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กนัยา ช่วงเฉลิมฉลองฤดเูก็บเกี่ยว ลัล้ลา อากาศเยน็สบาย พกัรอ้นด่วน

Snow Seoul Cruise  เกาหลี 5 วัน จัดเต็มกันยา2017
โปรพิเศษ..ชวนคณุไปห่มหนาวอาบหิมะ ช่วง ช่วงฤดใูบไมเ้ปลี่ยนสี 

จ าน น นั ราคาเดยีว (บาท) เทดินีาง สาวการบิน กรุ๊ปคณะ ปกติ 

   5  นั 12,900 กนัยายน 2017 Budget Airlines 25-30 ี่านต่อคณะ 
โปรแกรมท่องเทีย่ว  โลกแห่งน ำ้แข็ง & หิมะ OneMount - เกำะนำมิ - บตัร Special Pass Ticket ชดุพิเศษที่

สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์ (โลกสวนสตัวเ์ปิดท่ี Lost Valley + เลน่เคร่ืองเลน่ไดไ้มจ่ ำกดัรอบ) – ศนูยโ์สม

เกำหลี – เคร่ืองส ำอำงเกำหลี – พระรำชวังมรดกโลกชงัดก – ผำ่นชมบลเูฮำ้ส ์  – พิพิธภณัฑภ์ำพวำด

ลวงตำสี่มติ ิพิพิธภณัฑน์ ำ้แขง็ Ice Museum พิพิธภณัฑร์กั Love Museum – ภเูขำนมัซำน และ 

หอยคอย N Tower - พิพิธภณัฑส์ำหร่ำยและแตง่ชดุฮนับก - เต็มอ่ิม 3 ชัว่โมงเต็มย่ำนแฟชัน่ฮิปเมียงดอง   

วา๊ววว ฟร ี!! บฟุเฟ่ตบ์นเรอืส าราญ Ara Cruise  

Hot สดุสดุ “Seoullo 7017” สะพานลอยฟ้า ไอคอนนิคแห่งใหมก่รงุโซล 
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Itinerary  Snow Seoul Cruise  เกาหลี 5 วัน จัดเต็มกันยา2017 

จ าน น นั ราคาเดยีว (บาท) เทดินีาง สาวการบิน กรุ๊ปคณะ ปกติ 

   5  นั 12,900 กนัยายน 2017 Budget Airlines 25-30 ี่านต่อคณะ 
 นัเทดินีาง 5  นั 3 คืน (พกั 3 คืน @ โรงแรมในกรุงโซลหรืออินชอนหรือจงัห ดัเทค่วงก่โด)  ระดบั  3 ดา เทกาหล่ 

รถโคช บริการด ้วรถซ่ึงม่ขนาดของรถจะเทป็นไปตามจ าน นของผูโ้ดวสาร ปกติก 25 หรือ 30 หรือ 40 หรือ 45 ี่่นัง่   

อาหาร อาหารเทชา้@โรงแรม 3 ม้ือ อาหารกลาง นัและค ่า@หอ้งอาหารีอ้งถ่ิน 6 ม้ือ ฟรี ! น ำ้แร่ด่ืมบนรถวนัละ 1 ขวด 

มคัคุเทีศก ์ ช านาญเทส้นีางเทกาหล่โดวตรง             
ขอบคุณท่ีมำของภำพดีดีจำกกำรท่องเท่ียวเกำหลี  www.visitkorea.co.kr   ภำพท้ังหมดท่ีแสดงใช้เพ่ือประกอบควำมเข้ำใจ  

เที่่ว บิน ขอสง นสิีธ์ิเทปล่่วนแปลงเที่่ว บินและตารางการบินของสาวการบินตามี่่ไดอ้นุมติั 
(ท่ีน่ังจ ำกัดในแต่ละวนั จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 

สาวการบิน BKK-ICN เท ลาออก เท ลาถึง ICN-BKK เท ลาออก เท ลาถึง 
T’way (TW) TW102 0125 0835 TW101 2005 0010+1 
Jin Air (LJ) LJ002 0100 0800 LJ001 1935 2340 

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

Eastar* Jet (ZE) ZE512 2225 0620+1 ZE511 1740 2125 

โปรดตร จสอบ อาว ุของหนงัสือเทดินีาง ( Passport ) ของผูโ้ดวสาร  า่จะตอ้งคงม่อาวเุทหลือ ณ  นัเทดินีาง มากก า่ 6 เทดือนข้ึนไป 
และหนงัสือเทดินีางเทหลือหนา้กระดาษเทพ่วงพอใหเ้ทจา้หนา้ี่่ตร จคนไดป้ระีบัตรา หนงัสือเทดินีางอวูใ่นสภาพี่่ด่ (ไม่ช ารุด) 

วนั รายการท่องเทีย่ว B L D 

 นัแรก สนามบินสุ รรณภูมิ    - - - 

 นัี่่สอง สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต ้ –  โลกแห่งหิมะและน ้ าแข็งี่่ใหญ่ี่่สุด  One Mount " 
Snow Park "  –  เทกาะดงัของในหมู่นกัี่องเที่่ว  “ เทกาะนามิ “ 

 พิเศษ ! บุฟเฟ่ตบ์นเรือส าราญ Ara Cruise 
 พกั 3 คืน @ โรงแรมในกรุงโซลหรืออินชอนหรือจงัหวดัเคียงกีโด 

- X X 

 นัี่่สาม เติมเต็มความสุขท่ีสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ หรือ “ ดิสนียแ์ลนด์เกาหลี  ” รวมบตัร Special Pass Ticket  
เล่นเคร่ืองเล่นไดไ้ม่จ ากดัรอบ  อีกทั้งสามารถเท่ียวสวนสัตวเ์ปิด และช่ืนชมดอกไมต้ามฤดูกาล –  ศูนยโ์สม
เกาหลี – ศูนยเ์คร่ืองส าอางเวชส าอาง – พิพิธภณัฑส์าหร่าว ฟร่!!! แต่งชุดฮนับก – ภูเขานมัซานหอคอย N 
Tower  สายเคเบ้ิล Love Rock Cable  

X X X 

 นัี่่ส่่ กรุงโซล  – ศูนวฮ์๊อกเทก็ตนามู –  พิพิธภณัฑภ์าพ าดล งตาส่่มิติ พิพิธภณัฑน์ ้ าแข็ง Ice Museum พิธภณัฑ์
แห่งรัก  Love Museum – พระราช งัมรดกโลกชงัดก – ผ่านชมบลูเฮา้ส์  –  ดิวต้ีฟรี – เต็มอ่ิม 3 ชัว่โมง
เตม็เมียงดอง " ถนนแฟชัน่ของเกาหลี "  

X X - 

 นัี่่หา้ กรุงโซล  – ศูนยน์ ้ ามนัสนเข็มแดง Red Pine – ไอคอนนิคแห่งใหม่กรุงโซล สะพานลอวฟ้า “Seoullo 

7017”–  แวะซ้ือของฝากติดไมติ้ดมือท่ีศูนยร์วมของพ้ืนเมือง (ละลายเงินวอน) – สนามบินนานาชาติอินชอน 
X X - 

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

อาหาร  เมนูจดัเต็มเพ่ือสุขภาพหลากหลายไม่ซ ้ ากนั #บาร์บีคิวไฟหรือบลูโกกิ #ไก่ีคัคาลบ้่ #หมอ้ไฟเห็ดโพซดชาบู  #ไก่ตุ๋นโสม  #พิเศษ !! 
บุฟเฟ่ตอ์ร่อยล ้าบาร์บีคิวป้ิงยา่งสไตลเ์กาหลี # พิเศษ ! บุฟเฟ่ตบ์นเรือส าราญ Ara Cruise  
 

DAY วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ    เทชา้ กลาง นั เทวน็หรือค ่า 

1 
เจ้าหน้าที่รอต้อนรับดูแล มอบเอกสาร และอธิบายเพิม่เติม  (นัดหมายแต่ละคณะ
ก่อนออกเดินทาง 3 ช่ัวโมงล่วงหน้าก่อนเคร่ืองออก)   

- - - 

ค า่ หน้าเคาน์เตอร์ สายการบิน ใกล้ประตูทางเข้า  

พร้อมกนัี่่ชั้น 4 ผูโ้ดวสารขาออก เทช็คอินหมาวเทลข  F   Jeju Air (7C) หมาวเทลข   3-4 

พร้อมกนัี่่ชั้น 4 ผูโ้ดวสารขาออก เทช็คอินหมาวเทลข  D   Jin Air (LJ) หมาวเทลข   3 

พร้อมกนัี่่ชั้น 4 ผูโ้ดวสารขาออก เทช็คอินหมาวเทลข  M   Eastar* Jet  (ZE) หมาวเทลข  5-6 

พร้อมกนัี่่ชั้น 4 ผูโ้ดวสารขาออก เทช็คอินหมาวเทลข  L   T’way   (TW) หมาวเทลข  5-6 

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

หากท่านต้องซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลับกรุงเทพฯ 
กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาเดินทางได ้

ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าชา้หรือการเปล่ียนแปลงเวลาของเท่ียวบินหรือการเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง 
 

ขอ้แนะน า 
 หากี่านม่ปัญหาเทร่ืองอาหารกรุณาแจง้ีางผูจ้ดัีราบล่ งหนา้ 
 หา้มน าผลไมแ้ละเทน้ือสตั ์ี ุกชนิดเทขา้ประเทีศเทกาหล่ใต ้หากพบจะตอ้งเทส่วค่าปรับ 
 เทตร่วมสมัภาระขนาดกลาง เทน่ืองจากโรงแรมี่่พกัในเทกาหล่ไม่ม่บริกรช่ ว (แนะน า ตลอดีริปจะตอ้งดูแลกระเทป๋าวกข้ึนลงห้องด ้วต ัี่าน

เทอง เทพ่ือป้องกนัหลาวกรณ่ี่่อาจเทกิดข้ึนได)้   
 กระเทป๋าีุกใบจะตอ้งฝากใหก้บัีางเทจา้หนา้ี่่สาวการบินด ้วต ัี่านเทองตามนโวบาวรักษาค ามปลอดภวัของสาวการบิน 
 ีรัพวสิ์นม่ค่าและแตกหกัง่าว  เทช่น เทงิน อญัมณ่  อุปกรณ์อิเทลก็ีรอนิกส์ คอมพิ เทตอร์ กลอ้งถ่าวรูป อุปกรณ์ ่ด่โอ เทอกสารี่่แลกเทปล่่วนเทป็น

เทงินได ้ เทอกสารีางธุรกิจ หนงัสือเทดินีาง เทก็บติดต ัเทสมอ 

 สนามบินสุ รรณภูมิ  “ ไม่ม่การประกาศเทร่วกลูกคา้ข้ึนเทคร่ือง ”  กรุณารอี่่ประตูข้ึนเทคร่ืองอวา่งนอ้ว 30 นาี่ ก่อนเท ลาเทคร่ืองออก 
 น าเทส้ือแจ็คแก็ตติดต ัข้ึนเทคร่ืองด ้ว เทพราะอากาศอาจจะเทวน็และเทพ่ือการพกัผ่อนี่่อบอุ่น  (ส าหรับ มือใหม่ หรือ คนกล ั นัแรกๆ จะ jetlag 

หรืออาการเทมาเท ลาจากการเทปล่่วนโซนเท ลาของโลก แนะน า :  นอนให้มากี่่สุด หรือ ีานวาแกเ้ทมา เทพราะม่ม่ฤีธ์ิี าให้นอนหลบั ไม่ด่ืม
สุราหรือของมึนเทมา และด่ืมน ้ ามากๆ) 

 

DAY วนัทีส่อง  สนามบินนานาชาติอนิชอน ประเทศเกาหลใีต้ – เคียงกโีด เทชา้ กลาง นั เทวน็หรือค ่า 

2 เท ลาี่่เทกาหล่ใตเ้ทร็ ก า่ไีว 2 ชั ่โมง | เท ลาบินประมาณ 5-6 ช.ม. - x x 
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ออกเทดินีางสู่ประเทีศเทกาหล่ใต ้โดวสาวการบิน   JIN AIR (LJ), JEJU AIR (7C), Eastar* Jet (ZE), T’way (TW)  
บำงสำยกำรบินมีชุดกล่องสแนค็บลอ็กให้ผู้โดยสำรบนเคร่ืองบิน และมีบริกำร Air Cafe จ ำหน่ำย  อำหำร เคร่ืองด่ืม และขนมคบเคีย้ว 

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

เพื่อใหร้ายการท่องเท่ียวเป็นไปตามก าหนดการ  ทางคณะทวัร์จะออกเดินทางจากสนามบินหลงัเวลาเคร่ืองลง
ประมาณ 1.40 ชัว่โมง ท่านท่ีติดสัมภาษณ์ท่ีด่านตรวจคนเขา้เมือง  หากท่านผา่นเขา้เมืองเรียบร้อย ท่านตอ้ง
เดินทางไปพบกบัคณะทวัร์ดว้ยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทางผูจ้ดัได ้ 

 
 
 
 
 
 

เชา้ โลกแห่งลานน ้าแข็งเล่นหิมะ 365 วัน@ Snow Park One Mount  ตั้งอยูท่ี่เมือง GOYANG แหล่ง

ท่องเท่ียวใหม่ล่าสุดใกลก้รุงโซล ดว้ยพ้ืนท่ีมากถึง 161,602 ตารางเมตร ภายในแบ่งพ้ืนท่ีเป็นหลายส่วนพร้อมดว้ยส่ิงอ านวย
ความสะดวกมากมาย เช่น Fitness & Golf, Club, Water Park, Shopping Mall, Roof Garden, Snow Park เป็นตน้ 
นอกจากน้ียงัเคยเป็นสถานท่ีถ่ายท ามิวสิควีดีโอเพลง "เจนเทิลแมน" (Gentleman) ของ "ไซ" หรือ"ปาร์ค แจ-ซงั" นกัร้อง
หนุ่มชาวเกาหลีใต ้เจา้ของเพลง "กงันมั สไตล"์ ท่ีโด่งดงัไปทัว่โลก หรือ แมก้ระทัง่รายการยอดฮิต Running Man ก็เคยมา
ถ่ายท าท่ีน่ี  ท่านสามารถซ้ือบตัรเขา้สู่โลกแห่งสวนหิมะและสวนน ้ าแข็ง " Snow Park " ในร่มท่ีใหญ่สุดของประเทศเกาหลี 
ณ ขณะน้ี  โดยท่านสามารถเพลิดเพลินกบัการข่ีเคร่ืองเล่นสุดน่ารักบนลานน ้ าแขง็ เช่น  จกัรยานคู่รัก จกัรยานเด่ียว รถเฟอร์ร่ี 
กะบะสเลดแซนตา้ เป็นตน้ หรือ เขา้สู่โลกของหิมะท่ีอุณหภูมิติลบ -2 องศาเซลเซียส กบั การเล่นสโนสเลคบนลานหิมะ (มี
การจ ากดัอาย)ุ หรือสนุกกบัการตดัหิมะเล่นกนัแบบลืมอายกุนั ( ค่าบัตรเข้า Snow Park ค่าถงุมือ ค่าเช่าเส้ือแจ็คเกต็สกี ค่าเช่า
รองเท้าสเกต็ ค่าสุนัขฮักกีล้ากเล่ือน Dog Sledge บนลานน า้แขง็ส าหรับเดก็ ไม่รวมไว้ในค่าทัวร์ ฝากไกด์ช่วยซ้ือได้) 

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

บ่ายบ่าย เกาะนามิ (Nami) นัง่เรือเฟอร์ร่ีท่ีท่าเรือขา้มฟากไปยงัเกาะนามิ (Nami) สถานท่ีโรแมนติกอีกแห่งหน่ึงส าหรับคู่รักคู่หนุ่ม
สาว ครอบครัว เพ่ือนๆ เกาะนามิมีรูปร่างเหมือนใบไมท่ี้ลอยอยู ่ ณ ท่ีแห่งน้ี ท่านสามารถเช่าจกัรยานหรือมอเตอร์ไบท์เท่ียว
รอบเกาะ เดินเล่นชมสวนเกาหลี คาราวะสุสานนายพลนามิ  เดินผ่านกลางแมกไมแ้ห่งสวนสนท่ีสูงเสียดฟ้าเพ่ือสุขภาพ ผ่าน
ดงตน้สน ดอกสน ตน้เกาลดั เลือกนั่ งท่ีมา้นั่งขา้งชายฝ่ังเพ่ือชมบรรยากาศโรแมนติกใตเ้งาไม ้มองดูพนัธ์ุสัตวต์่างๆ  เช่น
นกกระจอกเทศ กระต่าย กระรอก เป็ด กวาง ไดเ้วลาสมควร นัง่เรือกลบัมายงัฝ่ัง    



หนา้ Tour Code Program Day ช่ือกลาง ธุรกิจน าเที่่ว    Update 

5 35-SSC0900-1 Snow Seoul Cruise Sep 5 Smile to Korea  16Aug17 

มาตรฐานทวัรเ์กาหลี-ราคาถูกและคุม้-พิสจูน์ดว้ยผลงาน ดีลคุณภาพ ไม่ชะโงกทวัร ์

ก่อนซ้ือทวัร ์ศึกษารายละเอียด เช็คใบอนุญาต เยีย่มบริษัท จ่ายเงินใหก้รรมการผูม้ีอ านาจ เพื่อไม่โดนทวัรโ์กง 

เพิ่มคุณค่าการเดินทาง ร่วมเดินทางไปกบัเรา " การเดินทาง " ของคุณ จะสุขสนุกกว่าท่ีเคย กบัผูช้ านาญทวัรเ์กาหลีกว่า 19 ปี 

ค ่า ลิม้ลองเมนูดังตามละคร Winter Love Song “ ทคัคาลบี “  หรือไก่บาร์บีคิวผดัซอสเกาหลีแห่งเมืองชุนชอน   
หลงัอาหารค ่า พาท่านเขา้เช็คอินท่ีพกั ณ โรงแรม  Incheon Bliss, Incheon Charis, Suwon Reve, Seoul Diamant, Seoul L'Art, 

(3 ดาวเกาหลี) หรือเทียบเท่า 
 

DAY วนัทีส่าม   เคียงกโีด - กรุงโซล  เทชา้ กลาง นั เทวน็หรือค ่า 

3  x x x 

เชา้  อาหารเช้า แบบอเมริกนัเกาหลชุีด หรือ เซมิ ที ่ห้องอาหารโรงแรม 
 
 
 
 
 
 
 

เชา้ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – Everland “ ดิสนียแ์ลนดเ์กาหลี ”  สวนเปิดในหุบเขาท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของประเทศ มี Festival 
World จะประกอบไปดว้ย Global Fair, American Adventure, Magic Land, European Adventure และ Equatorial Adventure 
และ Zootopia ท่านสามารถปล่อยความแก่และเติมเต็มความสุขของท่านดว้ยบตัร Special Pass Ticket สนุกสนานกบัเคร่ือง
เล่นต่างๆ  ซ่ึงท่านสามารถเลือกเล่นเคร่ืองเล่นไดไ้ม่จ ากัดรอบ  ไม่ว่าจะเป็นทีเอ็กเพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบดั ชาร์ป 
โรงหนังสามมิติ บ้านผีสิงหมุน ตีลงักาสองตลบ ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ท่ีน่ี ชมความน่ารักของหมีท่ี
สามารถส่ือสารกบัคนขบัไดอ้ยา่งดี อีกทั้งยงัมี LINE Store ส าหรับ ชาวสาวก LINE ใหแ้ช๊ะภาพ  คร้ังแรกของโลก !  เปิดโลก
สวนสัตวเ์ปิดท่ี Lost Valley กบัรถบสัสะเท้ินน ้ าสะเท้ินบก และอ่ืนๆ  อีกทั้งให้สาวกชาว K-POP  ไดมี้โอกาสชมคอนเสิร์ต 
K-POP ผ่านเทคนิคพิเศษเสมือนจริง “ HOLOGRAM “ ท่ีท าให้ท่านรู้สึกวา่ก าลงัรับชมศิลปินท าการแสดงตวัเป็นๆ ต่อหนา้
เรา  กบัศิลปินนกัร้องจากค่ายดงัในเกาหลี  (มีค่าใชจ่้ายเพ่ิม)  นอกจากน้ีท่านยงัสามารถชอ้ปป้ิงในร้านคา้ของท่ีระลึก และ
สุดทา้ยเดินชมและถ่ายรูปกบัสวนดอกไมซ่ึ้งผลดัเปล่ียนหมุนเวียนตามฤดูกาล เช่น ฤดูร้อนจะเป็นดอกกุหลาบและดอกลิลล่ี
บาน ฤดูใบไมผ้ลิจะเป็นดอกทิวลิปบาน ฤดูใบไมร่้วงจะเป็นดอกเบญจมาศบาน  ขบวนพาเหรดตามวนัเวลา    

เท่ียง บุฟเฟ่ต์อร่อยล า้ !!!  เมนูบาร์บีคิวป้ิงย่างสไตล์เกาหลี  กบัหลากหลายสไตล์ของเน้ือหมูและเน้ือววั (บางร้านอาจมี
บริการเน้ือไก่ และปลาหมึก) ไม่วา่จะเป็นแบบติดมนั แบบสันคอ แบบสามชั้น แบบหมกัเผด็ แบบหมกัหวาน  แบบสดไม่มี
การหมกั แบบเบอร์เกอร์ เป็นตน้ มีบริการขา้วสวย  และเคร่ืองเคียงต่างๆ ใหล้ิ้มลอง   

บ่าย เดินทางเขา้เมืองหลวงกรุงโซล  ท่ีมีประชากรถึง 1 ใน 4 ข  องประเทศ  มีตึก 63 ชั้น ตึกท่ีสูงท่ีสุด  มีแม่น ้ าฮนัไหลผ่านใจกลาง

เมืองหลวงของกรุงโซล   เยีย่มศูนย์โสมเกาหลี  ทุกท่านจะไดรู้้จกัสมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแห่งมวลสมุนไพร  เพราะ
เกาหลีใตเ้ป็นประเทศท่ีมีการผลิตโสมเกาหลีท่ีมีคุณภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลก  ซ่ึงใครใครท่ีไดม้าเท่ียวก็จะช่ืนชอบหาซ้ือเป็น
ของฝากเพราะราคาท่ีถูกว่าเมืองไทยและคุณประโยชน์นานปัการ เช่น ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและ
ปอด ช่วยท าให้จิตใจสงบและเพ่ิมพละก าลงัโดยส่วนรวม  สรรพคุณทางการแพทย ์ช่วยบ ารุงหัวใจ ป้องกนัโรคหัวใจขาด

เลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง  ศูนย์ผลิตภัณฑ์ความงาม เคร่ืองส าอางเวชส าอาง  ให้ท่าน



หนา้ Tour Code Program Day ช่ือกลาง ธุรกิจน าเที่่ว    Update 

6 35-SSC0900-1 Snow Seoul Cruise Sep 5 Smile to Korea  16Aug17 

มาตรฐานทวัรเ์กาหลี-ราคาถูกและคุม้-พิสจูน์ดว้ยผลงาน ดีลคุณภาพ ไม่ชะโงกทวัร ์

ก่อนซ้ือทวัร ์ศึกษารายละเอียด เช็คใบอนุญาต เยีย่มบริษัท จ่ายเงินใหก้รรมการผูม้ีอ านาจ เพื่อไม่โดนทวัรโ์กง 

เพิ่มคุณค่าการเดินทาง ร่วมเดินทางไปกบัเรา " การเดินทาง " ของคุณ จะสุขสนุกกว่าท่ีเคย กบัผูช้ านาญทวัรเ์กาหลีกว่า 19 ปี 

เลือกซ้ือคอสเมติกหลากยี่ห้อคุณภาพท่ีผูห้ญิงชาวเกาหลีทั้งสาวทั้งไม่สาว ลว้นให้ความส าคญักบัเร่ืองผิวหน้าค่อนขา้งมาก 
โดยเฉพาะในกลุ่มบ ารุงผิวพ้ืนฐาน Skin Care และฟังค าแนะน าการดูแลผิวพรรณ จากผูช้  านาญการ 

พพิธิภัณฑ์สาหร่าย + แต่งชุดฮันบก   เป็นท่ีสถานท่ีท่ีจดัแสดงขบวนการ
และขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่ตน้น ้ าจนถึงปลายทางการผลิตออกมาเป็นสาหร่ายกิน
ไดใ้นรูปแบบต่างๆ ให้เรารับประทานได ้ นอกจากน้ี เรายงัสามารถชิมและ
เลือกซ้ือสาหร่ายกลบัไปเป็นของฝากของทานเล่นได ้โดยมีรสต่างๆ อยา่งเช่น 
รถกุง้ รสหมู รถกิมจิ รถวาซาบิ ฯลฯ   จากนั้นเชิญท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ
ชาวเกาหลโีดยการแต่งกายชุดประจ าชาติต่างๆ (ชุดฮันบก) พร้อมถ่ายรูปเป็นที่
ระลกึ เพือ่ไปอวดคนทางบ้าน 

เยน็ เมนูเปิบพสิดาร-ไก่ตุ๋นโสม อาหารวงัในสมยัก่อน เช่ือกนัวา่บ ารุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตวั ในหมอ้ดินร้อน   

หลงัอาหารค ่า พาท่านเขา้เช็คอินท่ีพกั ณ โรงแรม  Incheon Bliss, Incheon Charis, Suwon Reve, Seoul Diamant, Seoul L'Art, 

(3 ดาวเกาหลี) หรือเทียบเท่า 
 

DAY วนัทีส่ี่   กรุงโซล  เทชา้ กลาง นั เทวน็หรือค ่า 

4  x x - 

เชา้ อาหารเช้าแบบอเมริกนัเกาหลชุีด หรือ เซมิ ที ่ห้องอาหารโรงแรม 

 ศูนย์ฮ๊อกเกต็นามู เพื่อนท่ีดีในการด าเนินชีวติ ! “ ฮอ๊กเก็ต ” ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะ
และระดบัสูงเหนือน ้ าทะเล 50-800 เมตร เมลด็ของพนัธ์ุฮอ๊กเก็ตน้ี...ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามารับประทานเพ่ือช่วยดูแลตบั
ใหส้ะอาดแขง็แรง ป้องกนัโรคตบัแขง็ไม่ถูกท าลายจากการด่ืมแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหารและยา       

เชา้ TRICK ART MUSEUM + ICE MUSEUM + LOVE MUSEUM น าท่านอิสระชม TRICK ART MUSEUM  ผลงาน

การสร้างสรรคศิ์ลปะแนวใหม่ "ภาพวาดลวงตาส่ีมิติ"  โดยท่านจะไดส้นุกสนานกบัการถ่ายรูปแอค็ชัน่ท่าทางต่างๆ กบั
ภาพแนวมิติท่ีเกิดจากความคิดสร้างสรรคแ์ละจินตนาการของการ
สร้างภาพโดยใชเ้ทคนิคพิเศษจากภาพแนว AR ท่ีรวมทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร์และการซ้อนภาพโดยกระตุน้ความเคล่ือนไหวของ
ภาพให้มีมิติเหมือนจริงโดยให้ผูช้มเขา้ไปมีส่วนร่วมถ่ายภาพ เม่ือ
ผ่านเขา้ไปในภาพนั้นๆ  ภาพทุกภาพจะออกมาดูประหน่ึง เหมือน
จริงในเหตุการณ์   จนท่านจะอุทานวา่มนัเหมือนจริงมากจนแทบจะ
แยกไม่ออกเลยว่าอนัไหนภาพวาดและของจริง โดยผลงานของ
ท่าน จะสวยงามและส่ีมิติสมค าร ่ าลือหรือไม่ก็ตอ้งให้เพ่ือนติดชม

กนัเอง   “ ICE MUSEUM "  เมืองน ้าแข็งที่ไม่ใช่แค่น ้าแข็งธรรมดา แต่ตระการตาจนคุณอาจจะลืมหนาวไปเลยก็ 
ได ้!  ลองนึกถึงความรู้สึกเม่ือคุณกา้วเขา้ไปในเมืองท่ีทุกอยา่งท าจากน ้ าแข็งภายใต ้อุณหภูมิ  ลบ 4 องศา ! ภายในมีกิจกรรม
หลากหลายใหคุ้ณไดส้มัผสั เช่น สไลเดอร์น ้ าขง็ท่ียาวกวา่ 10 เมตร รถกลางรูดอร์ฟ ทกัทายลุงซานตา้  โพสท่าคู่กบันกเพนก
วิน้ขั้วโลก  ส ารวจบา้นน ้ าแข็งแข็งเอสกิโม  เยี่ยมชมปราสาทน ้ าแข็ง ชมวิวจากบนก าแพงเมืองน ้ าแข็ง  ลองเขา้พกัเช็คอิน
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ก่อนซ้ือทวัร ์ศึกษารายละเอียด เช็คใบอนุญาต เยีย่มบริษัท จ่ายเงินใหก้รรมการผูม้ีอ านาจ เพื่อไม่โดนทวัรโ์กง 

เพิ่มคุณค่าการเดินทาง ร่วมเดินทางไปกบัเรา " การเดินทาง " ของคุณ จะสุขสนุกกว่าท่ีเคย กบัผูช้ านาญทวัรเ์กาหลีกว่า 19 ปี 

โรงแรมน ้ าแขง็ และผลงานศิลปะอ่ืนท่ีท าจากน ้ าแข็งอีกกวา่ 50  ช้ิน  แถมฟรี!!! Love Museum (ผูท่ี้อายตุ  ่ากวา่ 20 ปี
ไม่สามารถเขา้ชมได)้ 

เท่ียง เมนูบาร์บีคิวไฟหรือบลูโกก ิ เป็นเน้ือหมูสไลดห์มกัซอสคนัจงัและเคร่ืองปรุงรส ผดัยา่งขลุกขลิกบนกะทะ  
 
 
 
 
 

บ่าย เยีย่มชมพระราชวงัชังดก-สมบติัแห่งชาติท่ีถูกจดทะเบียนเป็นมรดกทางวฒันธรรมของโลก ถูกกล่าวขานวา่เป็นพระราชวงั
แบบอย่างทางสถาปัตยกรรมและวฒันธรรมทางภูมิประเทศท่ีสวยงามไร้ท่ีติในช่วงเวลาหลายร้อยปีท่ีผ่านมา โดยเฉพาะ
กษตัริยโ์กจอง ซ่ึงเป็นกษตัริยอ์งคสุ์ดทา้ยของราชวงศ์โชซอน ซ่ึงต่อมาทรงถูกบงัคบัให้สละราชสมบติัโดยญ่ีปุ่นในปี ค.ศ. 
1907 แต่พระองคเ์องก็ทรงประทบัอยูท่ี่พระราชวงัแห่งน้ีจนส้ินพระชนมใ์นปี ค.ศ. 1919  

นัง่รถผ่านถนนสายส าคญัท่ีมีการเปิดปิดเป็นเวลา-สถานท่ีตั้งท าเนียบและบลูเฮาท์หรือบา้นประจ าต าแหน่ง
ประธานาธิบดี      

บ่าย ดิวตีฟ้รี (ปัจจุบนัเป็นท่ีนิยมมาก เพราะ ดิวตร้ีฟรีประเทศน้ี มีถึง 5 บริษทัแข่งขนักนั)  เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง ณ  ห้าง
ปลอดภาษีลอ๊ตเตห้รือชินเซเก  ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้แบรนด์เนมน าเขา้จากต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิด รวมทั้ง
สินคา้แบรนดเ์กาหลียอดนิยมท่ีชาวเกาหลี ชาวจีน และชาวญ่ีปุ่น   

บ่าย ภูเขานัมซาน  หอคอย N Tower  สายเคเบิล้ Love Rock Cable   พาท่านข้ึนภูเขานมัซาน Namsan – ภูเขาเพียงลูก
เดียวใจกลางเมืองหลวงและอิสระถ่ายรูปคู่หอคอย N Tower เป็น 1 ใน 17 หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลก  สูงถึง 480 เมตร
เหนือระดบัน ้ าทะเล สถานท่ีละครหนังเกาหลีหรือหนงัไทยสไตลเ์กาหลีมาถ่ายท ากนั (ความเช่ือ: เตรียมแม่กุญแจลูกกุญแจ
เพ่ือไปล็อคกุญแจคู่รัก ณ Love Rock Cable  ซ่ีงเช่ือกนัว่า ถา้ใครข้ึนมาคลอ้งกุญแจและโยนลูกกุญแจท้ิงไป คู่รัก คู่
ครอบครัว คู่เพ่ือน คู่พ่ีนอ้ง คู่มิตรนั้นจะมีความรักท่ีย ัง่ยืนหรือไม่มีใครมาพรากจากกนัได)้  (ค่าบัตรลิฟท์ขึน้สู่จุดชมวิวบน
หอคอย  ไม่รวมไว้ในค่าทัวร์)  

เยน็ เต็มอิ่ม 3 ช่ังโมงเต็มเมียงดอง " ถนนแฟช่ันของเกาหลี "   อิสระชอ้ปป้ิงบริเวณเมียงดอง Myeongdong ถูกขนาน
นามว่า " ถนนแฟชัน่ของเกาหลี " แหล่งรวมความฮิปใหม่ ไม่ตกเทรน ! ราคาระดบักลางถึงสูงเม่ือเทียบกบัตลาดทงแดมุน 
ห้างบูติกหลากยี่ห้อตั้งแต่แบรนด์เนมต่างชาติถึงเกาหลี ร้านเส้ือผา้มีสไตลห์้องเล็กๆ  ร้าน Creative Lifestyle  ร้านรองเทา้ 
ร้านท าผม ร้านเคร่ืองประดบั ร้านคอสเมติก  ร้านกาแฟ ร้านไอศครีม ร้านขนม    

เยน็  *อสิระอาหารค ่า ณ ย่านช้อปป้ิงเมียงดง เพือ่ความคุ้มค่าในการช้อปป้ิง* 
หลงัอาหารค ่า พาท่านเขา้เช็คอินท่ีพกั ณ โรงแรม  Incheon Bliss, Incheon Charis, Suwon Reve, Seoul Diamant, Seoul L'Art, 

(3 ดาวเกาหลี) หรือเทียบเท่า 
 

DAY วนัที่ห้า  กรุงโซล  - สนามบินนานาชาติอนิชอน – กรุงเทพฯ เทชา้ กลาง นั เทวน็หรือค ่า 

5  x x - 

เชา้ อาหารเช้าแบบอเมริกนัเกาหลชุีด หรือ เซมิ ที ่ห้องอาหารโรงแรม 
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 ศูนย์น ้ามันสนเข็มแดง Red Pine  พาท่านเดินทางสู่ ศูนยน์ ้ ามนัสนเข็มแดง Red Pine  ซ่ึงผลิตจากใบสนเข็มแดงใน
ประเทศเกาหลี เป็นงานนวตักรรมวิจัยช้ินใหม่ล่าสุดของเกาหลี เพ่ือช่วยผูท่ี้มีปัญหาเร่ืองไขมนัอุดตนัในเส้นเลือด คลอ
เรสเตอรอลในเลือดสูง ไขขอ้เส่ือม หรือ การไหลหมุนเวียนของเลือด  เป็นตน้ กวา่จะมาท าเป็นน ้ ามนัสนสกดัได ้1 แคปซูล 
ตอ้งใชใ้บสนเขม็แดงประมาณ 2.7 ก.ก.  แนะน าใหทุ้กท่านเลือกซ้ือเป็นของฝากสุขภาพเพ่ือตวัท่านเองและคนท่ีท่านรักหรือ
คนท่ีท่านเคารพ  เพราะเป็นสารอาหารธรรมชาติ ท่ีวจิยัจากโรงพยาบาลชั้นน าในเกาหลีแลว้วา่ ไม่มีผลขา้งเคียง 

 เที่ยวไอคอนนิคแห่งใหม่กรุงโซลที่ต้องไปเช็คอิน  สะพานลอยฟ้า “ Seoullo 7017 ” ท่ีเปล่ียนจากทาง
ส าหรับรถ  ใหเ้ป็นทางส าหรับคน ก่อสร้างสมยัปี 1970 และกลายร่างเป็นสวนลอยฟ้าในปี 2017 น้ี  เพื่อการยกระดบั
คุณภาพชีวติเมืองใหญ่ใหดี้ข้ึน ถือเป็นงานนวตักรรมสีเขียวคู่กบัวฒันธรรมทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยืน  โดยฝีมือกลุ่มนกัออกแบบชั้น
น าเกาหลีใต้ร่วมกับบริษัทสถาปนิกระดับโลกอย่าง MVRD ของ
เดนมาร์ก ตลอดเสน้ทางเดิน เราจะไดส้มัผสักบัตึกต่างๆ ท่ีมีความหมายกบั
ชาวกรุงโซล และสวนกระถางพนัธ์ุไมต้่างๆ กวา่ 200 สายพนัธ์ุทัว่กรุง
โซล ท่ีจะสลบัสับเปล่ียนกนัผลิใบออกดอกกนัตลอดทั้งปี ความดีงามอีก
อย่างคือบนทางเดินยังรายล้อมไปด้วยของดีเกาหลี เช่น ศูนย์ข้อมูล
นกัท่องเท่ียว ร้านกาแฟ ร้านอาหารวา่ง ขนมพ้ืนเมือง  ร้านขายของท่ีระลึก  ร้านรวง  คาเฟ่หนงัสือ ลานกิจกรรม เป็นตน้ มา
เดินช่วงระหวา่งวนัจะไดอ้ารมณ์นึง มาช่วงตอนดึกสะพานก็จะเปิดไฟเรืองแสง ท าให้ไดฟี้ลอีกแบบนึง เรียกไดว้า่มาเท่ียวได้
ทุกเวลาเลย 

เท่ียง เมนูหม้อไฟชาบูเห็ด คลา้ยการตม้รวมมิตรสุก้ีหมอ้ไฟ  ประกอบไปดว้ยเน้ือหมูสไลด ์ผกัและเห็ดและวุน้เสน้เกาหลี   
บ่าย แวะซ้ือของฝากติดไม้ติดมือทีศู่นย์รวมของพืน้เมือง (ละลายเงินวอน)  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 บางสายการบินอาจมีชุดกล่องสแนค็บลอ็กให้ผู้โดยสารบนเคร่ืองบิน 
และยงัมีบริการ Air Cafe จ าหน่าย  อาหาร เคร่ืองด่ืม และขนมคบเคีย้ว ท่ีชาวเกาหลีนิยมกัน 

ค ่า เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ 

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

 
 
 
 
 

https://www.mvrdv.nl/en/home
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เมนูอาหารทวัร์ส าหรับคณะ (ภาพอาหารท่ีแสดงใชเ้พื่อประกอบความเขา้ใจ) 
ลิม้ลองเมนูดังตามละคร Winter Love Song “ ทัคคาลบี “  หรือไก่บาร์บีคิวผดัซอสเกาหลีอาหาร
เล่ืองช่ือของเมืองชุนชอนหรือไก่บาร์บีคิวผดัซอสเกาหลี  น าไก่บาร์บีคิว ตกหรือขา้วเหนียวป้ัน มนัหวาน 
ผกัต่าง ๆ ลงผดัร่วมกบัซอสบาร์บีคิวเกาหลีในกะทะแบน วิธีการทานแบบเม่ียงค าไทยโดยห่อกบัผดักาด
เขียวเกาหลี เม่ือทานไประยะหน่ึง จะน าขา้วสวยและสาหร่ายแห้งมาผดัรวมกบัทคัคาลบี เพ่ือให้เกิดอาหาร
ชนิดใหม่ค่ือทคัคาลบีโปคึมหรือขา้วผดัทคัคาลบีท่ีทั้งหอมและน่าทาน เสริฟพร้อมเคร่ืองเคียง เช่น โอเดง้
ปรุงรส กิมจิ และน ้ าซุปประจ าวนั    
พิเศษสุด !!  อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์บนเรือส าราญ Ara Cruise ท่ีมีให้เลือกหลากหลายสไตล์
เมนูอาหารเกาหลี เสริฟใหท่้านไดล้ิ้มลอง ทั้งของทอด ผดัผดั ตม้ตม้ สลดั เป็นตน้  พร้อมล่องเรือชมคลอง
แห่งแรกของเกาหลี ท่ีเรียกวา่ “GYEONGIN ARA WATERWAY” บนเรือส าราญสุดหรูท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจ 

 
เมนูหมูย่าง คาลบี อาหารพ้ืนเมืองเกาหลีท่ีเล่ืองช่ือและรู้จกักนัดีทัว่โลก มีรสชาติออกหวาน นุ่มและกลม
กล่อม น าเน้ือหมูสต็กหรือหมูช้ินหมกัยา่งบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม และตดัเป็นช้ินพอค า ห่อทานกบัผกักาด
เขียวแบบเม่ียงค าไทย  โดยใส่น ้ าจ้ิมเตา้เจ้ียว (เคร่ืองจ้ิมหมกั ท่ีช่วยชูรสอย่างดี) ตามด้วยขา้วสวยร้อน
เลก็นอ้ย  อยา่ลืม ! ทานเคร่ืองเคียงต่างๆ เพ่ือความสมดุลในการทานแบบหยนิหยาง และ น ้ าซุปสาหร่ายเพ่ือ
การลา้งพิษ  

เมนูบาร์บีคิวไฟหรือบลูโกกิ เป็นอาหารดั้งเดิมของคาบสมุทรเกาหลี ก่อนเมนูคาลบี โดยน าเน้ือหมู
สไลด์หมกัซอสคนัจงัและเคร่ืองปรุงรสต่าง ๆ เม่ือน ามาปรุงจะมีรสออกหวานนุ่ม  เวลาทาน น ามาผดัยา่ง
ขลุกขลิกกบัซุปบลูโกกิบนกะทะแบนพร้อมผกักะหล ่าและเสน้จนัทน์ โดยจะมีลกัษณะออกเป็นแบบน ้ าขน้ 
เพ่ือเป็นน ้ าซุปไวค้ลุกคลิกทานกบัขา้ว เสริฟพร้อมขา้วสวยร้อนและเคร่ืองเคียงต่าง ๆ ประจ าวนัคู่โตะ๊  
เมนูเปิบพิสดาร-ไก่ตุ๋นโสม อาหารวงัในสมยัก่อน เช่ือกนัวา่บ ารุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตวั 
ในหมอ้ดินร้อน  เป็นเมนูอาหารวงัตั้งแต่สมยัราชวงศโ์ซซอน โดยใชไ้ก่ท่ีมีอายวุยัรุ่น ภายในตวัไก่จะมีขา้ว
เหนียว รากโสม พทุราแดงและเคลด็ลบัในการตุ๋นเพ่ือใหร้สชาติกลมกล่อม เน้ือไก่นุ่มและยอ่ย  เสริฟพร้อม
เคร่ืองเคียงคู่โตะ๊  
เมนูหม้อไฟชาบูเห็ด อาหารพ้ืนเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตั้งแต่สมยัมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี 
คลา้ยสุก้ีหมอ้ไฟ   โดยน าเน้ือหมูสไลด ์ตม้รวมมิตรกบัผกัตามฤดู เห็ดเกาหลี วุน้เส้นหรือเส้นก๋วยเต๋ียว  ใบ
บีซูหอม ในหมอ้ไฟ  เสริฟพร้อมน ้ าจ้ิม ขา้วสวย และ เคร่ืองเคียงต่างๆ   
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มาตรฐานทวัรเ์กาหลี-ราคาถูกและคุม้-พิสจูน์ดว้ยผลงาน ดีลคุณภาพ ไม่ชะโงกทวัร ์

ก่อนซ้ือทวัร ์ศึกษารายละเอียด เช็คใบอนุญาต เยีย่มบริษัท จ่ายเงินใหก้รรมการผูม้ีอ านาจ เพื่อไม่โดนทวัรโ์กง 

เพิ่มคุณค่าการเดินทาง ร่วมเดินทางไปกบัเรา " การเดินทาง " ของคุณ จะสุขสนุกกว่าท่ีเคย กบัผูช้ านาญทวัรเ์กาหลีกว่า 19 ปี 

Price & Conditions Snow Seoul Cruise  เกาหลี 5 วัน จัดเต็มกันยา2017  

ราคานีเ้ป็นราคาส าหรับนักท่องเทีย่วชาวไทยหรือผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน (นักท่องเทีย่วต่างประเทศ โปรดเช็ค) 

จ าน น นั ราคาเดยีว (บาท) เทดินีาง สาวการบิน กรุ๊ปคณะ ปกติ 

   5  นั 12,900 กนัยายน 2017 Budget Airlines 25-30 ี่านต่อคณะ 
 

 เทดินีางขั้นต ่าปกติ  20  ี่านผูใ้หญ่ (ี่่นัง่จ ากดั จองและจ่าวก่อนไดสิ้ีธิก่อน จองหลงั อาจตอ้งเทพ่ิมค่าตั ๋)  
 หากต ่าก ่าก าหนด อาจจะไม่ม่ห ัหนา้ี ัรและอาจตอ้งม่การเทปล่่วนแปลงราคา  หากผูเ้ทดินีางีุกี่านวินด่ี่่จะช าระค่าบริการเทพ่ิม

เทพ่ือใหค้ณะเทดินีางได ้ีางเทราวินด่ี่่จะประสานงานในการเทดินีางตามค ามประสงค์ 
 สง นสิีธ์ิในการปรับเทปล่่วนราคาเทพ่ิม หากม่การปรับข้ึนของภาษ่น ้ามนัหรือภาษ่ใดๆ จากสาวการบิน คิดอตัรา ณ  นัี่่ 03/08/17 
 สง นสิีธิในเทร่ืองเที่่ว บินและตารางบิน ราคา และ ราวการ เทปล่่วนแปลงหรือสบัเทปล่่วนได ้ โดวมิตอ้งแจง้ให้ี ราบล่ งหนา้ 

ในกรณีทีไม่ใชต้ัว๋กรุป๊แตต่อ้งการจอยทวัร ์คิดทา่นละ 7,900 บาท (ยกเวน้วนัหยุด) 

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

ีารก หมาวถึง ผูโ้ดวสารี่่ม่อาวตุ  ่าก า่ 24 เทดือน ณ  นัี่่เทดินีางไปและ นัเทดินีางกลบั กรุณาติดตอ่เทพ่ือขอราคาพิเทศษ 
เทด็กีารกสามารถเทดินีางโดวนัง่บนหนา้ตกัของผูใ้หญ่  โดวอนุญาตใหเ้ทด็กีารกหน่ึงคนต่อผูใ้หญ่สองคนเที่านั้น และหา้มมิใหน้ ารถเทขน็เทด็ก หรือ
ี่่นัง่ส าหรับเทด็กข้ึนบนเทคร่ืองบิน จ าน นเทด็กีารกต่อเที่่ว บินถูกจ ากดัไ เ้ทพ่ือค ามปลอดภวั และสาวการบินสามารถปฏิเทสธการน าเทด็กีารก
เทดินีางไปกบัี่าน  ส่ นผูจ้ดั เทราค านึงถึงค ามปลอดภวัและเทพ่ือสร้างค ามสุขแก่คณะผูเ้ทดินีาง 
ผู ้ี ุพลภาพ/ม่ปัญหาดา้นสุขภาพหรืออวูใ่นภา ะเทจ็บป่ ว ขอใหแ้จง้ผูจ้ดัก่อนซ้ือี ัร์ เทพ่ือเทช็คกบัีางสาวการบินและผูใ้หบ้ริการ  เทพราะอาจไม่
อนุญาตใหใ้ชอุ้ปกรณ์ช่ วเทหลือตา่งๆ ข้ึนเทคร่ืองบินได ้ เทข่นน ้ าวา เทขม็ฉ่ดวา เทคร่ืองใชแ้บตเทตอร่่ หรือ เทคร่ืองหาวใจ  
สตร่ม่ครรภ ์ขอใหแ้จง้ผูจ้ดัก่อนซ้ือี ัร์  เทพ่ือเทช็คกบัีางสาวการบินและผูใ้หบ้ริการ   โดวีั ่ไป 
-อาวคุรรภไ์ม่ถึง 27 สปัดาห์ : ตอ้งลงนามวนิวอมในเทอกสารจ ากดัขอบเทขตค ามรับผิดชอบของสาวการบิน เทม่ือี าการเทช็คอินเทพ่ือแสดงค าม
วนิวอมไม่ี าการเทร่วกร้องใดๆ ตอ่สาวการบิน 
-อาวคุรรภใ์นช่ งสปัดาห์ี่่ 28 สปัดาห์ ถึง 34 สปัดาห์ : แสดงใบรับรองแพีว ์ วนืวนัสปัดาห์ี่่ตั้งครรภแ์ละก ากบั นัี่่ไม่เทกินสามสิบ (30)  นันบั
จากเที่่ว บินขาออกี่่ก าหนดหรือเที่่ว บินขาเทขา้ี่่ก าหนด  และตอ้งลงนามวนิวอมในเทอกสารจ ากดัขอบเทขตค ามรับผดิชอบของสาวการบิน  เทม่ือ
ี าการเทช็คอินเทพ่ือแสดงค ามวนิวอมไม่ี าการเทร่วกร้องใดๆ ต่อสาวการบิน 
-อาวคุรรภต์ั้งแต่สปัดาห์ี่่ 35 ข้ึนไป: สาวการบินปฏิเทสธการใหบ้ริการ 

ปกตผิูจ้ดัจะส่งใบนดัหมายเตรียมตวัการเดินทาง ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ยประมาณ  5-7 วนั  

หรือดาวนโ์หลดหนา้เว็บเพื่อดูการเตรียมตวัเดินทางทัว่ไป 

ข้อมูลส าหรับผู้เดินทาง 
1. คนไีวถือหนงัสือเทดินีางประเทีศไีว ไม่ตอ้งวืน่ขอ ซ่่าก่อนออกเทดินีาง  
2. เทตร่วมหนงัสือเทดินีางม่อาวมุากก า่ 6 เทดือน ณ  นัเทดินีาง (ตอ้งม่หนา้ า่งส าหรับประีบัตราอวา่งนอ้ว 2 หนา้เทต็ม) เทพื่อวื่น ณ ด่านตร จคน
เทขา้เทมือง   เทน่ืองจากเทคาเทตอร์สาวการบินหรือด่านตร จคนเทขา้เทมืองอาจปฏิเทสธการเทดินีางของี่าน 
3. ค่า ซ่่าส าหรับพาสปอร์ตต่างดา้   กรุณาเทตร่วมเทอกสารคือ  (1) พาสปอร์ต (2) ใบประจ าต ัคนต่างดา้  (3) ใบส าคญัถ่ินี่่อวู ่(4) ส าเทนาีะเทบ่วน
บา้น(ถา้ม่) (5)รูปถ่าวส่ 2 น้ิ ี่านละ1รูป   
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 ผู้ จัดจะเป็นผู้ด  ำเนินกำรย่ืนวีซ่ำให้ท่ำน โดยท่ำนจ่ำยค่ำบริกำรต่ำงหำก (ส ำหรับหนังสือเดินทำงต่ำงด้ำวผู้ เป็นเจ้ำของหนังสือเดินทำง
จะต้องท ำเร่ืองแจ้ง เข้ำ-ออกด้วยตนเองก่อนจะย่ืนวีซ่ำ) สิทธ์ิกำรออกวีซ่ำขึน้อยู่กับสถำนทูตเท่ำน้ัน 

4. ขอสง นสิีธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเทส่วหาวจากค ามผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกลุ ค าน าหนา้ช่ือ เทลขี่่หนงัสือเทดินีาง และอ่ืนๆ เทพื่อใชใ้น
การจองตั ๋เทคร่ืองบิน ในกรณ่ี่่มิไดส่้งหนา้ส าเทนาหนงัสือเทดินีาง (พร้อมีั้งหนา้เทปล่่วนช่ือนามสกลุ ถา้ม่) ใหก้บัีางผูจ้ดั 

 

 

Departure  กนัยายน 2017 (ท่ีน่ังจ ำกัดในแต่ละวนั จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 

เช็คอนิ วนัออกเดนิทาง วนัเดนิทางกลบั 
ราคา/ท่าน
(บาท) 

ห้องเดีย่ว+ หมายเหตุ 

 นัศุกร์ 01 กนัยายน 17 05 กนัยายน 17 12,900 4,900  

 นัเสาร์ 02 กนัยายน 17 06 กนัยายน 17 12,900 4,900  

 นัอาทิตย ์ 03 กนัยายน 17 07 กนัยายน 17 12,900 4,900  

 นัศุกร์ 08 กนัยายน 17 12 กนัยายน 17 12,900 4,900  

 นัเสาร์ 09 กนัยายน 17 13 กนัยายน 17 12,900 4,900  

 นัอาทิตย ์ 10 กนัยายน 17 14 กนัยายน 17 12,900 4,900  

 นัศุกร์ 15 กนัยายน 17 19 กนัยายน 17 12,900 4,900  

 นัเสาร์ 16 กนัยายน 17 20 กนัยายน 17 12,900 4,900  

 นัอาทิตย ์ 17 กนัยายน 17 21 กนัยายน 17 12,900 4,900  

 นัศุกร์ 22 กนัยายน 17 26 กนัยายน 17 12,900 4,900  

 นัเทสาร์ 23 กนัยายน 17 27 กนัยายน 17 12,900 4,900  

 นัอาทิตย ์ 24 กนัยายน 17 28 กนัยายน 17 12,900 4,900  
 

อตัรา
ค่าบริการ
รวม   

ตามราวการ:  ค่าตั ๋เทคร่ืองบินชั้นประหวดั กรุงเทีพฯ – โซล  – กรุงเทีพฯ  ไปกลบัแบบหมู่คณะ ( ตาม นัเท ลาี่่ระบุในตั ๋
เทคร่ืองบิน )  พร้อมี่่พกั  3  คืน (หอ้งละ  2-3  ี่าน) + อาหารเทชา้ กลาง นั และเทวน็หรือค ่า + บตัรเทขา้ชมสถานี่่ + ค่ารถน าเที่่ว  + 
+ สาวการบินจ ากดัน ้ าหนกัเทพ่วงี่านละ 15 กก.  (ข้ึนอวูก่บันโวบาวสาวการบิน ไม่เทกินจ าน น 1-2 ช้ิน) และถือข้ึนเทคร่ืองไดอ่้ก
ี่านละ 1 ช้ิน 7 กก. (บางสาวการบินไดถึ้ง 10กก.) (ตามขนาดี่่ก าหนดของสาวการบิน ไม่ร มกระเทป๋าสะพาว) +  ประกนั
อุบติัเทหตุตามกรมธรรม์ (ขั้นต ำ่วงเงินประกัน 1 ล้ำนบำท ค่ำรักษำพยำบำล 5 แสนบำท 1-15 ปี หรือ อำย ุ75-85 ควำมคุ้มครอง
เหลือ 50% อำยุต ำ่กว่ำ 1 ปี หรือ อำยุเกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจ ำตัวหรือกำรถูกฆำตกรรมหรือถูกท ำร้ำย
ร่ำงกำย) 
ตัว๋เครือ่งบินและค่าทวัรท่ี์ช าระแลว้   

ตั๋วเคร่ืองบิน ไปกลบัแบบหมู่คณะ ไม่สำมำรถ 
เทปล่่วนเที่่ว บินไปหรือกลบั เทปล่่วน นัเทดินีางไปหรือกลบั เทปล่่วนช่ือผูเ้ทดินีาง อพัเทกรดี่่นัง่ คืนค่าบตัรโดวสาร 

และหำกยกเลิกกำรเดินทำง  ไม่ม่ระบบ คืนเทงินบางส่ น    หากผู้โดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศ
เกาหลี จากเจา้หนา้ท่ีแรงงานไทยหรือเจา้หนา้ท่ีตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองท่ีประเทศเกาหลี 
ทางผูจ้ดัและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนทุกกรณี  ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับท่ีประเทศเกาหลี
เรียกเกบ็  ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเท่ียวบินถดัไปท่ีมีท่ีนัง่วา่งหรือตามวนัเดินทางของตัว๋เคร่ืองบิน  ทั้งน้ีแลว้แต่ทาง



หนา้ Tour Code Program Day ช่ือกลาง ธุรกิจน าเที่่ว    Update 

12 35-SSC0900-1 Snow Seoul Cruise Sep 5 Smile to Korea  16Aug17 

มาตรฐานทวัรเ์กาหลี-ราคาถูกและคุม้-พิสจูน์ดว้ยผลงาน ดีลคุณภาพ ไม่ชะโงกทวัร ์

ก่อนซ้ือทวัร ์ศึกษารายละเอียด เช็คใบอนุญาต เยีย่มบริษัท จ่ายเงินใหก้รรมการผูม้ีอ านาจ เพื่อไม่โดนทวัรโ์กง 

เพิ่มคุณค่าการเดินทาง ร่วมเดินทางไปกบัเรา " การเดินทาง " ของคุณ จะสุขสนุกกว่าท่ีเคย กบัผูช้ านาญทวัรเ์กาหลีกว่า 19 ปี 

เจา้หนา้ท่ีตรวจคนและสายการบิน ีางผูจ้ดัไม่สามารถเทขา้ไปแีรกแซงได ้
โรงแรมท่ีพกัท่ีระบใุนรายการทวัร  ์อาจม่การเทปล่่วนแปลง เทน่ืองจากเทป็นี ัร์ราคาพิเทศษ (โรงแรมี่่พกัไม่ไดอ้วูใ่นใจกลาง
เทมือง) ปกติผูจ้ดัจะแจง้ให้ี ราบก่อนการเทดินีางอวา่งนอ้วประมาณ  3-5  นั พร้อมีั้งใบนดัหมาวเทตร่วมต ัการเทดินีาง 
รปูแบบหอ้งพกัของโรงแรมจะแตกต่างกนั  และอาจม่สไตลก์ารตกแต่งีุกหอ้งไม่เทหมือนกนั หอ้งพกัเทด่่ว  (Single) หอ้งคู่ 
(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ  3 ี่าน  (Family Room) ีั ่ไป เทต่วงใหญ่ 1 + เทต่วงเทด่่ว  1) ห้องพกัอาจจะไม่ติดกนั บางเทมือง
หอ้งจะเทป็นแบบพ้ืนเทมือง (Ondol)  บางเทมือง หอ้งม่ขนาดกะีดัรัด ไม่ม่อ่างอาบน ้ า บางเทมือง ห้องก า้ง ม่ส่ิงอ าน วค ามสะด ก
ครบ   ช่ งการจดังานประชุมนานาชาติ (Trade Fair, Convention) เทป็นผลใหร้าคาโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพกัในเทมืองเทต็ม  ผู ้
จดัขอสง นสิีธิในการจดัี่่พกันอกเทมืองตามค ามเทหมาะสม 
เมนอูาหารทวัร ์จะบริการเทป็นหมูหรือไก่หรือม้ือพิเทศษตามราวการ ส าหรับี่านี่่ม่ขอ้จ ากดัีางดา้นอาหารหรือศาสนา ี่าน
อาจต้องช าระเทพ่ิมเทติม หรือ เทตร่วมอาหารส่ นตั ไป เทมนูอาหารอาจม่การเทปล่่วนแปลงได้ตามค ามเทหมาะสม ข้ึนอวู่กับ
สถานการณ์   เทช่น เท ลาออกหรือเท ลาถึงของเที่่ว บินแต่ละสาวการบิน  การจารจรบนีอ้งถนน   นัเท ลาเทปิดปิดของร้านอาหาร  
หรือด ้วสาเทหตุต่างๆ    ขอสง นสิีธ์ิในการเทปล่่วนแปลงหรือปรับปรุง   
ในกรณีท่ีเกิดเหตใุดๆ จนท าใหค้ณะทัวรไ์ม่สามารถออกเดินทางได้   เทช่น ม่ลูกคา้กลุ่มใหญ่วกเทลิกการเทดินีาง
กะีนัหนั ีางสาวการบินเทร่วกี่่นัง่คืนด ้วเทหตุผลของสาวการบิน ฯลฯ ีางผูจ้ดัจะพวาวามหาโปรแกรมอ่ืนในราคาและช่ งเท ลา
ใกลเ้ทค่วงกันีดแีน ขอให้ลูกคา้ตระหนักด่ ่าเทหตุการณ์ดังกล่า ถือเทป็นเทหตุสุด ิสัวและเทช่ือมัน่ ่าผูจ้ ัดได้พวาวามอว่างสุด
ค ามสามารถ  โดวลูกคา้จะไม่วกเทหตุขอ้น้่มาเทป็นขอ้เทร่วกร้องใดๆ กบัผูจ้ดั  หากลูกคา้ประสงครั์บเทงินคืน ีางผูจ้ดัวนิด่คืนเทงิน  

ราคา
ค่าบริการ
ไม่รวม  
 

ค่าใชจ่้าวส่ นต ัอาีิ อาหารและเทคร่ืองด่ืมี่่สัง่เทพ่ิม โีรศพัี์ โีรสาร มินิบาร์ ี่ ่ช่องพิเทศษ ค่าี าหนงัสือเทดินีาง ค่าซกัร่ด  ค่า
สัมภาระี่่เทกินช้ินหรือน ้ าหนักเทกินสาวการบินก าหนด  ค่า ่ซ่าพาสปอร์ตต่างด้า หรือต่างชาติ  ค่าภาษ่การบริการ  3%  
ภาษ่มูลค่าเทพ่ิม  7%    

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

ขอเก็บเต็มจ านวน ต่อท่านเพราะเป็นราคาพิเศษนะคะ ** ตอ้งด ำเนินกำร

โอนเงนิทนัทีภำยใน 1  วัน นบัจำกที่ท ำกำรจองและไดร้ับกำรยืนยันทำงวำจำ ใบเรียกเก็บ

เงนิจะส่งตำมหลงั  หำกไม่ช ำระมัดจ ำตำมก ำหนด ขออนุญำตตัดท่ีนั่งให้ลูกค้ำท่ำนอ่ืนท่ีรออยู่    การช าระไม่
ครบ ีางผูจ้ดัถือ า่ี่านวกเทลิกการเทดินีางโดวไม่ม่เทง่ือนไข หรือเทช็คธนาคารถูกระงบัการจ่าวไม่ า่ด ้วสาเทหตุใด
ใด ผูจ้ดัม่สิีธิวกเทลิกการจดัหรือวกเทลิกการเทดินีางและขอสง นสิีธ์ิในการคืนเทงินตามเทง่ือนไขการวกเทลิก   

การยกเลกิ
การจอง   

การวกเทลิกการจองนั้ น  จะยึดเงินเต็มจ านวน (การเทดินีางี่่ต้องซ้ือขาดแบบม่เทง่ือนไขกับีางสาวการ
บิน  เที่่ว บินเทหมาล า Charter Flight  หรือ Extra Flight กบัสาวการบิน หรือผ่านต ัแีนในประเทีศหรือต่างประเทีศ  ร มีั้งการ
การันต่ค่าหอ้งพกั การการันต่แพก็เทกตีี ัร์ จะไม่ม่การคืนเทงินมดัจ าหรือค่าบริการีั้งหมดไม่ า่กรณ่ใดใด) 

สายการบินและตัว๋เครือ่งบิน 

ในการส ารองท่ีนัง่และการใส่ช่ือในระบบส ารองท่ีนัง่  ผูเ้ทดินีางตอ้งส่งส าเทนาของหนงัสือเทดินีาง ( Passport ) ี่่ชดัเทจน หรือ ส่ง
ราวละะราวละเทอ่วดี่่สาวการบินตอ้งการ (ภาษาองักฤษ) เทช่น ค าน าหนา้ช่ือ ช่ือและนามสกุล  นัเทดือนป่เทกิด เทลขี่่พาสปรอต  นัหมดอาว ุ( โดว
เทซ็นตช่ื์อและเทข่วนวนืวนัรับรองเทอกสารเทป็นลาวลกัษณ์อกัษรให้ีางผูจ้ดั )  หากไม่ม่การส่งขอ้มูลีั้งหมดในพาสปรอตเทป็นลาวลกัษณ์อกัษรให้
ีางผูจ้ดั และเทกิดการออกช่ือนามสกุลในตั ๋หรือบตัรโดวสารผิดพลาด อาจม่ผลให้ผูโ้ดวสาวจะตอ้งรับผิดชอบในค่าใชจ่้าวใหม่ี่่จะเทกิดข้ึน
ีั้งหมด และสาวการบินไม่ม่ระบบเทส่วค่าใชจ่้าวเทพ่ือแกไ้ขต ัสะกดค าน าหนา้ช่ือ / ช่ือ / นามสกลุ หรือ การเทปล่่วนช่ือผูเ้ทดินีาง 



หนา้ Tour Code Program Day ช่ือกลาง ธุรกิจน าเที่่ว    Update 

13 35-SSC0900-1 Snow Seoul Cruise Sep 5 Smile to Korea  16Aug17 

มาตรฐานทวัรเ์กาหลี-ราคาถูกและคุม้-พิสจูน์ดว้ยผลงาน ดีลคุณภาพ ไม่ชะโงกทวัร ์

ก่อนซ้ือทวัร ์ศึกษารายละเอียด เช็คใบอนุญาต เยีย่มบริษัท จ่ายเงินใหก้รรมการผูม้ีอ านาจ เพื่อไม่โดนทวัรโ์กง 

เพิ่มคุณค่าการเดินทาง ร่วมเดินทางไปกบัเรา " การเดินทาง " ของคุณ จะสุขสนุกกว่าท่ีเคย กบัผูช้ านาญทวัรเ์กาหลีกว่า 19 ปี 

หากท่านตอ้งซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศ  (เครื่องบิน รถทวัร,์ รถไฟ) เพ่ือไปและกลบักรงุเทพฯ    กรุณาเลือกซ้ือบตัร
โดยสารภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาการเดินทางได ้      ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าชา้หรือการเปล่ียนแปลงเวลา
ของเท่ียวบินหรือการเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง 
ตัว๋สายการบินไม่สามารถระบท่ีุนัง่ ซ้ือแบบใชวิ้ธี RANDOM คือส ุ่มเลือกท่ีโดยระบบสายการบิน   การจดัี่่นั่งบนเทคร่ืองบิน 
เทป็นไปโดวสาวการบินเทป็นผูก้  าหนด ีางผูจ้ดัไม่สามารถเทขา้ไปแีรกแซงได ้แต่จะท าการ Request ใหไ้ดเ้ท่านั้น    

การเช็คอินตัว๋เดินทางท่ีเคาเตอรส์ายการบิน  เง่ือนไข 

 เทคาน์เทตอร์เทช็คอินจะเทปิดให้บริการก่อนเท ลาเทคร่ืองออกสาม (3) ชั่ โมง เทคาน์เทตอร์ จะปิดให้บริการก่อนเท ลาออกเทดินีาง  (90) นาี่  
ผูโ้ดวสารจ าเทป็นตอ้งด าเทนินการใหเ้ทร่วบร้อวภาวในระวะเท ลาี่่ไดร้ะบุไ  ้ีั้งน้่ไม่ า่ในกรณ่ใดๆ  สาวการบินสง นสิีธิในการปฏิเทสธการ
เทดินีาง โดวไม่ม่การคืนเทงินค่า โดวสารี่่ี่านไดช้ าระไปแล ้  

 ไม่แสดงตนหรือวนืวนัค ามเทป็นต ัี่านต่อพนกังานของสาวการบิน 
 ไม่อาจแสดงเทอกสารไดอ้วา่งครบถ ้นและถูกตอ้ง (เทอกสารการเทดินีางี่่ช ารุดไม่สมบูรณ์จดั า่เทป็นเทอกสารี่่ไม่ถูกตอ้ง)  
 ส าหรับี่านตอ้งม่ตราอนุญาตเทดินีางเทขา้หรือออกนอกประเทีศ ( ่ซ่า) ซ่ึงจ าเทป็นต่อการเทดินีางไปวงัสถานี่่ต่างๆ   หรือ  เทอกสารการเทจง้

เทขา้แจง้ออก   หรือ  เทอกสารดา้นการี างาน Work Permit 
 กระี าการประีุษร้าวแก่พนักงานของสาวการบิน หรือก่อให้เทกิดค าม ุ่น าว ณ เทคาน์เทตอร์ของสาวการบิน หรือดูหม่ิน เทหว่วดหวาม

พนกังานของสาวการบินไม่ า่โดวการกระี าหรือโดว าจา 
 หากรัฐบาลหรือหน่ วงานอ่ืนไม่อนุญาตให้ี ่านเทดินีางหรือข้ึนเทคร่ืองบิน 
 หากสาวการบินเทห็นค ร ่าไม่สมค รแก่การเทดินีางเทน่ืองจากอาการเทมาสุราหรือม่ลกัษณะอาการี่่เทป็นอนัตราวอว่างเทห็นไดช้ดัในีาง

การแพีว ์และ/หรือ  หากสาวการบินเทห็นค ร า่ไม่เทหมาะสมในการเทดินีางโดวเทหตุผลีางการแพีว ์หรือเทง่ือนไขีางการแพีวข์องี่าน
อาจก่อใหเ้ทกิดอนัตราวต่อสุขภาพแก่ผูโ้ดวสารอ่ืน 

 

เน่ืองจากการเดินทางนัน้เต็มไปดว้ย

ความเสี่ยง และค ามรับผิดชอบของีางสาว
การบินี่่ม่ต่อผู ้โดวสารนั้ นม่จ ากัด ดังนั้ นจึง
แนะน าให้ซ้ือประกนัภวัการเทดินีางและสุขภาพ
เทพ่ิมเทติม ี่านสามารถเทลือกซ้ือค ามคุ้มครอง
ตามี่่ี่านต้องการ โดวเทฉพาะกรณ่ เทกิดเทหตุ
เทจ็บป่ วจะม่ค ามสามารถในการจ่าวค่ารักษาได ้
เทน่ืองจากหากเทกิดเทหตุดงักล่า ข้ึนในต่างประเทีศ 
เทช่น ประเทีศเทกาหล่ใต ้จะม่ค่าใชจ่้าวี่่สูงมาก  

 



หนา้ Tour Code Program Day ช่ือกลาง ธุรกิจน าเที่่ว    Update 

14 35-SSC0900-1 Snow Seoul Cruise Sep 5 Smile to Korea  16Aug17 

มาตรฐานทวัรเ์กาหลี-ราคาถูกและคุม้-พิสจูน์ดว้ยผลงาน ดีลคุณภาพ ไม่ชะโงกทวัร ์

ก่อนซ้ือทวัร ์ศึกษารายละเอียด เช็คใบอนุญาต เยีย่มบริษัท จ่ายเงินใหก้รรมการผูม้ีอ านาจ เพื่อไม่โดนทวัรโ์กง 

เพิ่มคุณค่าการเดินทาง ร่วมเดินทางไปกบัเรา " การเดินทาง " ของคุณ จะสุขสนุกกว่าท่ีเคย กบัผูช้ านาญทวัรเ์กาหลีกว่า 19 ปี 

ขอ้ตกลงและเง่ือนไขการเดินทางท่องเที่ยวกบัเรา 

 จดัใหเ้ฉพาะลกูคา้ท่ีประสงคจ์ะไปท่องเท่ียวตามรายการของทวัรทุ์กวนัเท่าน้ัน  หากท่านไม่สามารถร่วมทวัร์ทุกวนั แค่สมคัรมาร่วมทวัร์

เพียงเพื่อการใชต้ัว๋เคร่ืองบินและท่ีพกัในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏว่าท่านไม่รวมทวัร์ในบางวนั ทางบริษัทจะคิดค่า

ด าเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USDต่อท่าน  (ก่อนซ้ือทัวร์ จะตอ้งแจง้ความประสงค์ท่ีเป็นจริง เพื่อทางผูจ้ดัจะไดค้ิด

ค่าบริการท่ีเหมาะสม)   หมายเหตุ หากการไปพบเพ่ือนหรือญาติหรือไปติดต่อธุรกิจหรือท่องเท่ียวอิสระ ท าหลงัจากท่ีรายการเสร็จส้ินในแต่ละ

วนัแลว้ ไมเ่ป็นเหตุท่ีทางผูจ้ดั จะตดัการใหบ้ริการท่านแต่อยา่งใด  

 ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไมข่ายใหแ้ก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น หรือ มีโรคประจ าตวับางอย่าง 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 รถทวัร์ในแต่ละ

วนัท่ีไดจ้ดัเตรียมไว ้(ทั้งช่วงน าเสนอ ช่วงสรุป และช่วงเดินทางจริง) ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงหรือปรบัปรุง  โดยพยายามท่ีจะตามรายการ

สรุปใหต้รงมากท่ีสุด หรือในระดบั หรือในคุณภาพท่ีใกลก้นัมากท่ีสุด 

 ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรบัผิดชอบคา่เสียหายท่ีเกิดกบัชีวิต 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 

ทั้งคา่เสียเวลา  คา่เสียโอกาส คา่เสียความรูสึ้ก และคา่ใชจ้่ายท่ีบริษัทจ่ายไปแลว้ เป็นตน้   ขอใหท้ราบวา่  ผูจ้ดัจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะ

ประสานงานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ลกูคา้ แต่จะไมคื่นเงิน  

 มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมมี่สิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของผูจ้ดัก ากบั  

 ผูจ้ดัจะไมร่บัผิดชอบและไมส่ามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการช าระค่าทวัรใ์นลกัษณะเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ เช่น ไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร

เดินทางไมถู่กตอ้ง การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ   ไมร่บัประทานอาหารบางมื้ อ ไมเ่ท่ียวบางรายการ เป็นตน้ 

 ขอความรว่มมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทางหากผูจ้ดัหรือตวัแทนของประเทศท่ีท่านไดเ้ดินทางมา เดินทางไปสู่ หรือเดินทางผ่าน  เห็นวา่

ผูโ้ดยสารประพฤติตนท่ีอาจก่อใหเ้กิดอันตรายต่อผูเ้ดินทางอ่ืนๆ หรือทรพัยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบัติหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ี (ตัวแทน)  หรือไม่

ปฏิบติัตามค าช้ีแจงของเจา้หน้าท่ี (ตัวแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือป้องกนัไม่ใหค้วามประพฤติดังกล่าวด าเนินต่อไป ซ่ึง

รวมไปถึงการยบัยั้ง และปฏิเสธใหบ้ริการ 

 การชอ้ปป้ิงการเลือกซ้ือของนักท่องเท่ียว เป็นส่วนหน่ึงของการท่องเท่ียว โดยเฉพาะการท่องเท่ียวประเทศเกาหลีใต ้ซ่ึงเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีคนไทย

ช่ืนชอบ   โปรแกรมทวัรอ์าจจะมีการรายการพาไปชอ้ปป้ิงยงัสถานท่ีต่างๆ โดยการเลือกซ้ือของทุกอย่างเป็นเร่ืองการตดัสินใจส่วนตวัเสมอ   และ 

ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบทุกการซ้ือของท่าน 

 กระเป๋าลกูคา้ตอ้งยอมรบัในความเส่ียงของกระเป๋าทุกใบของตวัเอง (ท่านสามารถเลือกซ้ือประกนัเพ่ิม เก่ียวกบัสมัภาระกระเป๋า เพราะสายการบิน

มีก าหนดการจ ากดัความรบัผิดชอบต่อสมัภาระ)  ทางทวัรจ์ะไมร่บัผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าชา้ อุบติัเหตุ ท่ีเกิดจากกรณีใดๆ ทั้งส้ิน  ซ่ึง

ลูกคา้ตอ้งเขา้ใจว่า โดยปกติทุกฝ่าย เช่น คนขบัรถ  มคัคุเทศก ์หรือ หวัหน้าทัวร ์ ถึงแมจ้ะพยายามในการดูแลและระวงัเร่ืองสัมภาระกระเป๋า

เดินทางลกูคา้ ผูร้ว่มเดนิทางตกลงปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการเดนิทางน้ีทกุประการและในกรณีมีขอ้พิพาท ใหถ้ือค าตดัสินของผูจ้ดัเป็นท่ีส้ินสดุ 
 
 


