
 

 

รหัสทัวร JNL1903773 
ทัวรเกาหลี Hwacheon ICE Fishing 5 วัน 3 คืน (7C, TW, ZE) 
สวนกรนีเฮาสสตรอวเบอรร่ี   ฉลองเทศกาลเลนสโนวสเลด   ชายแดนเกาหล ี
พระราชวังมรดกโลกชังดก   3สุดยอดพิพิธภัณฑ   สวนสนุกเอเวอรแลนด 
สูดโอโซนสุดชายแดนเกาหลีใต   อาจมูาที่ตลาดพ้ืนเมือง 
 

 
 

ทัวรหน่ึงเดียวในไทยทีไ่ดรับการแตงตั้งอยางเปนทางการ จดัตดิตอเปนปที่ 10 แลว 
ที่สุดหนาวน้ี  #เทศกาลตกปลาน้ําแข็ง #เมืองฮวาซอน ปละครั้ง 

เลนสกี ชิมสตรอว! สนุกไมรูลืม  #สวนสนุกเอเวอรแลนด 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรม Hwacheon ICE Fishing  เกาหลี 5 วัน 3 คืน  ราคาเร่ิม 
(บาท) 15,900 

เดินทาง 02-26มกราคม
20 

สายการ
บิน 

BUDGET 
AIRLINE กรุปคณะ 20-30 ทานตอ

คณะ 

ที่พัก ระดับ 3 ดาวเกาหลี  จดัหองพัก 3 คืน #เมืองอินชอน หรือ #เคียงกีโด หรือ #กรงุ
โซล 

รถโคช บริการดวยรถซึ่งมีขนาดของรถจะเปนไปตามจํานวนของผูโดยสาร ปกตกิ 25 หรือ 
30 หรือ 40 หรือ 45 ที่น่ัง   

อาหาร 

อาหารเชา@โรงแรม 3 มื้อ อาหารกลางวันและคํ่า@หองอาหารทองถิ่น 6 มื้อ  
เมนูจัดหลากหลายไมซํ้ากัน #หมูยางคาลบ้ีไมอ้ัน  #หมอไฟชาบู #ไกตุนโสม  #บาร
บีคิวหมูไฟ #จิมทัคหรือทัคคาลบ ี#BBQบุฟเฟ�ตไมอ้ัน  ฟรี! น้ําแรดื่มบนรถวันละ 1 
ขวด 

 
วันแรก 
(-) 
วันที่
สอง  
(-.L.D)   

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติอินชอน เกาหลีใต – สวนกรีนเฮาสสตรอรเบอรร่ี – 
เรียนรูวัฒนธรรมการทําคิมบับ (ขาวหอสาหราย) + แตงชุดฮันบกแชะถายภาพ – ฉลอง
เทศกาลเลนสโนวสเลด ที่สวนสนุกเอเวอรแลนด สวนสัตวเปด บัตรเลนเคร่ืองเลนไดไมจํากัด
รอบ เทศกาลหนาว เชน ขบวนพาเหรด ตนคริสตมาสยักษ งานประดับไฟที่จะเปดสวยโรแมน
ติกยามค่ําคืน เปนตน 

วันที่
สาม 
(B.L.D) 

มหัศจรรยวันพักผอน สูดโอโซน สุดชายแดนเกาหลีใต แวะทักทายอาจูมาที่ตลาดพื้นเมือง  
สะพานอิสรภาพ  สะพาน O2 แหงป�าเขาลําเนาไพร สายน้ําคูรัก และเทศกาลตกปลาน้ําแข็ง 
Sancheoneo (Moutain Trout) Ice Festival @เมือง Hwacheon  ชิมปลาบํารุง
สมอง เลนสเลดบนลานน้ําแข็ง ฟนสในถ้ําน้ําแข็ง ปم�นสโนแมน – กิจกรรมเลนสกีหนาหนาวที่ 
#SKI Resort  

วันที่สี ่
(B.L.-) 

กรุงโซล – ศูนยเคร่ืองสําอางเวชสําอาง – ศูนยฮอกเก็ตนามู – ภูเขานัมซานหอคอย N 
Tower  สายเคเบ้ิล Love Rock Cable –  ศูนยน้ํามันสนเข็มแดง - ดิวต้ีฟรี – ยานเมียง
ดอง - ยานมหาลัยฮงแด Trick Art Museum และ คาเฟ� 943 King’s Cross ที่แฟน 
Harry potter ตองหามพลาด! 

วันที่หา 
(B.L) 

กรุงโซล - ศูนยโสมเกาหลี – พระราชวังมรดกโลกชังดก –  ผานชมบลูเฮาส  –  หมูบาน
พื้นเมืองพูซอนฮันนก  –  แวะซื้อของฝาก – สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ 



 

 

Itinerary   

โปรแกรม Hwacheon ICE Fishing  เกาหลี 5 วัน 3 คืน  ราคาเร่ิม 
(บาท) 15,900 

เดินทาง 05-26 มกราคม
20 

สายการ
บิน 

BUDGET 
AIRLINE กรุปคณะ 20-30 ทานตอ

คณะ 
โปรแกรมทองเที่ยว มหัศจรรยวันพักผอนมกราคมน้ี สูดโอโซน สุดชายแดนเกาหลีใต เทศกาลตก
ปลาน้ําแข็ง Sancheoneo (Moutain Trout) Ice Festival @เมือง Hwacheon  ชมิปลา
บํารุงสมอง เลนสเลดบนลานน้ําแขง็ ฟนสในถํ้าน้ําแข็ง ปم�นสโนแมน กิจกรรมไฮไลทหนาหนาว 
แวะทักทายอาจูมาท่ีตลาดพื้นเมือง  สะพานอิสรภาพ  สะพาน O2 แหงป�าเขาลําเนาไพร สายน้ํา
คูรัก และ– บัตร Special Pass Ticket เลนเครื่องเลนไดไมจาํกัดรอบ ฉลองเทศกาลเลนส
โนวสเลด สวนสนุกเอเวอรแลนด สวนสัตวเปด เทศกาลหนาหนาว เชน ขบวนพาเหรด ตน
คริสตมาสยักษ งานประดับไฟท่ีจะเปดสวยโรแมนติกยามค่ําคืน เปนตน – เรียนรูวฒันธรรมการ
ทําเมนูอาหารคิมบบั + แตงชุดฮนับกแชะภาพถาย – ศูนยน้ํามันสนเข็มแดง  – ศูนยเครื่องสําอาง
เวชสําอาง - พระราชวังมรดกโลกชังดก  ผานชมบลูเฮาส  – หมูบานพื้นเมืองพูซอนฮันนก - ภู
เขานัมซาน & หอยคอย N – ยานเมียงดอง – ยานมหาลัยฮงเด Trick Art Museum และ คา
เฟ� 943 King’s Cross ที่แฟน Harry potter ตองหามพลาด! 

สายการบิน BKK-ICN เวลาออก เวลาถึง ICN-BKK เวลาออก เวลาถึง 
T’way (TW) TW102 0125 0845 TW101 2005 0025+1 

Jeju Air 
(7C) 7C2204 0100 0825 7C2203 1930 2345 

Eastar Jet 
(ZE) ZE512 2225 0620+1 ZE511 1705 2125 

Eastar Jet 
(ZE) ZE514 0240 1020 ZE513 2225 0140+1 

(ขอสงวนสิทธิเ์ปลี่ยนแปลงเท่ียวบินและตารางการบินของสายการบนิตามที่ไดอนุมัตทิี่นั่งจาํกัด
ในแตละวัน จองและจายกอนไดสิทธิกอน จองหลัง อาจตองเพ่ิมคาต๋ัว ) 

 



 

 

โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผูโดยสาร วาจะตองคงมีอายุเหลือ 
ณ วันเดินทาง มากกวา 6 เดือนขึ้นไป 

และหนังสือเดินทางเหลือหนากระดาษเพียงพอใหเจาหนาที่ตรวจคนไดประทับตรา หนังสอื
เดินทางอยูในสภาพท่ีดี (ไมชํารดุ) 

DAY วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ    เชา กลางวัน คํ่า 

1 
เจาหนาท่ีรอตอนรับดูแล มอบเอกสาร และอธิบายเพิ่มเติม  (นัด
หมายแตละคณะกอนออกเดินทาง 3 ชัว่โมงลวงหนากอนเครื่อง
ออก)   

- - - 

คํ่า หนาเคานเตอร สายการบิน ใกลประตูทางเขา  
พรอมกันที่ช้ัน 4 ผูโดยสารขา

ออก 
เช็คอินหมายเลข  

F   
Jeju Air (7C) หมายเลข   3-4 

พรอมกันที่ช้ัน 4 ผูโดยสารขา
ออก 

เช็คอินหมายเลข  
L   

T’way   (TW) หมายเลข  5-6 

พรอมกันที่ช้ัน 4 ผูโดยสารขา
ออก 

เช็คอินหมายเลข  
M   

Eastar Jet (ZE) หมายเลข  6-7 

การอนุญาตใหทานผานดานตรวจคนออกนอกประเทศไทย และ ผานดานตรวจคนเขา
ประเทศเกาหลีเพ่ือการทองเที่ยว เปนอํานาจของเจาหนาที่ตรวจคนเขาออกเมืองของประเทศ
ไทยหรือประเทศเกาหลีในการพิจารณาและอนุญาตใหเดินทางออกจากประเทศไทย หรือ ให
พํานักอยูในประเทศกาหลีใตเพื่อการทองเที่ยว ทางผูจัดไมมีอํานาจและไมสามารถเขาไป
แทรกแซงได 
หากทานตองซื้อบัตรโดยสารเคร่ืองบิน / รถทัวร / รถไฟ ภายในประเทศเพ่ือไปและกลับ

กรุงเทพฯ 
กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารประเภทท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได 

ทั้งน้ีเพ่ือป�องกันปญหาเท่ียวบินลาชาหรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการ
เปลี่ยนแปลงวันเดินทาง 

 
 
 
 



 

 

ขอแนะนํา 
 หากทานมีปญหาเร่ืองอาหารกรุณาแจงทางผูจัดทราบลวงหนา 
 หามนําผลไมและเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศเกาหลีใต หากพบจะตองเสียคาปรับ 
 เตรียมสัมภาระขนาดกลาง เน่ืองจากโรงแรมที่พักในเกาหลีไมมีบริกรชวย (แนะนํา ตลอดท

ริปจะตองดูแลกระเป�ายกขึ้นลงหองดวยตัวทานเอง เพื่อป�องกันหลายกรณีที่อาจเกิดขึ้นได)   
 กระเป�าทุกใบจะตองฝากใหกับทางเจาหนาที่สายการบินดวยตัวทานเองตามนโยบายรักษา

ความปลอดภัยของสายการบิน 
 ทรัพยสินมีคาและแตกหักงาย  เชน เงิน อัญมณี  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร กลอง

ถายรูป อุปกรณวีดีโอ เอกสารที่แลกเปลี่ยนเปนเงินได  เอกสารทางธุรกิจ หนังสือเดินทาง 
เก็บติดตัวเสมอ 

 สนามบินสุวรรณภูมิ  “ ไมมีการประกาศเรียกลูกคาขึ้นเครื่อง ”  กรุณารอที่ประตูขึ้นเครื่อง
อยางนอย 30 นาท ีกอนเวลาเครือ่งออก 

 นําเสื้อแจ็คแก็ตติดตัวขึ้นเครื่องดวย เพราะอากาศอาจจะเย็นและเพื่อการพักผอนที่อบอุน  
(สําหรับ มือใหม หรือ คนกลัววันแรกๆ จะ jetlag หรืออาการเมาเวลาจากการเปลี่ยนโซน
เวลาของโลก แนะนํา :  นอนใหมากที่สุด หรือ ทานยาแกเมา เพราะมีมีฤทธิ์ทําใหนอนหลับ 
ไมดื่มสุราหรือของมึนเมา และดื่มน้ํามากๆ) 

 

DAY วันที่สอง  สนามบนินานาชาตอิินชอน ประเทศเกาหลีใต  -  จงัหวัด
เคียงกีโด เชา กลาง

วัน คํ่า 

2 เวลาที่เกาหลีใตเร็วกวาไทย 2 ชั่วโมง | เวลาบินประมาณ 5-6 ช.ม. - x x 
ออกเดินทางสูประเทศเกาหลีใต โดยสายการบิน 

T’way (TW), Jeju Air (7C), Eastar Jet (ZE) 
บางสายการบินอาจมีชดุกลองสแน็คบล็อกใหผูโดยสารบนเครื่องบิน 

และยังมีบริการ Air Cafe จําหนาย  อาหาร เครื่องด่ืม และขนมคบเค้ียว ทีช่าวเกาหลีนิยมกัน 
(สายการบินไมอนุญาตใหผูโดยสารนําอาหารขางนอกมารับประทานบนเครื่อง) 

ICN Landing  ถึงสนามบินนานาชาติอินชอน หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
แลว  รถโคชพาทานขามทะเลตะวันตกดวยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพื่อความหวังใน
การรวมชาติที่ยาวกวา 4.42 กม.  มียอดโดมสูง 107 เมตร  ไปยังจุดหมายปลายทางการ
ทองเที่ยวของวันน้ี 



 

 

เพ่ือใหรายการทองเที่ยวเปนไปตามกําหนดการ  ทางคณะทัวรจะออกเดินทางจากสนามบินหลัง
เวลาเครื่องลงประมาณ 1.40 ชั่วโมง ทานที่ติดสัมภาษณที่ดานตรวจคนเขาเมือง  หากทานผาน
เขาเมืองเรียบรอย ทานตองเดินทางไปพบกับคณะทัวรดวยตนเอง และไมสามารถเรียกรองคา
เดินทางจากทางผูจัดได  

 
สวนกรีนเฮาสสตรอวเบอรรี่ พาไปชมสวนกรีนเฮาสสตรอวเบอรรี่ ใหทานไดเก็บผลไมสดๆ 
และยังไดความรูวาชาวเกาหลีมีวิธีการปลูกอยางไรจึงไดผลผลิตดีและหวานหอมชวนนา
รับประทาน อิสระถายรูป เก็บชิมสตรอเบอรรี่ทานเปนที่ระลกึ(วันเวลาเปด-ปด ขึ้นอยูกับฤดูกาล
การเปดของสวน จํานวนเก็บขึ้นอยูกับผลิตผลในแตละสัปดาห และนโยบายของเจาของสวน ไม
สามารถนําออกมารับประทานภายนอกไรได) 

อาหารกลางวัน 
 เมนูหมอไฟชาบูเห็ด อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตั้งแตสมัยมองโกเลีย

บุกคาบสมุทรเกาหลี  

 
#เรียนรูวิธีการทําคิมบับ (ขาวหอสาหราย) อาหารงายๆที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม 
แปลวา สาหราย บับแปลวา ขาว จะเปนแทงยาวๆ แลวเคาก็จะหั่นเปนชิ้นๆพอดีคํา จิ้มกะ
ซี อ้ิวคังจังเกาหลีหรือวาซาบิก็ ได  ขอเชิญชวนทานแตงชุดพ้ืนเมืองเกาหลี  “ ฮันบก 
“ พรอมพร็อบตางๆ เพ่ือถายรูปเปนที่ระลึกกับฉากเกาหลีเกไกกับทาแอคติ้งตามไอเดีย  ใหทาน
ไดถายทอดความงามและความออน ชอยของวัฒนธรรมเกาหลี เพราะ ฮันบก เปนเครื่องแตง
กายประจําชาติเกาหลีที่ที่สวมใสในชีวิตประจําวันเปนเวลาพันปมาแลว   กอนที่วัฒนธรรมการ



 

 

แตงกายแบบตะวันตกจะไดเขามาในเกาหล ี แตในปจจุบันชุดประจําชาติฮันบก จะใชสวมเฉพาะ
ในโอกาสพิเศษตาง ๆ เชน งานมงคลสมรส วันขึ้นปใหม วันขอบคุณพระเจา 

หลังอาหารกลางวัน 
สวนสนุกเอเวอรแลนด  เที่ยวเอเวอรแลนด – Everland “ ดิสนียแลนดเกาหลี ” สวนเปดใน
หุบเขาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศ มี Festival World จะประกอบไปดวย Global 
Fair, American Adventure, Magic Land, European Adventure และ Equatorial 
Adventure และ Zootopia ทานสามารถปลอยความแกและเติมเต็มความสุขของทานดวย
บัตร Special Pass Ticket สนุกสนานกับเครื่องเลนตางๆ  ซึ่งทานสามารถเลือกเลนเครื่อง
เลนไดไมจํากัดรอบ  ไมวาจะเปนทีเอ็กเพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชารป โรงหนังสามมิติ 
บานผีสิงหมุน ตีลังกาสองตลบ ป�าซาฟารี ชมไลเกอรแฝดคูแรกของโลก ที่น่ี ชมความนารัก ของ
หมีที่สามารถสื่อสารกับคนขับไดอยางดี อีกทั้งยังมี LINE Store สําหรับ ชาวสาวก LINE ให
แชะภาพ  ครั้งแรกของโลก !  เปดโลกสวนสัตวเปดที่ Lost Valley กับรถบัสสะเท้ินน้ําสะเทิ้น
บก และอ่ืนๆ  นอกจากน้ีทานยังสามารถชอปปم�งในรานคาของที่ระลึก  ฤดูหนาว (ชวงตนเดือน
ธันวาคมถึงปลายกุมภาพันธ) รวมฉลองเทศกาลหิมะสนุกแบบไมรูลืมกับการเลนสโนวสเลด
แบบไม จํากัดรอบหรือทานใดอยาก ประลองความทาทายกับการน่ังสโนวบัสเตอรก็ไมวากัน.. ...
ขอบอกวามันสมาก   



 

 

อาหารคํ่า 
เมนูหมูยางคาลบี #KALBI  อาหารพื้นเมืองเกาหลปีم�งยางที่เลื่องชื่อและรูจักกันดีทั่วโลก 

หลังจบรายการทองเท่ียว   
พาทานเขาเช็คอินท่ีพัก ณ โรงแรม  Incheon Grand Palace, Suwon Dono, Suwon 
Pacific, Suwon Yongin Co.op, Seoul Galaxy, Bridge, Co.op city, Ramada 

Encore Gimpo  (3 ดาวเกาหลี) หรือเทียบเทา 
 

DAY วันที่สาม  เมืองฮวาซอน – สกีรีสอรท – กรุงโซล  เชา กลาง
วัน คํ่า 

3  x x x 
อาหารเชา รับประทานอาหารเชา แบบอเมริกันเกาหลีชุด หรือ เซมิ ที่ หองอาหารโรงแรม 
พาทานเดินทางสูเมืองสุดชายแดนเกาหลีใต จังหวัดคังวังโด มหัศจรรยวันพักผอนมกราคมน้ี  ที่ 

#เมืองฮวาชอน 
เมืองแหงโอโซนเกาหลี สุดชายแดนเกาหลีใต น้ําใสสะอาด ภูเขาสวย อากาศบริสุทธิ์ อนุรักษวิถี
ชีวิตดั้งเดิมใหเขากับยุคชีวิตดิจิทอลไดอยางลงตัวดวยกันยังลงตัว  ที่ตั้งเทศกาลหนาหนาว
อันดับ  1 เกาหลี  - เทศกาลตกปลานํ้ าแข็ ง Sancheoneo (Moutain trout)  Ice 

Festival @เ มื อ ง 
Hwacheon  ฟ น ส . . . กั บ
เทศกาลตกปลาน้ําแข็ง  ชิม
ปลาบํารุงสมอง เลนสเลดบน
ลานน้ําแข็ง ฟนสในถํ้าน้ําแข็ง 
ปم�นสโนแมน กิจกรรมไฮไลท
หนาหนาวที่รอทานอยู  ตลอด
ทั้ ง เดื อนมกราคม  ส นุกกับ
เทศกาลตกปลาน้ําแข็งที่ใหญ
ที่ สุ ด ข อ ง เ ก า ห ลี ใ ต  มี
นักทองเที่ยวมาเยือนนับลาน
ค น ทุ ก ป  โ ด ย ป ก ติ เดื อ น



 

 

มกราคม แมน้ํา  Hwacheongang จะแปรสภาพเปนน้ําแข็ง ใหทุกคนเดินลงไปน่ังตกปลาเท
ราทภูเขา หรือ Sancheoneo กันได โดยปลาเทราทภูเขาน้ันวากันวา เปนสายพันธุเดียวกันกับ
ปลาแซลมอน อาศัยอยูในน้ําเย็น อุณหภูมิตั้งแต 20 องศาเซลเซียสลงไป   อิสระเดินชม
ประติมากรรมแกะสลักหิมะน้ําแข็งในรูปทรงตางๆ ทั้งกลางแจงและในรม  ขนาดใหญ โดยจัด
ทีมไดอยางนารักนาถายรูปมากมาก  ปم�นรูปสโนวแมนและตกแตงตามใจชอบ  จับปลาโปโล 2 
มือ หนาผาน้ําแข็ง เขียนคําอธิษฐานขอพรขึ้นปใหมเทศกาลโคมไฟปลา  เพลิงขายอาหารทองถิ่น  
และความเซอรไพรสกับกิจกรรมใหมๆ ที่เกิดทุกป (ไมรวมคาเครื่องเลน คากิจกรรมบางชนิด)   

เฉพาะทานที่เดินทางกับเรา ทานจะไดรับความพิเศษ ยืมอุปกรณตกปลาเพ่ือประลองฝมือ
การตกปลากัน 

 ใหสนุกเพลิดเพลิด กับการเลนสโนสเลดแบบชาวน้ําแข็ง  !!!! เขาถํา้ภูเขาแกะสลักนํ้าแข็ง 
ลิ้มลองปลาเทราซามอลยางตัวโตอีกทานละ 1 ตวั (หวานมันส..อรอย)  เพ่ืออาหารบํารุงสมอง 

และ ..... 
อาหารกลางวัน 

อาหารคํ่า  เมนูหมูไฟหรือบลูโกกิ  เปนเน้ือหมูสไลดหมักซอสคันจังและเครื่องปรุงรส ผัดยาง
ขลุกขลิกบนกะทะ 

หลังอาหารกลางวัน 

แวะทักทายอาจูมาที่ตลาดพ้ืนเมือง  แหลงรวมวัตถุดิบทําอาหารทั้งสําเร็จรูปและที่ตองนํา
กลับไปปรุงอาหารทานเองที่บาน อีกทั้งยังมีของหง ผลไมสดจําหนาย  พาทานเดินแบบ Slow 
Life โดยยอนภาพกลับไปชวงแหงเวลาที่คาบสมุทรเกาหลีตองเจ็บปวดจากเปนเมืองอาณานิคม
ของญี่ปุ�นจนไดรับอิสรภาพในป ค.ศ. 1945  ที่ สะพานอิสรภาพ  เพื่อบําบัดความคิดและเกิด
ความสงบในใจตน  เพลิดเพลินกับการรับโอโซนเต็มปอดที่ #สะพาน O2 ที่พาดผานสายน้ํา
ขนาบภูเขาเพื่อเขาสูเขตป�าธรรมชาติ  บนผิวน้ําจะสะทอนภาพความสวยงามของสะพานคูน้ําตัด
ดวยภูเขาและทองฟ�า และเห็นความอุดมสมบูรณของป�าจากกลิ่นธรรมชาติที่โชยมา   พาทาน



 

 

ปลอยอารมณโรแมนติกที่สายน้ําคูรัก สถานที่ประติมากรรมคูตั้งอยูเล้ือยรอบขางแมน้ําฮวาซอน  
สถานที่ท่ีเราจะคูรักเกาหลีจะมาแสดงสัญญารักกัน   

ดื่มดํ่ากับบรรยากาศสกีรีสอรท 

 
อิสระเลนสกีสโนว  #SKI Resort  ทานสามารถเพลิดเพลินกับลานหิมะที่กวางใหญ และเนิน

เลนสกีระดับตางๆ  กระเชาลิฟท ทานจะประทับใจกับประสบการณแปลกใหมที่นี่     (ราคา
อุปกรณการเชาโดยประมาณ) 

1) อุปกรณการเลนสกี ประมาณ 50-55,000 วอนตอเช็ต (รวมคาไมสกี  กระดานเล่ือน และ
รองเทาสกี) 

2) กระเชาลิฟสําหรับทานที่เลนสกี ครึ่งวัน ประมาณ 55-60,000 วอนตอทาน 
เตรียมตัวกอนเลนสก ีควรเตรียม ถุงมือสกี แวนกันแดดหรือแวนกันหิมะ ชดุเส้ือผาสกี หรือเส้ือ

แจคเก็ตกันน้ํา (ผารม)+กางเกงรดัรปู 
ขอคําแนะนําและฝกวิธีการเลนจากไกดทองถิน่กอนลงสนามจริง เพ่ือความปลอดภัยของทานเอง

เปนสําคัญ 
(หมายเหตุ.... ปริมาณของหิมะและการเปดใหบริการชองลานสกี ขึน้อยูกับความเอ้ืออํานวยของ

อากาศ 
หากไมมีหิมะเพยีงพอ ลานสกีอาจจะปดใหบรกิาร) 

อาหารคํ่า 
เมนูอันดงจิมทัค หรือ ไกตมแหงเมืองอันดอง  (เมืองอันดงเปนหน่ึงของรองรอยสุดทายท่ี

ยังคงเหลืออยูของเกาหลี) 
หรือ  เมนูทัคคาลบ ี หรือไกบารบคีิวผัดซอสเกาหลีแหงเมืองชุนชอน 

หลังจบรายการทองเท่ียว   
พาทานเขาเช็คอินท่ีพัก ณ โรงแรม  Incheon Grand Palace, Suwon Dono, Suwon 
Pacific, Suwon Yongin Co.op, Seoul Galaxy, Bridge, Co.op city, Ramada 

Encore Gimpo  (3 ดาวเกาหลี) หรือเทียบเทา 



 

 

 

DAY วันที่สี ่ กรงุโซล  เชา กลาง
วัน คํ่า 

4  x x - 
อาหารเชา รับประทานอาหารเชา แบบอเมริกันเกาหลชุีด หรือ เซมิ ที่ หองอาหารโรงแรม 

 
เมืองหลวงกรุงโซล  มปีระชากรถงึ 1 ใน 4 ของประเทศ  มีแมน้ําฮนัไหลผานใจกลางเมืองหลวง

กรุงโซล 
ศูนยผลิตภัณฑความงาม เครื่องสําอางเวชสําอาง  ใหทานเลือกซื้อคอสเมติกหลากยี่หอ
คุณภาพที่ผูหญิงชาวเกาหลีทั้งสาวทั้งไมสาว ลวนใหความสําคัญกับเรื่องผิวหนาคอนขางมาก 
โดยเฉพาะในกลุมบํารุงผิวพื้นฐาน Skin Care และฟงคําแนะนําการดูแลผิวพรรณ จาก
ผูชํานาญการ  เพื่อนที่ดีในการดําเนินชีวิต ! ศูนยฮอกเก็ตนามู ตนไมฮอกเก็ตนามูชนิดน้ี
เจริญเติบโตในป�าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ําทะเล 50-800 เมตร 
เมล็ดของพันธุฮอกเก็ตน้ี..ชาวเกาหลีรุนใหมนิยมนํามารับประทานเพื่อชวยดูแลตับใหสะอาด
แข็งแรง ป�องกันโรคตับแข็งไมถูกทําลายจากการดื่มแอลกอฮอล กาแฟ บุหรี่ สารตกคางจาก
อาหารและยา 
พาทานขึ้นภูเขานัมซาน – ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงและอิสระถายรูปคูหอคอย 
N Tower เปน 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก  สูงถึง 480 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล 
สถานที่ละครหนังเกาหลีหรือหนังไทยสไตลเกาหลีมาถายทํากัน (ความเชื่อ: เตรียมแมกุญแจลูก
กุญแจเพื่อไปล็อคกุญแจคูรัก ณ Love Rock Cable  ซี่งเชื่อกันวา ถาใครขึ้นมาคลองกุญแจ
และโยนลูกกุญแจทิ้งไป คูรัก คูครอบครัว คูเพื่อน คูพี่นอง คูมิตรนั้นจะมีความรักที่ยั่งยืนหรือไม
มีใครมาพรากจากกันได)  (คาบัตรลิฟทขึ้นสูจุดชมวิวบนหอคอย  ไมรวมไวในคาทัวร)     

อาหารกลางวัน 
บุฟเฟ�ตอรอยลํ้า !!!  เมนูบารบีคิวปم�งยางคาลบีสไตลเกาหลี  

กับหลากหลายสไตลของเน้ือหมูและเน้ือวัว 



 

 

หลังอาหารกลางวัน 
เยี่ยมชมงานนวัตกรรมวิจัยชิ้นใหมลาสุดของเกาหลี  ศูนยนํ้ามันสนเข็มแดง ซึ่งผลิตจากใบสน
เข็มแดงในประเทศเกาหลี  เพื่อชวยผูที่มีปญหา เรื่องไขมันอุดตันในเสนเลือด คลอเรสเตอรอล
ในเลือดสูง ไขขอเสื่อม หรือ การไหลหมุนเวียนของเลือด  เปนตน กวาจะมาทําเปนน้ํามันสน
สกัดได 1 แคปซูล ตองใชใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 ก.ก.  แนะนําใหทุกทานเลือกซื้อเปนของ
ฝากสุขภาพเพื่อตัวทานเองและคนที่ทานรักหรือคนที่ทานเคารพ  เพราะเปนสารอาหาร
ธรรมชาติ ที่วิจัยจากโรงพยาบาลช้ันนําในเกาหลีแลววา ไมมีผลขางเคียง  
ดิวตีฟ้รี (ปจจุบันเปนที่นิยมมาก เพราะ ดิวตีฟ้รีประเทศนี้ มีถึง 5 บริษัทแขงขันกัน)  เพลิดเพลิน
กับการชอปปم�ง ณ  หางปลอดภาษีลอตเตหรือชินเซเก  ใหทานไดเลือกซื้อสินคาแบรนดเนม
นําเขาจากตางประเทศมากมายหลากหลายชนิด รวมทั้งสินคาแบรนดเกาหลียอดนิยมที่ชาว
เกาหลี ชาวจีน และชาวญี่ปุ�น   
ยาน #เมียงดอง " ถนนแฟช่ันของเกาหลี "  อิสระชอปปم�งบริเวณเมียงดอง Myeongdong 
ถูกขนานนามวา " ถนนแฟชั่นของเกาหลี "  มีหางบูติกหลากยี่หอตั้งแตแบรนดเนมตางชาติถึง
เกาหลี รานเสื้อผามีสไตลหองเล็กๆ  ราน Creative Lifestyle  รานรองเทา รานทําผม ราน
เครื่องประดับ รานคอสเมติก  รานกาแฟ รานไอศครีม รานขนม  ปจจุบันยังเปนแหลงรวม
รานอาหารขายบนรถเข็น Food Truck ที่กําลังเปนที่นิยมสําหรับคนรุนใหม  ไมวาจะเปนของ
คาว ของหวาน หลากรูปแบบ ใหเราเลือกตัดสินเอง วารานไหนเด็ด รานไหนโดนใจ 

 
ยานมหาลัยฮงแด แหลงรวมรานอาหารและรานคาเฟ�ทีมนารักตางๆ  ของวัยรุนชาวโสม มี
สินคาเสื้อผาแฟชั่นแบรนดเกาหลี, รองเทา, กระเป�า, เครื่องสําอาง, เครื่องประดับ, งานศิลป�, 
ซีดีเพลง-หนัง และโปสเตอรดาราที่กําลังฮอตฮิต หลากหลาย ฯลฯ  บางครั้งยังมีบรรดาศิลปน
เพื่อชีวิตเปดแสดงดนตรียอยๆ ใหฟงใหชมอีกดวย ใครเปนแฟนคลับแฮรี่ พอตเตอร อยาก
ถายรูปในโลกเวทมนต ไมตองไปไกลถึงอังฤษ เพราะ คาเฟ� 943 King’s Cross สไตลแฮรี่ 



 

 

ที่ยกมาเอาใจแฟนคลับแฮรี่พอตเตอรถึงยานฮงแดเลย   ตัวรานจะมีทั้งหมด 4 ชั้น มีมุม
ถายรูปเก ๆ และพร็อพตางๆ  ไมวาจะเปนชุดคลุม หรือ ผาพันคอของทั้ง 4 บาน พรอมไม
กายสิทธิ์ ใครเคยวาดฝนไววาอยากอยูบานไหน ก็เลือกใสไดตามใจชอบ (คาขนม เบเกอรรี่ 
เครื่องดื่ม เริ่มที่  ประมาณ 4,000 วอนขึ้นไป)  บริเวณไมไกลกันนัก ยังเปนที่ตั้งของ 3 
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ส นุ ก   TRICK ART MUSEUM, ICE MUSEUM,  LOVE MUSEUM  
พิพิธภัณฑภาพวาดลวงตา รูปแบบ AR Museum โดยทานจะไดสนุกสนานกับแอ็คชั่นทาทาง
ตางๆ กับภาพศิลปะผลงาน 100 กวาภาพ   พิพิธภัณฑน้ําแข็ง  เมืองน้ําแข็งที่ไมใชแคน้ําแข็ง
ธรรมดา แตตระการตาจนคุณอาจจะลืมหนาวไปเลยก็ ได !  ลองนึกถึงความรูสึกเมื่อคุณกาวเขา
ไปในเมืองที่ทุกอยางทําจากน้ําแข็งภายใต อุณหภูมิ  ลบ 4 องศา ! พิพิธภัณฑแหงรัก ที่นําเสนอ
เร่ืองราวของความรักและเพศในรูปแบบศิลปะ (ผูท่ีอายุต่ํากวา 20 ปไมสามารถเขาชมได)   (คา
เขาชม Trick Art Museum, Ice Museum, Love Museum ไมไดรวมไวในคาทัวร ฝาก
ไกดชวยซื้อได) 

*อิสระอาหารคํ่า ณ ยานชอปปم�งเมียงดง หรือ ฮงแด เพ่ือความคุมคาในการชอปปم�ง* 
หลังจบรายการทองเท่ียว  พาทานเดินทางกลับที่พัก 

 

DAY วันทีห่า  กรงุโซล  - สนามบินนานาชาติอินชอน – กรงุเทพฯ เช
า 

กลาง
วัน คํ่า 

5  x x - 
อาหารเชา รับประทานอาหารเชา แบบอเมริกันเกาหลีชุด หรือ เซมิ ที่ หองอาหารโรงแรม 

 
ศูนยโสมเกาหลี  ทุกทานจะไดรูจักสมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแหงมวลสมุนไพร  เพราะ

เกาหลีใตเปนประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีที่มี 
คุณภาพเปนอันดับ 1 ของโลก  ซึ่งใครใครที่ไดมาเที่ยวก็จะชื่นชอบหาซื้อเปนของฝากเพราะ
ราคาที่ถูกวาเมืองไทยและคุณประโยชนนานัปการ เชน ชวยเสริมความแข็งแรงใหแกระบบยอย



 

 

อาหารและปอด ชวยทําใหจิตใจสงบและเพิ่มพละกําลังโดยสวนรวม  สรรพคุณทางการแพทย 
ชวยบํารุงหัวใจ ป�องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป�องกันมะเร็ง   
เยี่ยมชมพระราชวังชังดก-สมบัติแหงชาติที่ถูกจดทะเบียนเปนมรดกทางวัฒนธรรมของโลก ถูก
กลาวขานวาเปนพระราชวังแบบอยางทางสถาปตยกรรมและวัฒนธรรมทางภูมิประเทศที่
สวยงามไรที่ติในชวงเวลาหลายรอยปที่ผานมา โดยเฉพาะกษัตริยโกจอง ซึ่งเปนกษัตริยองค
สุดทายของราชวงศโชซอน ซึ่งตอมาทรงถูกบังคับใหสละราชสมบัติโดยญี่ปุ�นในป ค.ศ. 1907 
แตพระองคเองก็ทรงประทับอยูที่พระราชวังแหงน้ีจนสิ้นพระชนมในป ค.ศ. 1919 (สวนลับบี
วอน อุทยานพักผอนของเจาชายรัชทายาทในสมัยราชวงศโซซอน ซึง่ไมไดรวมไวในคาทัวร ดวย
ขอจํากัดของเวลาทองเที่ยว และ การสํารองรอบเขา)  (ในวันจันทร ซึ่งเปนวันหยุดประจํา
สัปดาหของพระราชวัง ขอปรับเปลี่ยนไปเปนพระราชวังเคียงบก หรือ พระราชวังอ่ืนๆน่ังรถผาน
ถนนสายสําคัญที่มีการเปดปดเปนเวลา-สถานที่ต้ังทําเนียบและบลูเฮาทหรือบานประจําตําแหนง
ประธานาธิบด ี

อาหารกลางวัน 
เมนูเปบพิสดาร-ไกตุนโสม อาหารวังในสมยักอน เช่ือกันวาบํารุงและเสริมสุขภาพ เสิรฟทาน

ละ 1 ตัว ในหมอดินรอน 
หลังอาหารกลางวัน 

 

หมูบานพ้ืนเมืองพูซอนฮันนก  ยานสามฟ�า ถนนเกไกซัมซองดองกิล  พาทานเดินยอนเวลา
กลับไปยังบริเวณที่ต้ังของบานชนชั้นยางบางของเกาหลีในราชวงศโซซอน และยังเปนเขตพิเศษที่
ทางเทศบาลกรุงโซลอนุรักษไว  โดยเราจะเรียกวา “ พูชอน ฮันนก Bucheon Hanok 
Village “   ยานที่บานสไตลฮันนกตางๆ ของลูกหลานชาวยางบางอาศัยอยู หรือ ผูอนุรักษนิยม 
หรือ เศรษฐีรุนใหมที่ชอบกลิ่นอายความเกาแก  ใกลกันยังเปนยานสามฟ�า (ภูเขา น้ํา และคน)  
คือ ถนนซัมซองดองกิล ที่ทอดยาวจากพระราชวังคยองบกกุง ไปจนถึงสวนสาธารณะซัมชองที่
เต็มไปดวยตนไมและความรมรื่น ตลอดสองฝم�งถนน รวมถึงในตรอกซอกซอยน้ัน มีการออกแบบ



 

 

ดวยสถาปตยกรรมที่เกไกเรียงรายตลอดถนน   ตลอดจนรูสึกถึงกลิ่นอายของความกลมกลืน
ระหวางตะวันตกและตะวันออกผานรานคาตางๆ  เชน พิพิธภัณฑแสดงงานศิลปะ  รานอาหาร 
รานคาเฟ�  รานกาแฟ รานแกลลอรี่ รานแอนติก รานงานศิลป�  รานCreative รานสินคาแฟชั่น
งานดีไซนที่มีความเปนเอกลักษณของตัวเอง  รวมทั้งศูนยวัฒนธรรมแฝงตัวอยู โดยมักดัดแปลง
อาคารเกาฮันนกใหมีความสมัยใหมโดยกลมกลืนระหวางความเปนฮันนกและโมเดิรน 
แวะซื้อของฝากติดไมติดมือที่ศูนยรวมของพ้ืนเมือง (ละลายเงินวอน)  กอนอําลาเกาหลี 
 แวะซื้อของฝากติดไมติดมือที่ศูนยรวมของพื้นเมือง (ละลายเงินวอน)  สาหรายหลาก
รูปแบบ หลากรสชาติ ขนมอรอยตางๆ ซีเรียลช็อคโก กาแฟ กระดูกมาเจจูโด  ขนมโสม ชาโสม 
เครื่องสําอางโสม หมอนสุขภาพ  กิมจิ  เปบโปโร (ป�อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มามาเกาหลี) ของ
ใชในบาน ลูกบอลซักผา  เครื่องใชไฟฟ�า ของท่ีระลึก เปนตน  

เย็น.....ขึ้นอยูกับวันและเวลาท่ีเดินทาง  เหินฟ�ากลับกรุงเทพฯ  
โดยสายการบิน T’way (TW),  Jeju Air (7C), Eastar Jet (ZE) 
บางสายการบินอาจมีชดุกลองสแน็คบล็อกใหผูโดยสารบนเครื่องบิน 

และยังมีบริการ Air Cafe จําหนาย  อาหาร เครื่องด่ืม และขนมคบเค้ียว ทีช่าวเกาหลีนิยมกัน 
(สายการบินไมอนุญาตใหผูโดยสารนําอาหารขางนอกมารับประทานบนเครื่อง) 

คํ่า.....เดินทางถึงสนามบนิสุวรรณภมู ิ
 

รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากผูจัดอีกครั้งหน่ึง   สงวนสิทธิในเรื่องเที่ยวบิน
และตารางบินสายการบิน ราคา และ รายการ เปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนได  โดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนา  ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ได ในทุกกรณี เน่ืองจากเปน
การชําระคาทัวรในลักษณะเหมาจายกับตัวแทนตางๆ เชน ไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขา
เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย  เอกสารเดินทางไมถูกตอง 
การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ   ไมรับประทานอาหารบางมื้อ ไมเท่ียวบางรายการ เปนตน 

ขอบคุณที่มาของภาพดีดีจากการทองเที่ยวเกาหลี  www.visitkorea.co.kr ภาพทั้งหมดที่
แสดงใชเพ่ือประกอบความเขาใจ 

 
 
 
 



 

 

เมนูอาหารทัวรสําหรบัคณะ (ภาพอาหารที่แสดงใชเพ่ือประกอบความเขาใจ) 
เมนูหมอไฟชาบูเห็ด ชุด 4 ทาน/โตะ อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทร
เกาหลีตั้งแตสมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี คลายสุกี้หมอไฟ   โดย
นําเน้ือหมูสไลด ตมรวมมิตรกับผักตามฤดู เห็ดเกาหลี วุนเสนหรือเสน
กวยเตี๋ยว  ใบบีซูหอม ในหมอไฟ  เสริฟพรอมน้ําจิ้ม ขาวสวย และ 
เครื่องเคียงตางๆ   

 

 
 

เมนูหมูยางคาลบี เสริฟไมอ้ัน ชุด 4 ทาน/โตะ อาหารพื้นเมืองเกาหลีที่
เลื่องชื่อและรูจักกันดีทั่วโลก มีรสชาติออกหวาน นุมและกลมกลอม นํา
เน้ือหมูสต็กหรือหมูชิ้นหมัก ปم�งยางบนกะทะ และตัดเปนชิ้นพอคํา หอ
ทานกับผักกาดเขียวแบบเมี่ยงคําไทย  โดยใสน้ําจิ้มเตาเจี้ยว (เครื่องจิ้ม
หมัก ที่ชวยชูรสอยางดี) ตามดวยขาวสวยรอนเล็กนอย  อยาลืม ! ทาน
เครื่องเคียงตางๆ เพื่อความสมดุลในการทานแบบหยินหยาง  

 

บุฟเฟ�ตอรอยลํ้า!!!  เมนูบารบีคิวปم�งยางสไตลเกาหลี กินไมอ้ัน ชุด 4 
ทาน/โตะ  กับหลากหลายสไตลของเน้ือหมู ไมวาจะเปนแบบติดมันสันคอ 
แบบสามชั้น แบบหมักหวาน  เพิ่มเติมบริการเน้ือวัว เน้ือไก ไสกรอก 
แฮม เห็ด  อีกทั้ง ขาวสวยหุง น้ําซุปสาหรายมิยกกุก สลัด กิมจิ ใบ
ผักกาดเขียวซังซู เครื่องปรุงน้ําจิ้มเตาเจี้ยว (เครื่องจิ้มหมัก ที่ชวยชูรส
อยางดี)  ของทานเลน เชน ขาวเหนียวตอกโป�ะกี้ ของหวาน และ เครื่อง
เคียงตางๆ ใหลิ้มลองกัน 

 

เมนูบารบีคิวไฟหรือบลูโกกิ เสริฟเปนชุดกะทะ สําหรับ 4 ทาน/โตะ 
เปนอาหารดั้งเดิมของคาบสมุทรเกาหลี กอนเมนูคาลบี โดยนําเน้ือหมู
สไลดหมักซอสคันจังและเครื่องปรุงรสตางๆ เมื่อนํามาปรุงจะมีรสออก
หวานนุม  เวลาทาน นํามาผัดยางขลุกขลิกกับซุปบลูโกกิบนกะทะแบน
พรอมผักกะหลํ่าและเสนจันทน โดยจะมีลักษณะออกเปนแบบน้ําขน เพ่ือ
เปนน้ําซุปไวคลุกคลิกทานกับขาว เสริฟพรอมขาวสวยรอนและเครื่อง
เคียงตาง ๆ ประจําวันคูโตะ 

 



 

 

เมนูเปบพิสดาร-ไกตุนโสม  เสิรฟทานละ 1 ตัว ในหมอดินรอน อาหาร
วังในสมัยกอน ตั้งแตสมัยราชวงศโซซอน เช่ือกันวาบํารุงและเสริมสุขภาพ  
โดยใชไกที่มีอายุวัยรุน ภายในตัวไกจะมีขาวเหนียว รากโสม พุทราแดง
และเคล็ดลับในการตุนเพื่อใหรสชาติกลมกลอม เน้ือไกนุมและยอย  เส
ริฟพรอมเครื่องเคียงคูโตะ เชน กักตุกีหรือหัวไชเทาหมักดอง หรือ กิมจิ
หมักดอง และ เหลาโสม เปนตน 

 

หรือ เมนูอันดงจิมทัค หรือ ไกตมแหงเมืองอันดอง  เสริฟเปนชุดจาน
ยักษ สําหรับ 4 ทาน/โตะ (เมืองอันดงเปนหน่ึงของรองรอยสุดทายที่
ยังคงเหลืออยูของเกาหลี เปนขุมทรัพยที่มีคาของประเพณีลัทธิขงจื้อ)  
อาหารจานน้ีถือเปนอาหารพิเศษเมนูหน่ึง...บนโตะอาหารของบานเศรษฐี
ในหมูบานอันดงในสมัยราชวงศโซซอน  อุดมไปดวยโปรตีนจากไก 
วิตามิน แรธาตุตางๆ จากสารพัดผัก และวุนเสนจันทเกาหลี อาหารมีรส
จัดจานเผ็ดๆ รอนๆ  เค็มๆ หอมๆ จากพริกที่ไดชื่อวาเผ็ดที่สุดในเกาหลี 
Cheong Yang Gochu และ ซอสแมกกี้  Ganjang   รสชาติ เผ็ด
เล็กนอย เน่ืองจากวาเปนการหมักซอสสูตรพิเศษของเกาหลี    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Price & Conditions  
ราคานีเ้ปนราคาสําหรับนักทองเที่ยวชาวไทยหรือผูถือหนังสือเดินทางไทยเทานัน้ 

(นักทองเที่ยวตางประเทศ โปรดเช็ค)  

โปรแกรม Hwacheon ICE Fishing  เกาหลี 5 วัน 3 คืน  ราคาเร่ิม 
(บาท) 15,900 

เดินทาง 02-26มกราคม
20 

สายการ
บิน 

BUDGET 
AIRLINE กรุปคณะ 20-30 ทานตอ

คณะ 
 
 เดินทางขั้นตํ่าปกติ  20  ทานผูใหญ (ที่น่ังจํากัด จองและจายกอนไดสิทธิกอน จองหลัง อาจตอง

เพ่ิมคาต๋ัว)  
 หากตํ่ากวากําหนด อาจจะไมมีหัวหนาทัวรและอาจตองมีการเปลี่ยนแปลงราคา  หากผูเดินทาง

ทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการ
เดินทางตามความประสงค 

 สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาเพิ่ม หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ํามันหรือภาษีใดๆ จากสาย
การบิน คิดอัตรา ณ วันที่ 27/09/19 

 สงวนสิทธิในเร่ืองเที่ยวบินและตารางบิน ราคา และ รายการ เปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนได  โดย
มิตองแจงใหทราบลวงหนา 

ในกรณีทีไมใชตั๋วกรุปแตตองการจอยทัวร คิดทานละ 6,900 บาท 
เด็ก 2-7 ป :  หองพัก = ผูใหญ 2 + เด็ก 1 ไมมีเตียง |  เด็ก 8-12 ป  เตียงเสริมหรือหอง

ครอบครัว 
ทารก หมายถึง ผูโดยสารที่มีอายุต่ํากวา 24 เดือน ณ วันที่เดินทางไปและวันเดินทางกลับ กรุณา
ติดตอเพื่อขอราคาพิเศษ 
เด็กทารกสามารถเดินทางโดยน่ังบนหนาตักของผูใหญ  โดยอนุญาตใหเด็กทารกหน่ึงคนตอผูใหญ
สองคนเทาน้ัน และหามมิใหนํารถเข็นเดก็ หรือท่ีน่ังสําหรับเด็กขึ้นบนเครื่องบิน จํานวนเด็กทารกตอ
เท่ียวบินถูกจํากัดไวเพื่อความปลอดภัย และสายการบินสามารถปฏิเสธการนําเด็กทารกเดินทางไป
กับทาน  สวนผูจดั เราคํานึงถึงความปลอดภัยและเพื่อสรางความสุขแกคณะผูเดินทาง 
ผูทุพลภาพ/มีปญหาดานสุขภาพหรืออยูในภาวะเจ็บป�วย ขอใหแจงผูจัดกอนซื้อทัวร เพ่ือเช็คกบัทาง
สายการบินและผูใหบริการ  เพราะอาจไมอนุญาตใหใชอุปกรณชวยเหลือตางๆ ขึ้นเครื่องบินได  



 

 

เขนน้ํายา เข็มฉีดยา เครื่องใชแบตเตอร่ี หรือ เครื่องหายใจ  
สตรีมคีรรภ ขอใหแจงผูจัดกอนซื้อทัวร  เพ่ือเช็คกบัทางสายการบินและผูใหบริการ   โดยทั่วไป 
-อายุครรภไมถึง 27 สัปดาห : ตองลงนามยินยอมในเอกสารจํากัดขอบเขตความรบัผิดชอบของ
สายการบิน เมื่อทําการเช็คอินเพื่อแสดงความยินยอมไมทําการเรียกรองใดๆ ตอสายการบิน 
-อายุครรภในชวงสัปดาหท่ี 28 สัปดาห ถงึ 34 สัปดาห : แสดงใบรับรองแพทย  ยืนยนัสัปดาหท่ี
ตั้งครรภและกํากับวนัที่ไมเกินสามสิบ (30) วนันับจากเท่ียวบินขาออกที่กําหนดหรือเท่ียวบินขาเขาท่ี
กําหนด  และตองลงนามยินยอมในเอกสารจํากัดขอบเขตความรบัผิดชอบของสายการบิน  เมื่อทํา
การเช็คอินเพื่อแสดงความยินยอมไมทําการเรียกรองใดๆ ตอสายการบิน 
-อายุครรภต้ังแตสัปดาหท่ี 35 ขึ้นไป: สายการบินปฏิเสธการใหบริการ 

ปกติผูจัดจะสงใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทาง 
กอนการเดินทางอยางนอยประมาณ  5-7 วัน  

ขอมูลสําหรับผูเดินทาง 
1. คนไทยถือหนังสือเดินทางประเทศไทย ไมตองยื่นขอวีซากอนออกเดินทาง  
2. เตรียมหนังสือเดินทางมีอายุมากกวา 6 เดือน ณ วันเดินทาง (ตองมีหนาวางสําหรับประทับตรา
อยางนอย 2 หนาเต็ม) เพื่อยื่น ณ ดานตรวจคนเขาเมือง   เน่ืองจากเคาเตอรสายการบินหรือดาน
ตรวจคนเขาเมืองอาจปฏิเสธการเดินทางของทาน 
3. คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว  กรุณาเตรียมเอกสารคือ  (1) พาสปอรต (2) ใบประจําตัวคน
ตางดาว (3) ใบสําคัญถิ่นที่อยู (4) สําเนาทะเบียนบาน(ถามี) (5)รูปถายส ี2 น้ิวทานละ1รูป   

 ผูจัดจะเปนผูดําเนินการยื่นวีซาใหทาน โดยทานจายคาบริการตางหาก (สําหรับหนังสือ
เดินทางตางดาวผูเปนเจาของหนังสือเดินทางจะตองทําเร่ืองแจง เขา-ออกดวยตนเองกอนจะ
ยื่นวีซา) สิทธิ์การออกวีซาขึ้นอยูกับสถานทูตเทานั้น 

4. ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาช่ือ 
เลขที่หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่มิไดสงหนาสําเนาหนังสือ

เดินทาง (พรอมทั้งหนาเปลี่ยนช่ือนามสกุล ถามี) ใหกับทางผูจัด 
 
 
 
 
 



 

 

Departure  มกราคม 2020 (ที่นั่งจํากัดในแตละวัน จองและจายกอนไดสิทธิกอน จองหลัง อาจตองเพิ่มคาต๋ัว ) 

เช็คอิน วันออกเดินทาง วันเดินทางกลับ ราคา/ทาน
(บาท) หองเดี่ยว+ หมายเหต ุ

วันพฤหัส 02 มกราคม 20 06 มกราคม 20 15,900 4,900  

วันศุกร 03 มกราคม 20 07 มกราคม 20 15900 4,900  

วันเสาร 04 มกราคม 20 08 มกราคม 20 15,900 4,900  

วันพุธ 08 มกราคม 20 12 มกราคม 20 15,900 4,900  

วันพฤหัส 09 มกราคม 20 13 มกราคม 20 15,900 4,900  

วันศุกร 10 มกราคม 20 14 มกราคม 20 15,900 4,900  

วันเสาร 11 มกราคม 20 15 มกราคม 20 15,900 4,900  

วันพุธ 15 มกราคม 20 19 มกราคม 20 15,900 4,900  

วันพฤหัส 16 มกราคม 20 20 มกราคม 20 15,900 4,900  

วันศุกร 17 มกราคม 20 21 มกราคม 20 15,900 4,900  

วันเสาร 18 มกราคม 20 22 มกราคม 20 15,900 4,900  

วันพุธ 22 มกราคม 20 26 มกราคม 20 15,900 4,900  

วันพฤหัส 23 มกราคม 20 27 มกราคม 20 15,900 4,900  

วันศุกร 24 มกราคม 20 28 มกราคม 20 15,900 4,900  

 
 
 
 
อัตรา
คาบริการ
รวม   

ตามรายการ:  คาตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด กรุงเทพฯ – อินชอน  – กรุงเทพฯ  ไปกลับ
แบบหมูคณะ ( ตามวันเวลาที่ระบุในตั๋วเครื่องบิน )  พรอมที่พัก  3  คืน (หองละ  2-3  
ทาน) + อาหารเชา กลางวัน และเย็นหรือคํ่า + บัตรเขาชมสถานที่ + รถนําเที่ยวตาม
รายการ + รวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% (ยกเวนตั๋วเครื่องบิน) + สายการบินจํากัดนํ้าหนัก
เพียงทานละ 15 กก. (ขึ้นอยูกับนโยบายสายการบิน ไมเกินจํานวน 1-2 ชิ้น)  และถือขึ้น
เครื่องไดอีกทานละ 1 ช้ิน 10 กก. (ตามขนาดที่กําหนดของสายการบิน ไมรวมกระเป�า
สะพาย) +  ประกันอุบัติ เหตุตามกรมธรรม (ขั้นตํ่าวงเงินประกัน 1 ลานบาท คา
รักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ป หรือ อายุ 75-85 ความคุมครองเหลือ 50% อายุตํ่า
กวา 1 ป หรือ อายุเกิน 85 ปไมคุมครอง ไมคุมครองโรคประจําตัวหรือการถูกฆาตกรรม
หรือถูกทํารายรางกาย)  



 

 

ตั๋วเครือ่งบินและคาทวัรที่ชําระแลว 
ตั๋วเครื่องบิน ไปกลับแบบหมูคณะ ไมสามารถ 

เปลี่ยนเท่ียวบินไป
หรือกลับ 

เปลี่ยนวันเดินทางไป
หรือกลับ 

เปลี่ยนชื่อผู
เดินทาง 

อัพเกรด
ที่น่ัง 

คืนคาบตัร
โดยสาร 

และหากยกเลิกการเดินทาง  ไมมีระบบ คืนเงินบางสวน    หากผูโดยสารถูกปฎิเสธการ
ออกนอกประเทศไทยหรือเขาประเทศเกาหลี จากเจาหนาที่แรงงานไทยหรือเจาหนาที่
ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองที่ประเทศเกาหลี ทางผูจัด
และทางสายการบินจะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นทุกกรณี  ผูโดยสารอาจจะตอง
รับผิดชอบคาปรับที่ประเทศเกาหลีเรียกเก็บ  ผูโดยสารตองรอกลับประเทศไทยใน
เท่ียวบินถัดไปที่มีที่น่ังวางหรือตามวันเดินทางของตั๋วเครื่องบิน  ทั้งน้ีแลวแตทางเจาหนาท่ี
ตรวจคนและสายการบิน ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได 
โรงแรมที่พักที่ระบุในรายการทัวร อาจมีการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากเปนทัวรราคาพิเศษ 
(โรงแรมที่พักไมไดอยูในใจกลางเมือง) ปกติผูจัดจะแจงใหทราบกอนการเดินทางอยาง
นอยประมาณ  3-5 วัน พรอมทั้งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทาง 
รูปแบบหองพักของโรงแรมจะแตกตางกัน  รูปแบบหองพักของโรงแรมจะแตกตางกัน 
และอาจมีสไตลการตกแตงทุกหองไมเหมือนกัน หองพักเดี่ยว (Single เตียงเล็ก
มาตราฐาน 1 เตียง) หองคู (Twin เตียงเล็กมาตราฐาน 2 เตียง / Double เตียงใหญ
มาตราฐาน 1 เตียง)  และหองพักแบบ  3 ทาน  (Family Room 1 เตียงใหญ+1เตียง
เล็ก) หองพักอาจจะไมติดกัน หองมีขนาดกะทัดรัด มีหรือไมมีอางอาบน้ํา มีสิ่งอํานวย
ความสะดวกครบ น้ําด่ืมฟรีอยูในหองพักจะมี 1 หรือ 2 ขวด สวนน้ําแรยี่หอและมินิบารใน
โรงแรมราคาจะสูงกวาปกติ  อาจมีบริการกาตมน้ํา+ชากาแฟฟรี ชวงการจัดงานระดับ
เมือง ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ เชน Trade Fair, Convention, Festival, 
Conference, Expo เปนตน เปนผลใหราคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม 
ผูจัดขอสงวนสทิธิในการจัดทีพ่ักตามความเหมาะสม 
เมนูอาหารทัวร  โดยปกติทางผูจัดจะหลีกเลี่ยงอาหารประเภทเน้ือวัวเพื่อสวนรวม จะ
บริการเปนหมูหรือไกหรือมื้อพิเศษตามรายการ โดยสวนมากอาหารทัวรมักจะเปนอาหาร
ทานเพื่อโภชนาการและสุขภาพ จะไมออกรสจัด แบบอาหารทองถิ่น เชน หมูยางเกาหลี 
ไกตุนโสม เกาหลีมีวัฒนธรรมในการรับประทานอาหาร ซึ่งจะนิยมอาหารชนิดเดียว มักจะ
เปนการทานแบบแบงปน คือ 1 ชุดตอ 4 ทาน และมีเครื่องเคียงแบบตางๆ พรอมขาว



 

 

สวย     การนําเครื่องดื่มทั้งประเภทแอลกอฮอลและไมแอลกอฮอลเขาไปในรานอาหาร 
ทางรานอาจจะเก็บคาบริการ หรือ คาเปดขวดเสมอ      สําหรับทานที่มีขอจํากัดทางดาน
อาหารหรือศาสนา ทานอาจตองชําระเพิ่มเติม หรือ เตรียมอาหารสวนตัวไป ระหวางมื้อ
อาหาร กรุณารอจนกวาทางรานอาหารเสิรฟอาหารสําหรับกรุปใหเรียบรอยกอน จึงจะ
ทําอาหารพิเศษเสิรฟใหทานไดในภายหลัง     เมนูอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตาม
ความเหมาะสม ขึ้นอยูกับสถานการณ   เชน เวลาออกหรือเวลาถึงของเท่ียวบินแตละสาย
การบิน  การจารจรบนทองถนน  วันเวลาเปดปดของรานอาหาร  หรือดวยสาเหตุตางๆ  
ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง   
ในกรณีที่เกิดเหตุใดๆ จนทําใหคณะทัวรไมสามารถออกเดินทางได   เชน มีลูกคา
กลุมใหญยกเลิกการเดินทางกะทันหัน ทางสายการบินเรียกที่น่ังคืนดวยเหตุผลของสาย
การบิน ฯลฯ ทางผูจัดจะพยายามหาโปรแกรมอ่ืนในราคาและชวงเวลาใกลเคียงกัน
ทดแทน ขอใหลูกคาตระหนักดีวาเหตุการณดังกลาวถือเปนเหตุสุดวิสัยและเชื่อมั่นวาผูจัด
ไดพยายามอยางสุดความสามารถ  โดยลูกคาจะไมยกเหตุขอนี้มาเปนขอเรียกรองใดๆ 
กับผูจัด  หากลูกคาประสงครับเงินคืน ทางผูจัดยินดีคืนเงิน  

ราคา
คาบริการ
ไมรวม  
 

คาใชจายสวนตัวอาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม โทรศัพท โทรสาร มินิบาร ทีวีชอง
พิเศษ คาทําหนังสือเดินทาง คาซักรีด  คาสัมภาระที่เกินชิ้นหรือน้ําหนักเกินสายการบิน
กําหนด  คาวีซาพาสปอรตตางดาวหรือตางชาติ   

จัดเก็บ 60,000 วอน ที่สนามบินสวุรรณภูม ิ( คาบริการของ คนขับรถ+ไกด )  
*** หัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน *** 

เงื่อนไข
ในการ
จอง   

ปกติมัดจําทานละ 5,000 บาทตอทาน  โดยตองดําเนินการโอนเงินภายใน 1-2 วันนับ
จากวันที่ทําการจองและสงใบเรียกเก็บเงิน  และ ชําระสวนที่เหลือกอนวันเดินทางอยาง
นอย 30 วันกอนเดินทาง  
ชวงเทศกาล High Season (เทศกาลปใหม เทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วัน
แรงงาน วันฉัตรมงคล  วันหยุดสําคัญทางศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือน
ธันวาคม)  หรือ เที่ยวบินเหมาลํา  มัดจําทานละ 10,000 บาทตอทาน โดยตอง
ดําเนินการโอนเงินภายใน 1-2 วันนับจากวันที่ทําการจองและสงใบเรียกเก็บเงิน  และ 
ชําระสวนที่เหลือกอนวันเดินทางอยางนอย  35 วันลวงหนา  หากไมชําระมัดจําตาม
กําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู   การชําระไมครบ ทางผูจัดถือวาทาน



 

 

ยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเงื่อนไข หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใด
ใด ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทางและขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตาม
เงื่อนไขการยกเลิก 

การ
ยกเลิก
การจอง   
 

1) การยกเลิกการจองน้ัน จะตองแฟกซหรืออีเมลแจงยกเลิกการจองลวงหนาอยาง
นอย  30 วันทําการ กอนการเดินทาง โดยจะยึดเงินมัดจํา 5,000 บาท  ยกเวนชวง
เทศกาล High Season (เทศกาลปใหม เทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วัน
แรงงาน วันฉัตรมงคล  วันหยุดสําคัญทางศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือน
ธันวาคม)  จะยึดเงินมัดจํา 10,000 บาท      

2)  ยกเลิกกอนการเดินทาง 29-24 วัน - เก็บคาใชจาย 10,000  ยกเวนชวงเทศกาล 
High Season  12,000 - 18,000 บาท   

3)  ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-23 วัน - เก็บคาใชจาย 80% ของราคาทัวร  ยกเวน
ชวงเทศกาล High Season  เก็บคาบรกิาร 100%   

4)  ยกเลิกกอนการเดินทางวันเดินทาง หรือ 1-14 วัน - เก็บคาบริการทัง้หมด 100%   
(ราคาทัวรเปนการซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขกับทางสายการบินและทางผูจัดทัวรเสนทาง
เกาหลี จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมดไมวากรณีใดใด) โดยเฉพาะชวง
เทศกาล High Season หรือ ฤดูกาลทองเที่ยวของเกาหล ี   
การคืนเงินทุกกรณี  ผูมีชื่อในเอกสารการจอง จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็น
เอกสารการขอรับเงินคืนที่ทําการของผูจัดอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับเงิน
คาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ 
หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ  และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขา
ใหครบถวน 

สายการบินและตั๋วเครื่องบิน 
ในการสํารองที่นั่งและการใสช่ือในระบบสํารองที่นั่ง  ผูเดินทางตองสงสําเนาของหนังสือเดินทาง 
( Passport ) ที่ชัดเจน หรือ สงรายละะรายละเอียดที่สายการบินตองการ (ภาษาอังกฤษ) เชน คํา
นําหนาชื่อ ชื่อและนามสกุล วันเดือนปเกิด เลขที่พาสปรอต วันหมดอายุ ( โดยเซ็นตชื่อและเขียน
ยืนยันรับรองเอกสารเปนลายลักษณอักษรใหทางผูจัด )  หากไมมีการสงขอมูลทั้งหมดในพาสปรอต
เปนลายลักษณอักษรใหทางผูจัด และเกิดการออกชื่อนามสกุลในตั๋วหรือบัตรโดยสารผิดพลาด อาจ
มีผลใหผูโดยสายจะตองรับผิดชอบในคาใชจายใหมที่จะเกิดขึ้นทั้งหมด และสายการบินไมมีระบบ



 

 

เสียคาใชจายเพ่ือแกไขตัวสะกดคํานําหนาช่ือ / ชื่อ / นามสกุล หรือ การเปลี่ยนชื่อผูเดินทาง 
หากทานตองซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศ  (เครื่องบิน รถทัวร, รถไฟ) เพ่ือไปและกลับ
กรุงเทพฯ   กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาการ
เดินทางได      ทั้งน้ีเพ่ือป�องกันปญหาเที่ยวบินลาชาหรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการ
เปลี่ยนแปลงวันเดินทาง 
ตั๋วสายการบินไมสามารถระบุที่นั่ง ซื้อแบบใชวิธี RANDOM คือสุมเลือกที่โดยระบบสายการ
บิน   การจัดที่น่ังบนเครื่องบิน เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ทางผูจัดไมสามารถเขาไป
แทรกแซงได แตจะทําการ Request ใหไดเทาน้ัน    

การเช็คอินตั๋วเดินทางที่เคาเตอรสายการบิน  เงื่อนไข 
 เคานเตอรเช็คอินจะเปดใหบริการกอนเวลาเครื่องออกสาม (3) ชั่วโมง เคานเตอร จะปด

ใหบริการกอนเวลาออกเดินทาง  (90) นาที  ผูโดยสารจําเปนตองดําเนินการใหเรียบรอยภายใน
ระยะเวลาที่ไดระบุไว ทั้งน้ีไมวาในกรณีใดๆ  สายการบินสงวนสิทธิในการปฏิเสธการเดินทาง 
โดยไมมีการคืนเงินคา โดยสารที่ทานไดชําระไปแลว  

 ไมแสดงตนหรือยืนยันความเปนตัวทานตอพนักงานของสายการบิน 
 ไมอาจแสดงเอกสารไดอยางครบถวนและถูกตอง (เอกสารการเดินทางที่ชํารุดไมสมบูรณจัดวา

เปนเอกสารที่ไมถูกตอง)  
 สําหรับทานตองมีตราอนุญาตเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศ (วีซา) ซึ่งจําเปนตอการเดินทาง

ไปยังสถานที่ตางๆ   หรือ  เอกสารการเจงเขาแจงออก   หรือ  เอกสารดานการทํางาน Work 
Permit 

 กระทําการประทุษรายแกพนักงานของสายการบิน หรือกอใหเกิดความวุนวาย ณ เคานเตอรของ
สายการบิน หรือดูหมิ่น เหยียดหยามพนักงานของสายการบินไมวาโดยการกระทําหรือโดยวาจา 

 หากรัฐบาลหรือหนวยงานอ่ืนไมอนุญาตใหทานเดินทางหรือขึ้นเครื่องบิน 
 หากสายการบินเห็นควรวาไมสมควรแกการเดินทางเน่ืองจากอาการเมาสุราหรือมีลักษณะอาการ

ที่เปนอันตรายอยางเห็นไดชัดในทางการแพทย และ/หรือ  หากสายการบินเห็นควรวาไม
เหมาะสมในการเดินทางโดยเหตุผลทางการแพทย หรือเงื่อนไขทางการแพทยของทานอาจ
กอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพแกผูโดยสารอ่ืน 

 
 
 



 

 

อุนใจเพ่ิม  เน่ืองจากการเดินทางน้ันเต็มไปดวยความเสี่ยง และความรับผิดชอบของทางสายการบิน
ที่มีตอผูโดยสารน้ันมีจํากัด ดังน้ันจึงแนะนําให ซื้อประกันภัยการเดินทางและสุขภาพเพิ่มเติม ทาน
สามารถเลือกซื้อความคุมครองตามที่ทานตองการ โดยเฉพาะกรณี เกิดเหตุเจ็บป�วยจะมี
ความสามารถในการจายคารักษาได เน่ืองจากหากเกิดเหตุดังกลาวขึ้นในตางประเทศ เชน ประเทศ
เกาหลีใต จะมีคาใชจายทีสู่งมาก 

เพ่ือความคุมครองบาดเจ็บ เจ็บป�วย ไฟลยกเลิก ตกเครื่อง ยกเลิกเดินทาง กระเป�าหาย 
พาสปรอรตหาย ทีมแพทยแกเฉิก 

 แผนคุมครองสุขภาพ เพียง 200 บาท  รักษาพยาบาล+สุขภาพ – อุบัติเหตุ – ยายฉุกเฉิน+สง
ศพ – ทีมแพทยฉุกเฉิน 

 แผนคุมครองสุขภาพ เพียง 500 บาท  รักษาพยาบาล+สุขภาพ – อุบัติเหตุ – ยายฉุกเฉิน+สง
ศพ – ทีมแพทยฉุกเฉิน – ยกเลิกการเดินทาง – ลดจํานวนวันเดินทาง – กระเป�าเดินทางหาย
หรือเสียหาย – ความลาชาของระบบขนสงมวลชน – ความลาชาของสัมภาระ – การจี้โดยสลัด
อากาศ – การพลาดตอเที่ยวบิน – พาสปอรตหาย – ความรับผิดตอบุคคลภายนอก – เงินชดเชย
ระหวางรักษาตัวในตางประเทศ 



 

 

ขอตกลงและเงื่อนไขการเดินทางทองเที่ยวกับเรา 
 จัดใหเฉพาะลูกคาที่ประสงคจะไปทองเที่ยวตามรายการของทัวรทุกวันเทาน้ัน  หากทานไม

สามารถรวมทัวรทุกวัน แคสมัครมารวมทัวรเพียงเพื่อการใชตั๋วเครื่องบินและที่พักในราคาพิเศษ  
หากทานไมแจง และปรากฏวาทานไมรวมทัวรในบางวัน ทางบริษัทจะคิดคาดําเนินการในการ
แยกทองเที่ยวเอง 300 USDตอทาน  (กอนซื้อทัวร จะตองแจงความประสงคที่เปนจริง เพื่อ
ทางผูจัดจะไดคิดคาบริการที่เหมาะสม)   หมายเหตุ หากการไปพบเพื่อนหรือญาติหรือไปติดตอ
ธุรกิจหรือทองเท่ียวอิสระ ทําหลังจากที่รายการเสร็จสิ้นในแตละวันแลว ไมเปนเหตุที่ทางผูจัด จะ
ตัดการใหบริการทานแตอยางใด  

 ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไมขายใหแกทานที่ตองใชรถเข็น หรือ มีโรคประจําตัวบางอยาง หรือ 
ทองออนหรือทองแกมาก หรือ มีเด็กอายุ 1-2 ป หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุสงฆ หรือ นักบวช 
(กอนซื้อทัวร จะตองแจง เพื่อหาขอตกลงรวมกัน เพราะเราคํานึงถึงความปลอดภัยและเพ่ือสราง
ความสุขแกคณะผูเดินทาง)   

 ขอสงวนสิทธิ์ไมรับทานผูเดินทางที่มีความประสงคจะลักลอบเขาประเทศเกาหลีใตเพื่อไปทํางาน 
หรือเพ่ือการอ่ืนใดอันมิใชการทองเที่ยว  

 การเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวในทุกการเดินทางอาจเกิดการเปลี่ยนแปลง  ดังน้ี รายการ
ทองเท่ียว เมนูอาหาร โรงแรมที่พัก รถทัวรในแตละวันที่ไดจัดเตรียมไว (ทั้งชวงนําเสนอ ชวงสรุป 
และชวงเดินทางจริง) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง  โดยพยายามที่จะตาม
รายการสรุปใหตรงมากที่สุด หรือในระดับ หรือในคุณภาพที่ใกลกันมากที่สุด 

 ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรบัผิดชอบคาเสียหายท่ีเกิดกับชีวิต รางกาย การเจ็บป�วย การถูกทําราย 
ความตาย อุบัติเหตุตางๆ  สูญหายในทรัพยสินหรืออยางอ่ืน การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาติ การ
กอจลาจล การปฎิวัติ  และอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม  

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปลี่ยนแปลง 
การบริการจากสายการบิน ( ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชาของเที่ยวบิน 
การยกเลิกเที่ยวบนิ มีการยุบเท่ียวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจาก
สายการบินพิจารณาสถานการณแลววา อยูนอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย หรือ
เหตุผลทางดานความปลอดภัย เปนตน  โดยจะปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอจํากัดความรับผิดชอบ
ของแตละสายการบิน )  บริษัทขนสง  รถโดยสาร  เรือบริการ หรือ หนวยงานที่ใหบริการ  ที่จะ
สงผลทําใหเสียเวลาหรือยกเลิกรายการทองเที่ยวทัวรบางรายการหรือทั้งหมด  ผูเดินทางไม



 

 

สามารถเรียกรองคาเสียหาย ไมวาในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งคาเสียเวลา  คาเสียโอกาส คาเสีย
ความรูสึก และคาใชจายที่บริษัทจายไปแลว เปนตน   ขอใหทราบวา  ผูจัดจะดําเนินโดยสุด
ความสามารถที่จะประสานงานใหเกิดประโยชนสูงสุดแกลูกคา แตจะไมคืนเงิน  

 มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับ  

 ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ได ในทุกกรณี เน่ืองจากเปนการชําระคา
ทัวรในลักษณะเหมาจายกับตัวแทนตางๆ เชน ไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออก
เมือง กรมแรงงาน  การกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ   ไมรับประทานอาหารบางมื้อ ไมเท่ียวบางรายการ 
เปนตน 

 ขอความรวมมือในเรื่องความประพฤติของคนเดินทางหากผูจัดหรือตัวแทนของประเทศที่ทานได
เดินทางมา เดินทางไปสู หรือเดินทางผาน  เห็นวาผูโดยสารประพฤติตนที่อาจกอใหเกิดอันตราย
ตอผูเดินทางอ่ืนๆ หรือทรัพยสิน หรือขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ (ตัวแทน) หรือไม
ปฏิบัติตามคําช้ีแจงของเจาหนาที่ (ตัวแทน) ทางผูจัดอาจใชมาตรการตามที่เห็นสมควรเพ่ือป�องกัน
ไมใหความประพฤติดังกลาวดําเนินตอไป ซึ่งรวมไปถึงการยับยั้ง และปฏิเสธใหบริการ 

 การชอปปم�งการเลือกซื้อของนักทองเท่ียว เปนสวนหน่ึงของการทองเที่ยว โดยเฉพาะการทองเที่ยว
ประเทศเกาหลีใต ซึ่งเปนแหลงชอปปم�งที่คนไทยชื่นชอบ   โปรแกรมทัวรอาจจะมีการรายการพา
ไปชอปปم�งยังสถานที่ตางๆ โดยการเลือกซื้อของทุกอยางเปนเร่ืองการตัดสินใจสวนตัวเสมอ  และ 
ทางผูจัดขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบทุกการซื้อของทาน 

 กระเป�าลูกคาตองยอมรับในความเส่ียงของกระเป�าทุกใบของตัวเอง (ทานสามารถเลือกซื้อประกัน
เพิ่ม เกี่ยวกับสัมภาระกระเป�า เพราะสายการบินมีกําหนดการจํากัดความรับผิดชอบตอ
สัมภาระ)  ทางทัวรจะไมรับผิดชอบตอความเสียหาย สูญหาย ลาชา อุบัติเหตุ ที่เกิดจากกรณีใดๆ 
ทั้งสิ้น  ซึ่งลูกคาตองเขาใจวา โดยปกติทุกฝ�าย เชน คนขับรถ  มัคคุเทศก หรือ หัวหนา
ทัวร  ถึงแมจะพยายามในการดูแลและระวังเร่ืองสัมภาระกระเป�าเดินทางลูกคา 
ผูรวมเดินทางตกลงปฏบิัติตามขอกําหนดและเงื่อนไขการเดินทางนี้ทุกประการและในกรณมีีขอ

พิพาท ใหถือคําตัดสินของผูจัดเปนที่ส้ินสุด 

 


