
 

 

รหัสทัวร JNL1903775 
ทัวรเกาหลี เลิฟ เลิฟ สกี 5 วัน 3 คืน (OZ, KE) 
เกาะนาม ิ  สวนสนุกเอเวอรแลนด   วัดโชเกชา   สวนกรีนเฮาสสตรอวเบอรรี ่
พระราชวังชังดก   หมูบานพูซอนฮันนก   คาเฟ�แฮร่ีพอตเตอร 
หมูบานนัมซาน   เมียงดอง   ฮงแด 
 

 
 
OMG พักสกีรีสอรท !! ตะลุยหิมะ เลนสกี  ชิมสตรอว! #เกาะนามิ #สวนสนุกเอเวอรแลนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรม LOVE Love SKI  เกาหล ี5 วัน 3 คืน  ราคาเริ่ม 
(บาท) 24,900 

เดินทาง 25พฤศจิกายน-
มีนาคม62  

สายการ
บิน 

PREMIUM 
AIRLINE กรุปคณะ 25-30 ทาน

ตอคณะ 

ที่พัก ระดับ 4 ดาวเกาหลี  จดัหองพัก 1 คืน #สกรีสีอรท + 2 คืน  #เคียงกีโด หรือ #
กรุงโซล 

รถโคช บริการดวยรถซึ่งมีขนาดของรถจะเปนไปตามจํานวนของผูโดยสาร ปกตกิ 25 หรือ 
30 หรือ 40 หรือ 45 ที่น่ัง   

อาหาร 

อาหารเชา@โรงแรม 3 มื้อ อาหารกลางวันและคํ่า@หองอาหารทองถิ่น 7 มื้อ เมนู
จัดหลากหลายไมซํ้ากนั #ไกตุนโสม #ทัคคาลบ้ี   #หมูยางคาลบ้ีไมอ้ัน  #บารบคีิว
หมูไฟ  #หมอไฟชาบู  #BBQบุฟเฟ�ตไมอ้ัน  พิเศษ! เมนูอินเตอรบฟุเฟ�ตเกาหลี+
ขาปูยักษ แบบไมอ้ัน  ฟรี ! นํ้าแรบนรถวันละ1 ขวด   

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

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต – สวนกรีนเฮาสสต
รอวเบอรร่ี –  เรียนรูวัฒนธรรมการทํากิมจังกิมจิ + แตงชุดฮันบกแชะถายภาพ  – ฟรี ! บัตร
เลนเคร่ืองเลนไดไมจํากัดรอบ #สวนสนุกเอเวอรแลนด รวมฉลองหนาหนาว เลนสโนวสเลด 
น่ังสโนวบัสเตอร สวนสัตวเปด ขบวนพาเหรด ตนคริสตมาสยักษ มัลติมีเดียอารท ทองเวลา
โอดิสซีย แถมชุดใหญพุไฟ...ไฟกระพริบ เปนตน – พักสกีรีสอรท 

วันที่
สาม 
(B.L.D) 

เทศกาลเลนสกีสโนวหิมะ ที่ สกีรีสอรท #SKI Resort  #YANGJI #OAK VALLEY  – 
ยอนรอยละครเกาะดังในหมูนักทองเที่ยว “ เกาะนามิ “ – กรุงโซล  –  ศูนยเคร่ืองสําอางเวช
สําอาง – ยานมหาลัยฮงแด Trick Art Museum และ คาเฟ� 943 King’s Cross ที่แฟน 
Harry potter ตองหามพลาด!  

วันที่สี ่
(B.L.D) 

กรุงโซล – ศูนยฮอกเก็ตนามู – ภูเขานัมซานหอคอย N Tower  สายเคเบ้ิล Love Rock 
Cable  – ศูนยน้ํามันสนเข็มแดง – วัดโซเกซา – หมูบานพื้นเมืองนัมซาน – ดิวต้ีฟรี – ยาน
เมียงดอง  

วันที่หา 
(B.L) 

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

 
 



 

 

Itinerary   

โปรแกรม LOVE Love SKI  เกาหล ี5 วัน 3 คืน  ราคาเริ่ม 
(บาท) 24,900 

เดินทาง 25พฤศจิกายน-
มีนาคม62  

สายการ
บิน 

PREMIUM 
AIRLINE กรุปคณะ 25-30 ทาน

ตอคณะ 
โปรแกรมทองเที่ยว  OMG พักสกีรีสอรท !!  เทศกาลเลนสกีสโนวหิมะที่ #SKI Resort  
#YANGJI #OAK VALLEY –  เกาะดังในหมูนักทองเท่ียว “ เกาะนามิ “ – สวนกรีนเฮาสสต
รอวเบอรรี่ –  ฟรี ! บัตรเลนเครื่องเลนไดไมจํากัดรอบ #สวนสนุกเอเวอรแลนด รวมฉลองหนา
หนาว เลนสโนวสเลด น่ังสโนวบัสเตอร สวนสัตวเปด ชมขบวนพาเหรด ตนคริสตมาสยักษ 
มัลติมีเดียอารท ทองเวลาโอดิสซีย แถมชุดใหญพไุฟ...ไฟกระพริบ เปนตน – เดินเท่ียว
พระราชวังมรดกโลกชงัดก – ผานชมบลูเฮาส – วัดหลวงโชเกซา – หมูบานพื้นเมืองพูซอนฮันนก
ยานสามฟ�า – เรียนรูวฒันธรรมการทํากิมจงักิมจิ + แตงชุดฮันบกแชะถายภาพ  – ภูเขานัมซาน 
& หอคอย N สายเคเบิ้ล Love Rock Cable  – ยานเมียงดอง – ยานมหาลัยฮงแด Trick 
Art Museum และ คาเฟ�  943 King’s Cross ที่แฟน Harry potter! – หมูบานพื้นเมือง
นัมซาน 

สายการบิน BKK-ICN เวลาออก เวลาถึง ICN-BKK เวลาออก เวลาถึง 
Korean Air 

(KE) KE652 2330 0655+1 KE651 1800 2135 

Korean Air 
(KE) KE658 2240 0610+1 KE659 1945 2350 

Asiana 
Airline (OZ) OZ742 0110 0905 OZ741 1930 2310 

(ขอสงวนสิทธิเ์ปลี่ยนแปลงเท่ียวบินและตารางการบินของสายการบนิตามที่ไดอนุมัตทิี่นั่งจาํกัด
ในแตละวัน จองและจายกอนไดสิทธิกอน จองหลัง อาจตองเพ่ิมคาต๋ัว ) 

 
โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผูโดยสาร วาจะตองคงมีอายุเหลือ 

ณ วันเดินทาง มากกวา 6 เดือนขึ้นไป 



 

 

และหนังสือเดินทางเหลือหนากระดาษเพียงพอใหเจาหนาที่ตรวจคนไดประทับตรา หนังสือ
เดินทางอยูในสภาพท่ีดี (ไมชํารุด) 

DAY วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ    เชา กลางวัน คํ่า 

1 
เจาหนาที่รอตอนรับดแูล มอบเอกสาร และอธิบายเพ่ิมเติม  
(นัดหมายแตละคณะกอนออกเดินทาง 3 ช่ัวโมงลวงหนากอน
เคร่ืองออก)   

- - - 

คํ่า หนาเคานเตอร สายการบิน ใกลประตูทางเขา  
พรอมกันที่ช้ัน 4 ผูโดยสาร

ขาออก 
เช็คอิน

หมายเลข K   
Asiana Airline 

(OZ) หมายเลข  5 

พรอมกันที่ช้ัน 4 ผูโดยสาร
ขาออก 

เช็คอิน
หมายเลข N Korean Air (KE) หมายเลข   6 

การอนุญาตใหทานผานดานตรวจคนออกนอกประเทศไทย และ ผานดานตรวจคนเขา
ประเทศเกาหลีเพ่ือการทองเที่ยว เปนอํานาจของเจาหนาท่ีตรวจคนเขาออกเมืองของประเทศ
ไทยหรือประเทศเกาหลีในการพิจารณาและอนุญาตใหเดินทางออกจากประเทศไทย หรือ ให
พํานักอยูในประเทศกาหลีใตเพื่อการทองเที่ยว ทางผูจัดไมมีอํานาจและไมสามารถเขาไป
แทรกแซง 
หากทานตองซื้อบัตรโดยสารเคร่ืองบิน / รถทัวร / รถไฟ ภายในประเทศเพ่ือไปและกลับ

กรุงเทพฯ 
กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได 

ทั้งน้ีเพ่ือป�องกันปญหาเท่ียวบินลาชาหรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการ
เปลี่ยนแปลงวันเดินทาง 

 
 

ขอแนะนํา 
 หากทานมีปญหาเร่ืองอาหารกรุณาแจงทางผูจัดทราบลวงหนา 
 หามนําผลไมและเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศเกาหลีใต หากพบจะตองเสียคาปรับ 
 เตรียมสัมภาระขนาดกลาง เน่ืองจากโรงแรมที่พักในเกาหลีไมมีบริกรชวย (แนะนํา ตลอดท

ริปจะตองดูแลกระเป�ายกขึ้นลงหองดวยตัวทานเอง เพื่อป�องกันหลายกรณีที่อาจเกิดขึ้นได)   



 

 

 กระเป�าทุกใบจะตองฝากใหกับทางเจาหนาที่สายการบินดวยตัวทานเองตามนโยบายรักษา
ความปลอดภัยของสายการบนิ 

 ทรัพยสินมีคาและแตกหักงาย  เชน เงิน อัญมณี  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร 
กลองถายรูป อุปกรณวีดีโอ เอกสารที่แลกเปลี่ยนเปนเงินได  เอกสารทางธุรกิจ หนังสือ
เดินทาง เก็บติดตัวเสมอ 

 สนามบินสุวรรณภูมิ  “ ไมมีการประกาศเรียกลูกคาขึ้นเครื่อง ”  กรุณารอที่ประตูขึ้นเครื่อง
อยางนอย 30 นาที กอนเวลาเครื่องออก 

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

 

DAY วันที่สอง  สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต  -  
เมืองเคียงกีโด 

เชา กลาง
วัน คํ่า 

2 เวลาที่เกาหลีใตเร็วกวาไทย 2 ชั่วโมง | เวลาบินประมาณ 5-6 ช.ม. - x x 
ออกเดินทางสูประเทศเกาหลีใต โดยสายการบิน  
Korean Air (KE) ,  Asiana Airlines (OZ) 

(อาหารเชาหรือค่ํา ความบันเทิง ภาพยนตร และ เครื่องด่ืมบนเครื่อง และบริการอ่ืนๆ บน
เครื่อง) 

ICN Landing  ถึงสนามบินนานาชาติอินชอน หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
แลว  รถโคชพาทานขามทะเลตะวันตกดวยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพื่อความหวังใน
การรวมชาติที่ยาวกวา 4.42 กม.  มียอดโดมสูง 107 เมตร  ไปยังจุดหมายปลายทางการ
ทองเที่ยวของวันน้ี  เพื่อใหรายการทองเที่ยวเปนไปตามกําหนดการ  ทางคณะทัวรจะออก
เดินทางจากสนามบินหลังเวลาเครื่องลงประมาณ 1.30 ชั่วโมง ทานที่ติดสัมภาษณที่ดานตรวจ
คนเขาเมือง  หากทานผานเขาเมืองเรียบรอย ทานตองเดินทางไปพบกับคณะทัวรดวยตนเอง 
และไมสามารถเรียกรองคาเดินทางจากทางผูจัดได  



 

 

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

อาหารกลางวัน 
 เมนูหมอไฟชาบูเห็ด อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตั้งแตสมัยมองโกเลีย

บุกคาบสมุทรเกาหลี  
หลังอาหารกลางวัน 

ครบสูตร....เรียนรูวัฒนธรรมการทํากิมจังหรอืรวมการทํากิมจแิละประสบการณการแตง
กายชุดฮันบก (Gimji Making & Wearing Hanbok Experience Course) กิมจิจัดวา
เปนเครื่องเคียงประจําโตะสําหรับอาหารเกาหลีทุกมื้อก็วาได คูกับขาวสวยรอนๆ กิมจิเปน
อาหารประเภทหมักดอง ที่มีคุณคาทางอาหารสูงชนิดหน่ึง มีรสชาติทีเ่ปนเอกลักษณ  ใหทานได
ประสบการณการเรียนรูและเทคนิคการทํากิมจิรวมกัน 
กับเพ่ือนๆ และ ครอบครัว ขอเชิญชวนทานแตงชดุพื้นเมืองเกาหลี “ ฮันบก “ พรอมพรอตตางๆ 
เพ่ือ ถายรูปเปนที่ระลกึกับฉากเกาหลีเกไกกบัทาแอคติ้งตามไอเดีย  ใหทานไดถายทอดความ
งามและความออนชอยของวฒันธรรมเกาหลี เพราะ ฮันบก เปนเครือ่งแตงกายประจําชาต ิ

 



 

 

เกาหลีที่ที่สวมใสในชีวิตประจําวันเปนเวลาพันปมาแลว   กอนที่วัฒนธรรมการแตงกายแบบ
ตะวันตกจะไดเขามาในเกาหลี  แตในปจจุบันชุดประจําชาติฮันบก จะใชสวมเฉพาะในโอกาส
พิเศษตาง ๆ เชน งานมงคลสมรส วันขึ้นปใหม วันขอบคณุพระเจา 

 
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�งยางที่เลือ่งช่ือและรูจักกันดีทั่วโลก 

หลังอาหารคํ่า  พาทานเดินทางสูที่พัก...สกีรีสอรท 
(สวนมากเปนสไตลคอนโด และ มีโรงแรม เพื่อรอรับนักทองเที่ยวในฤดูหนาว 

ตั้งกระจายกระจายอยูในบริเวณของสกีรีสอร มีหลากหลายวิวทิวทัศน ถือเปนประสบการณ
แปลกใหมที่ทานจะไดสัมผัส) 

พักสกีรีสอรท 1 คืน  #YANGJI  #VIVALDI PARK #OAK VALLEY หรือสกีรีสอรทอ่ืนๆ  
หองพักคํ่าคืน อาจบริการเปนเตียงสไตลตะวันตก หรือ แบบออนดอล (ออน คือ ความอบอุน 
ดอล คือ กอนหิน) หรือ หองนอนแบบนอนบนพื้นสไตลเกาหลี ชาวเกาหลีนิยมนอนหลับบนพื้น
มากและจะนําผาปูที่นอนที่เรียกวา “โย” และผาหมที่เรียกวา “อีบูล” พรอมหมอนสุขภาพหรือ
หมอนตามชอบใจ เพียงสามชิ้นเพ่ือการพักผอน 

สกีรีสอรทมีบรกิาร Night Ski ในชวงที่มีแขกมาพักจํานวนมาก ชวงกลางเดือนธันวาคมถงึ
ปลายเดือนกุมภาพันธ 

 

DAY วันที่สาม สกีรีสอรท – เกาะนามิ - กรุงโซล เชา กลาง
วัน คํ่า 

3 เวลาที่เกาหลีใตเร็วกวาไทย 2 ชั่วโมง | เวลาบินประมาณ 5-6 ช.ม. x x x 
รับประทานอาหารเชา แบบอเมริกันเกาหลีชุด หรือ เซมิ ที่ หองอาหารของรีสอรท 

ดื่มดํ่ากับบรรยากาศสกีรีสอรท 

 



 

 

อิสระเลนสกีสโนว  #SKI Resort #YANGJI #OAK VALLEY  ทานสามารถเพลิดเพลิน
กับลานหิมะที่กวางใหญ และเนินเลนสกีระดับตางๆ  กระเชาลิฟท ทานจะประทับใจกับ

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

รองเทาสกี) 
2) กระเชาลิฟสําหรับทานที่เลนสกี ครึ่งวัน ประมาณ 55-60,000 วอนตอทาน 

เตรียมตัวกอนเลนสกี ควรเตรียม ถุงมือสกี แวนกันแดดหรือแวนกันหิมะ ชดุเส้ือผาสกี หรือเส้ือ
แจคเก็ตกันน้ํา (ผารม)+กางเกงรดัรปู 

ขอคําแนะนําและฝกวิธีการเลนจากไกดทองถิน่กอนลงสนามจริง เพ่ือความปลอดภัยของทานเอง
เปนสําคัญ 

หากทานใดไมเนนการเลนสกีเปนหลัก แตเนนชิลถายรูป ชมวิว 
ก็สามารถไปยังลานสําหรับกระดานหิมะ ที่เรียกกันวา “ สโนสเลด “   คาใชจายประมาณ 12-

15,000 วอนตอทาน 
อาหารกลางวัน 

ลิ้มลองเมนูดังตามละคร Winter Love Song “ ทัคคาลบ ี“  หรือไกบารบคีิวผดัซอส
เกาหลีแหงเมืองชุนชอน 

หลังอาหารกลางวัน 

 
เกาะนามิ (Nami) น่ังเรือเฟอรรี่ที่ทาเรือขามฟากไปยังเกาะนามิ (Nami) สถานที่โรแมนติกอีก
แหงหน่ึงสําหรับคูรักคูหนุมสาว ครอบครัวเพ่ือนๆ เกาะนามิมีรูปรางเหมือนใบไมที่ลอยอยู  ณ ที่
แหงน้ี ทานสามารถเชาจักรยานหรือมอเตอรไบทเที่ยวรอบเกาะ เดินเลนชมสวนเกาหลี คาราวะ
สุสานนายพลนามิ  เดินผานกลางแมกไมแหงสวนสนที่สูงเสียดฟ�าเพื่อสุขภาพ ผานดงตนสน 
ดอกสน ตนเกาลัด เลือกน่ังที่มาน่ังขางชายฝم�งเพื่อชมบรรยากาศโรแมนติกใตเงาไม มองดูพันธุ
สัตวตางๆ  เชนนกกระจอกเทศ กระตาย กระรอก เปด กวาง ไดเวลาสมควร น่ังเรือกลับมายัง
ฝم�ง    



 

 

เดินทางเขาเมืองหลวงกรุงโซล  ที่มปีระชากรถึง 1 ใน 4 ของประเทศ  มีตกึ 63 ชั้น ตกึที่สูง
ที่สุด  มีแมน้ําฮันไหลผานใจกลางเมืองหลวงกรุงโซล 

 
#ศูนยผลิตภัณฑความงาม เครื่องสําอางเวชสําอาง ใหทานเลือกซื้อคอสเมติกหลากยี่หอ
คุณภาพที่ผูหญิงชาวเกาหลีทั้งสาวทั้งไมสาว ลวนใหความสําคัญกับเรื่องผิวหนาคอนขางมาก 
โดยเฉพาะในกลุมบํารุงผิวพื้นฐาน Skin Care และฟงคําแนะนําการดูแลผิวพรรณ จาก
ผูชํานาญการ   
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 ยังเปนที่ตั้ งของ 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) 

อาหารคํ่า 
บุฟเฟ�ตอรอยลํ้า !!!  เมนูบารบีคิวปم�งยางคาลบีสไตลเกาหลี  กบัหลากหลายสไตลของเน้ือหมู

และเน้ือวัว 
หลังจบรายการทองเท่ียว   

พาทานเขาเช็คอินท่ีพัก ณ โรงแรม Best Western, Glad Mapo, Marigold, Shilla 
Stay  (4 ดาวเกาหลี) หรือเทียบเทา 

 
DAY วันที่สี่   กรุงโซล  เชา กลาง

วัน 
คํ่า 

4  x x x 
รับประทานอาหารเชา แบบอเมริกันเกาหลีชุด หรือ เซมิ ที่ หองอาหารโรงแรม 

 
เพ่ือนท่ีดีในการดําเนินชีวิต ! #ศูนยฮอกเก็ตนามู ตนไมฮอกเก็ตนามูชนิดน้ีเจริญเติบโตในป�าลึก
บนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ําทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพันธุฮอกเก็ต
น้ี..ชาวเกาหลีรุนใหมนิยมนํามารับประทานเพ่ือชวยดูแลตับใหสะอาดแข็งแรง ป�องกันโรคตับแข็ง
ไมถูกทําลายจากการดื่มแอลกอฮอล กาแฟ บุหร่ี สารตกคางจากอาหารและยา 
พาทานขึ้นภูเขานัมซาน #Namsan – ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงและอิสระถายรูป
คูหอคอย N Tower เปน 1 ใน 
 17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก สูงถึง 480 เมตรเหนือระดับน้ําทะเลสถานที่ละครหนังเกาหลี
หรือหนังไทยสไตลเกาหลีมาถายทํากัน (ความเช่ือ: เตรียมแมกุญ แจลูกกุญแจเพ่ือไปล็อคกุญแจ
คูรัก ณ Love Rock Cable  ซี่งเชื่อกันวา ถาใครขึ้นมาคลองกุญแจและโยนลูกกุญแจทิ้งไป 
คูรัก คูครอบครัว คูเพ่ือน คูพี่นอง คูมิตรน้ันจะมีความรักที่ยั่งยืนหรือไมมีใครมาพรากจากกันได)  
(คาบัตรลิฟทขึ้นสูจุดชมวิวบนหอคอย  ไมรวมไวในคาทัวร)     



 

 

อาหารกลางวัน 
เมนูเปบพิสดาร-ไกตุนโสม อาหารวังในสมยักอน เช่ือกันวาบํารุงและเสริมสุขภาพ เสิรฟทาน

ละ 1 ตัว ในหมอดินรอน 
หลังอาหารกลางวัน 

 
ศูนยนํ้ามันสนเข็มแดง ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี  เพื่อชวยผูที่มีปญหาเรื่อง
ไขมันอุดตันในเสนเลือดคลอเรสเตอรอลในเลือดสูง ไขขอเสื่อม หรือ การไหลหมุนเวียนของ
เลือด  เปนตน กวาจะมาทําเปนน้ํามันสนสกัดได 1 แคปซูล ตองใชใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 
ก.ก.  แนะนําใหทุกทานเลือกซื้อเปนของฝากสุขภาพเพื่อตัวทานเองและคนที่ทานรักหรือคนที่
ทานเคารพ  เพราะเปนสารอาหารธรรมชาติ ที่วิจัยจากโรงพยาบาลชั้นนําในเกาหลีแลววา ไมมี
ผลขางเคียง 
นมัสการวัดหลวงที่สําคญัที่สุดของประเทศ #วัดโซเกซา เปนวัดศูนยกลางของพุทธศาสนา
นิกายเซนที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศเกาหลี  วัดศูนยกลางจัดงานเทศกาลโคมไฟทุกเดือนหาของ
ทุกป ตรงกบัวันที่ 8 เดือน 4 ของปจันทรคต ิ โดยพุทธศนิกชนทัว่เกาหลีและทั่วโลกจะรวมตัว
และจัดเทศกาลขบวนแหโคมไฟรูปดอกบวั  ภายในโบสถกลางจะเปนที่ประดิษฐานขององคพระ
สัมมาสัมพุทธเจาหรือองคพระศักยมุนีทั้งสามโลก  พระชอกโกแลต (พระที่ชาวเกาหลีเช่ือเรื่อ
การขอพรลูก) พระบรมสารีริกาธาต ุ  ตนสนที่นํามาจากเมืองจีน ซึง่มีอายุกวา 700 ป  ใกล ๆ 
กับวดั มีรานสังฆภัณฑมากมายต้ังอยู 

 



 

 

#หมูบานพ้ืนเมืองนัมซาน พาทานยอนเวลาหาอดีตที่พิลดองซึ่งอยูทางตอนเหนือของภูเขานัม
ซาน มีสายน้ําใสไหลผานและมีศาลาชชอนนูกัก แหลงอาศัยของนกกระเรียน แหลงพักผอนที่มี
ชื่อเสียงในฤดูรอนของราชวงศโซซอน แตในปจจุบันเปนที่ตั้งของบานชนชั้นยางบางหรือชนชั้น
ราชการหรือชั้นสูงเกาหลีในสมัยเมื่อ 600 ปที่แลว บานกวาหาหลังที่หมูบานนัมซานฮันอก จะ
ทําใหเราไดเห็นภาพการใชชีวิตประจําวัน เครื่องใชไมสอย การกิน การอยู  และการจัดแตงบาน 
และหากเราเดินไปจนสุดปลายสวนเกาหลี เราจะพบไทมแคปซูลที่ทําขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองกรุงโซล
ครบ600 รอยป ภายในบรรจุของจํานวน 600 ชิ้นที่เปนตัวแทนของเมืองและผูคนกรุงโซลในป 
1994 โดยจะรอเปดในอีก 400 ปขางหนา (2394)   
ดิวตีฟ้รี (ปจจุบันเปนที่นิยมมาก เพราะ ดิวตีฟ้รีประเทศนี้ มีถึง 5 บริษัทแขงขันกัน)  เพลิดเพลิน
กับการชอปปم�ง ณ  หางปลอดภาษีลอตเตหรือชินเซเก ใหทานไดเลือกซื้อสินคาแบรนดเนมนําเขา
จากตางประเทศมากมายหลากหลายชนิด รวมทั้งสินคาแบรนดเกาหลียอดนิยมที่ชาวเกาหลี ชาว
จีน และชาวญี่ปุ�น    อิสระเต็มอิ่ม  #เมียงดอง " ถนนแฟช่ันของเกาหลี "  อิสระชอปปم�ง
บริเวณเมียงดอง Myeongdong ถูกขนานนามวา " ถนนแฟชั่นของเกาหลี "  มีหางบูติกหลาก
ยี่หอตั้งแตแบรนดเนมตางชาติถึงเกาหลี รานเสื้อผามีสไตลหองเล็กๆ  ราน Creative 
Lifestyle  รานรองเทา รานทําผม รานเครื่องประดับ รานคอสเมติก  รานกาแฟ รานไอศครีม 
รานขนม  ปจจุบันยังเปนแหลงรวมรานอาหารขายบนรถเข็น Food Truck ที่กําลังเปนที่นิยม
สําหรับคนรุนใหม  ไมวาจะเปนของคาว ของหวาน หลากรูปแบบ ใหเราเลือกตัดสินเอง วาราน
ไหนเด็ด รานไหนโดนใจ 

อาหารคํ่า 
ม้ือพิเศษ !  อินเตอรบุฟเฟ�ตเกาหลีหลากประเภท ที่มีใหเลือกทั้งอาหารสไตลฝร่ัง อาหาร

ญี่ปุ�น อาหารเกาหลี อาหารจีน  ทั้งสด ทั้งน่ึง ทั้งปم�ง ทั้งทอด ทั้งยาง ทั้งสเต็ก ทั้งแบบซูซ ิแบบซา
ซิมิ ปรุงโดยเหลาพอครัวแมครัวมืออาชีพ พรอมของหวาน ของอรอยประจําวัน และเครื่องด่ืมไม

มีแอลลกอฮอล ไอศกรีม เคก  เปนตน   
พิเศษ ! บริการขาปูยักษเกาหลี SnowCrab  แบบไมอัน้   

หลังจบรายการทองเท่ียว  พาทานเดินทางกลับที่พัก 
 
 
 



 

 

DAY วันที่หา  กรุงโซล – สนามบินนานาชาติอนิชอน – กรุงเทพฯ เชา กลาง
วัน คํ่า 

5  x x - 
รับประทานอาหารเชา แบบอเมริกันเกาหลีชุด หรือ เซมิ ที่ หองอาหารโรงแรม 

ศูนยโสมเกาหลี  ทุกทานจะไดรูจักสมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแหงมวลสมุนไพร  เพราะ
เกาหลีใตเปนประเทศทีม่ีการผลิตโสมเกาหลีท่ีม ี

คุณภาพเปนอันดับ 1 ของโลก  ซึ่งใครใครที่ไดมาเที่ยวก็จะชื่นชอบหาซื้อเปนของฝากเพราะ
ราคาที่ถูกวาเมืองไทยและคุณประโยชนนานัปการ 

เชน ชวยเสริมความแข็งแรงใหแกระบบยอยอาหารและปอด ชวยทําใหจิตใจสงบและเพิ่ม
พละกําลังโดยสวนรวม  สรรพคุณทางการแพทย ชวย 

 
บํารุงหัวใจ ป�องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทาง เพศ ลดและป�องกันมะเร็ง   
เยี่ยมชม พระราชวังชังดก-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 
 เมนูหมูไฟหรือบลูโกกิ  เปนเน้ือหมูสไลดหมักซอสคันจังและเครื่องปรุงรส ผัดยาง

ขลุกขลิกบนกะทะ 



 

 

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   ตลอดจนรูสีกถึงกลิ่นอายของความกลมกลืน
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 ของท่ี 
ระลึก เปนตน  

เย็น.....ขึ้นอยูกับวันและเวลาท่ีเดินทาง  เหินฟ�ากลับกรุงเทพฯ 
ออกเดินทางโดยสายการบิน Korean Air, Asiana Airlines , บินประมาณ 5 ช.ม.  

(อาหารเชาหรือค่ํา ความบันเทิง ภาพยนตร และ เครื่องด่ืมบนเครื่อง และบริการอ่ืนๆ บน
เครื่อง) 

คํ่า.....เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมู ิ



 

 

 
รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากผูจัดอีกครั้งหน่ึง   สงวนสิทธิในเร่ืองเที่ยวบิน
และตารางบินสายการบิน ราคา และ รายการ เปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนได  โดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนา  ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ได ในทุกกรณี เน่ืองจาก
เปนการชําระคาทัวรในลักษณะเหมาจายกับตัวแทนตางๆ เชน ไมผานการพิจารณาในการตรวจคน
เขาเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย  เอกสารเดินทางไม
ถูกตอง การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ   ไมรับประทานอาหารบางมื้อ ไมเท่ียวบางรายการ เปนตน 
ขอบคุณที่มาของภาพดีดีจากการทองเที่ยวเกาหลี  www.visitkorea.co.kr ภาพทั้งหมดที่

แสดงใชเพ่ือประกอบความเขาใจ 
เมนูอาหารทัวรสําหรบัคณะ (ภาพอาหารที่แสดงใชเพ่ือประกอบความเขาใจ) 

ลิ้มลองเมนูดังตามละคร Winter Love Song “ ทัคคาลบี “  ชุด 4 
ทาน/โตะ หรือไกบารบีคิวผัดซอสเกาหลีอาหารเล่ืองชื่อของเมืองชุนชอน 
นําไกบารบีคิว ตกหรือขาวเหนียวปم�น มันหวาน ผักตาง ๆ ลงผัดรวมกับ
ซอสบารบีคิวเกาหลีในกะทะแบน วิธีการทานแบบเมี่ยงคําไทยโดยหอกับ
ผัดกาดเขียวเกาหลี เมื่อทานไประยะหน่ึง จะนําขาวสวยและสาหรายแหง
มาผัดรวมกับทัคคาลบี เพ่ือใหเกิดอาหารชนิดใหมคื่อทัคคาลบีโปคึมหรือ
ขาวผัดทัคคาลบีที่ท้ังหอมและนาทาน เสริฟพรอมเครื่องเคียง  

 

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 ไมวาจะเปนแบบติดมันสัน
คอ แบบสามชั้น แบบหมักหวาน  เพ่ิมเติมบริการเน้ือวัว 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 เชื่อกันวาบํารุงและเสริม
สุขภาพ  โดยใชไกที่มีอายุวัยรุน ภายในตัวไกจะมีขาวเหนียว รากโสม 
พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุนเพ่ือใหรสชาติกลมกลอม เน้ือไกนุมและ
ยอย  เสริฟพรอมเครื่องเคียงคูโตะ เชน กักตุกีหรือหัวไชเทาหมักดอง 
หรือ กิมจิหมักดอง และ เหลาโสม เปนตน 

 

ม้ือพิเศษ !  อินเตอรบุฟเฟ�ตเกาหลีหลากประเภท ที่มีใหเลือกทั้ง
อาหารสไตลฝรั่ง อาหารญี่ปุ�น อาหารเกาหลี อาหารจีน  ทั้งสด ท้ังน่ึง 
ทั้งปم�ง ทั้งทอด ทั้งยาง ทั้งสเต็ก ทั้งแบบซูซิ แบบซาซิมิ ปรุงโดยเหลาพอ
ครัวแมครัวมืออาชีพ พรอมของหวาน ของอรอยประจําวัน และ
เครื่องดื่มไมมีแอลลกอฮอล ไอศกรีม เคก  เปนตน  พิเศษ ! บริการขา
ปูยักษเกาหลี SnowCrab  แบบไมอั้น   

 

 
 
 



 

 

Price & Conditions  
ราคานีเ้ปนราคาสําหรับนักทองเที่ยวชาวไทยหรือผูถือหนังสือเดินทางไทยเทานัน้ 

(นักทองเที่ยวตางประเทศ โปรดเช็ค)  

โปรแกรม LOVE Love SKI  เกาหล ี5 วัน 3 คืน  ราคาเริ่ม 
(บาท) 24,900 

เดินทาง 25พฤศจิกายน-
มีนาคม62  

สายการ
บิน 

PREMIUM 
AIRLINE กรุปคณะ 25-30 ทาน

ตอคณะ 
 
 เดินทางขั้นตํ่าปกติ  25  ทานผูใหญ (ที่น่ังจํากัด จองและจายกอนไดสิทธิกอน จองหลัง อาจ

ตองเพ่ิมคาต๋ัว)  
 หากตํ่ากวากําหนด อาจจะไมมีหัวหนาทัวรและอาจตองมีการเปลี่ยนแปลงราคา  หากผูเดินทาง

ทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการ
เดินทางตามความประสงค 

 สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาเพิ่ม หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ํามันหรือภาษีใดๆ จากสาย
การบิน คิดอัตรา ณ วันท ี30.08.19 

 สงวนสิทธิในเร่ืองเที่ยวบินและตารางบิน ราคา และ รายการ เปลีย่นแปลงหรือสับเปลี่ยนได  
โดยมติองแจงใหทราบลวงหนา 

ในกรณีทีไมใชตั๋วกรุปแตตองการจอยทัวร คิดทานละ 13,900 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 หรือที่น่ังสําหรับเด็กขึ้นบนเครื่องบิน จํานวนเดก็ทารก
ตอเทีย่วบินถูกจํากดัไวเพ่ือความปลอดภัย และสายการบินสามารถปฏิเสธการนําเด็กทารกเดินทาง
ไปกับทาน  สวนผูจัด เราคํานึงถึงความปลอดภัยและเพื่อสรางความสุขแกคณะผูเดินทาง 
ผูทุพลภาพ/มีปญหาดานสุขภาพหรืออยูในภาวะเจ็บป�วย ขอใหแจงผูจัดกอนซื้อทัวร เพ่ือเช็คกับ
ทางสายการบินและผูใหบริการ  เพราะอาจไมอนุญาตใหใชอุปกรณชวยเหลือตางๆ ขึ้นเครื่องบิน



 

 

ได  เขนน้ํายา เข็มฉดียา เครื่องใชแบตเตอร่ี หรือ เครื่องหายใจ  
สตรีมคีรรภ ขอใหแจงผูจัดกอนซื้อทัวร  เพ่ือเช็คกบัทางสายการบินและผูใหบริการ   โดยทั่วไป 
-อายุครรภไมถึง 27 สัปดาห : ตองลงนามยินยอมในเอกสารจํากัดขอบเขตความรับผดิชอบของ
สายการบิน เมื่อทําการเช็คอินเพือ่แสดงความยินยอมไมทําการเรียกรองใดๆ ตอสายการบิน 
-อายุครรภในชวงสัปดาหท่ี 28 สัปดาห ถงึ 34 สัปดาห : แสดงใบรับรองแพทย  ยืนยันสปัดาหท่ี
ตั้งครรภและกํากับวนัทีไ่มเกินสามสิบ (30) วนันับจากเท่ียวบินขาออกที่กําหนดหรือเท่ียวบินขาเขา
ที่กําหนด  และตองลงนามยินยอมในเอกสารจํากัดขอบเขตความรบัผิดชอบของสายการบนิ  เมื่อ
ทําการเช็คอินเพื่อแสดงความยินยอมไมทําการเรียกรองใดๆ ตอสายการบิน 
-อายุครรภต้ังแตสัปดาหท่ี 35 ขึ้นไป: สายการบินปฏิเสธการใหบริการ 

ปกติผูจัดจะสงใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทาง  
กอนการเดินทางอยางนอยประมาณ  5-7 วัน  

ขอมูลสําหรับผูเดินทาง 
1. คนไทยถือหนังสือเดินทางประเทศไทย ไมตองยื่นขอวีซากอนออกเดินทาง  
2. เตรียมหนังสือเดินทางมีอายุมากกวา 6 เดือน ณ วันเดนิทาง (ตองมีหนาวางสําหรับประทับตรา
อยางนอย 2 หนาเต็ม) เพ่ือยื่น ณ ดานตรวจคนเขาเมือง   เนื่องจากเคาเตอรสายการบินหรือดาน
ตรวจคนเขาเมืองอาจปฏิเสธการเดินทางของทาน 
3. คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว  กรุณาเตรียมเอกสารคือ  (1) พาสปอรต (2) ใบประจําตัวคน
ตางดาว (3) ใบสําคัญถิน่ที่อยู (4) สําเนาทะเบียนบาน(ถามี) (5)รูปถายส ี2 น้ิวทานละ1รูป   

 ผูจัดจะเปนผูดําเนินการยื่นวีซาใหทาน โดยทานจายคาบริการตางหาก (สําหรับหนังสือ
เดินทางตางดาวผูเปนเจาของหนังสือเดินทางจะตองทําเรื่องแจง เขา-ออกดวยตนเองกอน
จะยื่นวีซา) สิทธิ์การออกวีซาขึ้นอยูกับสถานทูตเทานั้น 

4. ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนา
ชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัวเครื่องบิน ในกรณีที่มิไดสงหนาสําเนา

หนังสือเดินทาง (พรอมทั้งหนาเปลี่ยนช่ือนามสกุล ถามี) ใหกับทางผูจัด 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Departure  พฤศจิกายน 2019 (ทีน่ั่งจํากัดในแตละวัน จองและจายกอนไดสิทธิกอน จองหลัง อาจตองเพิ่มคาต๋ัว ) 
เช็คอิน วันออกเดินทาง วันเดินทางกลับ ราคา/ทาน(บาท) หองเดี่ยว+ หมายเหต ุ
วันพุธ 27 พฤศจิกายน 19 01 ธันวาคม 19 24,900 6,900  
วันเสาร 30 พฤศจิกายน 19 04 ธันวาคม 19 25,900 6,900  

 
Departure  ธันวาคม 2019 (ที่นั่งจํากัดในแตละวัน จองและจายกอนไดสิทธิกอน จองหลัง อาจตองเพิ่มคาต๋ัว ) 
เช็คอิน วันออกเดินทาง วันเดินทางกลับ ราคา/ทาน(บาท) หองเดี่ยว+ หมายเหต ุ
วันพุธ 04 ธันวาคม 19 08 ธันวาคม 19 25,900 7,900  
วันเสาร 07 ธันวาคม 19 11 ธันวาคม 19 25,900 7,900  
วันพุธ 11 ธันวาคม 19 15 ธันวาคม 19 25,900 7,900  
วันเสาร 14 ธันวาคม 19 18 ธันวาคม 19 25,900 7,900  
วันพุธ 18 ธันวาคม 19 22 ธันวาคม 19 25,900 7,900  
วันเสาร 21 ธันวาคม 19 25 ธันวาคม 19 28,900 8,900  
วันพุธ 25 ธันวาคม 19 29 ธันวาคม 19 28,900 8,900  
วันเสาร 28 ธันวาคม 19 01 มกราคม 20 35,900 9,900 วันหยุดปใหม 
วันอาทิตย 29 ธันวาคม 19 02 มกราคม 20 35,900 9,900 วันหยุดปใหม 

 
Departure  มกราคม 2020 (ที่นั่งจํากัดในแตละวัน จองและจายกอนไดสิทธิกอน จองหลัง อาจตองเพิ่มคาต๋ัว ) 
เช็คอิน วันออกเดินทาง วันเดินทางกลับ ราคา/ทาน(บาท) หองเดี่ยว+ หมายเหต ุ
วันพุธ 01 มกราคม 20 05 มกราคม 20 26,900 7,900  
วันเสาร 04 มกราคม 20 08 มกราคม 20 26,900 7,900  
วันพุธ 08 มกราคม 20 12 มกราคม 20 26,900 7,900  
วันเสาร 11 มกราคม 20 15 มกราคม 20 26,900 7,900  
วนัพุธ 15 มกราคม 20 19 มกราคม 20 26,900 7,900  
วันเสาร 18 มกราคม 20 22 มกราคม 20 26,900 7,900  
วันพุธ 22 มกราคม 20 26 มกราคม 20 26,900 7,900  
วันเสาร 25 มกราคม 20 29 มกราคม 20 26,900 7,900  
วันพุธ 29 มกราคม 20 02 กุมภาพันธ 20 26,900 7,900  

 
Departure  กมุภาพันธ 2020 (ที่นั่งจํากัดในแตละวัน จองและจายกอนไดสิทธิกอน จองหลัง อาจตองเพิ่มคาต๋ัว ) 
เช็คอิน วันออกเดินทาง วันเดินทางกลับ ราคา/ทาน(บาท) หองเดี่ยว+ หมายเหต ุ
วนัเสาร 01 กุมภาพันธ 20 05 กุมภาพันธ 20 25,900 6,900  
วันพุธ 05 กุมภาพันธ 20 09 กุมภาพันธ 20 25,900 6,900  
วันเสาร 08 กุมภาพันธ 20 12 กุมภาพันธ 20 25,900 6,900  
วันพุธ 12 กุมภาพันธ  20 16 กุมภาพันธ  20 25,900 6,900  
วันเสาร 15 กุมภาพันธ 20 19 กุมภาพันธ 20 25,900 6,900  
วันพุธ 19 กุมภาพันธ 20 23 กุมภาพันธ 20 25,900 6,900  
วันเสาร 22 กุมภาพันธ  20 26 กุมภาพันธ  20 25,900 6,900  
วันพุธ 26 กุมภาพันธ 20 01 มีนาคม 20 25,900 6,900  
วันเสาร 29 กุมภาพันธ  20 04 มีนาคม  20 25,900 6,900  

 
Departure  มีนาคม 2020 (ที่นั่งจํากัดในแตละวัน จองและจายกอนไดสิทธิกอน จองหลัง อาจตองเพิ่มคาต๋ัว ) 
เช็คอิน วันออกเดินทาง วันเดินทางกลับ ราคา/ทาน(บาท) หองเดี่ยว+ หมายเหต ุ
วันพุธ 04 มีนาคม 20 08 มีนาคม 20 24,900 6,900  
วันเสาร 07 มีนาคม 20 11 มีนาคม 20 24,900 6,900  



 

 

วันพุธ 11 มีนาคม 20 15 มีนาคม 20 24,900 6,900  
วันเสาร 14 มีนาคม 20 18 มีนาคม 20 24,900 6,900  
วันพุธ 18 มีนาคม 20 22 มีนาคม 20 24,900 6,900  

 
อัตรา
คาบริกา
รรวม   

ตามรายการ:  คาตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด กรุงเทพฯ – อินชอน  – กรุงเทพฯ  ไปกลับ
แบบหมูคณะ ( ตามวันเวลาที่ระบุในตั๋วเครื่องบิน )  พรอมที่พัก  3  คืน (หองละ  2-3  
ทาน) + อาหารเชา กลางวัน และเย็นหรือคํ่า + บัตรเขาชมสถานที่ + รถนําเที่ยวตาม
รายการ + รวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% (ยกเวนตั๋วเครื่องบิน) + สายการบินจํากัดน้ําหนัก
เพียงทานละ 23 กก.  (ขึ้นอยูกับนโยบายสายการบิน ไมเกินจํานวน 1-2 ชิ้น)  และถือ
ขึ้นเครื่องไดอีกทานละ 1 ชิ้น 10 กก. (ตามขนาดที่กําหนดของสายการบิน ไมรวมกระเป�า
สะพาย) +  ประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม (ขั้นตํ่าวงเงินประกัน 1 ลานบาท คา
รักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ป หรือ อายุ 75-85 ความคุมครองเหลือ 50% อายุ
ตํ่ากวา 1 ป หรือ อายุเกิน 85 ปไมคุมครอง ไมคุมครองโรคประจําตัวหรือการถูก
ฆาตกรรมหรือถูกทํารายรางกาย)  
ตั๋วเครื่องบินและคาทวัรที่ชําระแลว 

ตั๋วเครื่องบิน ไปกลับแบบหมูคณะ ไมสามารถ 
เปลี่ยนเท่ียวบินไป

หรือกลับ 
เปลีย่นวันเดินทางไป

หรือกลับ 
เปลี่ยนชื่อผู

เดินทาง 
อัพเกรด

ที่น่ัง 
คืนคาบตัร
โดยสาร 

และหากยกเลิกการเดินทาง  ไมมีระบบ คืนเงินบางสวน    หากผูโดยสารถูกปฎิเสธการ
ออกนอกประเทศไทยหรือเขาประเทศเกาหลี จากเจาหนาที่แรงงานไทยหรือเจาหนาที่
ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองที่ประเทศเกาหลี ทางผูจัด
และทางสายการบินจะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นทุกกรณี  ผูโดยสารอาจจะตอง
รับผิดชอบคาปรับที่ประเทศเกาหลีเรียกเก็บ  ผูโดยสารตองรอกลับประเทศไทยใน
เที่ยวบินถัดไปที่มีที่ น่ังวางหรือตามวันเดินทางของตั๋วเครื่องบิน  ทั้งน้ีแลวแตทาง
เจาหนาท่ีตรวจคนและสายการบิน 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 น้ําดื่มฟรีอยูในหองพักจะมี 1 หรือ 2 ขวด สวนน้ําแรยี่หอและมินิบาร
ในโรงแรมราคาจะสูงกวาปกติ  อาจมีบริการกาตมน้ํา+ชากาแฟฟรี ชวงการจัดงานระดับ
เมือง ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ เชน Trade Fair, Convention, Festival, 
Conference, Expo เปนตน เปนผลใหราคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม 
ผูจัดขอสงวนสทิธิในการจัดทีพ่ักตามความเหมาะสม 
เมนูอาหารทัวร  โดยปกติทางผูจัดจะหลีกเลี่ยงอาหารประเภทเน้ือวัวเพื่อสวนรวม จะ
บริการเปนหมูหรือไกหรือมื้อพิเศษตามรายการ โดยสวนมากอาหารทัวรมักจะเปน
อาหารทานเพื่อโภชนาการและสุขภาพ จะไมออกรสจัด แบบอาหารทองถิ่น เชน หมูยาง
เกาหลี ไกตุนโสม เกาหลีมีวัฒนธรรมในการรับประทานอาหาร ซึ่งจะนิยมอาหารชนิด
เดียว มักจะเปนการทานแบบแบงปน คือ 1 ชุดตอ 4 ทาน และมีเครื่องเคียงแบบตางๆ 
พรอมขาวสวย     การนําเครื่องดื่มทั้งประเภทแอลกอฮอลและไมแอลกอฮอลเขาไปใน
รานอาหาร ทางรานอาจจะเก็บคาบริการ หรือ คาเปดขวดเสมอ      สําหรับทานที่มี
ขอจํากัดทางดานอาหารหรือศาสนา ทานอาจตองชําระเพิ่มเติม หรือ เตรียมอาหาร
สวนตัวไป ระหวางมื้ออาหาร กรุณารอจนกวาทางรานอาหารเสิรฟอาหารสําหรับกรุปให
เรียบรอยกอน จึงจะทําอาหารพิเศษเสิรฟใหทานไดในภายหลัง     เมนูอาหารอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับสถานการณ   เชน เวลาออกหรือเวลาถึง
ของเที่ยวบินแตละสายการบิน  การจารจรบนทองถนน  วันเวลาเปดปดของรานอาหาร  
หรือดวยสาเหตุตางๆ  ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง   
ในกรณีที่เกิดเหตุใดๆ จนทําใหคณะทัวรไมสามารถออกเดินทางได   เชน มีลูกคา
กลุมใหญยกเลิกการเดินทางกะทันหัน ทางสายการบินเรียกที่น่ังคืนดวยเหตุผลของสาย
การบิน ฯลฯ ทางผูจัดจะพยายามหาโปรแกรมอ่ืนในราคาและชวงเวลาใกลเคียงกัน
ทดแทน ขอใหลูกคาตระหนักดีวาเหตุการณดังกลาวถือเปนเหตุสุดวิสัยและเช่ือมั่นวาผูจัด
ไดพยายามอยางสุดความสามารถ  โดยลูกคาจะไมยกเหตุขอนี้มาเปนขอเรียกรองใดๆ 
กับผูจัด  หากลูกคาประสงครับเงินคืน ทางผูจัดยินดีคืนเงิน  



 

 

ราคา
คาบริกา
รไมรวม  
 

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

จัดเก็บ 50,000 วอน ที่สนามบินสุวรรณภูม ิ( คาบริการของ คนขับรถ+ไกด )  
*** หัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน *** 

เงื่อนไข
ในการ
จอง   

ปกตมัิดจําทานละ 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 ทางผูจัดถือวา
ทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเงื่อนไข หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวย
สาเหตุใดใด ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทางและขอสงวนสิทธิ์ในการคืน
เงินตามเงื่อนไขการยกเลิก 

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  ยกเวนชวง
เทศกาล High Season  12,000 - 18,000 บาท   

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

4)  ยกเลิกกอนการเดินทางวันเดินทาง หรือ 1-14 วัน - เก็บคาบริการทั้งหมด 
100%   



 

 

(ราคาทัวรเปนการซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขกับทางสายการบินและทางผูจัดทัวรเสนทาง
เกาหลี จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมดไมวากรณีใดใด) โดยเฉพาะชวง
เทศกาล High Season หรือ ฤดูกาลทองเที่ยวของเกาหล ี   
การคืนเงินทุกกรณี  ผูมีชื่อในเอกสารการจอง จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็น
เอกสารการขอรับเงินคืนที่ทําการของผูจัดอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับเงิน
คาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ 
หลกัฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ  และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขา
ใหครบถวน 

สายการบินและตั๋วเครื่องบิน 
ในการสํารองที่นั่งและการใสช่ือในระบบสํารองที่นั่ง  ผูเดินทางตองสงสําเนาของหนังสือ
เดิ นทาง ( Passport ) ที่ ชั ด เจน  หรือ  ส งรายละะรายละเอียดที่ สายการบินตองการ 
(ภาษาอังกฤษ) เชน คํานําหนาช่ือ ชื่อและนามสกุล วันเดือนปเกิด เลขที่พาสปรอต วันหมดอายุ ( 
โดยเซ็นตชื่อและเขียนยืนยันรับรองเอกสารเปนลายลักษณอักษรใหทางผูจัด )  หากไมมีการสง
ขอมูลทั้งหมดในพาสปรอตเปนลายลักษณอักษรใหทางผูจัด และเกิดการออกชื่อนามสกุลในตั๋ว
หรือบัตรโดยสารผิดพลาด อาจมีผลใหผูโดยสายจะตองรับผิดชอบในคาใชจายใหมที่จะเกิดขึ้น
ทั้งหมด และสายการบินไมมีระบบเสียคาใชจายเพื่อแกไขตัวสะกดคํานําหนาชื่อ / ชื่อ / นามสกุล 
หรือ การเปลี่ยนชื่อผูเดินทาง 
หากทานตองซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศ  (เครื่องบิน รถทัวร, รถไฟ) เพ่ือไปและกลับ
กรุงเทพฯ   กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาการ
เดินทางได      ทั้งน้ีเพื่อป�องกันปญหาเที่ยวบินลาชาหรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือ
การเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง 
ตั๋วสายการบินไมสามารถระบุที่นั่ง ซื้อแบบใชวิธี RANDOM คือสุมเลือกที่โดยระบบสายการ
บิน   การจัดที่น่ังบนเครื่องบิน เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ทางผูจัดไมสามารถเขาไป
แทรกแซงได แตจะทําการ Request ใหไดเทาน้ัน    

 
 
 
 



 

 

การเช็คอินตั๋วเดินทางที่เคาเตอรสายการบิน  เงือ่นไข 
 เคานเตอรเช็คอินจะเปดใหบริการกอนเวลาเครื่องออกสาม (3) ชั่วโมง เคานเตอร จะปด

ใหบริการกอนเวลาออกเดินทาง  (90) นาที  ผูโดยสารจําเปนตองดําเนินการใหเรียบรอย
ภายในระยะเวลาที่ไดระบุไว ทั้งน้ีไมวาในกรณีใดๆ  สายการบินสงวนสิทธิในการปฏิเสธการ
เดินทาง โดยไมมีการคืนเงินคา โดยสารที่ทานไดชําระไปแลว  

 ไมแสดงตนหรือยืนยันความเปนตัวทานตอพนักงานของสายการบิน 
 ไมอาจแสดงเอกสารไดอยางครบถวนและถูกตอง (เอกสารการเดินทางทีช่ํารุดไมสมบูรณจัดวา

เปนเอกสารที่ไมถูกตอง)  
 สําหรับทานตองมีตราอนุญาตเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศ (วีซา) ซึ่งจําเปนตอการ

เดินทางไปยังสถานที่ตางๆ   หรือ  เอกสารการเจงเขาแจงออก   หรือ  เอกสารดานการทํางาน 
Work Permit 

 กระทําการประทุษรายแกพนักงานของสายการบิน หรือกอใหเกิดความวุนวาย ณ เคานเตอร
ของสายการบิน หรือดูหมิ่น เหยียดหยามพนักงานของสายการบินไมวาโดยการกระทําหรือโดย
วาจา 

 หากรัฐบาลหรือหนวยงานอ่ืนไมอนุญาตใหทานเดินทางหรือขึ้นเครื่องบิน 
 หากสายการบินเห็นควรวาไมสมควรแกการเดินทางเน่ืองจากอาการเมาสุราหรือมีลักษณะ

อาการที่เปนอันตรายอยางเห็นไดชัดในทางการแพทย และ/หรือ  หากสายการบินเห็นควรวา
ไมเหมาะสมในการเดินทางโดยเหตุผลทางการแพทย หรือเงื่อนไขทางการแพทยของทานอาจ
กอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพแกผูโดยสารอ่ืน 

 
อุนใจเพ่ิม  เน่ืองจากการเดินทางน้ันเต็มไปดวยความเส่ียง และความรับผิดชอบของทางสายการ
บินที่มีตอผูโดยสารน้ันมีจํากัด ดังน้ันจึงแนะนําให ซื้อประกันภัยการเดินทางและสุขภาพเพิ่มเติม 
ทานสามารถเลือกซื้อความคุมครองตามที่ทานตองการ โดยเฉพาะกรณี เกิดเหตุเจ็บป�วยจะมี
ความสามารถในการจายคารักษาได เน่ืองจากหากเกิดเหตุดังกลาวขึ้นในตางประเทศ เชน 
ประเทศเกาหลีใต จะมีคาใชจายที่สูงมาก 

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

 



 

 

 แผนคุมครองสุขภาพ เพียง 200 บาท  รักษาพยาบาล+สุขภาพ – อุบัติเหต ุ– ยายฉุกเฉิน+
สงศพ – ทีมแพทยฉุกเฉิน 

 แผนคุมครองสุขภาพ เพียง 500 บาท  รักษาพยาบาล+สุขภาพ – อุบัติเหตุ – ยายฉุกเฉิน+
สงศพ – ทีมแพทยฉุกเฉิน – ยกเลิกการเดินทาง – ลดจํานวนวันเดินทาง – กระเป�าเดินทาง
หายหรือเสียหาย – ความลาชาของระบบขนสงมวลชน – ความลาชาของสัมภาระ – การจี้โดย
สลัดอากาศ – การพลาดตอเท่ียวบิน – พาสปอรตหาย – ความรับผิดตอบุคคลภายนอก – เงิน
ชดเชยระหวางรักษาตัวในตางประเทศ 



 

 

ขอตกลงและเงื่อนไขการเดินทางทองเที่ยวกับเรา 
 จัดใหเฉพาะลูกคาที่ประสงคจะไปทองเที่ยวตามรายการของทัวรทุกวันเทาน้ัน  หากทานไม

สามารถรวมทัวรทุกวัน แคสมัครมารวมทัวรเพียงเพ่ือการใชตั๋วเครื่องบินและที่พกัในราคาพิเศษ  
หากทานไมแจง และปรากฏวาทานไมรวมทัวรในบางวัน ทางบริษัทจะคิดคาดําเนินการในการ
แยกทองเที่ยวเอง 300 USDตอทาน  (กอนซื้อทัวร จะตองแจงความประสงคที่เปนจริง เพ่ือ
ทางผูจัดจะไดคิดคาบริการที่เหมาะสม)   หมายเหตุ หากการไปพบเพื่อนหรือญาติหรือไป
ติดตอธุรกิจหรือทองเที่ยวอิสระ ทําหลังจากที่รายการเสร็จสิ้นในแตละวันแลว ไมเปนเหตุที่ทางผู
จัด จะตัดการใหบริการทานแตอยางใด  

 ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไมขายใหแกทานที่ตองใชรถเข็น หรือ มีโรคประจําตัวบางอยาง 
หรือ ทองออนหรือทองแกมาก หรือ มีเด็กอายุ 1-2 ป หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุสงฆ หรือ 
นักบวช (กอนซื้อทัวร จะตองแจง เพ่ือหาขอตกลงรวมกัน เพราะเราคํานึงถึงความปลอดภัยและ
เพ่ือสรางความสุขแกคณะผูเดินทาง)   

 ขอสงวนสิทธิ์ไมรับทานผูเดินทางที่มีความประสงคจะลักลอบเขาประเทศเกาหลีใตเพื่อไปทาํงาน 
หรือเพ่ือการอ่ืนใดอันมิใชการทองเที่ยว  

 การเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวในทุกการเดินทางอาจเกิดการเปลี่ยนแปลง  ดังน้ี รายการ
ทองเที่ยว เมนูอาหาร โรงแรมที่พัก รถทัวรในแตละวันที่ไดจัดเตรียมไว (ทั้งชวงนําเสนอ ชวง
สรุป และชวงเดินทางจริง) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง  โดยพยายามที่จะ
ตามรายการสรุปใหตรงมากที่สุด หรือในระดับ หรือในคุณภาพที่ใกลกันมากที่สุด 

 ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบคาเสียหายที่เกิดกับชีวิต รางกาย การเจ็บป�วย การถูกทํา
ราย ความตาย อุบัติเหตุตางๆ  สูญหายในทรัพยสินหรืออยางอ่ืน การนัดหยุดงาน  ภัย
ธรรมชาติ การกอจลาจล การปฎิวัติ  และอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม  

 กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหนวยงานที่ เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน ( ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา
ของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการ
เปลี่ยนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณแลววา อยูนอกเหนือความควบคุม หรือ
เหตุผลเชิงพาณิชย หรือเหตุผลทางดานความปลอดภัย เปนตน  โดยจะปฏิบัติตามเงื่อนไขและ
ขอจํากัดความรับผิดชอบของแตละสายการบิน )  บริษัทขนสง  รถโดยสาร  เรือบริการ หรือ 
หนวยงานที่ใหบริการ  ที่จะสงผลทําใหเสียเวลาหรือยกเลิกรายการทองเที่ยวทัวรบางรายการ



 

 

หรือทั้งหมด  ผูเดินทางไมสามารถเรียกรองคาเสียหาย ไมวาในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งคาเสียเวลา 
คาเสียโอกาส คาเสยีความรูสึก และคาใชจายที่บริษัทจายไปแลว เปนตน   ขอใหทราบวา  ผูจัด
จะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานใหเกิดประโยชนสูงสุดแกลูกคา แตจะไมคืนเงิน  

 มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับ  

 ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ได ในทุกกรณ ีเน่ืองจากเปนการชําระคา
ทัวรในลักษณะเหมาจายกับตัวแทนตางๆ เชน ไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-
ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง 
เอกสารเดินทางไมถูกตอง การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ   ไมรับประทานอาหารบางมื้อ ไมเที่ยว
บางรายการ เปนตน 

 ขอความรวมมือในเรื่องความประพฤติของคนเดินทางหากผูจัดหรือตัวแทนของประเทศที่ทานได
เดินทางมา เดินทางไปสู หรือเดินทางผาน  เห็นวาผูโดยสารประพฤติตนที่อาจกอใหเกิด
อันตรายตอผูเดินทางอ่ืนๆ หรือทรัพยสิน หรือขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ (ตัวแทน) 
หรือไมปฏิบัติตามคําชี้แจงของเจาหนาที่ (ตัวแทน) ทางผูจัดอาจใชมาตรการตามที่เห็นสมควร
เพื่อป�องกันไมใหความประพฤติดังกลาวดําเนินตอไป ซึ่งรวมไปถึงการยับยั้ง และปฏิเสธ
ใหบริการ 

 การชอปปم�งการเลือกซื้อของนักทองเที่ยว เปนสวนหน่ึงของการทองเที่ยว โดยเฉพาะการ
ทองเที่ยวประเทศเกาหลีใต ซึ่งเปนแหลงชอปปم�งที่คนไทยชื่นชอบ   โปรแกรมทัวรอาจจะมีการ
รายการพาไปชอปปم�งยังสถานที่ตางๆ โดยการเลือกซื้อของทุกอยางเปนเรื่องการตัดสินใจ
สวนตัวเสมอ  และ ทางผูจัดขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบทุกการซื้อของทาน 

 กระเป�าลูกคาตองยอมรับในความเสี่ยงของกระเป�าทุกใบของตัวเอง (ทานสามารถเลือกซื้อ
ประกันเพ่ิม เกี่ยวกับสัมภาระกระเป�า เพราะสายการบินมีกําหนดการจํากัดความรับผิดชอบตอ
สัมภาระ)  ทางทัวรจะไมรับผิดชอบตอความเสียหาย สูญหาย ลาชา อุบัติเหตุ ที่เกิดจากกรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น  ซึ่งลูกคาตองเขาใจวา โดยปกติทุกฝ�าย เชน คนขับรถ  มัคคุเทศก หรือ หัวหนา
ทัวร  ถึงแมจะพยายามในการดูแลและระวังเร่ืองสัมภาระกระเป�าเดินทางลกูคา 
ผูรวมเดินทางตกลงปฏบิัติตามขอกําหนดและเงื่อนไขการเดินทางนี้ทุกประการและในกรณมีีขอ

พิพาท ใหถือคําตัดสินของผูจัดเปนที่ส้ินสุด 

 


