
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โปรแกรมคุม้ค่า...ช่วงเวลาแห่งความสุข #เก๋ไก๋ไม่ซ ้ าใคร ถ่ายมุมไหนกส็วย #สวนสนุกเอเวอร์แลนด ์

Autumn Sale! ช่วงฤดูใบไมร่้วง เวลาความสุขโรแมนติก ใบไมเ้ปล่ียนสีเป็นสีแดงเพลิงหรือเหลืองทอง* 
*การเปล่ียนสีของใบไมใ้นฤดูใบไมร่้วง เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ตามช่วงเวลาไม่ก่ีสปัดาห์ในฤดูใบไมร่้วง  

โปรแกรม Snow Seoul Cruise เกาหลี 5 วนั 3 คืน  ราคาเร่ิม (บาท) 14,900 

เดินทาง ตุลาคม-พฤศจิกายน19 สายการบิน BUDGET AIRLINE กรุ๊ปคณะ 25-30 ท่านต่อคณะ 

ท่ีพกั ระดบั 3 ดาวเกาหลี  จดัหอ้งพกั 3 คืน #เมืองอินชอน หรือ #เคียงกีโด หรือ #กรุงโซล 

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

อาหาร 
อาหารเชา้@โรงแรม 3 ม้ือ อาหารกลางวนัและค ่า@หอ้งอาหารทอ้งถ่ิน 6 ม้ือ เมนูจดัหลากหลายไม่ซ ้ ากนั  #หมูยา่งคาลบ้ีไม่อั้น  

#ทคัคาลบ้ี  #หมอ้ไฟชาบู #ไก่ตุ๋นโสม  #โดชิรัก   #บุฟเฟ่ต์บนเรือส ำรำญ Ara Cruise   ฟรี ! น ้ำแร่ดืม่บนรถวนัละ 1 ขวด 
 

วนัแรก 
วนัท่ีสอง  
(-.L.D)    

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต ้– Hyundai Premium Outlet –  สุขสนุกกนัท่ีสวนสนุกเอ
เวอร์แลนด์ สวนดอกไม ้โลกสวนสัตวเ์ปิด รวมบตัรเล่นเคร่ืองเล่นไดไ้ม่จ ากดัรอบ (ตลุาถึงต้นพฤศจิกา เทศกาลท่องแดนผีดิบ ผีเขย่า
ขวญั) –  ป้อมมรดกโลกซูวอนฮวาซอง 

วนัท่ีสาม 
(B.L.D) 

เกาะดงัในหมู่นักท่องเท่ียว “ เกาะนามิ “  – โลกแห่งหิมะและน ้ าแข็งท่ีใหญ่สุด #One Mount #Snow Park (ค่าบัตรเข้า Snow 
Park ไม่รวมไว้ในค่าทัวร์) – กรุงโซล –  ยา่นมหาลยัฮงแด และ คาเฟ่ 943 King’s Cross ท่ีแฟน Harry potter ตอ้งห้ามพลาด ! – 
เท่ียว 3 เกาะลอยน ้ าท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก + ต่ืนตาต่ืนใจกบัน ้ าพสุายรุ้งท่ีสะพานบนัโพ 

วนัท่ีส่ี 
(B.L.-) 

ศูนยฮ์๊อกเก็ตนามู  –  ศูนยเ์คร่ืองส าอางเวชส าอาง –  เรียนรู้วฒันธรรมการท ากิมจังกิมจิ + แต่งชุดฮนับกแชะถ่ายภาพ  –  ศูนย์
น ้ ามนัสนเขม็แดง  –  หมู่บา้นพ้ืนเมืองนมัซาน – ดิวต้ีฟรี – ยา่นเมียงดอง  

วนัท่ีหา้ 
(B.L) 

ศูนยโ์สมเกาหลี –  เยีย่มชมพระราชวงัถอ็กซูคุง –  เดินเลาะถนนเลียบก าแพงหินสีน ้ าตาลเทาสวยงาม – ผา่นถนนเซจอง – ผา่นชมบลู
เฮาส์ – ภูเขานมัซานหอคอย N Tower  สายเคเบ้ิล Love Rock Cable – แวะซ้ือของฝากติดไมติ้ดมือท่ีศูนยร์วมของพ้ืนเมือง (ละลาย
เงินวอน) – สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ 

ทวัรเ์กาหลี : รหสั ICN792 



Itinerary   
โปรแกรม Snow Seoul Cruise เกาหลี 5 วนั 3 คืน ราคาเร่ิม (บาท) 14,900 

เดินทาง ตุลาคม-พฤศจิกายน19 สายการบิน BUDGET AIRLINE กรุ๊ปคณะ 25-30 ท่านต่อคณะ 

โปรแกรมท่องเท่ียว  เกาะดงัในหมู่นกัท่องเท่ียว “ เกาะนามิ “  – โลกแห่งหิมะและน ้ าแขง็ท่ีใหญ่สุด #One Mount #Snow Park - ปล่อย

ความแก่และเติมเตม็ความสุขกนัท่ีสวนสนุกเอเวอร์แลนด ์ สวนดอกไม ้ โลกสวนสตัวเ์ปิดท่ี Lost Valley รวมบตัรเล่นเคร่ืองเล่นไดไ้ม่จ ากดัรอบ  
(ตุลาถึงตน้พฤศจิกา เทศกาลท่องแดนผีดิบ ผีเขยา่ขวญั) – ป้อมมรดกโลกซูวอนฮวาซอง – เรียนรู้วฒันธรรมการท ากิมจงักิมจิ + แตง่ชุดฮนับกแชะ
ภาพถ่าย – พระราชวงัถอ็กซูคุง ผา่นชมบลูเฮา้ส์ – หมู่บา้นพ้ืนเมืองนมัซาน – ภูเขานมัซาน & หอคอย N – เตม็อ่ิมยา่นแฟชัน่ฮิปเมียงดอง – ยา่น
มหาลยัฮงแด และ คาเฟ่ 943 King’s Cross ท่ีแฟน Harry potter! - เท่ียว 3 เกาะลอยน ้ าท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก + ต่ืนตาต่ืนใจกบัน ้ าพสุายรุ้งสะพาน

บนัโพ  – Hyundai Premium Outlet  ฟรี!! บุฟเฟ่ต์บนเรือส ำรำญ Ara Cruise  

Autumn Sale! ช่วงฤดูใบไมร่้วง เวลาความสุขโรแมนติก ใบไมเ้ปล่ียนสีเป็นสีแดงเพลิงหรือเหลืองทอง* 
*การเปล่ียนสีของใบไมใ้นฤดูใบไมร่้วง เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ตามช่วงเวลาไม่ก่ีสปัดาห์ในฤดูใบไมร่้วง  

สายการบิน BKK-ICN เวลาออก เวลาถึง ICN-BKK เวลาออก เวลาถึง 
T’way (TW) TW102 0120 0840 TW101 2025 0010+1 
Jeju Air (7C) 7C2204 0100 0840 7C2203 2005 2359 
Jeju Air (7C) 7C2206 0145 0920 7C2205 2040 0035+1 
Jin Air (LJ) LJ002 0105 0825 LJ001 1955 2335 

(ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตารางการบินของสายการบินตามท่ีได้อนุมัติท่ีน่ังจ ากัดในแต่ละวัน จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อาจต้องเพ่ิมค่าตั๋ว ) 
 

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

DAY วนัแรก  สนำมบินสุวรรณภูมิ    เชา้ กลางวนั ค ่า 

1 
เจ้ำหน้ำที่รอต้อนรับดูแล มอบเอกสำร และอธิบำยเพิม่เติม  (นัดหมำยแต่ละคณะก่อนออก
เดินทำง 3 ช่ัวโมงล่วงหน้ำก่อนเคร่ืองออก)   

- - - 

ค ำ่ หน้ำเคำน์เตอร์ สำยกำรบิน ใกล้ประตูทำงเข้ำ  

พร้อมกนัท่ีชั้น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เช็คอินหมายเลข  F   Jeju Air (7C) หมายเลข   3-4 

พร้อมกนัท่ีชั้น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เช็คอินหมายเลข  L   T’way   (TW) หมายเลข  5-6 

พร้อมกนัท่ีชั้น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เช็คอินหมายเลข  D   Jin Air (LJ) หมายเลข   4-5 

การอนุญาตให้ท่านผ่านด่านตรวจคนออกนอกประเทศไทย และ ผ่านด่านตรวจคนเข้าประเทศเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว เป็น
อ านาจของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้ออกเมืองของประเทศไทยหรือประเทศเกาหลีในการพิจารณาและอนุญาตให้เดินทางออกจาก
ประเทศไทย หรือ ใหพ้  านกัอยูใ่นประเทศกาหลีใตเ้พื่อการท่องเท่ียว ทางผูจ้ดัไม่มีอ านาจและไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

หากท่านต้องซ้ือบัตรโดยสารเคร่ืองบิน / รถทวัร์ / รถไฟ ภายในประเทศเพือ่ไปและกลบักรุงเทพฯ 
กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาเดินทางได ้

ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าชา้หรือการเปล่ียนแปลงเวลาของเท่ียวบินหรือการเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง 
 

ขอ้แนะน า 
• หากท่านมีปัญหาเร่ืองอาหารกรุณาแจง้ทางผูจ้ดัทราบล่วงหนา้ 
• หา้มน าผลไมแ้ละเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศเกาหลีใต ้หากพบจะตอ้งเสียค่าปรับ 
• เตรียมสมัภาระขนาดกลาง เน่ืองจากโรงแรมท่ีพกัในเกาหลีไม่มีบริกรช่วย (แนะน า ตลอดทริปจะตอ้งดูแลกระเป๋ายกข้ึนลงหอ้งดว้ยตวัท่าน



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

เงินได ้ เอกสารทางธุรกิจ หนงัสือเดินทาง เก็บติดตวัเสมอ 

• สนามบินสุวรรณภูมิ  “ ไม่มีการประกาศเรียกลูกคา้ข้ึนเคร่ือง ”  กรุณารอท่ีประตูข้ึนเคร่ืองอยา่งนอ้ย 30 นาที ก่อนเวลาเคร่ืองออก 
• น าเส้ือแจ็คแก็ตติดตวัข้ึนเคร่ืองดว้ย เพราะอากาศอาจจะเยน็และเพ่ือการพกัผ่อนท่ีอบอุ่น  (ส าหรับ มือใหม่ หรือ คนกลวัวนัแรกๆ จะ jetlag 

หรืออาการเมาเวลาจากการเปล่ียนโซนเวลาของโลก แนะน า :  นอนให้มากท่ีสุด หรือ ทานยาแกเ้มา เพราะมีมีฤทธ์ิท าให้นอนหลบั ไม่ด่ืม
สุราหรือของมึนเมา และด่ืมน ้ ามากๆ) 

 

DAY วนัทีส่อง  สนำมบินนำนำชำติอนิชอน ประเทศเกำหลใีต้  -  เมืองเคียงกีโด เชา้ กลางวนั ค ่า 

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

ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต ้โดยสายการบิน  T’way (TW),  Jeju Air (7C), Jin Air (LJ) 
มีบริการ Air Cafe จ  าหน่าย  อาหาร เคร่ืองด่ืม และขนมคบเค้ียวบนเคร่ืองบิน  
(สายการบินไม่อนุญาตใหผู้โ้ดยสารน าอาหารขา้งนอกมารับประทานบนเคร่ือง) 

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

เพื่อให้รายการท่องเท่ียวเป็นไปตามก าหนดการ  ทางคณะทวัร์จะออกเดินทางจากสนามบินหลงัเวลาเคร่ืองลง
ประมาณ 1.30 ชัว่โมง ท่านท่ีติดสัมภาษณ์ท่ีด่านตรวจคนเขา้เมือง  หากท่านผา่นเขา้เมืองเรียบร้อย ท่านตอ้ง
เดินทางไปพบกบัคณะทวัร์ดว้ยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทางผูจ้ดัได ้ 

เชา้ น าท่านเดินทางสู่  #ฮุนได พรีเมี่ยม เอำท์เล็ต แหล่งชอ้ปป้ิงราคาถูก บนเน้ือท่ีกวา่ 40,000 ตารางเมตร  นอกจากน้ีมียงัมี
สินคา้หลากหลายยีห่้อช่ือดงักวา่ 160-190  แบรนด ์รวมทั้งสินคา้แบรนด์เนม ในราคาประหยดักวา่ร้านคา้ทัว่ไปให้ผูม้าเยอืน
ไดเ้ลือกสรรกนัอยา่งละลานตา   

12.00 ฟรี !!  อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์บนเรือส าราญ Ara Cruise    พร้อมล่องเรือชมคลองแห่งแรกของเกาหลี ท่ีเรียกว่า 
“GYEONGIN ARA WATERWAY” บนเรือส าราญสุดหรู
ท่ี น่ าต่ืนตาต่ืนใจ ล่องเรือไปตามทางน ้ าท่ี เช่ือมต่อ
แม่น ้ าฮนัและทะเลตะวนัตก ภายในเรือมีห้องโถงพร้อม
เวทีการแสดงความบนัเทิงใหท่้านไดรั้บชม หากท่านใดท่ี
ตอ้งการสัมผสัธรรมชาติสองขา้งทางยงัสามารถข้ึนไป
ดา้นบนชั้นสองเพ่ือชมทศั0 นียภาพสองขา้งทาง ระหวา่ง
ทางเดินเรือท่านจะไดเ้ห็นมุมเล็กๆของน ้ าตกจ าลองท่ีต่ืน
ตาต่ืนใจให้ท่านไดเ้ก็บถ่ายภาพไปอวดคนท่ีบ้านอีกด้วย (หำกเรือส ำรำญงดให้บริกำรด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตำม ทำงผู้จัดจะ
ปรับเปลีย่นเป็นเมนูหมูหมึกโอซัมบลูโกกทิีห้่องอำหำรท้องถิน่เกำหล)ี  

บ่าย #สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  เท่ียวเอเวอร์แลนด ์– Everland “ ดิสนียแ์ลนด์เกาหลี ” สวนเปิดในหุบเขาท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุด
ของประเทศ มี Festival World จะประกอบไปด้วย Global Fair, American Adventure, Magic Land, European 

Adventure และ Equatorial Adventure และ Zootopia ท่านสามารถปล่อยความแก่และเติมเต็มความสุขของท่านดว้ย
บตัร Special Pass Ticket สนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นต่างๆ  ซ่ึงท่านสามารถเลือกเล่นเคร่ืองเล่นไดไ้ม่จ ากดัรอบ  ไม่วา่
จะเป็นทีเอ็กเพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบดั ชาร์ป โรงหนงัสามมิติ บา้นผีสิงหมุน ตีลงักาสองตลบ ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝด



คู่แรกของโลก ท่ีน่ี ชมความน่ารัก ของหมีท่ีสามารถส่ือสารกบัคนขบัไดอ้ยา่งดี  คร้ังแรกของโลก !  เปิดโลกสวนสัตวเ์ปิดท่ี 

Lost Valley กบัรถบสัสะเท้ินน ้ าสะเท้ินบก และอ่ืนๆ  นอกจากน้ีท่านยงัสามารถชอ้ปป้ิงในร้านคา้ของท่ีระลึก  ชมเทศกาล
ดอกไมบ้าน ซ่ึงผลดัเปล่ียนหมุนเวียนตามฤดูกาล  ฤดูร้อนจะเป็นดอกกุหลาบและดอกลิลล่ีบาน ฤดูใบไมผ้ลิ
จะเป็นดอกทิวลิปบาน ฤดูใบไมร่้วงจะเป็นดอกเบญจมาศบาน  ขบวนพาเหรดตามวนัเวลา   

 
 
 
 
 

 
สุดมนัสก์บัเทศกาล ท่องดินแดนผดีิบ กบั เทศกำลผเีขย่ำขวญั 

ระหวา่งวนัท่ี  30 สิงหาคม – 10 พฤศจิกายน พบกบัเทศกาลผีเขยา่ขวญั เทศกาลท่ีเต็มไปดว้ย แสง สี เลือด ท่ี
เกิดข้ึนท่ี Blood City พบกบัค่ายทหารท่ีสู้รบกบัซอมบ้ี ในวนัท่ีพระจนัทร์เต็มดวงเพียงวนัเดียวเท่านั้น ซอมบ้ี
ท่ีหิวโหยเลือดของมนุษยจ์ะจบัมนุษยม์าเป็นเหยือ่ของพวกมนั   

คุณเท่านั้นท่ีจะรู้ !  ผูค้นท่ีอยูใ่นนั้นจะรอดออกไดห้รือไม่หรือจะเป็นเหยือ่ของซอมบ้ี ! 

 ค ่า เมนูหมูย่างคาลบี #KALBI  อาหารพ้ืนเมืองเกาหลีป้ิงยา่งท่ีเล่ืองช่ือและรู้จกักนัดีทัว่โลก  

หลงัอาหารค ่า #ป้อมมรดกโลก ฮวำซอง  พาตามความฝันแห่งกษตัริยป้์อมฮวาซอง (ป้อมดอกไม)้ ซ่ึงไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดก
โลกทางวฒันธรรมขององค์การยูเนสโก UNESCO เม่ือปี 
ค.ศ. 1997    จากการใชว้ทิยาการการก่อสร้างระหวา่งวิธีของ
ชาวตะวันตก และ วิธีของชาวตะวนัออกผสมผสานเข้า
ดว้ยกนั มีการใชป้ั้นจัน่เป็นคร้ังแรกในการก่อสร้าง ซ่ึงถือว่า
ทนัสมยัสุดๆ ในยคุนั้น     ป้อมมรดกโลก ฮวาซอง ท่ีสง่าและ
งดงามน้ี มีอายมุากกวา่ 200 ปี ยอ้นอดีตกลบัไปป้อมแห่งน้ีถูก
สร้างข้ึนในสมัยพระเจ้าชองโจ กษัตริย์องค์ ท่ี  22 แห่ง
ราชวงศ์โชซอน พระองคท์รงตอ้งการสร้างป้อมแห่งน้ีข้ึนมา
เพื่อระลึกแก่พระราชบิดาซ่ึงถูกใส่ร้ายจากราชส านกัและถูกขงัจนส้ินพระชนม ์ และตอ้งการสร้างเมืองหลวงข้ึนมาใหม่ เพ่ือ
เสริมความยิง่ใหญ่ของความเป็นกษตัริย ์ ตวัป้อมฮวาซองน้ีถูกสร้างทอดตวัยาวไปตามแนวไหล่เขาและท่ีราบ โอบลอ้มเมืองซู
วอนไวเ้ป็นรูปวงไข่ขนาดใหญ่ หรือบา้งก็ว่าดูเหมือนรูปดอกไม ้ยาวประมาณ 5,500 เมตร ประกอบดว้ยเชิงเทิน 48 ป้อม 
เพราะบางส่วนถูกท าลายไปเม่ือสมยัญ่ีปุ่นเขา้มาครอบครอง และสมยัเกิดสงครามเกาหลี   

 หลงัจบรายการท่องเท่ียว พาท่านเข้าเช็คอินท่ีพกั ณ โรงแรม  Incheon Grand Palace, Suwon Dono, Suwon 

Pacific, Suwon Yongin Co.op, Seoul VIP, Benikia, Seoul Galaxy, Bridge, Co.op city, Inter City, Ramada 

Encore Gimpo, L’Art Gimpo  (3 ดาวเกาหลี) หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 



DAY วนัทีส่ำม   เมืองเคียงกโีด – กรุงโซล เชา้ กลางวนั ค ่า 

3  x x x 

เชา้  รับประทานอาหารเช้า แบบอเมริกนัเกาหลชุีด หรือ เซมิ ที่ ห้องอาหารโรงแรม 

 
 
 
 
 
 

เชา้ #เกำะนำมิ นั่งเรือเฟอร์ร่ีท่ีท่าเรือขา้มฟากไปยงัเกาะนามิ (Nami) สถานท่ีโรแมนติกอีกแห่งหน่ึงส าหรับคู่รักคู่หนุ่มสาว 
ครอบครัว เพื่อนๆ เกาะนามิมีรูปร่างเหมือนใบไมท่ี้ลอยอยู ่ ณ ท่ีแห่งน้ี ท่านสามารถเช่าจกัรยานหรือมอเตอร์ไบท์เท่ียวรอบ
เกาะ เดินเล่นชมสวนเกาหลี คาราวะสุสานนายพลนามิ  เดินผา่นกลางแมกไมแ้ห่งสวนสนท่ีสูงเสียดฟ้าเพ่ือสุขภาพ ผา่นดงตน้
สน ดอกสน ต้นเกาลัด เลือกนั่งท่ีม้านั่งข้างชายฝ่ังเพ่ือชมบรรยากาศโรแมนติกใต้เงาไม้ มองดูพันธ์ุสัตว์ต่างๆ  เช่น
นกกระจอกเทศ กระต่าย กระรอก เป็ด กวาง ไดเ้วลาสมควร นัง่เรือกลบัมายงัฝ่ัง    

เท่ียง ลิม้ลองเมนูดังตามละคร Winter Love Song “ ทคัคาลบี “  หรือไก่บาร์บีคิวผดัซอสเกาหลีแห่งเมืองชุนชอน   
 
 
 
 
 
 

บ่าย #โลกแห่งลำนน ้ำแข็งเล่นหิมะ 365 วัน #Snow Park #One Mount  ตั้ งอยู่ท่ี เมือง GOYANG ด้วยพ้ืนท่ีมากถึง 
161,602 ตารางเมตร ภายในแบ่งพ้ืนท่ีเป็นหลายส่วนพร้อมดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวกมากมาย เช่น Fitness & Golf, Club, 
Water Park, Shopping Mall, Roof Garden, Snow Park เป็นตน้ นอกจากน้ียงัเคยเป็นสถานท่ีถ่ายท ามิวสิควีดีโอเพลง 
"เจนเทิลแมน" (Gentleman) ของ "ไซ" หรือ"ปาร์ค แจ-ซงั" นกัร้องหนุ่มชาวเกาหลีใต ้เจา้ของเพลง "กงันมั สไตล"์ ท่ีโด่งดงั
ไปทัว่โลก หรือ แมก้ระทัง่รายการยอดฮิต Running Man ก็เคยมาถ่ายท าท่ีน่ี  ท่านสามารถซ้ือบตัรเขา้สู่โลกแห่งสวนหิมะ
และสวนน ้ าแข็ง " Snow Park " ในร่มท่ีใหญ่สุดของประเทศเกาหลี ณ ขณะน้ี  โดยท่านสามารถเพลิดเพลินกบัการข่ีเคร่ือง
เล่นสุดน่ารักบนลานน ้ าแขง็ เช่น  จกัรยานคู่รัก จกัรยานเด่ียว รถเฟอร์ร่ี กะบะสเลดแซนตา้ เป็นตน้ หรือ เขา้สู่โลกของหิมะท่ี
อุณหภูมิติลบ -2 องศาเซลเซียส กบั การเล่นสโนสเลคบนลานหิมะ (มีการจ ากดัอาย)ุ หรือสนุกกบัการตดัหิมะเล่นกนัแบบลืม
อายกุนั ( ค่าบัตรเข้า Snow Park 15,000วอน ค่าถุงมือ 2,000วอน ค่าเช่าเส้ือแจ็คเกต็สกี 5,000วอน ค่าสุนัขฮักกีล้ากเล่ือน 
Dog Sledge บนลานน า้แขง็ส าหรับเดก็ 9,000วอน ไม่รวมไว้ในค่าทัวร์ ฝากไกด์ช่วยซ้ือได้) 

บ่ายบ่าย #ย่ำนมหำลัยฮงแด แหล่งรวมร้านอาหารและร้านคาเฟ่ทีมน่ารักต่างๆ  ของวยัรุ่นชาวโสม มีสินคา้เส้ือผา้แฟชัน่แบ
รนด์เกาหลี, รองเท้า, กระเป๋า, เคร่ืองส าอาง, เคร่ืองประดับ, งานศิลป์, ซีดีเพลง-หนัง และโปสเตอร์ดาราท่ีก าลงัฮอตฮิต 
หลากหลาย ฯลฯ  บางคร้ังยงัมีบรรดาศิลปินเพ่ือชีวติเปิดแสดงดนตรียอ่ยๆ ใหฟั้งใหช้มอีกดว้ย   



 เดินทางเขา้เมืองหลวงกรุงโซล  ท่ีมีประชากรถึง 1 ใน 4 ของประเทศ  มีตึก 63 ชั้น ตึกท่ีสูงท่ีสุด  มีแม่น ้ าฮนัไหลผ่านใจกลาง
เมืองหลวงของกรุงโซล   งานนวตักรรมวจิยัช้ินใหม่ล่าสุดของเกาหลี   

ใครเป็นแฟนคลับแฮร่ี พอตเตอร์ อยำกถ่ำยรูปในโลกเวทมนต์ ไม่ต้องไปไกลถึงองัฤษ เพราะ คำเฟ่ 943 
King’s Cross  สไตล์แฮร่ี ที่ยกมำเอำใจแฟนคลับแฮร่ีพอตเตอร์ถึงย่ำนฮงแดเลย    ตวัร้านจะมีทั้งหมด 4 ชั้น มีมุม
ถ่ายรูปเก๋ ๆ และพร็อพต่างๆ  ไม่วา่จะเป็นชุดคลุม หรือ ผา้พนัคอของทั้ง 4 บา้น พร้อมไมก้ายสิทธ์ิ ใครเคยวาดฝันไวว้า่อยาก
อยูบ่า้นไหน ก็เลือกใส่ไดต้ามใจชอบ (ค่าขนม เบเกอร์ร่ี เคร่ืองด่ืม เร่ิมท่ี ประมาณ 4,000 วอนขึน้ไป)  

เยน็ เมนูหม้อไฟชำบูเห็ด คลา้ยการตม้รวมมิตรสุก้ีหมอ้ไฟ  ประกอบไปดว้ยเน้ือหมูสไลด ์ผกัและเห็ดและวุน้เสน้เกาหลี   
 
 
 
 
 
 

หลงัอาหารค ่า เทีย่ว #3 เกำะลอยน ำ้ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก เกำะพลงังำนทดแทนอย่ำงเตม็รูปแบบ ขบัเคล่ือนดว้ยพลงังานแสงอาทิตยเ์ป็น
แห่งแรกของโลกบนกลางแม่น ้ าฮนัในกรุงโซล  เป็นสถาปัตยกรรมเชิงศิลปะบนแม่น ้ า   ใชง้บกว่า 128 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
เพื่อให้เป็นท่ีตั้งของศูนยว์ฒันธรรมแห่งใหม่ 3 แห่ง ท่ีเช่ือมกนัดว้ยทางเดินระหวา่งเกาะ ฟินอินซ่ีรีย์เกำหลี !  ฉำกแม่น ้ำฮัน 

ซ่ึงเสมอเหมือนเส้นชิวิตของคนกรุงโซล  น ้ำพุสำยรุ้งที่สะพำนบันโพ   แม่น ้ าฮนัยาวถึง 514 กม. โดยไหลผ่านใจกลางเมือง
หลวง  อีกหน่ึงสถานท่ีท่ีชาวกรุงโซลช่ืนชอบ  ทุกวนักบัน ้ าพุสายรุ้งท่ีสะพานบนัโพ  2 ชั้น ท่ียิงสายน ้ าพุท่ียาวท่ีสุด โดย  ฉีด
น ้ าได้ 190 ตนัภายในเวลาเพียง 1 นาที  พร้อมกับการไฟ LED ท่ีถูกยิงออกมาเป็นแสงสีต่างๆ มากถึง 200 เฉดสี  ท่ีจะยิง
ลูกเล่นออกมาต่างๆกนั ตลอดทางกวา่ 570 เมตรของตวัสะพานแห่งน้ี เป็นบรรยากาศท่ีสุดแสนโรแมนติก  (ทางการกรุงโซล
จะจัดแสดงเป็นรอบๆ ในระหว่างวันถึงค า่คืน  อาจงดการแสดงโชว์น ้าพุในกรณีท่ีสภาพอากาศไม่เอื้ออ านวยหรือมีค าส่ัง
พิเศษ)   

หลงัจบรายการท่องเท่ียว พาท่านเข้าเช็คอินท่ีพกั ณ โรงแรม  Incheon Grand Palace, Suwon Dono, Suwon 

Pacific, Suwon Yongin Co.op, Seoul VIP, Benikia, Seoul Galaxy, Bridge, Co.op city, Inter City, Ramada 

Encore Gimpo, L’Art Gimpo  (3 ดาวเกาหลี) หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DAY วนัทีส่ี่   กรุงโซล  เชา้ กลางวนั ค ่า 

4  x x - 

เชา้  รับประทานอาหารเช้า แบบอเมริกนัเกาหลชุีด หรือ เซมิ ที ่ห้องอาหารโรงแรม 
เชา้ เพื่อนท่ีดีในการด าเนินชีวติ ! #ศูนย์ฮ๊อกเกต็นำมู ตน้ไมฮ้อ๊กเก็ตนามูชนิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจาก 

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

#ศูนย์ผลติภัณฑ์ควำมงำม เคร่ืองส ำอำงเวชส ำอำง  ใหท่้านเลือกซ้ือคอสเมติกหลากยีห่้อคุณภาพท่ีผูห้ญิงชาวเกาหลีทั้ง
สาวทั้ งไม่สาว ลว้นให้ความส าคญักับเร่ืองผิวหน้าค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มบ ารุงผิวพ้ืนฐาน Skin Care และฟัง
ค าแนะน าการดูแลผิวพรรณ จากผูช้  านาญการ  
 
 
  
 
 
 

ครบสูตร....เรียนรู้วัฒนธรรมกำรท ำกิมจังหรือร่วมกำรท ำกมิจิและประสบกำรณ์กำรแต่งกำยชุดฮันบก (Gimji 
Making & Wearing Hanbok Experience Course) กิมจิจดัวา่เป็นเคร่ืองเคียงประจ าโต๊ะส าหรับอาหารเกาหลีทุกม้ือก็วา่ได ้
คู่กบัขา้วสวยร้อนๆ กิมจิเป็นอาหารประเภทหมกัดอง ท่ีมีคุณค่าทางอาหารสูงชนิดหน่ึง มีรสชาติท่ีเป็นเอกลกัษณ์  ใหท่้านได้

ประสบการณ์การเรียนรู้และเทคนิคการท ากิมจิร่วมกันกบัเพ่ือนๆ และ ครอบครัว ขอเชิญชวนท่านแต่งชุดพื้นเมือง
เกาหลี “ ฮนับก “ พร้อมพร้อตต่างๆ เพ่ือ ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกับฉากเกาหลีเก๋ไก๋กับท่าแอคติ้งตามไอเดีย  ให้ท่านได้
ถ่ายทอดความงามและความอ่อนชอ้ยของวฒันธรรมเกาหลี เพราะ ฮนับก เป็นเคร่ืองแต่งกายประจ าชาติเกาหลีท่ีท่ีสวมใส่ใน
ชีวิตประจ าวนัเป็นเวลาพนัปีมาแลว้   ก่อนท่ีวฒันธรรมการแต่งกายแบบตะวนัตกจะไดเ้ขา้มาในเกาหลี  แต่ในปัจจุบนัชุด
ประจ าชาติฮนับก จะใชส้วมเฉพาะในโอกาสพิเศษต่าง ๆ เช่น งานมงคลสมรส วนัข้ึนปีใหม่ วนัขอบคุณพระเจา้ 

 
 
 
 
 

เท่ียง เปิดประสบกำรณ์พิเศษ อำหำรกลำงวนัสไตล์โดชิรัก (ข้ำวกล่อง) ! ทีต่ลำดเก่ำ ทงอิน ยุคปี 1941 สถานรวมรวม
ความอร่อยอาหารพ้ืนบา้นเกาหลีโดยเซฟรุ่นเดอะ “ คุณลุงคุณป้าคุณปู่คุณตาคุณยา่คุณยาย “ ท่ีท ากนัสดสดวนัต่อวนั แบบท่ีมี
เอกลกัษณ์เฉพาะของแต่ละร้าน โดยลูกคา้ตอ้งใชเ้งินเหรียญโบราณ “ โตเคน้ “ ในการเลือกซ้ือของกิน โดย 1 เหรียญ จะมี

มูลค่า 500 วอน  (ทุกท่านจะได ้10 เหรียญโตเคน้ และ ถาดขา้วกล่องเกาหลี คนละ 1 ถาด)  แนะน า ให้ทุกท่านเดิน
ดูร้านจ าหน่ายอาหารสองขา้งทางหน่ึงรอบ และเลง็ร้านท่ีท่ีอยากซ้ือชิมไว ้5 ร้าน  จากนั้นก็เดินอุดหนุนร้านท่ีชอบ  ไดข้องกิน
ครบแลว้ ทุกคนรวมตวักนัไปรับประทานกนัท่ีคาเฟ่ของตลาด เพ่ือไดส้ัมผสัวฒันธรรมการกินของชาวเกาหลีอย่างแทจ้ริง 
(อาหารยอดนิยม เช่น คีรึมตอ็กบ็อกกี ทุยคิม จบัเซ หมูผดัพริก ไข่มว้น ขา้วห่อสาหร่าย พาจอน ตอ๊กคาลบี เป็นตน้) 
หากตรงกับวันหยุดของตลาด ขอปรับเปล่ียนอาหารเป็น เมนูหมูไฟหรือบลูโกกิ  เป็นเนื้อหมูสไลด์หมักซอสคันจังและ
เคร่ืองปรุงรส ผัดย่างขลกุขลิกบนกะทะ 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5


บ่าย #ศูนย์น ้ำมันสนเข็มแดง ซ่ึงผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี  เพ่ือช่วยผูท่ี้มีปัญหาเร่ืองไขมนัอุดตนัในเส้นเลือด 
คลอเรสเตอรอลในเลือดสูง ไขขอ้เส่ือม หรือ การไหลหมุนเวียนของเลือด  เป็นตน้ กว่าจะมาท าเป็นน ้ ามนัสนสกัดได ้1 
แคปซูล ตอ้งใชใ้บสนเขม็แดงประมาณ 2.7 ก.ก.  แนะน าใหทุ้กท่านเลือกซ้ือเป็นของฝากสุขภาพเพ่ือตวัท่านเองและคนท่ีท่าน
รักหรือคนท่ีท่านเคารพ  เพราะเป็นสารอาหารธรรมชาติ ท่ีวจิยัจากโรงพยาบาลชั้นน าในเกาหลีแลว้วา่ ไม่มีผลขา้งเคียง  

 
 
 
 
 
 

บ่าย #หมู่บ้านพืน้เมืองนัมซาน พาท่านยอ้นเวลาหาอดีตท่ีพิลดองซ่ึงอยูท่างตอนเหนือของภูเขานมัซาน มีสายน ้ าใสไหลผ่าน
และมีศาลาชชอนนูกกั แหล่งอาศยัของนกกระเรียน แหล่งพกัผ่อนท่ีมีช่ือเสียงในฤดูร้อนของราชวงศ์โซซอน แต่ในปัจจุบนั
เป็นท่ีตั้งของบา้นชนชั้นยางบางหรือชนชั้นราชการหรือชั้นสูงเกาหลีในสมยัเม่ือ 600 ปีท่ีแลว้ บา้นกวา่ห้าหลงัท่ีหมู่บา้นนัม
ซานฮนัอก จะท าให้เราไดเ้ห็นภาพการใชชี้วิตประจ าวนั เคร่ืองใชไ้มส้อย การกิน การอยู่  และการจดัแต่งบา้น และหากเรา
เดินไปจนสุดปลายสวนเกาหลี เราจะพบไทมแ์คปซูลท่ีท าข้ึนเพ่ือเฉลิมฉลองกรุงโซลครบ600 ร้อยปี ภายในบรรจุ 
ของจ านวน 600 ช้ินท่ีเป็นตวัแทนของเมืองและผูค้นกรุงโซลในปี 1994 โดยจะรอเปิดในอีก 400 ปีขา้งหนา้ (2394)   

 #ดิวตี้ฟรี (ปัจจุบนัเป็นท่ีนิยมมาก เพราะ ดิวต้ีฟรีประเทศน้ี มีถึง 5 บริษทัแข่งขนักนั)  เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง ณ  ห้าง
ปลอดภาษีล๊อตเตห้รือชินเซเก  ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้แบรนด์เนมน าเขา้จากต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิด รวมทั้ง
สินคา้แบรนดเ์กาหลียอดนิยมท่ีชาวเกาหลี ชาวจีน และชาวญ่ีปุ่น   

เยน็ *อสิระอำหำรค ำ่ ณ ย่ำนช้อปป้ิงเมยีงดง เพือ่ควำมคุ้มค่ำในกำรช้อปป้ิง*  

เยน็ เต็มอิ่ม  #เมียงดอง " ถนนแฟช่ันของเกำหลี "  อิสระชอ้ปป้ิงบริเวณเมียงดอง Myeongdong ถูกขนานนามวา่ " ถนน
แฟชัน่ของเกาหลี "  มีห้างบูติกหลากยี่ห้อตั้งแต่แบรนด์เนมต่างชาติถึงเกาหลี ร้านเส้ือผา้มีสไตล์ห้องเล็กๆ  ร้าน Creative 
Lifestyle  ร้านรองเทา้ ร้านท าผม ร้านเคร่ืองประดบั ร้านคอสเมติก  ร้านกาแฟ ร้านไอศครีม ร้านขนม  ปัจจุบนัยงัเป็นแหล่ง
รวมร้านอาหารขายบนรถเข็น Food Truck ท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมส าหรับคนรุ่นใหม่  ไม่ว่าจะเป็นของคาว ของหวาน หลาก
รูปแบบ ใหเ้ราเลือกตดัสินเอง วา่ร้านไหนเด็ด ร้านไหนโดนใจ 
หลงัจบรายการท่องเท่ียว พาท่านเดินทางกลบัท่ีพกั 
 

DAY วนัที่ห้ำ  กรุงโซล  - สนำมบินนำนำชำติอนิชอน – กรุงเทพฯ เชา้ กลางวนั ค ่า 

5  x x - 

เชา้  รับประทานอาหารเช้า แบบอเมริกนัเกาหลชุีด หรือ เซมิ ที ่ห้องอาหารโรงแรม 
เชา้ #ศูนย์โสมเกำหล ี ทุกท่านจะไดรู้้จกัสมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแห่งมวลสมุนไพร  เพราะเกาหลีใตเ้ป็นประเทศท่ีมีการ

ผลิตโสมเกาหลีท่ีมีคุณภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลก  ซ่ึงใครใครท่ีไดม้าเท่ียวก็จะช่ืนชอบหาซ้ือเป็นของฝากเพราะราคาท่ีถูก 
วา่เมืองไทยและคุณประโยชน์นานัปการ เช่น ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบยอ่ยอาหารและปอด ช่วยท าให้จิตใจสงบ
และเพ่ิมพละก าลงัโดยส่วนรวม  สรรพคุณทางการแพทย ์ช่วยบ ารุงหัวใจ ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทาง 
เพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง  



 
 
 
 
 
 

เยี่ยมชมพระรำชวังถ็อกซูคุง ซ่ึงมีส่ิงก่อสร้างท่ีน่าชมเป็นอนัมาก เช่น ประตูหลกัแทฮนัมุน (Daehangmun Gate) พระท่ี
นัง่ชุงวาจอนและทอ้งพระโรง และซกโชจอน (Soekjojeon) อนัเป็นส่ิงก่อสร้างแบบตะวนัตกแห่งเดียวในบรรดาพระราชวงั
ต่างๆ ในเกาหลี ซกโชจอนแห่งน้ีเป็นท่ีตั้งของพิพิธภณัฑพ์ระราชวงั (มีค่าใช้จ่ายเพ่ิม) ซ่ึงเป็นท่ีเก็บส่ิงของท่ีใชใ้นพระราชวงั

ในสมยัราชวงศ์โชซอน  พำท่ำนเดินเลำะถนนเลียบก ำแพง หินสีน ้ าตาลเทาสวยงาม (Stonewall Street) ขา้งพระราชวงั  
ท่ีข้ึนช่ือเร่ืองความสวยงามและโรแมนติกสายหน่ึงในกรุงโซล  สองขา้งทางของถนนแห่งน้ีจะเรียงรายไปดว้ยตน้กิงโกะ 
(แปะก๊วย) ท่ีปลูกไวเ้ลียบไปกบัความโคง้ของเส้นถนน  ภายในถนนแห่งน้ี ยงัเป็นท่ีตั้งของโรงละคร โบสถ ์พิพิธภณัฑศิ์ลปะ 
และรูปป้ัน 3 มิติ จางดอกแด (Jangdockdae) อยู่ตรงบริเวณลานน ้ าพุหน้าพิพิธภณัฑ์ศิลปะแห่งกรุงโซล  ในช่วงใบไมร่้วง 
ถนนแห่งน้ีจะเปล่ียนเป็นสีเหลืองสะพร่ัง  น่ังรถผ่านถนนสายส าคัญเช่นถนนใจกลางเมือง “เซจองโนะ” และถนนท่ีมีการเปิด
ปิดเป็นเวลา-สถานท่ีตั้งท าเนียบและบลเูฮาท์หรือบ้านประจ าต าแหน่งประธานาธิบดี     

เท่ียง  เมนูเปิบพสิดาร-ไก่ตุ๋นโสม อาหารวงัในสมยัก่อน เช่ือกนัวา่บ ารุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตวั ในหมอ้ดินร้อน   
 
 
 
 
 
 

บ่าย พำท่ำนขึ้นภูเขำนัมซำน #Namsan – ภูเขำเพียงลูกเดียวใจกลำงเมืองหลวงและอิสระถ่ำยรูปคู่หอคอย N 

Tower เป็น 1 ใน 17 หอคอยเมืองทีสู่งทีสุ่ดในโลก  สูงถึง 480 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเล สถานท่ีละครหนงัเกาหลีหรือ
หนงัไทยสไตลเ์กาหลีมาถ่ายท ากนั (ความเช่ือ: เตรียมแม่กญุ  แจลูกกุญแจเพ่ือไปล็อคกญุแจคู่รัก ณ Love Rock Cable  ซ่ีงเช่ือ
กนัว่า ถา้ใครข้ึนมาคลอ้งกุญแจและโยนลูกกุญแจท้ิงไป คู่รัก คู่ครอบครัว คู่เพ่ือน คู่พ่ีน้อง คู่มิตรนั้นจะมีความรักท่ีย ัง่ยืน
หรือไม่มีใครมาพรากจากกนัได)้  (ค่าบัตรลิฟท์ขึน้สู่จุดชมวิวบนหอคอย  ไม่รวมไว้ในค่าทัวร์)     

บ่ายบ่าย แวะซ้ือของฝำกติดไม้ติดมือทีศู่นย์รวมของพืน้เมือง (ละลำยเงินวอน)  ก่อนอ าลาเกาหลี  แวะซ้ือของฝากติดไมติ้ด
มือท่ีศูนยร์วมของพ้ืนเมือง (ละลายเงินวอน)  สาหร่ายหลากรูปแบบ หลากรสชาติ ขนมอร่อยต่างๆ ซีเรียลช็อคโก กาแฟ 
กระดูกมา้เจจูโด  ขนมโสม ชาโสม เคร่ืองส าอางโสม หมอนสุขภาพ  กิมจิ  เป็บโปโร้ (ป๊อกก้ีเกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) 
ของใชใ้นบา้น ลูกบอลซกัผา้  เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ของท่ีระลึก เป็นตน้  

เยน็.....ข้ึนอยูก่บัวนัและเวลาท่ีเดินทาง  เหินฟ้ากลบักรุงเทพฯ 
มีบริการ Air Cafe จ  าหน่าย  อาหาร เคร่ืองด่ืม และขนมคบเค้ียวบนเคร่ืองบิน  
(สายการบินไม่อนุญาตใหผู้โ้ดยสารน าอาหารขา้งนอกมารับประทานบนเคร่ือง) 

ค ่า.....เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ 

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



ขอบคุณท่ีมาของภาพดีดีจากการท่องเท่ียวเกาหลี  www.visitkorea.co.kr , www.visitseoul.net ภาพท้ังหมดท่ีแสดงใช้เพ่ือประกอบความเข้าใจ 
 

เมนูอาหารทัวร์ส าหรับคณะ (ภาพอาหารท่ีแสดงใชเ้พื่อประกอบความเขา้ใจ) 
พิเศษสุด !!  อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์บนเรือส าราญ Ara Cruise ส าหรับ 8 ท่าน/โต๊ะ  ท่ีมีให้เลือก
หลากหลายสไตลเ์มนูอาหารเกาหลี เสริฟใหท่้านไดล้ิ้มลอง ทั้งของทอด ผดัผดั ตม้ตม้ สลดั เป็นตน้  พร้อม
ล่องเรือชมคลองแห่งแรกของเกาหลี ท่ีเรียกวา่ “GYEONGIN ARA WATERWAY” บนเรือส าราญสุดหรูท่ี
น่าต่ืนตาต่ืนใจ  
เมนูหมูย่ำงคำลบี เสริฟไม่อั้น ส าหรับ 4 ท่าน/โต๊ะ อาหารพ้ืนเมืองเกาหลีท่ีเล่ืองช่ือและรู้จกักนัดีทัว่
โลก มีรสชาติออกหวาน นุ่มและกลมกล่อม น าเน้ือหมูสต็กหรือหมูช้ินหมกั ป้ิงยา่งบนกะทะ และตดัเป็น
ช้ินพอค า ห่อทานกบัผกักาดเขียวแบบเม่ียงค าไทย  โดยใส่น ้ าจ้ิมเตา้เจ้ียว (เคร่ืองจ้ิมหมกั ท่ีช่วยชูรสอยา่งดี) 
ตามดว้ยขา้วสวยร้อนเล็กน้อย  อยา่ลืม ! ทานเคร่ืองเคียงต่างๆ เพ่ือความสมดุลในการทานแบบหยินหยาง 
และ น ้ าซุปประจ าวนั  

ลิม้ลองเมนูดังตามละคร Winter Love Song “ ทัคคาลบี “  ส าหรับ 4 ท่าน/โต๊ะ หรือไก่
บาร์บีคิวผดัซอสเกาหลีอาหารเล่ืองช่ือของเมืองชุนชอนหรือไก่บาร์บีคิวผดัซอสเกาหลี  น าไก่บาร์บีคิว ตก
หรือขา้วเหนียวป้ัน มนัหวาน ผกัต่าง ๆ ลงผดัร่วมกบัซอสบาร์บีคิวเกาหลีในกะทะแบน วิธีการทานแบบ
เม่ียงค าไทยโดยห่อกบัผดักาดเขียวเกาหลี เม่ือทานไประยะหน่ึง จะน าขา้วสวยและสาหร่ายแห้งมาผดัรวม
กบัทคัคาลบี เพ่ือใหเ้กิดอาหารชนิดใหม่ค่ือทคัคาลบีโปคึมหรือขา้วผดัทคัคาลบีท่ีทั้งหอมและน่าทาน เสริฟ
พร้อมเคร่ืองเคียง   

เมนูหม้อไฟชำบูเห็ด เสริฟเป็นชุดหม้อไฟ ส าหรับ 4 ท่าน/โต๊ะ อาหารพ้ืนเมืองของคาบสมุทร
เกาหลีตั้งแต่สมยัมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี คลา้ยสุก้ีหมอ้ไฟ   โดยน าเน้ือหมูสไลด ์ตม้รวมมิตรกบัผกั
ตามฤดู เห็ดเกาหลี วุน้เส้นหรือเส้นก๋วยเต๋ียว  ใบบีซูหอม ในหมอ้ไฟ  เสริฟพร้อมน ้ าจ้ิม ขา้วสวย และ 
เคร่ืองเคียงต่างๆ    
เปิดประสบกำรณ์พิเศษ อำหำรกลำงวันสไตล์โดชิรัก (ข้ำวกล่อง) ! ที่ตลำดเก่ำ ทงอิน ยุคปี 
1941 สถานรวมรวมความอร่อยอาหารพ้ืนบา้นเกาหลีโดยเซฟรุ่นเดอะ “ คุณลุงคุณป้าคุณปู่คุณตาคุณยา่คุณ
ยาย “ ท่ีท ากนัสดสดวนัต่อวนั แบบท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะของแต่ละร้าน โดยลูกคา้ตอ้งใชเ้งินเหรียญโบราณ 

“ โตเคน้ “ ในการเลือกซ้ือของกิน โดย 1 เหรียญ จะมีมูลค่า 500 วอน  (ทุกท่านจะได ้10 เหรียญโต
เคน้ และ ถาดขา้วกล่องเกาหลี คนละ 1 ถาด)    
เมนูเปิบพิสดำร-ไก่ตุ๋นโสม  เสิร์ฟท่านละ 1 ตวั ในหมอ้ดินร้อน อาหารวงัในสมยัก่อน ตั้งแต่สมยั
ราชวงศ์โซซอน เช่ือกนัวา่บ ารุงและเสริมสุขภาพ  โดยใชไ้ก่ท่ีมีอายวุยัรุ่น ภายในตวัไก่จะมีขา้วเหนียว ราก
โสม พุทราแดงและเคล็ดลบัในการตุ๋นเพ่ือใหร้สชาติกลมกล่อม เน้ือไก่นุ่มและยอ่ย  เสริฟพร้อมเคร่ืองเคียง
คู่โตะ๊ เช่น กกัตุกีหรือหวัไช่เทา้หมกัดอง หรือ กิมจิหมกัดอง และ เหลา้โสม เป็นตน้ 

 
 

 

 

 

 

 

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


Price & Conditions  

รำคำนีเ้ป็นรำคำส ำหรับนักท่องเทีย่วชำวไทยหรือผู้ถือหนังสือเดินทำงไทยเท่ำน้ัน (นักท่องเทีย่วต่ำงประเทศ โปรดเช็ค)  

โปรแกรม Snow Seoul Cruise เกาหลี 5 วนั 3 คืน ราคาเร่ิม (บาท) 14,900 

เดินทาง ตุลาคม-พฤศจิกายน19 สายการบิน BUDGET AIRLINE กรุ๊ปคณะ 25-30 ท่านต่อคณะ 
 

• เดินทางขั้นต ่าปกติ  25  ท่านผูใ้หญ่ (ท่ีนัง่จ ากดั จองและจ่ายก่อนไดสิ้ทธิก่อน จองหลงั อาจตอ้งเพ่ิมค่าตัว๋)  
• หากต ่ากว่าก าหนด อาจจะไม่มีหวัหนา้ทวัร์และอาจตอ้งมีการเปล่ียนแปลงราคา  หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิม

เพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์ 
• สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนราคาเพ่ิม หากมีการปรับข้ึนของภาษีน ้ามนัหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน คิดอตัรา ณ วนัท่ี 28/05/19 

• สงวนสิทธิในเร่ืองเท่ียวบินและตารางบิน ราคา และ รายการ เปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนได ้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

ในกรณีทีไม่ใชต้ัว๋กรุป๊แตต่อ้งการจอยทวัร ์คิดทา่นละ 7,900 บาท 

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

ทารก หมายถึง ผูโ้ดยสารท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 24 เดือน ณ วนัท่ีเดินทางไปและวนัเดินทางกลบั กรุณาติดตอ่เพ่ือขอราคาพิเศษ 
เด็กทารกสามารถเดินทางโดยนัง่บนหนา้ตกัของผูใ้หญ่  โดยอนุญาตใหเ้ด็กทารกหน่ึงคนต่อผูใ้หญ่สองคนเท่านั้น และหา้มมิใหน้ ารถเขน็เด็ก หรือ
ท่ีนัง่ส าหรับเด็กข้ึนบนเคร่ืองบิน จ านวนเด็กทารกต่อเท่ียวบินถูกจ ากดัไวเ้พ่ือความปลอดภยั และสายการบินสามารถปฏิเสธการน าเด็กทารก
เดินทางไปกบัท่าน  ส่วนผูจ้ดั เราค านึงถึงความปลอดภยัและเพ่ือสร้างความสุขแก่คณะผูเ้ดินทาง 
ผูทุ้พลภาพ/มีปัญหาดา้นสุขภาพหรืออยูใ่นภาวะเจ็บป่วย ขอใหแ้จง้ผูจ้ดัก่อนซ้ือทวัร์ เพ่ือเช็คกบัทางสายการบินและผูใ้หบ้ริการ  เพราะอาจไม่
อนุญาตใหใ้ชอุ้ปกรณ์ช่วยเหลือตา่งๆ ข้ึนเคร่ืองบินได ้ เช่น น ้ ายา เขม็ฉีดยา เคร่ืองใชแ้บตเตอร่ี หรือ เคร่ืองหายใจ  
สตรีมีครรภ ์ขอใหแ้จง้ผูจ้ดัก่อนซ้ือทวัร์  เพ่ือเช็คกบัทางสายการบินและผูใ้หบ้ริการ   โดยทัว่ไป 
-อายคุรรภไ์ม่ถึง 27 สปัดาห์ : ตอ้งลงนามยนิยอมในเอกสารจ ากดัขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน เม่ือท าการเช็คอินเพ่ือแสดงความ
ยนิยอมไม่ท าการเรียกร้องใดๆ ตอ่สายการบิน 
-อายคุรรภใ์นช่วงสปัดาห์ท่ี 28 สปัดาห์ ถึง 34 สปัดาห์ : แสดงใบรับรองแพทย ์ ยนืยนัสปัดาห์ท่ีตั้งครรภแ์ละก ากบัวนัท่ีไม่เกินสามสิบ (30) วนันบั
จากเท่ียวบินขาออกท่ีก าหนดหรือเท่ียวบินขาเขา้ท่ีก าหนด  และตอ้งลงนามยนิยอมในเอกสารจ ากดัขอบเขตความรับผดิชอบของสายการบิน  เม่ือ
ท าการเช็คอินเพ่ือแสดงความยนิยอมไม่ท าการเรียกร้องใดๆ ต่อสายการบิน 
-อายคุรรภต์ั้งแต่สปัดาห์ท่ี 35 ข้ึนไป: สายการบินปฏิเสธการใหบ้ริการ 

ปกตผิูจ้ดัจะส่งใบนดัหมายเตรียมตวัการเดินทาง ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ยประมาณ  5-7 วนั  

ข้อมูลส ำหรับผู้เดินทำง 
1. คนไทยถือหนงัสือเดินทางประเทศไทย ไม่ตอ้งยืน่ขอวซ่ีาก่อนออกเดินทาง  
2. เตรียมหนงัสือเดินทางมีอายมุากกวา่ 6 เดือน ณ วนัเดินทาง (ตอ้งมีหนา้วา่งส าหรับประทบัตราอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม) เพื่อยืน่ ณ ด่านตรวจคน
เขา้เมือง   เน่ืองจากเคาเตอร์สายการบินหรือด่านตรวจคนเขา้เมืองอาจปฏิเสธการเดินทางของท่าน 
3. ค่าวซ่ีาส าหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว  กรุณาเตรียมเอกสารคือ  (1) พาสปอร์ต (2) ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว (3) ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่(4) ส าเนาทะเบียน
บา้น(ถา้มี) (5)รูปถ่ายสี 2 น้ิวท่านละ1รูป   
➢ ผู้ จัดจะเป็นผู้ด  าเนินการย่ืนวีซ่าให้ท่าน โดยท่านจ่ายค่าบริการต่างหาก (ส าหรับหนังสือเดินทางต่างด้าวผู้ เป็นเจ้าของหนังสือเดินทาง

จะต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะย่ืนวีซ่า) สิทธ์ิการออกวีซ่าขึน้อยู่กับสถานทูตเท่าน้ัน 
4. ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกลุ ค าน าหนา้ช่ือ เลขท่ีหนงัสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชใ้น

การจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีมิไดส่้งหนา้ส าเนาหนงัสือเดินทาง (พร้อมทั้งหนา้เปล่ียนช่ือนามสกลุ ถา้มี) ใหก้บัทางผูจ้ดั 
 

 

 

 



Autumn Sale! ช่วงฤดูใบไมร่้วง เวลาความสุขโรแมนติก ใบไมเ้ปล่ียนสีเป็นสีแดงเพลิงหรือเหลืองทอง* 
*การเปล่ียนสีของใบไมใ้นฤดูใบไมร่้วง เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ตามช่วงเวลาไม่ก่ีสปัดาห์ในฤดูใบไมร่้วง  

Departure  ตุลำคม 2019 (ท่ีน่ังจ ากัดในแต่ละวนั จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อาจต้องเพ่ิมค่าตั๋ว ) 

เช็คอนิ วนัออกเดนิทำง วนัเดนิทำงกลบั 
รำคำ/ท่ำน
(บำท) 

ห้องเดีย่ว+ หมำยเหตุ 

วนัพฤหสับดี 03 ตุลาคม 19 07 ตุลาคม 19 16,900 5,500  
วนัเสาร์ 05 ตุลาคม 19 09 ตลุาคม 19 16,900 5,500  
วนัพฤหสับดี 10 ตุลาคม 19 14 ตุลาคม 19 17,900 5,500 วนัหยดุ 
วนัศุกร์ 11 ตุลาคม 19 15 ตุลาคม 19 17,900 5,500 วนัหยดุ 
วนัเสาร์ 12 ตุลาคม 19 16 ตุลาคม 19 16,900 5,500  
วนัพฤหสับดี 17 ตุลาคม 19 21 ตุลาคม 19 16,900 5,500  
วนัเสาร์ 19 ตุลาคม 19 23 ตุลาคม 19 16,900 5,500  

วนัพฤหสับดี 24 ตุลาคม 19 28 ตุลาคม 19 16,900 5,500  

วนัเสาร์ 26 ตุลาคม 19 30 ตุลาคม 19 16,900 5,500  
 

Departure  พฤศจกิำยน 2019 (ท่ีน่ังจ ากัดในแต่ละวนั จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อาจต้องเพ่ิมค่าตั๋ว ) 

เช็คอนิ วนัออกเดนิทำง วนัเดนิทำงกลบั 
รำคำ/ท่ำน
(บำท) 

ห้องเดีย่ว+ หมำยเหตุ 

วนัเสาร์ 02 พฤศจิกายน 19 06 พฤศจิกายน 19 14,900 5,500  

วนัพฤหสับดี 07 พฤศจิกายน 19 11 พฤศจิกายน 19 14,900 5,500  
วนัเสาร์ 09 พฤศจิกายน 19 13 พฤศจิกายน 19 14,900 5,500  
วนัพฤหสับดี 14 พฤศจิกายน 19 18 พฤศจิกายน 19 14,900 5,500  
วนัเสาร์ 16 พฤศจิกายน 19 20 พฤศจิกายน 19 14,900 5,500  
วนัพฤหสับดี 21 พฤศจิกายน 19 25 พฤศจิกายน 19 14,900 5,500  
วนัเสาร์ 23 พฤศจิกายน 19 27 พฤศจิกายน 19 14,900 5,500  
วนัพฤหสับดี 28 พฤศจิกายน 19 02 ธนัวาคม 19 14,900 5,500  
 

อตัรำ
ค่ำบริกำร
รวม   

ตามรายการ:  ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั กรุงเทพฯ – อินชอน  – กรุงเทพฯ  ไปกลบัแบบหมู่คณะ ( ตามวนัเวลาท่ีระบุในตั๋ว
เคร่ืองบิน )  พร้อมท่ีพกั  3  คืน (ห้องละ  2-3  ท่าน) + อาหารเชา้ กลางวนั และเยน็หรือค ่า + บตัรเขา้ชมสถานท่ี + รถน าเท่ียวตาม

รายการ + ภาษีมูลค่าเพิ่ม + สำยกำรบินจ ำกดัน ำ้หนักเพยีงท่ำนละ 15 กก. ( ข้ึนอยูก่บันโยบายสายการบิน ไม่เกินจ านวน 1-

2 ช้ิน )  และถือขึน้เคร่ืองได้อกีท่ำนละ 1 ช้ิน 10 กก. ( ตามขนาดท่ีก าหนดของสายการบิน ไม่รวมกระเป๋าสะพาย) +  ประกนั
อุบติัเหตุตามกรมธรรม ์(ขั้นต า่วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อาย ุ75-85 ความคุ้มครอง
เหลือ 50% อายตุ  า่กว่า 1 ปี หรือ อายเุกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวหรือการถกูฆาตกรรมหรือถกูท าร้ายร่างกาย)  
ตัว๋เคร่ืองบินและค่ำทวัร์ทีช่ ำระแล้ว 
เปล่ียนเท่ียวบินไปหรือกลบั เปล่ียนวนัเดินทางไปหรือกลบั เปล่ียนช่ือผูเ้ดินทาง อพัเกรดท่ีนัง่ คืนค่าบตัรโดยสาร 

และหากยกเลิกการเดินทาง  ไม่มีระบบ คืนเงินบางส่วน    หากผู้โดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศ
เกาหลี จากเจา้หนา้ท่ีแรงงานไทยหรือเจา้หนา้ท่ีตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองท่ีประเทศเกาหลี ทาง
ผูจ้ดัและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนทุกกรณี  ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับท่ีประเทศเกาหลีเรียก
เก็บ  ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเท่ียวบินถดัไปท่ีมีท่ีนั่งว่างหรือตามวนัเดินทางของตัว๋เคร่ืองบิน  ทั้ งน้ีแลว้แต่ทาง



เจา้หนา้ท่ีตรวจคนและสายการบิน ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
โรงแรมที่พักที่ระบุในรำยกำรทัวร์ อาจมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากเป็นทวัร์ราคาพิเศษ (โรงแรมท่ีพกัไม่ไดอ้ยูใ่นใจกลางเมือง) 
ปกติผูจ้ดัจะแจง้ใหท้ราบก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ยประมาณ  3-5 วนั พร้อมทั้งใบนดัหมายเตรียมตวัการเดินทาง 
รูปแบบห้องพักของโรงแรมจะแตกต่ำงกัน  รูปแบบห้องพกัของโรงแรมจะแตกต่างกนั และอาจมีสไตล์การตกแต่งทุกห้องไม่
เหมือนกัน ห้องพักเด่ียว (Single เตียงเล็กมาตราฐาน 1 เตียง) ห้องคู่ (Twin เตียงเล็กมาตราฐาน 2 เตียง / Double เตียงใหญ่
มาตราฐาน 1 เตียง)  และห้องพกัแบบ  3 ท่าน  (Family Room 1 เตียงใหญ่+1เตียงเล็ก) ห้องพกัอาจจะไม่ติดกัน ห้องมีขนาด
กะทดัรัด มีหรือไม่มีอ่างอาบน ้ า มีส่ิงอ านวยความสะดวกครบ น ้าด่ืมฟรีอยูใ่นหอ้งพกัจะมี 1 หรือ 2 ขวด ส่วนน ้ าแร่ยีห่อ้และมินิบาร์
ในโรงแรมราคาจะสูงกวา่ปกติ  อาจมีบริการกาตม้น ้ า+ชากาแฟฟรี ช่วงการจดังานระดบัเมือง ระดบัประเทศ ระดบันานาชาติ เช่น 
Trade Fair, Convention, Festival, Conference, Expo เป็นตน้ เป็นผลให้ราคาโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม  ผูจ้ดั
ขอสงวนสิทธิในการจดัท่ีพกัตามความเหมาะสม 
เมนูอำหำรทัวร์  โดยปกติทางผูจ้ดัจะหลีกเล่ียงอาหารประเภทเน้ือววัเพ่ือส่วนรวม จะบริการเป็นหมูหรือไก่หรือม้ือพิเศษตาม
รายการ โดยส่วนมากอาหารทวัร์มกัจะเป็นอาหารทานเพ่ือโภชนาการและสุขภาพ จะไม่ออกรสจดั แบบอาหารทอ้งถ่ิน เช่น หมู
ยา่งเกาหลี ไก่ตุ๋นโสม เกาหลีมีวฒันธรรมในการรับประทานอาหาร ซ่ึงจะนิยมอาหารชนิดเดียว มกัจะเป็นการทานแบบแบ่งปัน คือ 
1 ชุดต่อ 4 ท่าน และมีเคร่ืองเคียงแบบต่างๆ พร้อมขา้วสวย     การน าเคร่ืองด่ืมทั้งประเภทแอลกอฮอลแ์ละไม่แอลกอฮอลเ์ขา้ไปใน
ร้านอาหาร ทางร้านอาจจะเก็บค่าบริการ หรือ ค่าเปิดขวดเสมอ      ส าหรับท่านท่ีมีขอ้จ ากดัทางดา้นอาหารหรือศาสนา ท่านอาจ
ตอ้งช าระเพ่ิมเติม หรือ เตรียมอาหารส่วนตวัไป ระหว่างม้ืออาหาร กรุณารอจนกวา่ทางร้านอาหารเสิร์ฟอาหารส าหรับกรุ๊ปให้
เรียบร้อยก่อน จึงจะท าอาหารพิเศษเสิร์ฟให้ท่านไดใ้นภายหลงั     เมนูอาหารอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ข้ึนอยู่
กบัสถานการณ์   เช่น เวลาออกหรือเวลาถึงของเท่ียวบินแต่ละสายการบิน  การจารจรบนทอ้งถนน  วนัเวลาเปิดปิดของร้านอาหาร  
หรือดว้ยสาเหตุต่างๆ  ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง   

ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆ จนท ำให้คณะทวัร์ไม่สำมำรถออกเดนิทำงได้   เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลิกการเดินทางกะทนัหนั ทางสายการ
บินเรียกท่ีนั่งคืนดว้ยเหตุผลของสายการบิน ฯลฯ ทางผูจ้ดัจะพยายามหาโปรแกรมอ่ืนในราคาและช่วงเวลาใกลเ้คียงกนัทดแทน 
ขอใหลู้กคา้ตระหนกัดีวา่เหตุการณ์ดงักล่าวถือเป็นเหตุสุดวสิยัและเช่ือมัน่วา่ผูจ้ดัไดพ้ยายามอยา่งสุดความสามารถ  โดยลูกคา้จะไม่
ยกเหตุขอ้น้ีมาเป็นขอ้เรียกร้องใดๆ กบัผูจ้ดั  หากลูกคา้ประสงครั์บเงินคืน ทางผูจ้ดัยนิดีคืนเงิน  

รำคำ
ค่ำบริกำร
ไม่รวม  
 

ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิม โทรศพัท์ โทรสาร มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าซกัรีด  ค่า
สมัภาระท่ีเกินช้ินหรือน ้ าหนกัเกินสายการบินก าหนด  ค่าวซ่ีาพาสปอร์ตต่างดา้วหรือต่างชาติ   

จดัเกบ็ 60,000 วอน ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ( ค่าบริการของ คนขบัรถ+ไกด ์)  
*** หวัหนา้ทวัร์แลว้แต่ความพึงพอใจของท่าน *** 

เงื่อนไขใน
กำรจอง   

ปกติมัดจ ำท่ำนละ 5,000 บำทต่อท่ำน  โดยตอ้งด าเนินการโอนเงินภายใน 1-2 วนันบัจากวนัท่ีท าการ

จองและส่งใบเรียกเก็บเงิน  และ ช าระส่วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนเดินทาง  

ช่วงเทศกำล High Season (เทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วนัแรงงาน วนัฉัตรมงคล  วนัหยดุส าคญัทาง

ศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือนธนัวาคม)  หรือ เทีย่วบินเหมำล ำ  มดัจ ำท่ำนละ 10,000 บำทต่อท่ำน โดย
ตอ้งด าเนินการโอนเงินภายใน 1-2 วนันบัจากวนัท่ีท าการจองและส่งใบเรียกเก็บเงิน  และ ช าระส่วนท่ีเหลือก่อน
วนัเดินทางอยา่งนอ้ย  35 วนัล่วงหนา้  หากไม่ช าระมัดจ าตามก าหนด ขออนุญาตตัดท่ีน่ังให้ลกูค้าท่านอ่ืนท่ีรออยู่    การช าระ
ไม่ครบ ทางผูจ้ดัถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข หรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดใด ผูจ้ดัมีสิทธิ
ยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทางและขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินตามเง่ือนไขการยกเลิก 
 
 
 



เม่ือท่านไดท้ ารายการจองทวัร์ กบั เอก็ซ์ซอติก ฮอลิเดย ์จากนั้น เจา้หนา้ท่ีจะติดต่อกลบั 
เพื่อแจง้นดัวนั ช าระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผา่นธนาคาร ดงัต่อไปน้ี 

ธนาคาร สาขา ช่ือบัญชี ประเภท หมายเลขบัญชี 

 

เดอะมอลล์ บางกะปิ บ.เอก็ซ์ซอติก ฮอลเิดย์ จ ากดั ออมทรัพย์ 281-222986-8 

 

สาขาย่อยเดอะมอลล์ บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ ออมทรัพย์ 732-2-31864-9  
กำรยกเลกิ
กำรจอง   
 

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

2)  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-24 วนั - เก็บค่าใชจ่้าย 10,000  ยกเวน้ช่วงเทศกาล High Season  12,000 - 18,000 บาท   
3)  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-23 วนั - เก็บค่าใชจ่้าย 80% ของราคาทวัร์  ยกเวน้ช่วงเทศกาล High Season  เก็บค่าบริการ 100%   
4)  ยกเลิกก่อนการเดินทางวนัเดินทาง หรือ 1-14 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%   
(ราคาทัวร์เป็นการซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไขกับทางสายการบินและทางผู้ จัดทัวร์เส้นทางเกาหลี จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการ
ท้ังหมดไม่ว่ากรณีใดใด) โดยเฉพาะช่วงเทศกาล High Season หรือ ฤดูกาลท่องเท่ียวของเกาหลี    
การคืนเงินทุกกรณี  ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีท าการของผูจ้ดั
อย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ 
หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ  และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น 

สำยกำรบินและตั๋วเคร่ืองบิน 
ในกำรส ำรองที่น่ังและกำรใส่ช่ือในระบบส ำรองที่น่ัง  ผูเ้ดินทางตอ้งส่งส าเนาของหนงัสือเดินทาง ( Passport ) ท่ีชดัเจน หรือ ส่งรายละะ
รายละเอียดท่ีสายการบินตอ้งการ (ภาษาองักฤษ) เช่น ค าน าหนา้ช่ือ ช่ือและนามสกุล วนัเดือนปีเกิด เลขท่ีพาสปรอต วนัหมดอาย ุ( โดยเซ็นตช่ื์อ
และเขียนยืนยนัรับรองเอกสารเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ทางผูจ้ดั )  หากไม่มีการส่งขอ้มูลทั้งหมดในพาสปรอตเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ทางผูจ้ดั 
และเกิดการออกช่ือนามสกุลในตัว๋หรือบตัรโดยสารผิดพลาด อาจมีผลให้ผูโ้ดยสายจะตอ้งรับผิดชอบในค่าใชจ่้ายใหม่ท่ีจะเกิดข้ึนทั้งหมด และ
สายการบินไม่มีระบบเสียค่าใชจ่้ายเพ่ือแกไ้ขตวัสะกดค าน าหนา้ช่ือ / ช่ือ / นามสกลุ หรือ การเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทาง 

หำกท่ำนต้องซ้ือบัตรโดยสำรภำยในประเทศ  (เคร่ืองบิน รถทัวร์, รถไฟ) เพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ   กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสาร
ภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาการเดินทางได ้     ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าชา้หรือการเปล่ียนแปลงเวลาของเท่ียวบิน
หรือการเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง 

ตั๋วสำยกำรบินไม่สำมำรถระบุที่น่ัง ซ้ือแบบใช้วิธี RANDOM คือสุ่มเลือกที่โดยระบบสำยกำรบิน   การจัดท่ีนั่งบนเคร่ืองบิน 
เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้แต่จะท าการ Request ใหไ้ดเ้ท่านั้น    

กำรเช็คอนิตั๋วเดินทำงทีเ่คำเตอร์สำยกำรบิน  เงื่อนไข 
• เคาน์เตอร์เช็คอินจะเปิดใหบ้ริการก่อนเวลาเคร่ืองออกสาม (3) ชัว่โมง เคาน์เตอร์ จะปิดใหบ้ริการก่อนเวลาออกเดินทาง  (90) นาที  ผูโ้ดยสาร

จ าเป็นตอ้งด าเนินการใหเ้รียบร้อยภายในระยะเวลาท่ีไดร้ะบุไว ้ทั้งน้ีไม่วา่ในกรณีใดๆ  สายการบินสงวนสิทธิในการปฏิเสธการเดินทาง โดย
ไม่มีการคืนเงินค่า โดยสารท่ีท่านไดช้ าระไปแลว้  

• ไม่แสดงตนหรือยนืยนัความเป็นตวัท่านต่อพนกังานของสายการบิน 
• ไม่อาจแสดงเอกสารไดอ้ยา่งครบถว้นและถูกตอ้ง (เอกสารการเดินทางท่ีช ารุดไม่สมบูรณ์จดัวา่เป็นเอกสารท่ีไม่ถูกตอ้ง)  
• ส าหรับท่านตอ้งมีตราอนุญาตเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ (วซ่ีา) ซ่ึงจ าเป็นต่อการเดินทางไปยงัสถานท่ีต่างๆ   หรือ  เอกสารการเจง้เขา้

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

พนกังานของสายการบินไม่วา่โดยการกระท าหรือโดยวาจา 
• หากรัฐบาลหรือหน่วยงานอ่ืนไม่อนุญาตใหท่้านเดินทางหรือข้ึนเคร่ืองบิน 

http://www.exoticontour.com/
http://www.exoticontour.com/ExoticTour/home/payment.php


• หากสายการบินเห็นควรว่าไม่สมควรแก่การเดินทางเน่ืองจากอาการเมาสุราหรือมีลกัษณะอาการท่ีเป็นอนัตรายอย่างเห็นไดช้ัดในทาง
การแพทย ์และ/หรือ  หากสายการบินเห็นควรวา่ไม่เหมาะสมในการเดินทางโดยเหตุผลทางการแพทย ์หรือเง่ือนไขทางการแพทยข์องท่าน
อาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพแก่ผูโ้ดยสารอ่ืน 

อุ่นใจเพิม่  เน่ืองจากการเดินทางนั้นเตม็ไปดว้ยความเส่ียง และความรับผิดชอบของทางสายการบินท่ีมีต่อผูโ้ดยสาร
นั้นมีจ ากดั ดงันั้นจึงแนะน าให้ ซ้ือประกนัภยัการเดินทางและสุขภาพเพิ่มเติม ท่านสามารถเลือกซ้ือความคุม้ครองตามท่ี
ท่านตอ้งการ โดยเฉพาะกรณี เกิดเหตุเจ็บป่วยจะมีความสามารถในการจ่ายค่ารักษาได้ เน่ืองจากหากเกิดเหตุดงักล่าวข้ึนใน
ต่างประเทศ เช่น ประเทศเกาหลีใต ้จะมีค่าใชจ่้ายท่ีสูงมาก 

เพือ่ควำมคุ้มครองบำดเจ็บ เจ็บป่วย ไฟล์ยกเลกิ ตกเคร่ือง ยกเลกิเดินทำง กระเป๋ำหำย พำสปรอร์ตหำย ทมีแพทย์แกเฉิก 

❖ แผนคุ้มครองสุขภำพ เพยีง 200 บำท  รักษาพยาบาล+สุขภาพ – อุบติัเหตุ – ยา้ยฉุกเฉิน+ส่งศพ – ทีมแพทยฉุ์กเฉิน 

❖ แผนคุ้มครองสุขภำพ เพยีง 500 บำท  รักษาพยาบาล+สุขภาพ – อุบติัเหตุ – ยา้ยฉุกเฉิน+ส่งศพ – ทีมแพทยฉุ์กเฉิน – ยกเลิก

การเดินทาง – ลดจ านวนวนัเดินทาง – กระเป๋าเดินทางหายหรือเสียหาย – ความล่าชา้ของระบบขนส่งมวลชน – ความล่าชา้ของสัมภาระ – 
การจ้ีโดยสลดัอากาศ – การพลาดต่อเท่ียวบิน – พาสปอร์ตหาย – ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก – เงินชดเชยระหวา่งรักษาตวัในต่างประเทศ 



ขอ้ตกลงและเง่ือนไขการเดินทางท่องเที่ยวกบัเรา 

• จดัใหเ้ฉพาะลกูคา้ท่ีประสงคจ์ะไปท่องเท่ียวตามรายการของทวัรทุ์กวนัเท่าน้ัน  หากท่านไม่สามารถร่วมทวัรทุ์กวนั แค่สมคัรมาร่วมทวัร์

เพียงเพื่อการใชต้ัว๋เคร่ืองบินและท่ีพกัในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวร์ในบางวนั ทางบริษัทจะคิดค่า

ด าเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USDต่อท่าน  (ก่อนซ้ือทัวร์ จะต้องแจง้ความประสงค์ท่ีเป็นจริง เพื่อทางผูจ้ดัจะไดค้ิด

ค่าบริการท่ีเหมาะสม)   หมายเหตุ หากการไปพบเพ่ือนหรือญาติหรือไปติดต่อธุรกิจหรือท่องเท่ียวอิสระ ท าหลงัจากท่ีรายการเสร็จส้ินในแต่ละ

วนัแลว้ ไมเ่ป็นเหตุท่ีทางผูจ้ดั จะตดัการใหบ้ริการท่านแต่อยา่งใด  

• ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไม่ขายใหแ้ก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น หรือ มีโรคประจ าตวับางอยา่ง หรือ ทอ้งอ่อนหรือทอ้งแก่มาก หรือ มีเด็กอายุ 1-2 ปี 

หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุสงฆ ์หรือ นักบวช (ก่อนซ้ือทวัร ์จะตอ้งแจง้ เพ่ือหาขอ้ตกลงร่วมกนั เพราะเราค านึงถึงความปลอดภยัและเพ่ือสรา้ง

ความสุขแก่คณะผูเ้ดินทาง)   

• ขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัท่านผูเ้ดินทางท่ีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศเกาหลีใตเ้พ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการอ่ืนใดอนัมิใช่การท่องเท่ียว  

• การเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวในทุกการเดินทางอาจเกิดการเปล่ียนแปลง   ดงัน้ี รายการท่องเท่ียว เมนูอาหาร โรงแรมท่ีพกั รถทวัรใ์นแต่ละ

วนัท่ีไดจ้ดัเตรียมไว ้(ทั้งช่วงน าเสนอ ช่วงสรุป และช่วงเดินทางจริง) ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงหรือปรบัปรุง  โดยพยายามท่ีจะตามรายการ

สรุปใหต้รงมากท่ีสุด หรือในระดบั หรือในคุณภาพท่ีใกลก้นัมากท่ีสุด 

• ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรบัผิดชอบคา่เสียหายท่ีเกิดกบัชีวติ ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย ความตาย อุบติัเหตุต่างๆ  สูญหายในทรพัยสิ์น

หรืออยา่งอ่ืน การนัดหยุดงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวติั  และอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึ้ นทางตรงหรือทางออ้ม  

• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทนหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน ( ความสูญหายหรือ

เสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ของเท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยุบเท่ียวบินรวมกนั ตารางการการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง เน่ือง จาก

สายการบินพิจารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย ์หรือเหตุผลทางดา้นความปลอดภยั เป็นตน้  โดยจะ

ปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จ ากดัความรบัผิดชอบของแต่ละสายการบิน )  บริษัทขนส่ง  รถโดยสาร  เรือบริการ หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ  ท่ีจะ

ส่งผลท าใหเ้สียเวลาหรือยกเลิกรายการท่องเท่ียวทวัรบ์างรายการหรือทั้งหมด  ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกรอ้งค่าเสียหาย ไม่วา่ในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

ทั้งค่าเสียเวลา  คา่เสียโอกาส ค่าเสียความรูสึ้ก และค่าใชจ้่ายท่ีบริษัทจ่ายไปแลว้ เป็นตน้   ขอใหท้ราบวา่  ผูจ้ดัจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะ

ประสานงานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ลกูคา้ แต่จะไมคื่นเงิน  

• มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมมี่สิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของผูจ้ดัก ากบั  

• ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการช าระคา่ทวัรใ์นลกัษณะเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ เช่น ไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร

เดินทางไมถู่กตอ้ง การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ   ไมร่บัประทานอาหารบางมื้ อ ไมเ่ท่ียวบางรายการ เป็นตน้ 

• ขอความร่วมมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทางหากผูจ้ดัหรือตวัแทนของประเทศท่ีท่านไดเ้ดินทางมา เดินทางไปสู่ หรือเดินทางผ่าน  เห็นวา่

ผูโ้ดยสารประพฤติตนท่ีอาจก่อใหเ้กิดอันตรายต่อผูเ้ดินทางอ่ืนๆ หรือทรพัยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบัติหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ี (ตัวแทน)  หรือไม่

ปฏิบัติตามค าช้ีแจงของเจา้หน้าท่ี (ตัวแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือป้องกันไม่ใหค้วามประพฤติดงักล่าวด าเนินต่อไป ซ่ึง

รวมไปถึงการยบัยั้ง และปฏิเสธใหบ้ริการ 

• การชอ้ปป้ิงการเลือกซ้ือของนักท่องเท่ียว เป็นส่วนหน่ึงของการท่องเท่ียว โดยเฉพาะการท่องเท่ียวประเทศเกาหลีใต ้ซ่ึงเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีคนไทย

ช่ืนชอบ   โปรแกรมทวัรอ์าจจะมีการรายการพาไปชอ้ปป้ิงยงัสถานท่ีต่างๆ โดยการเลือกซ้ือของทุกอย่างเป็นเร่ืองการตัดสินใจส่วนตัวเสมอ   และ 

ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบทุกการซ้ือของท่าน 

• กระเป๋าลูกคา้ตอ้งยอมรบัในความเส่ียงของกระเป๋าทุกใบของตวัเอง (ท่านสามารถเลือกซ้ือประกนัเพ่ิม เก่ียวกบัสมัภาระกระเป๋า เพราะสายการบิน

มีก าหนดการจ ากดัความรบัผิดชอบต่อสมัภาระ)  ทางทวัรจ์ะไม่รบัผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าชา้ อุบติัเหตุ ท่ีเกิดจากกรณีใดๆ ทั้งส้ิน  ซ่ึง

ลูกคา้ตอ้งเขา้ใจว่า โดยปกติทุกฝ่าย เช่น คนขบัรถ  มัคคุเทศก์ หรือ หัวหน้าทัวร์  ถึงแมจ้ะพยายามในการดูแลและระวงัเร่ืองสัมภาระกระเป๋า

เดินทางลกูคา้ 

ผูร้ว่มเดนิทางตกลงปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการเดนิทางน้ีทกุประการและในกรณีมีขอ้พิพาท ใหถ้ือค าตดัสินของผูจ้ดัเป็นท่ีส้ินสดุ 

 


