่าย แวะซ้ือของฝากติดไม้ติดมือทีศู่นย์รวมของพืน้เมือง (ละลายเงินวอน)  ก่อนอ าลาเกาหลี  แวะซ้ือของฝากติดไมติ้ด
มือท่ีศูนยร์วมของพ้ืนเมือง (ละลายเงินวอน)  สาหร่าย หลากรูปแบบ หลากรสชาติ  ขนมอร่อยต่างๆ ซีเรียลช็อคโก กาแฟ  
กระดูกมา้เจจูโด  ขนมโสม ชาโสม เคร่ืองส าอางโสม หมอนสุขภาพ  กิมจิ  เป็บโปโร้ (ป๊อกก้ีเกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี)  
ของใชใ้นบา้น ลูกบอลซกัผา้  เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ของท่ีระลึก เป็นตน้  

เยน็ ข้ึนอยูก่บัวนัและเวลาท่ีเดินทาง  เหินฟ้ากลบักรุงเทพฯ   ออกเดินทางโดยสายการบิน  Asiana Airlines, Korean Air   

 บินประมาณ 5 ช.ม. (อาหารค ่า ภาพยนตร์ และ เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง และบริการอ่ืนๆ บนเคร่ือง) 
ค ่า เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  
 
 

รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากผูจ้ดัอีกคร้ังหน่ึง   สงวนสิทธิในเร่ืองเท่ียวบินและตารางบินสายการบิน ราคา และ รายการ 
เปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนได ้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี เน่ืองจาก
เป็นการช าระค่าทวัร์ในลกัษณะเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ เช่น ไม่ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระท าท่ี
ส่อไปในทางผิดกฎหมาย  เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ   ไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่เท่ียวบางรายการ เป็นตน้ 

 

 

เมนูอาหารทวัร์ส าหรับคณะ (ภาพอาหารท่ีแสดงใชเ้พื่อประกอบความเขา้ใจ) 



เมนูบาร์บีคิวไฟหรือบลูโกกิ  เป็นอาหารดั้งเดิมของคาบสมุทรเกาหลี ก่อนเมนูคาลบี โดยน าเน้ือหมู
สไลดห์มกัซอสคนัจงัและเคร่ืองปรุงรสต่าง ๆ เม่ือน ามาปรุงจะมีรสออกหวานนุ่ม  เวลาทาน น ามา ผดัยา่ง
ขลุกขลิกกบัซุปบลูโกกิบนกะทะแบนพร้อมผกักะหล ่าและเสน้จนัทน์ โดยจะมีลกัษณะออกเป็นแบบน ้ าขน้ 
เพ่ือเป็นน ้ าซุปไวค้ลุกคลิกทานกบัขา้ว เสริฟพร้อมขา้วสวยร้อนและเคร่ืองเคียงต่าง ๆ ประจ าวนัคู่โตะ๊  
พเิศษสุด !!  อิม่อร่อยกบับุฟเฟต์บนเรือส าราญ Ara Cruise ท่ีมีใหเ้ลือก หลากหลายสไตล์
เมนูอาหารเกาหลี เสริฟใหท่้านไดล้ิ้มลอง  ทั้งของทอด ผดัผดั ตม้ตม้ สลดั เป็นตน้  พร้อมล่องเรือชมคลอง
แห่งแรกของเกาหลี ท่ีเรียกวา่ “GYEONGIN ARA WATERWAY” บนเรือส าราญสุดหรูท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจ 

 
เมนูหมูย่าง คาลบี อาหารพ้ืนเมืองเกาหลีท่ีเล่ืองช่ือและรู้จกักนัดีทัว่โลก มีรสชาติออกหวาน นุ่มและกลม
กล่อม น าเน้ือหมูสตก็หรือหมูช้ินหมกัยา่งบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม และตดัเป็นช้ินพอค า ห่อทานกบัผกักาด
เขียวแบบเม่ียงค าไทย  โดยใส่น ้ าจ้ิมเตา้เจ้ียว (เคร่ืองจ้ิมหมกั ท่ีช่วยชูรสอยา่งดี) ตามดว้ย ขา้วสวยร้อน
เลก็นอ้ย  อยา่ลืม ! ทานเคร่ืองเคียงต่างๆ เพ่ือความสมดุลในการทานแบบหยนิหยาง และ น ้ าซุปสาหร่ายเพ่ือ
การลา้งพิษ 

 

อิม่ประทบัใจ !  เมนูอนิเตอร์บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ดและเนือ้สัตว์หลากประเภท ท่ีมีใหเ้ลือกทั้งอาหารสไตล์
ฝร่ังยโุรป อาหารญ่ีปุ่น อาหารเกาหลี อาหารจีน  ทั้งสด ทั้งน่ึง ทั้งป้ิง ทั้งทอด ทั้งยา่ง ทั้งสเตก็ ทั้งแบบซูซิ 
แบบซาซิมิ ปรุงกนัสดๆ ใหท่้านไดเ้ห็นถึงกรรมวธีิการปรุงของเหล่าพอ่ครัว แม่ครัว พร้อมของหวาน ของ

อร่อยประจ าวนั และเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลลกอฮอล ์ไอศกรีม เคก้  เป็นตน้  พเิศษ ! บริการขาปูยกัษ์ 
SnowCrab  แบบไม่อั้น    

บุฟเฟ่ต์อร่อยล า้ !!!  เมนูบาร์บีคิวป้ิงย่างสไตล์เกาหลี   กบัหลากหลายสไตลข์องเน้ือหมูและเน้ือววั 
กบัหลากหลายสไตลข์องเน้ือหมูและเน้ือววั (บางร้านอาจมีบริการเน้ือไก่ และปลาหมึก)  ไม่วา่จะเป็นแบบ
ติดมนั แบบสนัคอ แบบสามชั้น แบบหมกัเผด็ แบบหมกัหวาน  แบบส  ดไม่มีการหมกั แบบเบอร์เกอร์ เป็น
ตน้ มีบริการขา้วสวย  และเคร่ืองเคียงต่างๆ ใหล้ิ้มลอง    

เมนูเปิบพสิดาร-ไก่ตุ๋นโสม  อาหารวงัในสมยัก่อน เช่ือกนัวา่บ ารุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตวั 
ในหมอ้ดินร้อน  เป็นเมนูอาหารวงัตั้งแต่สมยัราชวงศโ์ซซอน โดยใชไ้ก่ท่ีมีอายวุยัรุ่น ภายในตวัไก่จะมีขา้ว
เหนียว รากโสม พทุราแดงและเคลด็ลบัในการตุ๋นเพ่ือใหร้สชาติกลมกล่อม เน้ือไก่นุ่มและยอ่ย  เสริฟพร้อม
เคร่ืองเคียงคู่โตะ๊  
เมนูหม้อไฟชาบูเห็ด  อาหารพ้ืนเมือง ของคาบสมุทรเกาหลีตั้งแต่สมยัมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี 
คลา้ยสุก้ีหมอ้ไฟ   โดยน าเน้ือหมูสไลด ์ตม้รวมมิตรกบัผกัตามฤดู เห็ดเกาหลี วุน้เสน้หรือเสน้ก๋วยเต๋ียว  ใบ
บีซูหอม ในหมอ้ไฟ  เสริฟพร้อมน ้ าจ้ิม ขา้วสวย และ เคร่ืองเคียงต่างๆ   

 
 

 

Price & Conditions Premium Korea 4* STAR  เกาหลี 5 วัน  

ราคานีเ้ป็นราคาส าหรับนักท่องเทีย่วชาวไทยหรือผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน (นักท่องเทีย่วต่างประเทศ โปรดเช็ค) 

จาํนวนวนั ราคาเร่ิม (บาท) เดินทาง สายการบิน กรุ๊ปคณะ ปกติ 

   5 วนั 22,900 ธันวาถึงมนีาคม18 Premium Ailines 20-30 ท่านต่อคณะ 
 



 เดินทางขั้นตํ่าปกติ 20-25  ท่านผูใ้หญ่ (ท่ีนัง่จาํกดั จองและจ่ายก่อนไดสิ้ทธิก่อน จองหลงั อาจตอ้งเพ่ิมค่าตัว๋)  
 หากตํ่ากว่ากาํหนด อาจจะไม่มีหวัหนา้ทวัรและอาจตอ้งมีการเปล่ียนแปลงราคา  หาก ผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะชาํระค่าบริการเพ่ิม

เพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์ 
 สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนราคาเพ่ิม หากมีการปรับข้ึนของภาษีนํ้ามนัหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน คิดอตัรา ณ วนัท่ี 16/11/17 
 สงวนสิทธิในเร่ืองเท่ียวบินและตารางบิน ราคา และ รายการ เปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนได ้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

รายการโปรโมชัน่ ขออนุญาตงดรบัการจอยทวัร ์ 

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

ทารก หมายถึง ผูโ้ดยสารท่ีมีอายตุ ํ่ากวา่ 24 เดือน ณ วนัท่ีเดินทางไปและวนัเดินทางกลบั กรุณาติดต่อเพ่ือขอราคาพิเศษ 
เด็กทารกสามารถเดินทางโดยนัง่บนหนา้ตกัของผูใ้หญ่  โดยอนุญาตใหเ้ด็กทารกหน่ึงคนต่อผูใ้หญ่สองคนเท่านั้น และหา้มมิใหน้าํรถเขน็เด็ก หรือ
ท่ีนัง่สาํหรับเด็กข้ึนบนเคร่ืองบิน จาํนวนเด็กทารกต่อเท่ียวบินถูกจาํกดัไวเ้พ่ือความปลอดภยั และสายการบินสามารถปฏิเสธการนาํเด็กทารก
เดินทางไปกบัท่าน  ส่วนผูจ้ดั เราคาํนึงถึงความปลอดภยัและเพ่ือสร้างความสุขแก่คณะผูเ้ดินทาง 
ผูทุ้พลภาพ/มีปัญหาดา้นสุขภาพหรืออยูใ่นภาวะเจ็บป่วย ขอใหแ้จง้ผูจ้ดัก่อนซ้ือทวัร์ เพ่ือเช็คกบัทางสายการบินและผูใ้หบ้ริการ  เพราะอาจไม่
อนุญาตใหใ้ชอุ้ปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ ข้ึนเคร่ืองบินได ้ เข่นนํ้ ายา เขม็ฉีดยา เคร่ืองใชแ้บตเตอร่ี หรือ เคร่ืองหายใจ  
สตรีมีครรภ ์ขอใหแ้จง้ผูจ้ดัก่อนซ้ือทวัร์  เพ่ือเช็คกบัทางสายการบินและผูใ้หบ้ริการ   โดยทัว่ไป 
-อายคุรรภไ์ม่ถึง 27 สปัดาห์ : ตอ้งลงนามยนิยอมในเอกสารจาํกดัขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน เม่ือทาํการเช็คอินเพ่ือแสดงความ
ยนิยอมไม่ทาํการเรียกร้องใดๆ ต่อสายการบิน 
-อายคุรรภใ์นช่วงสปัดาห์ท่ี 28 สปัดาห์ ถึง 34 สปัดาห์ : แสดงใบรับรองแพทย ์ ยนืยนัสปัดาห์ท่ีตั้งครรภแ์ละกาํกบัวนัท่ีไม่เกินสามสิบ (30) วนันบั
จากเท่ียวบินขาออกท่ีกาํหนดหรือเท่ียวบินขาเขา้ท่ีกาํหนด  และตอ้งลงนามยนิยอมในเอกสารจาํกดัขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน  เม่ือ
ทาํการเช็คอินเพ่ือแสดงความยนิยอมไม่ทาํการเรียกร้องใดๆ ต่อสายการบิน 
-อายคุรรภต์ั้งแต่สปัดาห์ท่ี 35 ข้ึนไป: สายการบินปฏิเสธการใหบ้ริการ 

ปกตผิูจ้ดัจะส่งใบนดัหมายเตรียมตวัการเดินทาง ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ยประมาณ  5-7 วนั  

หรือดาวนโ์หลดหนา้เว็บเพื่อดูการเตรียมตวัเดินทางทัว่ไป  

ข้อมูลส าหรับผู้เดินทาง 
1. คนไทยถือหนงัสือเดินทางประเทศไทย ไม่ตอ้งยืน่ขอวซ่ีาก่อนออกเดินทาง  
2. เตรียมหนงัสือเดินทางมีอายมุากกวา่ 6 เดือน ณ วนัเดินทาง  (ตอ้งมีหนา้วา่งสาํหรับประทบัตราอยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็) เพื่อยืน่ ณ  ด่านตรวจคน
เขา้เมือง   เน่ืองจากเคาเตอร์สายการบินหรือด่านตรวจคนเขา้เมืองอาจปฏิเสธการเดินทางของท่าน 
3. ค่าวซ่ีาสาํหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว  กรุณาเตรียมเอกสารคือ  (1) พาสปอร์ต (2) ใบประจาํตวัคนต่างดา้ว (3) ใบสาํคญัถ่ินท่ีอยู ่(4) สาํเนาทะเบียน
บา้น(ถา้มี) (5)รูปถ่ายสี 2 น้ิวท่านละ1รูป   
 ผู้ จัดจะเป็นผู้ดาํเนินการย่ืนวีซ่าให้ท่าน  โดยท่านจ่ายค่าบริการต่างหาก  (สาํหรับหนังสือเดินทางต่างด้าวผู้ เป็นเจ้าของหนังสือเดินทาง

จะต้องทาํเร่ืองแจ้ง เข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะย่ืนวีซ่า) สิทธ์ิการออกวีซ่าขึน้อยู่กับสถานทูตเท่าน้ัน 
4. ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกลุ คาํนาํหนา้ช่ือ เลขท่ีหนงัสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชใ้น

การจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีมิไดส่้งหนา้สาํเนาหนงัสือเดินทาง (พร้อมทั้งหนา้เปล่ียนช่ือนามสกลุ ถา้มี) ใหก้บัทางผูจ้ดั 
 

 

Departure  มกราคม 2017 (ท่ีน่ังจาํกัดในแต่ละวนั จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อาจต้องเพ่ิมค่าตั๋ว ) 

เช็คอนิ วนัออกเดนิทาง วนัเดนิทางกลบั 
ราคา/ท่าน

(บาท) 
ห้องเดีย่ว+ หมายเหตุ 

วนัพธุ 10 มกราคม 17 14 มกราคม 17 23,900 6,900  

วนัศุกร์  12 มกราคม 17 16 มกราคม 17 23,900 6,900  



วนัพธุ 17 มกราคม 17 21 มกราคม 17 23,900 6,900  

วนัศุกร์  19 มกราคม 17 23 มกราคม 17 23,900 6,900  

วนัพธุ 24 มกราคม 17 28 มกราคม 17 23,900 6,900  

วนัศุกร์  26 มกราคม 17 30 มกราคม 17 23,900 6,900  
 

Departure  กมุภาพนัธ์ 2017 (ท่ีน่ังจาํกัดในแต่ละวนั จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อาจต้องเพ่ิมค่าตั๋ว ) 

เช็คอนิ วนัออกเดนิทาง วนัเดนิทางกลบั 
ราคา/ท่าน

(บาท) 
ห้องเดีย่ว+ หมายเหตุ 

วนัพธุ 07 กมุภาพนัธ์ 17 11 กมุภาพนัธ์ 17 23,900 6,900  

วนัศุกร์  09 กมุภาพนัธ์ 17 13 กมุภาพนัธ์ 17 23,900 6,900  

วนัศุกร์  16 กมุภาพนัธ์ 17 20 กมุภาพนัธ์ 17 24,900 6,900 วนัหยดุ 

วนัพธุ 21 กมุภาพนัธ์ 17 25 กมุภาพนัธ์ 17 23,900 6,900  

วนัศุกร์  23 กมุภาพนัธ์ 17 27 กมุภาพนัธ์ 17 23,900 6,900  
 

Departure  มีนาคม 2017 (ท่ีน่ังจาํกัดในแต่ละวนั จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อาจต้องเพ่ิมค่าตั๋ว ) 

เช็คอนิ วนัออกเดนิทาง วนัเดนิทางกลบั 
ราคา/ท่าน

(บาท) 
ห้องเดีย่ว+ หมายเหตุ 

วนัพธุ 07 มีนาคม 17 11 มีนาคม 17 22,900 6,900 

ปรับเปลีย่นรายการจากสกรีีสอร์ท
เป็น มหัศจรรย์สกสีเลด 365 วนั 
@Playdoci 

วนัศุกร์  09 มีนาคม 17 13 มีนาคม 17 22,900 6,900 

วนัพธุ 14 มีนาคม 17 18 มีนาคม 17 22,900 6,900 

วนัศุกร์  16 มีนาคม 17 20 มีนาคม 17 22,900 6,900 

วนัพธุ 21 มีนาคม 17 25 มีนาคม 17 22,900 6,900 

วนัศุกร์  23 มีนาคม 17 27 มีนาคม 17 22,900 6,900 
 

 

อตัรา
ค่าบริการ
รวม   

ตามรายการ:  ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั กรุงเทพฯ – โซล  – กรุงเทพฯ  ไปกลบัแบบหมู่คณะ ( ตามวนัเวลาท่ีระบุในตัว๋เคร่ืองบิน 
)  พร้อมท่ีพกั  3  คืน (หอ้งละ  2-3  ท่าน) + อาหารเชา้ กลางวนั และเยน็หรือคํ่า  + บตัรเขา้ชมสถานท่ี  + รถนาํเท่ียวตามรายการ  + 
สายการบินจาํกดันํ้ าหนกัเพียงท่านละ 23 กก.  (ข้ึนอยูก่บันโยบายสายการบิน ไม่เกินจาํนวน 1-2 ช้ิน) และถือข้ึนเคร่ืองไดอี้กท่าน
ละ 1 ช้ิน 7 กก. (บางสายการบินไดถึ้ง 10กก.) (ตามขนาดท่ีกาํหนดของสายการบิน ไม่รวมกระเป๋าสะพาย) +  ประกนัอุบติัเหตุตาม
กรมธรรม ์(ขั้นตํา่วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อาย ุ75-85 ความคุ้มครองเหลือ 50% อายุ
ตํา่กว่า 1 ปี หรือ อายเุกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจาํตัวหรือการถกูฆาตกรรมหรือถกูทาํร้ายร่างกาย) 
ตัว๋เครือ่งบินและค่าทวัรท่ี์ช าระแลว้   

ตั๋วเคร่ืองบิน ไปกลบัแบบหมู่คณะ ไม่สามารถ 
เปล่ียนเท่ียวบินไปหรือกลบั เปล่ียนวนัเดินทางไปหรือกลบั เปล่ียนช่ือผูเ้ดินทาง อพัเกรดท่ีนัง่ คืนค่าบตัรโดยสาร 

และหาก ยกเลิกการเดินทาง   ไม่มีระบบ  คืนเงินบางส่วน    หากผู้โดยสารถกูปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศ
เกาหลี จากเจา้หนา้ท่ีแรงงานไทยหรือเจา้หนา้ท่ีตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองท่ีประเทศเกาหลี ทาง
ผูจ้ดัและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนทุกกรณี  ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับท่ีประเทศเกาหลีเรียก
เกบ็   ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเท่ียวบินถดัไปท่ีมีท่ีนัง่วา่งหรือตามวนัเดินทางของตัว๋เคร่ืองบิน  ทั้งน้ีแลว้แต่ทาง
เจา้หนา้ท่ีตรวจคนและสายการบิน ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้



โรงแรมท่ีพกัท่ีระบใุนรายการทวัร์  อาจมีการเปล่ียนแปลง  เน่ืองจากเป็นทวัร์ราคาพิเศษ (โรงแรมท่ีพกัไม่ไดอ้ยูใ่นใจกลาง
เมือง) ปกติผูจ้ดัจะแจง้ใหท้ราบก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ยประมาณ  3-5 วนั พร้อมทั้งใบนดัหมายเตรียมตวัการเดินทาง 
รปูแบบหอ้งพกัของโรงแรมจะแตกต่างกนั  และอาจมีสไตลก์ารตกแต่งทุกหอ้งไม่เหมือนกนั หอ้งพกัเด่ียว  (Single) หอ้งคู่ 
(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ   3 ท่าน  (Family Room) ทัว่ไป เตียงใหญ่ 1 + เตียงเด่ียว 1) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั  บางเมือง
หอ้งจะเป็นแบบพ้ืนเมือง (Ondol)  บางเมือง  ห้องมีขนาดกะทดัรัด  ไม่มีอ่างอาบนํ้ า บางเมือง หอ้งกวา้ง มีส่ิงอาํนวยความสะดวก
ครบ   ช่วงการจดังานประชุมนานาชาติ ( Trade Fair, Convention) เป็นผลใหร้าคาโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเตม็  ผู ้
จดัขอสงวนสิทธิในการจดัท่ีพกันอกเมืองตามความเหมาะสม 
เมนอูาหารทวัร ์จะบริการเป็นหมูหรือไก่หรือม้ือพิเศษตามรายการ สาํหรับท่านท่ีมีขอ้จาํกดัทางดา้นอาหารหรือศาสนา ท่านอาจ
ตอ้งชาํระเพ่ิมเติม หรือ เตรียมอาหารส่วนตวัไป เมนูอาหาร อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์    
เช่น เวลาออกหรือเวลาถึงของเท่ียวบินแต่ละสายการบิน  การจารจรบนทอ้งถนน  วนัเวลาเปิดปิดของ ร้านอาหาร   หรือดว้ยสาเหตุ
ต่างๆ    ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง   
ในกรณีท่ีเกิดเหตใุดๆ จนท าใหค้ณะทวัรไ์ม่สามารถออกเดินทางได้    เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลิกการเดินทาง
กะทนัหนั ทางสายการบินเรียกท่ีนัง่คืนดว้ยเหตุผลของสายการบิน ฯลฯ ทางผูจ้ดัจะพยายามหาโปรแกรมอ่ืนในราคาและช่วงเวลา
ใกลเ้คียงกนัทดแทน ขอให้ ลูกคา้ตระหนกัดีวา่เหตุการณ์ดงักล่าวถือเป็นเหตุสุดวสิยัและเช่ื อมัน่ว่ าผูจ้ดัได้ พยายามอยา่งสุด
ความสามารถ  โดยลูกคา้จะไม่ยกเหตุขอ้น้ีมาเป็นขอ้เรียกร้องใดๆ กบัผูจ้ดั  หากลูกคา้ประสงครั์บเงินคืน ทางผูจ้ดัยนิดีคืนเงิน  

ราคา
ค่าบริการ
ไม่รวม  
 

ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิม โทรศพัท ์โทรสาร มินิบาร์ ทีวช่ีองพิเศษ ค่าทาํหนงัสือเดินทาง  ค่าซกัรีด  ค่า
สมัภาระท่ี เกินช้ินหรือนํ้ า หนกัเกินสายการบินกาํหนด  ค่าวซ่ีาพาสปอร์ตต่างดา้ว หรือต่างชาติ  ค่า ภาษีการบริการ   3%  
ภาษีมูลค่าเพ่ิม  7%    

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

เงื่อนไขใน
การจอง   

ขอเก็บเต็มจ านวน ต่อท่านเพราะเป็นราคาพิเศษนะคะ  ** ตอ้งด าเนนิการ

โอนเงนิทนัทีภายใน  1  วนั นบัจากที่ท าการจองและ ไดร้บัการยืนยนัทางวาจา ใบเรียกเก็บ

เงนิจะสง่ตามหลงั   หากไม่ชาํระมดัจาํตามกาํหนด ขออนุญาตตัดท่ีนั่งให้ลูกค้าท่านอ่ืนท่ีรออยู่    การชาํระไม่
ครบ ทางผูจ้ดัถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข หรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตุใด
ใด ผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทางและขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินตามเง่ือนไขการยกเลิก   

การยกเลกิ
การจอง   
 

การยกเลิกการจองนั้น  จะยดึเงิน เต็มจ านวน  (การเดินทางท่ีตอ้งซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไขกบัทางสายกา ร

บิน  เท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight  หรือ Extra Flight กบัสายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  รวมทั้งการ
การันตีค่าหอ้งพกั การการันตีแพก็เกตททวัร์ จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการทั้งหมดไม่วา่กรณีใดใด) 

สายการบินและตัว๋เครือ่งบิน 

ในการส ารองท่ีนัง่และการใสช่ื่อในระบบส ารองท่ีนัง่  ผูเ้ดินทางตอ้งส่งสาํเนาของหนงัสือเดินทาง ( Passport ) ท่ีชดัเจน หรือ ส่งรายละะ
รายละเอียดท่ีสายการบินตอ้งการ (ภาษาองักฤษ) เช่น คาํนาํหนา้ช่ือ ช่ือและนามสกลุ วนัเดือนปีเกิด เลขท่ีพาสปรอต วนัหมดอาย ุ( โดยเซ็นตช่ื์อ
และเขียนยนืยนัรับรองเอกสารเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหท้างผูจ้ดั )  หากไม่มีการส่งขอ้มูลทั้งหมดในพาสปรอตเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหท้างผูจ้ดั 
และเกิดการออกช่ือนามสกลุในตัว๋หรือบตัรโดยสารผิดพลาด อาจมีผลใหผู้โ้ดยสายจะตอ้งรับผิดชอบในค่าใชจ่้ายใหม่ท่ีจะเกิดข้ึนทั้งหมด และ
สายการบินไม่มีระบบเสียค่าใชจ่้ายเพ่ือแกไ้ขตวัสะกดคาํนาํหนา้ช่ือ / ช่ือ / นามสกลุ หรือ การเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทาง 
หากท่านตอ้งซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศ  (เครือ่งบิน รถทวัร,์ รถไฟ) เพ่ือไปและกลบักรงุเทพฯ   กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสาร
ภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาการเดินทางได ้     ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าชา้หรือการเปล่ียนแปลงเวลาของเท่ียวบิน
หรือการเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง 
ตัว๋สายการบินไม่สามารถระบท่ีุนัง่  ซ้ือแบบใชวิ้ธี RANDOM คือส ุม่เลือกท่ีโดยระบบสายการบิน   การจดัท่ีนัง่ บนเคร่ืองบิน  
เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนด ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้แต่จะท าการ Request ใหไ้ดเ้ท่านั้น    



 

การเช็คอินตัว๋เดินทางท่ีเคาเตอรส์ายการบิน  เง่ือนไข 

 เคาน์เตอร์เช็คอินจะเปิดใหบ้ริการก่อนเวลาเคร่ืองออกสาม (3) ชัว่โมง เคาน์เตอร์ จะปิดใหบ้ริการก่อนเวลาออกเดินทาง  (90) นาที  ผูโ้ดยสาร
จาํเป็นตอ้งดาํเนินการใหเ้รียบร้อยภายในระยะเวลาท่ีไดร้ะบุไว ้ทั้งน้ีไม่วา่ในกรณีใดๆ  สายการบินสงวนสิทธิในการปฏิเสธการเดินทาง  โดย
ไม่มีการคืนเงินค่า โดยสารท่ีท่านไดช้าํระไปแลว้  

 ไม่แสดงตนหรือยนืยนัความเป็นตวัท่านต่อพนกังานของสายการบิน 
 ไม่อาจแสดงเอกสารไดอ้ยา่งครบถว้นและถูกตอ้ง (เอกสารการเดินทางท่ีชาํรุดไม่สมบูรณ์จดัวา่เป็นเอกสารท่ีไม่ถูกตอ้ง)  
 สาํหรับท่านตอ้งมีตราอนุญาตเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ (วซ่ีา) ซ่ึงจาํเป็นต่อการเดินทางไปยงัสถานท่ีต่างๆ   หรือ  เอกสารการเจง้เขา้

แจง้ออก   หรือ  เอกสารดา้นการทาํงาน Work Permit 
 กระทาํการประทุษร้ายแก่พนกังานของสายการบิน หรือก่อใหเ้กิดความวุน่วาย ณ เคาน์เตอร์ของสายการบิน หรือดูหม่ิน เหยยีดหยาม

พนกังานของสายการบินไม่วา่โดยการกระทาํหรือโดยวาจา 
 หากรัฐบาลหรือหน่วยงานอ่ืนไม่อนุญาตใหท่้านเดินทางหรือข้ึนเคร่ืองบิน 
 หากสายการบินเห็นควรวา่ไม่สมควรแก่การเดินทางเน่ืองจากอาการเมาสุราหรือมีลกัษณะอาการท่ีเป็นอนัตรายอยา่งเห็นไดช้ดัในทาง

การแพทย ์และ/หรือ  หากสายการบินเห็นควรวา่ไม่เหมาะสมในการเดินทางโดยเหตุผลทางการแพทย ์หรือเง่ือนไขทางการแพทยข์องท่าน
อาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพแก่ผูโ้ดยสารอ่ืน 

 

เน่ืองจากการเดินทางนัน้เต็มไปดว้ย

ความเสี่ยง และความรับผิดชอบของทางสาย
การบินท่ีมีต่อผูโ้ดยสารนั้นมีจาํกดั ดงันั้นจึง
แนะนาํให้ ซ้ือประกนัภยัการเดินทาง และสุขภาพ
เพ่ิมเติม  ท่านสามารถเลือกซ้ือ ความคุม้ครอง
ตามท่ีท่านตอ้งการ โดยเฉพาะกรณี เกิดเหตุ
เจ็บป่วยจะมีความสามารถในการจ่ายค่ารักษาได ้
เน่ืองจากหากเกิดเหตุดงักล่าวข้ึน ในต่างประเทศ 
เช่น ประเทศเกาหลีใต ้จะมีค่าใชจ่้ายท่ีสูงมาก  

 

 



ขอ้ตกลงและเง่ือนไขการเดินทางท่องเที่ยวกบัเรา 

 จดัใหเ้ฉพาะลกูคา้ท่ีประสงคจ์ะไปท่องเท่ียวตามรายการของทวัรทุ์กวนัเท่าน้ัน  หากท่านไม่สามารถร่วมทวัรทุ์กวนั แค่สมคัรมาร่วมทวัร์

เพียงเพื่อการใชต้ัว๋เคร่ืองบินและท่ีพกัในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏว่าท่านไม่รวมทวัรใ์นบางวนั ทางบริษทัจะคิดค่า

ด าเนินการในการแยกทอ่งเที่ยวเอง 300 USDตอ่ทา่น   (ก่อนซ้ือทวัร ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท่ี์เป็นจริง เพื่อทางผูจ้ดัจะไดค้ิด

ค่าบริการท่ีเหมาะสม)   หมายเหตุ หากการไปพบเพ่ือนหรือญาติหรือไปติดต่อธุรกิจหรือท่องเท่ียวอิสระ ทาํหลงัจากท่ีรายการเสร็จส้ินในแต่ละ

วนัแลว้ ไมเ่ป็นเหตุท่ีทางผูจ้ดั จะตดัการใหบ้ริการท่านแต่อยา่งใด  

 ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไมข่ายใหแ้ก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น หรือ มีโรคประจาํตวับางอยา่ง หรือ ทอ้งอ่อนหรือทอ้งแก่มาก หรือ มีเด็กอายุ 1-2 ปี 

หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุสงฆ์ หรือ นักบวช (ก่อนซ้ือทวัร ์จะตอ้งแจง้ เพ่ือหาขอ้ตกลงรว่มกนั เพราะเราคาํนึงถึงความปลอดภยัและเพ่ือสรา้ง

ความสุขแก่คณะผูเ้ดินทาง)   

 ขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัท่านผูเ้ดินทางท่ีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศเกาหลีใตเ้พ่ือไปทาํงาน หรือเพ่ือการอ่ืนใดอนัมิใช่การท่องเท่ียว  

 การเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวในทุกการเดินทางอาจเกิดการเปล่ียนแปลง   ดงัน้ี รายการท่องเท่ียว  เมนูอาหาร โรงแรมท่ีพกั รถทวัร์ ในแต่ละ

วนัท่ีไดจ้ดัเตรียมไว ้(ทั้งช่วงนําเสนอ ช่วงสรุป และช่วงเดินทางจริง) ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงหรือปรบัปรุง   โดยพยายามท่ีจะตามรายการ

สรุปใหต้รงมากท่ีสุด หรือในระดบั หรือในคุณภาพท่ีใกลก้นัมากท่ีสุด 

 ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรบัผิดชอบคา่เสียหายท่ีเกิดกบัชีวติ รา่งกาย  การเจ็บป่วย การถูกทาํรา้ย ความตาย  อุบติัเหตุต่างๆ  สูญหายในทรพัยสิ์น

หรืออยา่งอ่ืน การนัดหยุดงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวติั  และอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึ้ นทางตรงหรือทางออ้ม  

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทนหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน ( ความสูญหายหรือ

เสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ของเท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยุบเท่ียวบินรวมกนั ตารางการการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจาก

สายการบินพิจารณาสถานการณแ์ลว้วา่ อยูน่อกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย ์หรือเหตุผลทางดา้นความปลอดภยั  เป็นตน้  โดยจะ

ปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จาํกดัความรบัผิดชอบของแต่ละสายการบิน  )  บริษัทขนส่ง  รถโดยสาร  เรือบริการ หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ   ท่ีจะ

ส่งผลทาํใหเ้สียเวลาหรือยกเลิกรายการ ท่องเท่ียวทวัร์บางรายการหรือทั้งหมด  ผูเ้ดินทางไมส่ามารถเรียกรอ้งคา่เสียหาย ไมว่า่ในกรณีใดๆ  ทั้งส้ิน 

ทั้งคา่เสียเวลา  คา่เสียโอกาส คา่เสียความรูสึ้ก และคา่ใชจ้่ายท่ีบริษัทจ่ายไปแลว้ เป็นตน้   ขอใหท้ราบวา่  ผูจ้ดัจะดาํเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะ

ประสานงานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ลกูคา้ แต่จะไมคื่นเงิน  

 มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมมี่สิทธ์ิในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอาํนาจของผูจ้ดักาํกบั  

 ผูจ้ดัจะไมร่บัผิดชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใชจ้่ายต่างๆ ได้  ในทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการชาํระคา่ทวัรใ์นลกัษณะเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ เช่น ไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน   การกระทาํท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร

เดินทางไมถู่กตอ้ง การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ   ไมร่บัประทานอาหารบางมื้ อ ไมเ่ท่ียวบางรายการ เป็นตน้ 

 ขอความรว่มมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทางหากผูจ้ดัหรือตวัแทนของประเทศท่ีท่านไดเ้ดินทางมา เดินทางไปสู่ หรือเดินทางผ่าน   เห็นวา่

ผูโ้ดยสารประพฤติตนท่ีอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อผูเ้ดินทางอ่ืนๆ หรือทรพัยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) หรือไม่

ปฏิบติัตามคาํช้ีแจงของเจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือป้องกนัไมใ่หค้วามประพฤติดงักล่าวดาํเนินต่อไป ซ่ึง

รวมไปถึงการยบัยั้ง และปฏิเสธใหบ้ริการ 

 การชอ้ปป้ิงการเลือกซ้ือของนักท่องเท่ียว เป็นส่วนหน่ึงของการท่องเท่ียว โดยเฉพาะการท่องเท่ียวประเทศเกาหลี ใต ้ซ่ึงเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีคนไทย

ช่ืนชอบ   โปรแกรมทวัรอ์าจจะมีการรายการพาไปชอ้ปป้ิงยงัสถานท่ีต่างๆ โดยการเลือกซ้ือของทุกอยา่งเป็นเร่ืองการตดัสินใจส่วนตวัเสมอ   และ 

ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบทุกการซ้ือของท่าน 

 กระเป๋าลกูคา้ตอ้งยอมรบัในความเส่ียงของกระเป๋าทุกใบของตวัเอง (ท่านสามารถเลือกซ้ือประกนัเพ่ิม เก่ียวกบัสมัภาระกระเป๋า  เพราะสายการบิน

มีกาํหนดการจาํกดัความรบัผิดชอบต่อสมัภาระ)  ทางทวัรจ์ะไมร่บัผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าชา้ อุบติัเหตุ ท่ีเกิดจากกรณีใดๆ ทั้งส้ิน   ซ่ึง

ลกูคา้ตอ้งเขา้ใจวา่ โดยปกติทุกฝ่าย เช่น คนขบัรถ   มคัคุเทศก ์หรือ หวัหนา้ทวัร์   ถึงแมจ้ะพยายามในการดแูลและระวงัเร่ืองสมัภาระกระเป๋า

เดินทางลกูคา้ 

ผูร้ว่มเดนิทางตกลงปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการเดนิทางน้ีทกุประการและในกรณีมีขอ้พิพาท ใหถ้ือค าตดัสินของผูจ้ดัเป็นท่ีส้ินสดุ  

 


