
 

 
 
 
 

 
 
 

 

เทศกาลดอกไมผ้ลิบาน #หมู่บา้นยอ้นยคุโซซอน #ล่องเรือยอร์ชสุดหรู #สวนสนุกเอเวอร์แลนด ์

โปรแกรม SNOW  Y A C H T เกาหลี 5 วนั 3 คืน 
ราคาเร่ิม 
(บาท) 

15,900 

เดินทาง 15มีนาคม-พฤษภาคม63  สายการบิน 
BUDGET 
AIRLINE 

กรุ๊ปคณะ 
25-30 ท่านต่อ
คณะ 

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

รถโคช 
บริการดว้ยรถซ่ึงมีขนาดของรถจะเป็นไปตามจ านวนของผูโ้ดยสาร ปกติก 25 หรือ 30 หรือ 40 หรือ 45 ท่ี
นัง่   

อาหาร 
อาหารเชา้@โรงแรม 3 ม้ือ อาหารกลางวนัและค ่า@หอ้งอาหารทอ้งถ่ิน 6 ม้ือ เมนูจดัหลากหลายไม่ซ ้ ากนั 
#ไก่ตุ๋นโสม #อนัดองจิมทคั #หมูยา่งคาลบ้ีไม่อั้น #บาร์บีคิวหมูไฟ #โดชิรักเกาหลี #คูปองโซซอน  ฟรี ! 
น ำ้แร่บนรถวนัละ1 ขวด 

 

วนัแรก (-)  
วนัท่ีสอง 
(-.L.D)    

สนามบินสุวรรณภูมิ  – สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้  –  หลงเข้าสู่ยุคโซซอน พบ 
บ้านเรือน ผูค้น ร้านอาหาร ตลาดพื้นเมือง #หมู่บ้านพื้นเมืองซูวอน สถานท่ีถ่ายท าละครและหนัง
ประวติัศาสตร์ของเกาหลี –  ฉลองเทศกาลดอกไมบ้าน #สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ฟรี ! บตัรเล่นเคร่ืองเล่น
ไดไ้ม่จ  ากดัรอบ สวนสัตวเ์ปิด ชมขบวนพาเหรด   

วนัท่ีสาม 
(B.L.-) 

โลกแห่งหิมะและน ้ าแข็งท่ีใหญ่สุด #One Mount #Snow Park (ค่ำบัตรเข้ำ Snow Park ไม่รวมไว้ในค่ำ
ทัวร์) – กรุงโซล – ศูนยเ์คร่ืองส าอางเวชส าอาง –  ศูนยฮ์อ๊กเก็ตนามู – สัมผสัประสบการณ์ใหม่! ล่องเรือ
ยอร์ชบนแม่น ้ าฮนั – ยา่นสุดชิกคงันมั “ ถนนกาโรซูกิล “ แหล่งรวมทุกไอคอนอินเทรนชั้นน า คาเฟ่ตสุ์ด
ชิก ร้านอาหารสุดฮิป พิพิธภณัฑน่์าแวะ ฯลฯ 



 

วนัท่ีส่ี 
(B.L.D) 

กรุงโซล –  ศูนยน์ ้ ามนัสนเข็มแดง – เรียนรู้วฒันธรรมการท าคิมบบั (ขา้วห่อสาหร่าย) – ตลาด 1941 ทง
อิน ชิมอาหารกลางวนัสไตล์โดชิรัก – ดิวต้ีฟรี – เมียงดอง – ยา่นมหาลยัฮงแด Trick Art Museum และ 
คาเฟ่ 943 King’s Cross ท่ีแฟน Harry potter  

วนัท่ีหา้ 
(B.L) 

กรุงโซล –  เยี่ยมชมพระราชวงัถ็อกซูคุง –  เดินเลาะถนนเลียบก าแพงหินสีน ้ าตาลเทาสวยงาม – ผ่าน
ชมบลูเฮาส์ – ศูนยโ์สมเกาหลี – ภูเขานมัซาน หอคอย N Tower  สายเคเบิ้ล Love Rock Cable  – แวะซ้ือ
ของฝากท่ีศูนยร์วมของพื้นเมือง (ละลายเงินวอน) – สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ 

 

Itinerary   

โปรแกรม SNOW  Y A C H T เกาหลี 5 วนั 3 คืน 
ราคาเร่ิม 
(บาท) 

15,900 

เดินทาง 15มีนาคม-พฤษภาคม63  สายการบิน 
BUDGET 
AIRLINE 

กรุ๊ปคณะ 
25-30 ท่านต่อ
คณะ 

 

โปรแกรมท่องเท่ียว สัมผสัประสบการณ์ใหม่! ล่องเรือยอร์ชบนแม่น ้าฮนั – หลงเขา้สู่ยคุโซซอน พบบา้นเรือน ผูค้น 
ร้านอาหาร ตลาดพื้นเมือง #หมู่บา้นพื้นเมืองซูวอน สถานท่ีถ่ายท าละครและหนงัประวติัศาสตร์ของเกาหลี ฉลอง
เทศกาลดอกไมบ้าน #สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ฟรี!บตัรเล่นเคร่ืองเล่นไดไ้ม่จ  ากดัรอบ สวนสัตวเ์ปิด ชมขบวนพาเหรด – 
โลกแห่งลานน ้าแขง็เล่นหิมะ365วนั #One Mount Snow Park– เดินเท่ียวพระราชวงัวงัถ็อกซูคุง – เดินเลาะถนนเลียบ
ก าแพงหินสีน ้าตาลเทาสวยงาม – ผา่นชมบลูเฮา้ส์ – เปิดประสบการณ์พิเศษ ท่ีตลาดเก่า ทงอิน ยคุปี 1941  – เรียนรู้
วฒันธรรมการท าคิมบบั + แต่งชุดฮนับกแชะถ่ายภาพ  – ภูเขานมัซาน & หอคอย N สายเคเบิ้ล Love Rock Cable – ยา่น
เมียงดอง – ยา่นมหาลยัฮงแด Trick Art Museum และ คาเฟ่  943 King’s Cross ท่ีแฟน Harry potter! – เดินชิววยา่น
ไฮโซดงั! กาโรซูกิล แหล่งรวมแฟชัน่ คาเฟ่ต ์สุดฮิปเกาหลี  
 

เทศกาลสีชมพู ดอกพอ๊ตกต (ซากุระเกาหลี) บานสะพร่ัง ทัว่ประเทศเกาหลี  

#พอ็ตกตบานสะพร่ังขาวอมชมพูช่วงใบไมผ้ลิท่ีเกาหลี ให้ผูค้นไดช่ื้นชมและเป็นสัญลกัษณ์ของวฏัจกัรชีวิต เทศกาล
ดงักล่าวเป็นเวลาแห่งการเฉลิมฉลองอย่างร่ืนเริงใตต้น้ซากุระท่ีครอบครัวและญาติมิตรจะมาร่วมปิคนิค เพื่อช่ืนชม
ความสวยงามของธรรมชาติ การบานของดอกพอ็ตกตแต่ละสถานท่ีไม่วา่จะเป็น #เมืองซูวอน #เอเวอร์แลนด์ #กรุงโซล 
#สวนสาธารณะยออิโด #ถนนเลียบก าแพงหินโบราณ #หมู่บา้นพูชอนฮนัอก  

#ภูเขานมัซาน แต่ละปี จะอยูป่ระมาณช่วง 08-20 เมษายน ซ่ึงอาจจะคลาดเคล่ือนตามสภาวะอากาศ 
 

สายการบิน BKK-ICN เวลาออก เวลาถึง ICN-BKK เวลาออก เวลาถึง 
T’way (TW) TW102 0125 0845 TW101 2005 0025+1 
Jeju Air (7C) 7C2204 0100 0825 7C2203 1930 2345 

Eastar Jet (ZE) ZE512 2225 0620+1 ZE511 1705 2125 
Eastar Jet (ZE) ZE514 0240 1020 ZE513 2225 0140+1 
(ขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินและตำรำงกำรบินของสำยกำรบินตำมท่ีได้อนุมติัท่ีนั่งจ ำกัดในแต่ละวนั จองและ

จ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 



 

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

สภาพท่ีดี (ไม่ช ารุด) 
 

DAY วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ    เชา้ กลางวนั ค ่า 

1 
เจ้าหน้าที่รอต้อนรับดูแล มอบเอกสาร และอธิบายเพิม่เติม  (นัดหมายแต่ละคณะ
ก่อนออกเดินทาง 3 ช่ัวโมงล่วงหน้าก่อนเคร่ืองออก)   

- - - 

ค ่า หน้าเคาน์เตอร์ สายการบิน ใกล้ประตูทางเข้า  
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  M   Eastar Jet (ZE) หมายเลข  6-7 

การอนุญาตให้ท่านผ่านด่านตรวจคนออกนอกประเทศไทย และ ผ่านด่านตรวจคนเข้าประเทศเกาหลีเพ่ือการ
ท่องเที่ยว เป็นอ านาจของเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้ออกเมืองของประเทศไทยหรือประเทศเกาหลีในการพิจารณาและ
อนุญาตให้เดินทางออกจากประเทศไทย หรือ ให้พ  านกัอยูใ่นประเทศกาหลีใตเ้พื่อการท่องเท่ียว ทางผูจ้ดัไม่มีอ านาจ
และไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซง 

หากท่านต้องซ้ือบัตรโดยสารเคร่ืองบิน / รถทวัร์ / รถไฟ ภายในประเทศเพ่ือไปและกลบักรุงเทพฯ 
กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาเดินทางได ้

ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าชา้หรือการเปล่ียนแปลงเวลาของเท่ียวบินหรือการเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง 
 

ขอ้แนะน า 
 หากท่านมีปัญหาเร่ืองอาหารกรุณาแจง้ทางผูจ้ดัทราบล่วงหนา้ 
 หา้มน าผลไมแ้ละเน้ือสัตวทุ์กชนิดเขา้ประเทศเกาหลีใต ้หากพบจะตอ้งเสียค่าปรับ 
 เตรียมสัมภาระขนาดกลาง เน่ืองจากโรงแรมท่ีพกัในเกาหลีไม่มีบริกรช่วย (แนะน า ตลอดทริปจะตอ้งดูแลกระเป๋า

ยกข้ึนลงหอ้งดว้ยตวัท่านเอง เพื่อป้องกนัหลายกรณีท่ีอาจเกิดข้ึนได)้   
 กระเป๋าทุกใบจะตอ้งฝากให้กบัทางเจา้หนา้ท่ีสายการบินดว้ยตวัท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภยัของสาย

การบิน 
 ทรัพยสิ์นมีค่าและแตกหกัง่าย  เช่น เงิน อญัมณี  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ กลอ้งถ่ายรูป อุปกรณ์วดีีโอ 

เอกสารท่ีแลกเปล่ียนเป็นเงินได ้ เอกสารทางธุรกิจ หนงัสือเดินทาง เก็บติดตวัเสมอ 
 สนามบินสุวรรณภูมิ  “ ไม่มีการประกาศเรียกลูกคา้ข้ึนเคร่ือง ”  กรุณารอท่ีประตูข้ึนเคร่ืองอยา่งนอ้ย 30 นาที ก่อน

เวลาเคร่ืองออก 
 น าเส้ือแจ็คแก็ตติดตวัข้ึนเคร่ืองดว้ย เพราะอากาศอาจจะเยน็และเพื่อการพกัผ่อนท่ีอบอุ่น  (ส าหรับ มือใหม่ หรือ 

คนกลวัวนัแรกๆ จะ jetlag หรืออาการเมาเวลาจากการเปล่ียนโซนเวลาของโลก แนะน า :  นอนให้มากท่ีสุด หรือ 
ทานยาแกเ้มา เพราะมีมีฤทธ์ิท าใหน้อนหลบั ไม่ด่ืมสุราหรือของมึนเมา และด่ืมน ้ามากๆ) 

 
 
 
 
 
 

 



 

DAY วนัทีส่อง  สนามบินนานาชาติอนิชอน ประเทศเกาหลใีต้  -  เมืองเคียงกีโด เชา้ กลางวนั ค ่า 
2 เวลาท่ีเกาหลีใตเ้ร็วกวา่ไทย 2 ชัว่โมง | เวลาบินประมาณ 5-6 ช.ม. - x x 

ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต ้โดยสายการบิน T’way (TW), Jeju Air (7C), Eastar Jet (ZE) 
มบีริกำร Air Cafe จ ำหน่ำย  อำหำร ของกิน เคร่ืองด่ืม ขนมคบเคีย้ว บนเคร่ืองบิน 
 (สายการบินไม่อนุญาตให้ผูโ้ดยสารน าอาหารขา้งนอกมารับประทานบนเคร่ือง) 

ICN Landing   ถึงสนามบินนานาชาติอินชอน หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้  รถโค๊ชพาท่านขา้ม
ทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพื่อความหวงัในการรวมชาติท่ียาวกว่า 4.42 กม.  มียอดโดมสูง 
107 เมตร  ไปยงัจุดหมายปลายทางการท่องเท่ียวของวนัน้ี  เพื่อให้รายการท่องเท่ียวเป็นไปตามก าหนดการ  ทางคณะ
ทวัร์จะออกเดินทางจากสนามบินหลงัเวลาเคร่ืองลงประมาณ 1.30 ชัว่โมง ท่านท่ีติดสัมภาษณ์ท่ีด่านตรวจคนเขา้เมือง  
หากท่านผา่นเขา้เมืองเรียบร้อย ท่านตอ้งเดินทางไปพบกบัคณะทวัร์ดว้ยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจาก
ทางผูจ้ดัได ้หลงเข้าสู่ยุคโซซอน ที่เที่ยวติดท็อปชาร์ต เดินเที่ยวในหมู่บ้านพื้นเมืองวัฒนธรรมซูวอน พบผูค้นแต่งกาย
โบราณ กบัหมู่บา้นจ าลองวถีิชีวติของคนเกาหลี กบับา้นสไตล์ดั้งเดิมต่างๆ กวา่ 240 หลงั เยีย่มชมเคร่ืองใชไ้มส้อยท่ีใช ้
บา้นของชาวบา้น บา้นของเศรษฐี บา้นของขา้ราชการ ลานกวา้งส าหรับกิจกรรมกลางแจง้และไวแ้สดงศิลปพื้นบา้นใน
เทศกาลต่างๆ และช่วงประจ าวนั  นอกจากน้ี ยงัมีตลาดพื้นเมืองชาวโซซอน ท่ีรวมความอร่อยของขนม ร้านอาหาร ร้าน
น ้ าชา ร้านศิลป และอ่ืนๆ อีกมากมายเพื่อให้ผูม้าเยือนสัมผสัถึงวฒันธรรมของชาวเกาหลี หมู่บา้นจ าลองแห่งน้ียงัเป็น
สถานท่ีถ่ายท าละครและหนงัทางประวติัศาสตร์ของเกาหลีหลายเร่ืองอีกดว้ย  

อาหารกลางวนั 

มอบคูปองอาหารให้ท่านได้เลือกทานในตลาดหมู่บ้านพืน้เมือง เพ่ือความเพลดิเพลนิในการเดินชมหมู่บ้าน  

หลงัอาหารกลางวนั 
#สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  เท่ียวเอเวอร์แลนด ์– Everland “ ดิสนียแ์ลนดเ์กาหลี ” สวนเปิดในหุบเขาท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุด
ของประ เท ศ  มี  Festival World จะป ระกอบไปด้วย  Global Fair, American Adventure, Magic Land, European 
Adventure และ Equatorial Adventure และ Zootopia ท่านสามารถปล่อยความแก่และเติมเต็มความสุขของท่านด้วย
บตัร Special Pass Ticket สนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นต่างๆ  ซ่ึงท่านสามารถเลือกเล่นเคร่ืองเล่นไดไ้ม่จ  ากดัรอบ  ไม่วา่จะ
เป็นทีเอ็กเพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบดั ชาร์ป โรงหนงัสามมิติ บา้นผีสิงหมุน ตีลงักาสองตลบ ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์
แฝดคู่แรกของโลก ท่ีน่ี ชมความน่ารัก ของหมีท่ีสามารถส่ือสารกบัคนขบัไดอ้ยา่งดี  คร้ังแรกของโลก !  เปิดโลกสวน
สัตวเ์ปิดท่ี Lost Valley กบัรถบสัสะเทิ้นน ้ าสะเทิ้นบก และอ่ืนๆ  นอกจากน้ีท่านยงัสามารถช้อปป้ิงในร้านคา้ของท่ี
ระลึก   ชมเทศกาลดอกไมบ้าน ซ่ึงผลดัเปล่ียนหมุนเวียนตามฤดูกาล  ฤดูร้อนจะเป็นดอกกุหลาบและดอกลิลล่ีบาน ฤดู
ใบไมผ้ลิจะเป็นดอกทิวลิปบาน ฤดูใบไมร่้วงจะเป็นดอกเบญจมาศบาน  ขบวนพาเหรดตามวนัเวลา    

อาหารค ่า 

เมนูหมูย่างคาลบี #KALBI  อาหารพื้นเมืองเกาหลีป้ิงยา่งท่ีเล่ืองช่ือและรู้จกักนัดีทัว่โลก 

หลงัจบรายการท่องเท่ียว   
พาท่านเขา้เช็คอินท่ีพกั ณ โรงแรม  Incheon Grand Palace, Suwon IY, Benikea Siheung, Yongin Co.op, Seoul 

Galaxy, Bridge, Co.op city, Benikea CS. Hotel (3 ดาวเกาหลี) หรือเทียบเท่า 
 
 



 

DAY วนัทีส่าม   เมืองเคียงกโีด - กรุงโซล เชา้ กลางวนั ค ่า 
3  x x - 

รับประทานอาหารเชา้ แบบอเมริกนัเกาหลีชุด หรือ เซมิ ท่ี หอ้งอาหารโรงแรม 
โลกแห่งลานน ้าแข็งเล่นหิมะ 365 วัน #Snow Park #One Mount  สวนหิมะและสวนน ้ าแข็ง " Snow Park " ในร่มท่ี
ใหญ่สุดของประเทศเกาหลี ณ ขณะน้ี  โดยท่านสามารถเพลิดเพลินกบัการข่ีเคร่ืองเล่นสุดน่ารักบนลานน ้ าแข็ง เช่น  
จกัรยานคู่รัก จกัรยานเด่ียว รถเฟอร์ร่ี กะบะสเลดแซนตา้ เป็นตน้ หรือ เขา้สู่โลกของหิมะท่ีอุณหภูมิติลบ -2 องศา
เซลเซียส กบั การเล่นสโนสเลดบนลานหิมะ (มีการจ ากดัอายุ) หรือสนุกกบัการตดัหิมะเล่นกนัแบบลืมอายุกนั (ค่ำบัตร
เข้ำ Snow Park 15,000วอน ค่ำถงุมือ 2,000วอน ค่ำเช่ำเส้ือแจ็คเกต็สกี 5,000วอน ค่ำสุนัขฮักกีล้ำกเล่ือน Dog Sledge บน
ลำนน ำ้แขง็ส ำหรับเด็ก 9,000วอน ไม่รวมไว้ในค่ำทัวร์ ฝำกไกด์ช่วยซ้ือได้)  บริเวณเดียวกนั เป็นท่ีตั้งของ Fitness & 
Golf, Club, Water Park, Shopping Mall, Roof Garden เป็นตน้ 

อาหารกลางวนั 

 เมนูหมูไฟหรือบลูโกก ิ เป็นเน้ือหมูสไลดห์มกัซอสคนัจงัและเคร่ืองปรุงรส ผดัยา่งขลุกขลิกบนกะทะ 

หลงัอาหารกลางวนั 
เดินทางเขา้เมืองหลวงกรุงโซล  ท่ีมีประชากรถึง 1 ใน 4 ของประเทศ  มีตึก 63 ชั้น ตึกท่ีสูงท่ีสุด  มีแม่น ้าฮนัไหลผา่นใจ
กลางเมืองหลวงกรุงโซล  ศูนย์ผลิตภัณฑ์ความงาม เคร่ืองส าอางเวชส าอาง ให้ท่านเลือกซ้ือคอสเมติกหลากยี่ห้อ
คุณภาพท่ีผูห้ญิงชาวเกาหลีทั้งสาวทั้งไม่สาว ลว้นให้ความส าคญักบัเร่ืองผิวหนา้ค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะในกลุ่มบ ารุง
ผวิพื้นฐาน Skin Care และฟังค าแนะน าการดูแลผิวพรรณ จากผูช้  านาญการ  เพื่อนท่ีดีในการด าเนินชีวิต ! ศูนย์ฮ๊อกเก็ต
นามู ตน้ไมฮ้๊อกเก็ตนามูชนิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะและระดบัสูงเหนือน ้ าทะเล 50-800 
เมตร เมล็ดของพนัธ์ุฮอ๊กเก็ตน้ี..ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตบัใหส้ะอาดแขง็แรง ป้องกนัโรค 
ตบัแข็งไม่ถูกท าลายจากการด่ืมแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหารและยา สัมผัสประสบการณ์ล่องเรือยอร์
ชสุดหรูบนแม่น ้าฮัน ร่วมกันสร้างความทรงจ าท่ีสุดแสนประทบัใจกับการล่องเรือยอร์ช   พาคุณออกเดินทางจาก
สวนสาธารณะบันโพฮันกัง (Banpo Hangang Park) เพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์อันสวยงาม และวิวของแม่น ้ าฮัน 
แม่น ้ าฮนัเป็นศูนยก์ลางของชีวิตคนกรุงโซล คุณสามารถมองเห็นหอคอยกรุงโซล สะพานบนัโพ และเกาะลอยน ้ าท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในโลก  หากพูดถึงกิจกรรมในช่วงฤดูร้อนน้ี การล่องเรือยอร์ช! เป็นอีกหน่ึงไอเทม็ ยอดฮิตของชาวเกาหลี ไม่
ว่าจะคู่รัก เพื่อนฝูง หรือครอบครัว ท่ีนิยมมาล่องเรือเพื่อพกัผ่อนหย่อนใจ ด่ืมด ่าบรรยากาศอนัสุดแสนจะโรแมนติค  
(พิเศษเดินทำงท่องเท่ียวกับเรำ ฟรี! บริกำรเคร่ืองด่ืมไม่มแีอลกฮอล์ท่ีจัดไว้ให้บนเรือยอร์ช)  
(หำกเรือยอร์ชงดให้บริกำรด้วยเหตุผลใดๆ กต็ำม ขอสงวนสิทธ์ในกำรคืนบัตรค่ำเรือ โดยปรับเปลี่ยนเท่ียว 3 เกำะลอย
น ำ้แทน) 

*อิสระอาหารค ่า ณ ถนนกาโรซูกิล เพื่อความคุม้ค่ายา่นโซโหนิวยอร์กเกาหลี* 
เดินเล่นย่านสุดชิกคังนัม “ ถนนกาโรซูกลิ “ ถนนท่ีสองขา้งทางเตม็ไปดว้ยตน้แปะก๊วย หรือ กิงโกะ (Ginkgo) เป็น
ถนนท่ีมีครบทุกรส รวมทุกไอคอนอินเทรนชั้นน า  มีของสวยๆ งามๆ ร้านเก๋ๆ ฮิปๆ ไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้ รองเทา้ 
เคร่ืองประดบั ของเหล่านกัออกแบบท่ีมีช่ือเสียงและนกัออกแบบอิสระรุ่นใหม่เกาหลีท่ีนิยมมาเปิดร้านแบรนดก์นัท่ีน่ี 
สองขา้งทางเรียงรายไปดว้ยร้านคาเฟ่ตสุ์ดชิกท่ีใหบ้ริการนัง่ชิลจิบเคร่ืองด่ืมถว้ยโปรดพร้อมเบเกอร่ีแสนอร่อย   อีกทั้ง
ร้านอาหารสุดฮิปท่ีอยูบ่นถนนเส้นน้ีท่ีตกแต่งร้านไดส้วย สร้างสรรคแ์ละมีเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่น สร้างจุดขายและความ
ต่างผสมกนัไดอ้ยา่งลงตวั  ของเล่นใหม่ ! พิพิธภณัฑ ์Hot Place Museum ฯลฯ  ชาวอาร์ตต้ีอาร์ตติส นกัชิม  นกัถ่าย ไม่
ควรพลาด! 



 

หลงัจบรายการท่องเท่ียว   
พาท่านเขา้เช็คอินท่ีพกั ณ โรงแรม  Incheon Grand Palace, Suwon IY, Benikea Siheung, Yongin Co.op, Seoul 

Galaxy, Bridge, Co.op city, Benikea CS. Hotel (3 ดาวเกาหลี) หรือเทียบเท่า 
 

DAY วนัทีส่ี่   กรุงโซล  เชา้ กลางวนั ค ่า 
4  x x x 

รับประทานอาหารเชา้ แบบอเมริกนัเกาหลีชุด หรือ เซมิ ท่ี หอ้งอาหารโรงแรม 
ศูนย์น ้ามันสนเข็มแดง ซ่ึงผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี  เพื่อช่วยผูท่ี้มีปัญหาเร่ืองไขมนัอุดตนัในเส้นเลือด
คลอเรสเตอรอลในเลือดสูง ไขขอ้เส่ือม หรือ การไหลหมุนเวยีนของเลือด  เป็นตน้ กวา่จะมาท าเป็นน ้ ามนัสนสกดัได ้1 
แคปซูล ตอ้งใชใ้บสนเขม็แดงประมาณ 2.7 ก.ก.  แนะน าให้ทุกท่านเลือกซ้ือเป็นของฝากสุขภาพเพื่อตวัท่านเองและคน
ท่ีท่านรักหรือคนท่ีท่านเคารพ  เพราะเป็นสารอาหารธรรมชาติ ท่ีวิจยัจากโรงพยาบาลชั้นน าในเกาหลีแล้วว่า ไม่มี
ผลขา้งเคียง เรียนรู้วธีิการท าคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) อาหารง่ายๆท่ีคนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม แปลวา่ สาหร่าย บบั
แปลวา่ ขา้ว จะเป็นแท่งยาวๆ แลว้เคา้ก็จะหัน่เป็นช้ินๆพอดีค า จ้ิมกะซีอ้ิวคงัจงัเกาหลีหรือวาซาบิก็ได ้ขอเชิญชวนท่าน
แต่งชุดพื้นเมืองเกาหลี “ ฮนับก “ พร้อมพร้อตต่างๆ เพื่อ ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบัฉากเกาหลีเก๋ไก๋กบัท่าแอคต้ิงตามไอเดีย  
ให้ท่านไดถ่้ายทอดความงามและความอ่อนช้อยของวฒันธรรมเกาหลี เพราะ ฮนับก เป็นเคร่ืองแต่งกายประจ าชาติ
เกาหลีท่ีท่ีสวมใส่ในชีวิตประจ าวนัเป็นเวลาพนัปีมาแลว้   ก่อนท่ีวฒันธรรมการแต่งกายแบบตะวนัตกจะไดเ้ขา้มาใน
เกาหลี  แต่ในปัจจุบนัชุดประจ าชาติฮนับก จะใชส้วมเฉพาะในโอกาสพิเศษต่าง ๆ เช่น งานมงคลสมรส วนัข้ึนปีใหม่ 
วนัขอบคุณพระเจา้ เปิดประสบการณ์พิเศษ อาหารกลางวันสไตล์โดชิรัก (ข้าวกล่อง) ! ที่ตลาดเก่า ทงอิน ยุคปี 1941 
สถานรวมรวมความอร่อยอาหารพื้นบา้นเกาหลีโดยเซฟรุ่นเดอะ “ คุณลุงคุณป้าคุณปู่คุณตาคุณยา่คุณยาย “ ท่ีท ากนัสด
สดวนัต่อวนั แบบท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะของแต่ละร้าน โดยลูกคา้ตอ้งใช้เงินเหรียญโบราณ “ โตเคน้ “ ในการเลือกซ้ือ
ของกิน โดย 1 เหรียญ จะมีมูลค่า 500 วอน  (ทุกท่านจะได ้10 เหรียญโตเคน้ และ ถาดขา้วกล่องเกาหลี คนละ 1 ถาด)  
แนะน า ให้ทุกท่านเดินดูร้านจ าหน่ายอาหารสองขา้งทางหน่ึงรอบ และเล็งร้านท่ีท่ีอยากซ้ือชิมไว ้5 ร้าน  จากนั้นก็เดิน
อุดหนุนร้านท่ีชอบ  ไดข้องกินครบแลว้ ทุกคนรวมตวักนัไปรับประทานกนัท่ีคาเฟ่ของตลาด เพื่อไดส้ัมผสัวฒันธรรม
การกินของชาวเกาหลีอย่างแทจ้ริง (อาหารยอดนิยม เช่น คีรึมต็อกบ็อกกี ทุยคิม จบัเซ หมูผดัพริก ไข่มว้น ขา้วห่อ
สาหร่าย พาจอน ต๊อกคาลบี เป็นตน้)ดิวตี้ฟรี (ปัจจุบนัเป็นท่ีนิยมมาก เพราะ ดิวต้ีฟรีประเทศน้ี มีถึง 5 บริษทัแข่งขนั
กนั)  เพลิดเพลินกบัการช้อปป้ิง ณ  ห้างปลอดภาษีล๊อตเตห้รือชินเซเก ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้แบรนด์เนมน าเขา้จาก
ต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิด รวมทั้งสินคา้แบรนด์เกาหลียอดนิยมท่ีชาวเกาหลี ชาวจีน และชาวญ่ีปุ่น อิสระ
เต็มอิ่ม  #เมียงดอง " ถนนแฟช่ันของเกาหลี "  อิสระช้อปป้ิงบริเวณเมียงดอง Myeongdong ถูกขนานนามว่า " ถนน
แฟชั่นของเกาหลี "  มีห้างบูติกหลากยี่ห้อตั้ งแต่แบรนด์เนมต่างชาติถึงเกาหลี ร้านเส้ือผา้มีสไตล์ห้องเล็กๆ  ร้าน 
Creative Lifestyle  ร้านรองเท้า ร้านท าผม ร้านเคร่ืองประดับ ร้านคอสเมติก  ร้ านกาแฟ ร้านไอศครีม ร้านขนม  
ปัจจุบนัยงัเป็นแหล่งรวมร้านอาหารขายบนรถเข็น Food Truck ท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมส าหรับคนรุ่นใหม่  ไม่วา่จะเป็นของ
คาว ของหวาน หลากรูปแบบ ใหเ้ราเลือกตดัสินเอง วา่ร้านไหนเด็ด ร้านไหนโดนใจ 

อาหารเยน็ 

เมนูอนัดงจิมทคั หรือ ไก่ต้มแห่งเมืองอนัดอง  (เมืองอนัดงเป็นหน่ึงของร่องรอยสุดทา้ยท่ียงัคงเหลืออยูข่องเกาหลี) 
หลงัอาหารเยน็ 

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/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


 

ย่านมหาลยัฮงแด แหล่งรวมร้านอาหารและร้านคาเฟ่ทีมน่ารักต่างๆ  ของวยัรุ่นชาวโสม มีสินคา้เส้ือผา้แฟชัน่แบรนด์
เกาหลี, รองเทา้, กระเป๋า, เคร่ืองส าอาง, เคร่ืองประดบั, งานศิลป์, ซีดีเพลง-หนงั และโปสเตอร์ดาราท่ีก าลงัฮอตฮิต 
หลากหลาย ฯลฯ  บางคร้ังยงัมีบรรดาศิลปินเพื่อชีวติเปิดแสดงดนตรียอ่ยๆ ใหฟั้งใหช้มอีกดว้ย ใครเป็นแฟนคลบัแฮร่ี 
พอตเตอร์ อยากถ่ายรูปในโลกเวทมนต์ ไม่ตอ้งไปไกลถึงองักฤษ เพราะ คาเฟ่ 943 King’s Cross สไตล์แฮร่ี ทีย่กมาเอา
ใจแฟนคลบัแฮร่ีพอตเตอร์ถึงย่านฮงแดเลย   ตวัร้านจะมีทั้งหมด 4 ชั้น มีมุมถ่ายรูปเก๋ ๆ และพร็อพต่างๆ  ไม่วา่จะเป็น
ชุดคลุม หรือ ผา้พนัคอของทั้ง 4 บา้น พร้อมไมก้ายสิทธ์ิ ใครเคยวาดฝันไวว้า่อยากอยูบ่า้นไหนก็เลือกใส่ไดต้ามใจชอบ 
(ค่ำขนม เบเกอร์ร่ี เคร่ืองด่ืม เร่ิมท่ี ประมำณ 4,000 วอนขึน้ไป)บริเวณไม่ไกลกนันกั ยงัเป็นท่ีตั้งของ 3 พิพิธภณัฑส์นุก  
TRICK ART MUSEUM, ICE MUSEUM,  LOVE MUSEUM  พิพิธภณัฑภ์าพวาดลวงตา รูปแบบ AR Museum 
โดยท่านจะไดส้นุกสนานกบัแอค็ชัน่ท่าทางต่างๆ กบัภาพศิลปะผลงาน 100 กวา่ภาพ   พิพิธภณัฑน์ ้าแขง็  เมืองน ้าแขง็ท่ี
ไม่ใช่แค่น ้าแขง็ธรรมดา แต่ตระการตาจนคุณอาจจะลืมหนาวไปเลยก็ ได ้ !  ลองนึกถึงความรู้สึกเม่ือคุณกา้วเขา้ไปใน
เมืองท่ีทุกอยา่งท าจากน ้าแขง็ภายใต ้อุณหภูมิ  ลบ 4 องศา ! พิพิธภณัฑแ์ห่งรัก ท่ีน าเสนอเร่ืองราวของความรักและเพศ
ในรูปแบบศิลปะ (ผูท่ี้อายุต  ่ากวา่ 20 ปีไม่สามารถเขา้ชมได)้   (ค่ำเข้ำชม Trick Art Museum, Ice Museum, Love Museum 
ไม่ได้รวมไว้ในค่ำทัวร์ ฝำกไกด์ช่วยซ้ือได้) 

หลงัจบรายการท่องเท่ียว  พาท่านเดินทางกลบัท่ีพกั 
 

DAY วนัที่ห้า  กรุงโซล – สนามบินนานาชาติอนิชอน – กรุงเทพฯ เชา้ กลางวนั ค ่า 
5  x x - 

รับประทานอาหารเชา้ แบบอเมริกนัเกาหลีชุด หรือ เซมิ ท่ี หอ้งอาหารโรงแรม 
เยีย่มชมพระราชวงัถ็อกซูคุง ซ่ึงมีส่ิงก่อสร้างท่ีน่าชมเป็นอนัมาก เช่น ประตูหลกัแทฮนัมุน (Daehangmun Gate) พระท่ี
นั่งชุงวาจอนและท้องพระโรง และซกโชจอน (Soekjojeon) อนัเป็นส่ิงก่อสร้างแบบตะวนัตกแห่งเดียวในบรรดา
พระราชวงัต่างๆ ในเกาหลี ซกโชจอนแห่งน้ีเป็นท่ีตั้งของพิพิธภณัฑ์พระราชวงั (มค่ีำใช้จ่ำยเพ่ิม) ซ่ึงเป็นท่ีเก็บส่ิงของท่ี
ใชใ้นพระราชวงัในสมยัราชวงศโ์ชซอนพาท่านเดินเลาะถนนเลียบก าแพง หินสีน ้ าตาลเทาสวยงาม (Stonewall Street) 
ขา้งพระราชวงั  ท่ีข้ึนช่ือเร่ืองความสวยงามและโรแมนติกสายหน่ึงในกรุงโซล  สองขา้งทางของถนนแห่งน้ีจะเรียงราย
ไปดว้ยตน้กิงโกะ (แปะก๊วย) ท่ีปลูกไวเ้ลียบไปกบัความโคง้ของเส้นถนน  ภายในถนนแห่งน้ี ยงัเป็นท่ีตั้งของโรงละคร 
โบสถ์ พิพิธภณัฑ์ศิลปะ และรูปป้ัน 3 มิติ จางดอกแด (Jangdockdae) อยูต่รงบริเวณลานน ้ าพุหนา้พิพิธภณัฑ์ศิลปะแห่ง
กรุงโซล  ในช่วงใบไมร่้วง ถนนแห่งน้ีจะเปล่ียนเป็นสีเหลืองสะพร่ัง  นั่งรถผ่ำนถนนสำยส ำคัญเช่นถนนใจกลำงเมือง 
“เซจองโนะ” และถนนท่ีมกีำรเปิดปิดเป็นเวลำ-สถำนท่ีตั้งท ำเนียบและบลูเฮำท์หรือบ้ำนประจ ำต ำแหน่งประธำนำธิบดี     
ศูนย์โสมเกาหลี  ทุกท่านจะไดรู้้จกัสมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแห่งมวลสมุนไพร  เพราะเกาหลีใตเ้ป็นประเทศท่ีมี
การผลิตโสมเกาหลีท่ีมีคุณภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลก  ซ่ึงใครใครท่ีไดม้าเท่ียวก็จะช่ืนชอบหาซ้ือเป็นของฝากเพราะ
ราคาท่ีถูกวา่เมืองไทยและคุณประโยชน์นานปัการ เช่น ช่วยเสริมความแขง็แรงใหแ้ก่ระบบยอ่ยอาหารและปอด ช่วยท า
ให้จิตใจสงบและเพิ่มพละก าลงัโดยส่วนรวม  สรรพคุณทางการแพทย ์ช่วยบ ารุงหัวใจ ป้องกนัโรคหัวใจขาดเลือด 
เสริมประสิทธิภาพทาง เพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง   

อาหารกลางวนั 

เมนูเปิบพสิดาร-ไก่ตุ๋นโสม อาหารวงัในสมยัก่อน เช่ือกนัวา่บ ารุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตวั ในหมอ้ดินร้อน 
หลงัอาหารกลางวนั 

 



 

พาท่านขึน้ภูเขานัมซาน #Namsan – ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงและอิสระถ่ายรูปคู่หอคอย N Tower เป็น 1 
ใน 17 หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลก สูงถึง 480 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล สถานท่ีละครหนงัเกาหลีหรือหนงัไทยสไตล์
เกาหลีมาถ่ายท ากนั (ความเช่ือ: เตรียมแม่กุญ แจลูกกุญแจเพื่อไปล็อคกุญแจคู่รัก ณ Love Rock Cable  ซ่ีงเช่ือกนัวา่ ถา้
ใครข้ึนมาคลอ้งกุญแจและโยนลูกกุญแจทิ้งไป คู่รัก คู่ครอบครัว คู่เพื่อน คู่พี่นอ้ง คู่มิตรนั้นจะมีความรักท่ีย ัง่ยืนหรือไม่
มีใครมาพรากจากกนัได)้  (ค่ำบัตรลิฟท์ขึน้สู่จุดชมวิวบนหอคอย  ไม่รวมไว้ในค่ำทัวร์)แวะซ้ือของฝากติดไม้ติดมือที่
ศูนย์รวมของพื้นเมือง (ละลายเงินวอน)  ก่อนอ าลาเกาหลี แวะซ้ือของฝากติดไมติ้ดมือท่ีศูนยร์วมของพื้นเมือง (ละลาย
เงินวอน)  สาหร่ายหลากรูปแบบ หลากรสชาติ ขนมอร่อยต่างๆ ซีเรียลช็อคโก กาแฟ กระดูกมา้เจจูโด  ขนมโสม ชา
โสม เคร่ืองส าอางโสม หมอนสุขภาพ  กิมจิ  เป็บโปโร้ (ป๊อกก้ีเกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) ของใชใ้นบา้น ลูกบอล
ซกัผา้  เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ของท่ีระลึก เป็นตน้  

เยน็.....ข้ึนอยูก่บัวนัและเวลาท่ีเดินทาง  เหินฟ้ากลบักรุงเทพฯ  
ออกเดินทางจากประเทศเกาหลีใต ้โดยสายการบิน T’way (TW), Jeju Air (7C), Eastar Jet (ZE) 

มบีริกำร Air Cafe จ ำหน่ำย  อำหำร ของกิน เคร่ืองด่ืม ขนมคบเคีย้ว บนเคร่ืองบิน 
 (สายการบินไม่อนุญาตให้ผูโ้ดยสารน าอาหารขา้งนอกมารับประทานบนเคร่ือง) 

ค ่า.....เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ 
รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากผูจ้ดัอีกคร้ังหน่ึง   สงวนสิทธิในเร่ืองเท่ียวบินและตารางบินสาย
การบิน ราคา และ รายการ เปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนได ้ โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า  ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบ
และไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการช าระค่าทวัร์ในลกัษณะเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ 
เช่น ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย  
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ   ไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่เท่ียวบางรายการ เป็นตน้ 
ขอบคุณท่ีมำของภำพดีดีจำกกำรท่องเท่ียวเกำหลี  www.visitkorea.co.kr ภำพท้ังหมดท่ีแสดงใช้เพ่ือประกอบควำมเข้ำใจ 

เมนูอาหารทวัร์ส าหรับคณะ (ภาพอาหารท่ีแสดงใชเ้พื่อประกอบความเขา้ใจ) 
เมนูชุดหมูย่างคาลบี เสริฟเป็นชุด ส าหรับ 4 ท่าน/โตะ๊ อาหารพื้นเมืองเกาหลีท่ีเล่ืองช่ือและรู้จกักนัดีทัว่โลก มีรสชาติ
ออกหวาน นุ่มและกลมกล่อม น าเน้ือหมูหมกัป้ิงยา่งบนกะทะ และตดัเป็นช้ินพอค า ห่อทานกบัผกักาดเขียวแบบเม่ียง
ค าไทย  โดยใส่น ้ าจ้ิมเตา้เจ้ียว (เคร่ืองจ้ิมหมกั ท่ีช่วยชูรสอยา่งดี) ตามดว้ยขา้วสวยร้อนเล็กนอ้ย  อยา่ลืม ! ทานเคร่ือง
เคียงต่างๆ เพื่อความสมดุลในการทานแบบหยนิหยาง และ น ้าซุปประจ าวนั 

เปิดประสบการณ์พิเศษ อาหารกลางวันสไตล์โดชิรัก (ข้าวกล่อง) ! ทีต่ลาดเก่า ทงอนิ 1941 สถานรวมรวมความอร่อย
อาหารพื้นบา้นเกาหลีโดยเซฟรุ่นเดอะ “ คุณลุงคุณป้าคุณปู่คุณตาคุณยา่คุณยาย “ ท่ีท ากนัสดสดวนัต่อวนั แบบท่ีมี
เอกลกัษณ์เฉพาะของแต่ละร้าน โดยลูกคา้ตอ้งใชเ้งินเหรียญโบราณ “ โตเคน้ “ ในการเลือกซ้ือของกิน โดย 1 เหรียญ 
จะมีมูลค่า 500 วอน  (ทุกท่านจะได ้10 เหรียญโตเคน้ และ ถาดขา้วกล่องเกาหลี คนละ 1 ถาด)   
เมนูอันดงจิมทัค หรือ ไก่ต้มแห่งเมืองอันดอง  เสริฟเป็นชุดจานยกัษ ์ส าหรับ 4 ท่าน/โต๊ะ (เมืองอนัดงเป็นหน่ึงของ
ร่องรอยสุดทา้ยท่ียงัคงเหลืออยูข่องเกาหลี เป็นขุมทรัพยท่ี์มีค่าของประเพณีลทัธิขงจ้ือ)  อาหารจานน้ีถือเป็นอาหาร
พิเศษเมนูหน่ึง...บนโต๊ะอาหารของบา้นเศรษฐีในหมู่บา้นอนัดงในสมยัราชวงศโ์ซซอน  อุดมไปดว้ยโปรตีนจากไก่ 
วติามิน แร่ธาตุต่างๆ จากสารพดัผกั และวุน้เส้นจนัท์เกาหลี อาหารมีรสจดัจา้นเผด็ๆ ร้อนๆ  เค็มๆ หอมๆ จากพริกท่ี
ไดช่ื้อวา่เผด็ท่ีสุดในเกาหลี Cheong Yang Gochu และ ซอสแม๊กก้ี Ganjang   รสชาติเผด็เล็กนอ้ย เน่ืองจากวา่เป็นการ
หมกัซอสสูตรพิเศษของเกาหลี    

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


 

เมนูเปิบพิสดาร-ไก่ตุ๋นโสม  เสิร์ฟท่านละ 1 ตวั ในหมอ้ดินร้อน อาหารวงัในสมยัก่อน ตั้งแต่สมยัราชวงศโ์ซซอน เช่ือ
กนัวา่บ ารุงและเสริมสุขภาพ  โดยใชไ้ก่ท่ีมีอายุวยัรุ่น ภายในตวัไก่จะมีขา้วเหนียว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลบั
ในการตุ๋นเพื่อให้รสชาติกลมกล่อม เน้ือไก่นุ่มและยอ่ย  เสริฟพร้อมเคร่ืองเคียงคู่โต๊ะ เช่น กกัตุกีหรือหวัไช่เทา้หมกั
ดอง หรือ กิมจิหมกัดอง และ เหลา้โสม เป็นตน้ 
เมนูบาร์บีคิวไฟหรือบลูโกก ิเสริฟเป็นชุดกะทะ ส าหรับ 4 ท่าน/โตะ๊ เป็นอาหารดั้งเดิมของคาบสมุทรเกาหลี ก่อนเมนู
คาลบี โดยน าเน้ือหมูสไลด์หมกัซอสคนัจงัและเคร่ืองปรุงรสต่างๆ เม่ือน ามาปรุงจะมีรสออกหวานนุ่ม  เวลาทาน 
น ามาผดัยา่งขลุกขลิกกบัซุปบลูโกกิบนกะทะแบนพร้อมผกักะหล ่าและเส้นจนัทน์ โดยจะมีลกัษณะออกเป็นแบบน ้ า
ขน้ เพื่อเป็นน ้าซุปไวค้ลุกคลิกทานกบัขา้ว เสริฟพร้อมขา้วสวยร้อนและเคร่ืองเคียงต่าง ๆ ประจ าวนัคู่โตะ๊ 

 

Price & Conditions  

ราคาน้ีเป็นราคาส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวไทยหรือผูถื้อหนงัสือเดินทางไทยเท่านั้น (นกัท่องเท่ียวต่างประเทศ โปรดเช็ค)  

โปรแกรม SNOW  Y A C H T เกาหลี 5 วนั 3 คืน 
ราคาเร่ิม 
(บาท) 

15,900 

เดินทาง 15มีนาคม-พฤษภาคม63  สายการบิน 
BUDGET 
AIRLINE 

กรุ๊ปคณะ 
25-30 ท่านต่อ
คณะ 

หมายเหตุส าคญั  เพื่อให้ไดรั้บการสนบัสนุนส่งเสริมการท่องเท่ียว จึงขอประชาสัมพนัธ์และขอเรียนให้ลูกคา้ทุกท่าน
ทราบว่า ทุกท่านตอ้งเขา้เยี่ยมชมร้านคา้สินคา้พื้นเมืองเกาหลีท่ีไดรั้บการจดทะเบียนถูกตอ้งตามกฏหมายสาธารณรัฐ
เกาหลี เพื่อรับฟังและเลือกซ้ือสินค้าท่ีช่ืนชอบเป็นเวลา 60 นาทีต่อร้านค้าพื้นเมือง อาทิเช่น ศูนย์โสมเกาหลี ศูนย์
น ้ามนัสน ศูนยฮ์อ๊กเก็ตนามู ศูนยเ์คร่ืองส าอางเวชส าอาง ร้านขนมพื้นเมือง เป็นตน้   
 เดินทางขั้นต ่าปกติ  25  ท่านผูใ้หญ่ (ท่ีนัง่จ  ากดั จองและจ่ายก่อนไดสิ้ทธิก่อน จองหลงั อาจตอ้งเพิ่มค่าตัว๋)  
 หากต ่ากวา่ก าหนด อาจจะไม่มีหัวหนา้ทวัร์และอาจตอ้งมีการเปล่ียนแปลงราคา  หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะ

ช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายนิดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค ์
 สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนราคาเพิ่ม หากมีการปรับข้ึนของภาษีน ้ ามนัหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน คิดอตัรา ณ 

วนัที 02.12.19 
 สงวนสิทธิในเร่ืองเท่ียวบินและตารางบิน ราคา และ รายการ เปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนได ้ โดยมิตอ้งแจง้ให้

ทราบล่วงหนา้ 
ในกรณีทไีม่ใช้ตั๋วกรุ๊ปแต่ต้องการจอยทวัร์ คิดท่านละ 6,900 บาท 

เด็ก 2-7 ปี :  ห้องพกั = ผู้ใหญ่ 2 + เด็ก 1 ไม่มีเตียง |  เด็ก 8-12 ปี  เตียงเสริมหรือห้องครอบครัว 
ทารก หมายถึง ผูโ้ดยสารท่ีมีอายุต  ่ากว่า 24 เดือน ณ วนัท่ีเดินทางไปและวนัเดินทางกลบั กรุณาติดต่อเพื่อขอราคา
พิเศษ เด็กทารกสามารถเดินทางโดยนั่งบนหน้าตกัของผูใ้หญ่ โดยอนุญาตให้เด็กทารกหน่ึงคนต่อผูใ้หญ่สองคน
เท่านั้น และห้ามมิให้น ารถเขน็เด็ก หรือท่ีนัง่ส าหรับเด็กข้ึนบนเคร่ืองบิน จ านวนเด็กทารกต่อเท่ียวบินถูกจ ากดัไวเ้พื่อ
ความปลอดภยั และสายการบินสามารถปฏิเสธการน าเด็กทารกเดินทางไปกบัท่าน  ส่วนผูจ้ดั เราค านึงถึงความ
ปลอดภยัและเพื่อสร้างความสุขแก่คณะผูเ้ดินทาง 
ผูทุ้พลภาพ/มีปัญหาดา้นสุขภาพหรืออยูใ่นภาวะเจ็บป่วย ขอให้แจง้ผูจ้ดัก่อนซ้ือทวัร์ เพื่อเช็คกบัทางสายการบินและผู ้
ให้บริการ  เพราะอาจไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ ข้ึนเคร่ืองบินได้  เข่นน ้ ายา เข็มฉีดยา เคร่ืองใช้
แบตเตอร่ี หรือ เคร่ืองหายใจ  



 

สตรีมีครรภ ์ขอใหแ้จง้ผูจ้ดัก่อนซ้ือทวัร์  เพื่อเช็คกบัทางสายการบินและผูใ้หบ้ริการ   โดยทัว่ไป 
-อายุครรภ์ไม่ถึง 27 สัปดาห์ : ตอ้งลงนามยินยอมในเอกสารจ ากดัขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน เม่ือท า
การเช็คอินเพื่อแสดงความยนิยอมไม่ท าการเรียกร้องใดๆ ต่อสายการบิน 
-อายุครรภ์ในช่วงสัปดาห์ท่ี 28 สัปดาห์ ถึง 34 สัปดาห์ : แสดงใบรับรองแพทย ์ ยืนยนัสัปดาห์ท่ีตั้งครรภแ์ละก ากบั
วนัท่ีไม่เกินสามสิบ (30) วนันบัจากเท่ียวบินขาออกท่ีก าหนดหรือเท่ียวบินขาเขา้ท่ีก าหนด  และตอ้งลงนามยนิยอมใน
เอกสารจ ากดัขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน  เม่ือท าการเช็คอินเพื่อแสดงความยินยอมไม่ท าการเรียกร้อง
ใดๆ ต่อสายการบิน 
-อายคุรรภต์ั้งแต่สัปดาห์ท่ี 35 ข้ึนไป: สายการบินปฏิเสธการใหบ้ริการ 

ปกติผู้จัดจะส่งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อยประมาณ  5-7 วนั  
ข้อมูลส าหรับผู้เดินทาง 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทยเล่มสีแดงทัว่ไป หรือหนังสือเดินทางขา้ราชการไทย ไม่ตอ้งยื่นขอวีซ่าก่อนออก
เดินทาง ฟรีวีซ่าเดินทางท่องเท่ียวในเกาหลีได้ 90 วนั   หมายเหตุ: ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีอายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้
เดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบในการเดินทาง
อออกนอกประเทศไทย 
2. เตรียมหนังสือเดินทางมีอายุมากกว่า 6 เดือน ณ วนัเดินทาง (ตอ้งมีหน้าว่างส าหรับประทบัตราอย่างน้อย 2 หน้า
เต็ม) หนงัสือเดินทางอยูใ่นสภาพท่ีดี (ไม่ช ารุด)  เพื่อยืน่ ณ ด่านตรวจคนเขา้เมือง   เน่ืองจากเคาเตอร์สายการบินหรือ
ด่านตรวจคนเขา้เมืองอาจปฏิเสธการเดินทางของท่าน 
3. ค่าวีซ่า ส าหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว หรือ ชาวต่างชาติ (บางประเทศ) ท่ีมี Visa และ Work Permit พ านกัในประเทศ
ไทย จะตอ้งจดัเตรียมเอกสารเพื่อยื่นการขอวซ่ีา ตามท่ีสถานทูตเกาหลีก าหนด  ผูจ้ดัจะเป็นผูช่้วยด าเนินการยืน่วซ่ีาให้
ท่าน โดยท่านาตอ้งช าระค่าใช้จ่ายวีซ่าและค่าบริการต่างหาก (เจา้ของหนงัสือเดินทางจะตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก
ดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วซ่ีา) ท่านอาจจะตอ้งแสดงตวัตนท่ีสถานทูต  สิทธ์ิการออกวซ่ีาข้ึนอยูก่บัสถานทูตเท่านั้น   
4. ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ีหนงัสือ
เดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีมิไดส่้งหนา้ส าเนาหนงัสือเดินทาง (พร้อมทั้งหนา้เปล่ียน
ช่ือนามสกุล ถา้มี) ใหก้บัทางผูจ้ดั 

 

Departure  มีนาคม 2020 (ท่ีนั่งจ ำกัดในแต่ละวนั จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 

เช็คอนิ วนัออกเดนิทาง วนัเดนิทางกลบั ราคา/ท่าน(บาท) ห้องเดีย่ว+ หมายเหตุ 

วนัเสาร์ 14 มีนาคม 20 18 มีนาคม 20 15,900 4,900  
วนัพุธ 18 มีนาคม 20 22 มีนาคม 20 15,900 4,900  
วนัพฤหสั 19 มีนาคม 20 23 มีนาคม 20 15,900 4,900  
วนัศุกร์ 20 มีนาคม 20 24 มีนาคม 20 15,900 4,900  
วนัเสาร์ 21 มีนาคม 20 25 มีนาคม 20 15,900 4,900  
วนัพุธ 25 มีนาคม 20 29 มีนาคม 20 15,900 4,900  
วนัพฤหสั 26 มีนาคม 20 30 มีนาคม 20 15,900 4,900  
วนัศุกร์ 27 มีนาคม 20 31 มีนาคม 20 15,900 4,900  
วนัเสาร์ 28 มีนาคม 20 01 เมษายน 20 15,900 4,900  



 

Departure  เมษายน 2020 (ท่ีนั่งจ ำกัดในแต่ละวนั จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 

เช็คอนิ วนัออกเดินทาง วนัเดินทางกลบั 
ราคา/ท่าน
(บาท) 

ห้องเดี่ยว+ หมายเหตุ 

วนัพุธ 01 เมษายน 20 05 เมษายน 20 16,900 4,900  
วนัพฤหสั 02 เมษายน 20 06 เมษายน 20 16,900 4,900  
วนัศุกร์ 03 เมษายน 20 07 เมษายน 20 16,900 4,900  
วนัเสาร์ 04 เมษายน 20 08 เมษายน 20 16,900 4,900  
วนัพุธ 08 เมษายน 20 12 เมษายน 20 16,900 4,900  
วนัพฤหสั 09 เมษายน 20 13 เมษายน 20 21,900 4,900 วนัหยดุสงกรานต ์
วนัศุกร์ 10 เมษายน 20 14 เมษายน 20 23,900 4,900 วนัหยดุสงกรานต ์
วนัเสาร์ 11 เมษายน 20 15 เมษายน 20 23,900 4,900 วนัหยดุสงกรานต ์
อาทิตย ์ 12 เมษายน 20 16 เมษายน 20 18,900 4,900 วนัหยดุสงกรานต ์
วนัพุธ 15 เมษายน 20 19 เมษายน 20 16,900 4,900  
วนัพฤหสั 16 เมษายน 20 20 เมษายน 20 16,900 4,900  
วนัศุกร์ 17 เมษายน 20 21 เมษายน 20 16,900 4,900  
วนัเสาร์ 18 เมษายน 20 22 เมษายน 20 16,900 4,900  
วนัพุธ 22 เมษายน 20 26 เมษายน 20 16,900 4,900  
วนัพฤหสั 23 เมษายน 20 27 เมษายน 20 16,900 4,900  
วนัศุกร์ 24 เมษายน 20 28 เมษายน 20 16,900 4,900  
วนัเสาร์ 25 เมษายน 20 29 เมษายน 20 16,900 4,900  
วนัพุธ 29 เมษายน 20 03 พฤษภาคม 20 16,900 4,900  
วนัพฤหสั 30 เมษายน 20 04 พฤษภาคม 20 17,900 4,900 วนัหยดุแรงงาน 

 

Departure  พฤษภาคม 2020 (ท่ีนั่งจ ำกัดในแต่ละวนั จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 

เช็คอนิ วนัออกเดินทาง วนัเดินทางกลบั 
ราคา/ท่าน
(บาท) 

ห้องเดี่ยว+ หมายเหตุ 

วนัศุกร์ 01 พฤษภาคม 20 05 พฤษภาคม 20 16,900 4,900 วนัหยดุแรงงาน 
วนัเสาร์ 02 พฤษภาคม 20 06 พฤษภาคม 20 15,900 4,900  
วนัพุธ 06 พฤษภาคม 20 10 พฤษภาคม 20 15,900 4,900  
วนัพฤหสั 07 พฤษภาคม 20 11 พฤษภาคม 20 15,900 4,900  
วนัศุกร์ 08 พฤษภาคม 20 12 พฤษภาคม 20 15,900 4,900  
วนัเสาร์ 09 พฤษภาคม 20 13 พฤษภาคม 20 15,900 4,900  
วนัพุธ 13 พฤษภาคม 20 17 พฤษภาคม 20 15,900 4,900  
วนัพฤหสั 14 พฤษภาคม 20 18 พฤษภาคม 20 15,900 4,900  
วนัศุกร์ 15 พฤษภาคม 20 19 พฤษภาคม 20 15,900 4,900  



 

วนัเสาร์ 16 พฤษภาคม 20 20 พฤษภาคม 20 15,900 4,900  
วนัพุธ 20 พฤษภาคม 20 24 พฤษภาคม 20 15,900 4,900  
วนัพฤหสั 21 พฤษภาคม 20 25 พฤษภาคม 20 15,900 4,900  
วนัศุกร์ 22 พฤษภาคม 20 26 พฤษภาคม 20 15,900 4,900  
วนัเสาร์ 23 พฤษภาคม 20 27 พฤษภาคม 20 15,900 4,900  
วนัพุธ 27 พฤษภาคม 20 31 พฤษภาคม 20 15,900 4,900  
วนัพฤหสั 28 พฤษภาคม 20 01 มิถุนายน 20 15,900 4,900  
วนัศุกร์ 29 พฤษภาคม 20 02 มิถุนายน 20 15,900 4,900  
วนัเสาร์ 30 พฤษภาคม 20 03 มิถุนายน 20 15,900 4,900  

 

อตัรา
ค่าบริการ
รวม   

ตามรายการ:  ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั กรุงเทพฯ – อินชอน  – กรุงเทพฯ  ไปกลบัแบบหมู่คณะ ( ตาม
วนัเวลาท่ีระบุในตัว๋เคร่ืองบิน )  พร้อมท่ีพกั  3  คืน (ห้องละ  2-3  ท่าน) + อาหารเช้า กลางวนั และเยน็
หรือค ่ า  + บัตรเข้าชมสถานท่ี  + รถน าเท่ียวตามรายการ +  น ้ าแร่บนรถวันละ1 ขวด + รวมค่า
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (ยกเวน้ตัว๋เคร่ืองบิน) + สายการบินจ ากัดน ้ าหนักเพียงท่านละ 15 กก.  (ข้ึนอยู่กับ
นโยบายสายการบิน ไม่เกินจ านวน 1-2 ช้ิน) +  และถือข้ึนเคร่ืองไดอี้กท่านละ 1 ช้ิน 07 กก.  (ตามขนาด
ท่ีก าหนดของสายการบิน ไม่รวมกระเป๋าสะพาย) +  ประกนัอุบติัเหตุตามกรมธรรม ์(ขั้นต ำ่วงเงินประกัน 
1 ล้ำนบำท ค่ำรักษำพยำบำล 5 แสนบำท 1-15 ปี หรือ อำยุ 75-85 ควำมคุ้มครองเหลือ 50% อำยุต ำ่กว่ำ 1 
ปี หรือ อำยเุกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจ ำตัวหรือกำรถกูฆำตกรรมหรือถกูท ำร้ำยร่ำงกำย) 
ตั๋วเคร่ืองบินและค่าทวัร์ทีช่ าระแล้ว 

ตั๋วเคร่ืองบิน ไปกลบัแบบหมู่คณะ ไม่สำมำรถ 

เปล่ียนเท่ียวบินไปหรือกลบั เปล่ียนวนัเดินทางไปหรือกลบั เปล่ียนช่ือผูเ้ดินทาง อพัเกรดท่ีนัง่ 
คืนค่า
บตัร

โดยสาร 

และหำกยกเลิกกำรเดินทำง  ไม่มีระบบ คืนเงินบางส่วน    หำกผู้โดยสำรถกูปฎิเสธกำรออกนอกประเทศ
ไทยหรือเข้ำประเทศเกำหลี จากเจา้หนา้ท่ีแรงงานไทยหรือเจา้หนา้ท่ีตรวจคนออกนอกประเทศไทยและ
เจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองท่ีประเทศเกาหลี ทางผูจ้ดัและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดข้ึนทุกกรณี  ผู้โดยสำรอำจจะต้องรับผิดชอบค่ำปรับท่ีประเทศเกำหลีเรียกเกบ็  ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบั
ประเทศไทยในเท่ียวบินถัดไปท่ีมีท่ีนั่งว่างหรือตามวนัเดินทางของตั๋วเคร่ืองบิน  ทั้ งน้ีแล้วแต่ทาง
เจา้หนา้ท่ีตรวจคนและสายการบิน ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
โรงแรมที่พักที่ระบุในรายการทัวร์ อาจมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากเป็นทวัร์ราคาพิเศษ (โรงแรมท่ีพกั
ไม่ไดอ้ยูใ่นใจกลางเมือง) ปกติผูจ้ดัจะแจง้ใหท้ราบก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ยประมาณ  3-5 วนั พร้อมทั้ง
ใบนดัหมายเตรียมตวัการเดินทาง 
รูปแบบห้องพักของโรงแรมจะแตกต่างกัน  รูปแบบห้องพกัของโรงแรมจะแตกต่างกนั และอาจมีสไตล์
การตกแต่งทุกหอ้งไม่เหมือนกนั ห้องพกัเด่ียว (Single เตียงเล็กมาตราฐาน 1 เตียง) ห้องคู่ (Twin เตียงเล็ก
มาตราฐาน 2 เตียง / Double เตียงใหญ่มาตราฐาน 1 เตียง)  และห้องพกัแบบ  3 ท่าน (ห้องครอบครัว 
Family Room 1 เตียงใหญ่+1เตียงเล็ก) ห้องพกัอาจจะไม่ติดกนั ห้องมีขนาดกะทดัรัด มีหรือไม่มีอ่าง
อาบน ้ า มีส่ิงอ านวยความสะดวกครบ น ้าด่ืมฟรีอยูใ่นห้องพกัจะมี 1 หรือ 2 ขวด (บางโรงแรมหรือรีสอร์ท 



 

อาจไม่มีบริการน้ี)   ส่วนน ้าแร่ยี่หอ้และมินิบาร์ในโรงแรมราคาจะสูงกวา่ปกติ  อาจมีบริการกาตม้น ้า+ชา
กาแฟฟรี ช่วงการจัดงานระดับเมือง ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ  เช่น Trade Fair, Convention, 
Festival, Conference, Expo เป็นตน้ เป็นผลให้ราคาโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพกัในเมืองเต็ม  ผูจ้ดัขอ
สงวนสิทธิในการจดัท่ีพกัตามความเหมาะสม 
เมนูอาหารทวัร์  โดยปกติทางผูจ้ดัจะหลีกเล่ียงอาหารประเภทเน้ือววัเพื่อส่วนรวม จะบริการเป็นหมูหรือ
ไก่หรือม้ือพิเศษตามรายการ โดยส่วนมากอาหารทวัร์มกัจะเป็นอาหารทานเพื่อโภชนาการและสุขภาพ 
จะไม่ออกรสจดั แบบอาหารทอ้งถ่ิน เช่น หมูยา่งเกาหลี บลูโกกิ เกาหลีมีวฒันธรรมในการรับประทาน
อาหาร ซ่ึงจะนิยมอาหารชนิดเดียว มกัจะเป็นการทานแบบแบ่งปัน คือ 1 ชุดต่อ 4 ท่าน และมีเคร่ืองเคียง
แบบต่างๆ พร้อมข้าวสวย     การน าเคร่ืองด่ืมทั้ งประเภทแอลกอฮอล์และไม่แอลกอฮอล์เข้าไปใน
ร้านอาหาร ทางร้านอาจจะเก็บค่าบริการ หรือ ค่าเปิดขวดเสมอ    ส าหรับท่านท่ีมีขอ้จ ากดัทางดา้นอาหาร
หรือศาสนา ท่านอาจตอ้งช าระเพิ่มเติม หรือ เตรียมอาหารส่วนตวัไป ระหวา่งม้ืออาหาร กรุณารอจนกวา่
ทางร้านอาหารเสิร์ฟอาหารส าหรับกรุ๊ปให้เรียบร้อยก่อน จึงจะท าอาหารพิเศษเสิร์ฟให้ท่านได้ใน
ภายหลงั     เมนูอาหารอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ข้ึนอยู่กบัสถานการณ์   เช่น เวลา
ออกหรือเวลาถึงของเท่ียวบินแต่ละสายการบิน  การจารจรบนทอ้งถนน  วนัเวลาเปิดปิดของร้านอาหาร  
หรือดว้ยสาเหตุต่างๆ  ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง   
ในกรณีที่เกิดเหตุใดๆ จนท าให้คณะทัวร์ไม่สามารถออกเดินทางได้   เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลิกการ
เดินทางกะทนัหัน ทางสายการบินเรียกท่ีนัง่คืนดว้ยเหตุผลของสายการบิน ฯลฯ ทางผูจ้ดัจะพยายามหา
โปรแกรมอ่ืนในราคาและช่วงเวลาใกลเ้คียงกนัทดแทน ขอให้ลูกคา้ตระหนกัดีวา่เหตุการณ์ดงักล่าวถือ
เป็นเหตุสุดวิสัยและเช่ือมัน่วา่ผูจ้ดัไดพ้ยายามอยา่งสุดความสามารถ  โดยลูกคา้จะไม่ยกเหตุขอ้น้ีมาเป็น
ขอ้เรียกร้องใดๆ กบัผูจ้ดั  หากลูกคา้ประสงครั์บเงินคืน ทางผูจ้ดัยนิดีคืนเงิน  

ราคา
ค่าบริกา
รไม่รวม  
 

ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่ม โทรศพัท์ โทรสาร มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่าท า
หนงัสือเดินทาง ค่าซักรีด  ค่าสัมภาระท่ีเกินช้ินหรือน ้ าหนกัเกินสายการบินก าหนด  ค่าวีซ่าพาสปอร์ต
ต่างดา้วหรือต่างชาติ   

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

เง่ือนไข
ในการ
จอง   

ปกติมัดจ าท่านละ 5,000 บาทต่อท่าน  โดยตอ้งด าเนินการโอนเงินภายใน 1 วนันบัจากวนัท่ีท าการจอง
และส่งใบเรียกเก็บเงิน  และ ช าระส่วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 35 วนัก่อนเดินทาง ช่วงเทศกาล 
High Season (เทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วนัแรงงาน วนัฉัตรมงคล  วนัหยุด
ส าคญัทางศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือนธนัวาคม)  หรือ เที่ยวบินเหมาล า  มัดจ าท่านละ 10,000 
บาทต่อท่าน โดยตอ้งด าเนินการโอนเงินภายใน 1 วนันบัจากวนัท่ีท าการจองและส่งใบเรียกเก็บเงิน  และ 
ช าระส่วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย  40 วนัล่วงหนา้  หำกไม่ช ำระมัดจ ำตำมก ำหนด ขออนุญำต
ตัดท่ีนั่งให้ลูกค้ำท่ำนอ่ืนท่ีรออยู่    การช าระไม่ครบ ทางผูจ้ดัถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มี
เง่ือนไข หรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดใด ผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการ
เดินทางและขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินตามเง่ือนไขการยกเลิก 

การ
ยกเลกิ

1) การยกเลิกการจองนั้น จะตอ้งแฟ็กซ์หรืออีเมล์แจง้ยกเลิกการจองล่วงหน้าอย่างน้อย  30 วนัท าการ 
ก่อนการเดินทาง โดยจะยึดเงินมดัจ า 5,000 บาท  ยกเวน้ช่วงเทศกาล High Season (เทศกาลปีใหม่ 



 

การจอง   
 

เทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วนัแรงงาน วนัฉตัรมงคล  วนัหยุดส าคญัทางศาสนา ตลอดเดือน
ตุลาคม ตลอดเดือนธนัวาคม)  จะยดึเงินมดัจ า 10,000 บาท      

2)  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-24 วนั - เก็บค่าใช้จ่าย 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%   
(รำคำทัวร์เป็นกำรซ้ือขำดแบบมีเง่ือนไขกับทำงสำยกำรบินและทำงผู้ จัดทัวร์เส้นทำงเกำหลี จะไม่มีกำร
คืนเงินมัดจ ำหรือค่ำบริกำรท้ังหมดไม่ว่ำกรณีใดใด) โดยเฉพำะช่วงเทศกำล High Season หรือ ฤดูกำล
ท่องเท่ียวของเกำหลี    
การคืนเงินทุกกรณี  ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับ
เงินคืนท่ีท าการของผูจ้ดัอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบ
อ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ  และหน้าสมุด
บญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น 

สายการบินและตั๋วเคร่ืองบิน 
ในการส ารองที่น่ังและการใส่ช่ือในระบบส ารองที่น่ัง   ผูเ้ดินทางตอ้งส่งส าเนาของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ท่ี
ชดัเจน หรือ ส่งรายละะรายละเอียดท่ีสายการบินตอ้งการ (ภาษาองักฤษ) เช่น ค าน าหน้าช่ือ ช่ือและนามสกุล วนั
เดือนปีเกิด เลขท่ีพาสปรอต วนัหมดอายุ ( โดยเซ็นตช่ื์อและเขียนยนืยนัรับรองเอกสารเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ทางผู ้
จดั )  หากไม่มีการส่งขอ้มูลทั้งหมดในพาสปรอตเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ทางผูจ้ดั และเกิดการออกช่ือนามสกุลใน
ตัว๋หรือบตัรโดยสารผิดพลาด อาจมีผลให้ผูโ้ดยสายจะตอ้งรับผิดชอบในค่าใชจ่้ายใหม่ท่ีจะเกิดข้ึนทั้งหมด และสาย
การบินไม่มีระบบเสียค่าใชจ่้ายเพื่อแกไ้ขตวัสะกดค าน าหนา้ช่ือ / ช่ือ / นามสกุล หรือ การเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทาง 
หากท่านต้องซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศ  (เคร่ืองบิน รถทัวร์, รถไฟ) เพ่ือไปและกลับกรุงเทพฯ   กรุณาเลือกซ้ือ
บตัรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาการเดินทางได้      ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัปัญหาเท่ียวบิน
ล่าช้าหรือการเปล่ียนแปลงเวลาของเท่ียวบินหรือการเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง   ตั๋วสายการบินไม่สามารถระบุที่น่ัง 
ซ้ือแบบใช้วิธี RANDOM คือสุ่มเลือกที่โดยระบบสายการบิน   การจดัท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน เป็นไปโดยสายการบินเป็น
ผูก้  าหนด ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้แต่จะท าการ Request ใหไ้ดเ้ท่านั้น    

การเช็คอนิตั๋วเดินทางทีเ่คาน์เตอร์สายการบิน  เง่ือนไข 

 เคาน์เตอร์เช็คอินจะเปิดให้บริการก่อนเวลาเคร่ืองออกสาม (3) ชัว่โมง เคาน์เตอร์ จะปิดให้บริการก่อนเวลาออก
เดินทาง  (90) นาที  ผูโ้ดยสารจ าเป็นตอ้งด าเนินการให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาท่ีไดร้ะบุไว ้ทั้งน้ีไม่วา่ในกรณี
ใดๆ  สายการบินสงวนสิทธิในการปฏิเสธการเดินทาง โดยไม่มีการคืนเงินค่า โดยสารท่ีท่านไดช้ าระไปแลว้  

 ไม่แสดงตนหรือยนืยนัความเป็นตวัท่านต่อพนกังานของสายการบิน 
 ไม่อาจแสดงเอกสารไดอ้ยา่งครบถว้นและถูกตอ้ง (เอกสารการเดินทางท่ีช ารุดไม่สมบูรณ์จดัวา่เป็นเอกสารท่ีไม่

ถูกตอ้ง)  
 ส าหรับท่านตอ้งมีตราอนุญาตเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ (วีซ่า) ซ่ึงจ าเป็นต่อการเดินทางไปยงัสถานท่ี

ต่างๆ   หรือ  เอกสารการเจง้เขา้แจง้ออก   หรือ  เอกสารดา้นการท างาน Work Permit 
 กระท าการประทุษร้ายแก่พนักงานของสายการบิน หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย ณ เคาน์เตอร์ของสายการบิน 



 

หรือดูหม่ิน เหยยีดหยามพนกังานของสายการบินไม่วา่โดยการกระท าหรือโดยวาจา 
 หากรัฐบาลหรือหน่วยงานอ่ืนไม่อนุญาตใหท้่านเดินทางหรือข้ึนเคร่ืองบิน 
 หากสายการบินเห็นควรวา่ไม่สมควรแก่การเดินทางเน่ืองจากอาการเมาสุราหรือมีลกัษณะอาการท่ีเป็นอนัตราย

อยา่งเห็นไดช้ดัในทางการแพทย ์และ/หรือ  หากสายการบินเห็นควรวา่ไม่เหมาะสมในการเดินทางโดยเหตุผล
ทางการแพทย ์หรือเง่ือนไขทางการแพทยข์องท่านอาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพแก่ผูโ้ดยสารอ่ืน 
อุ่นใจเพิ่ม  เน่ืองจากการเดินทางนั้นเต็มไปด้วยความเส่ียง และความรับผิดชอบของทางสายการบินท่ีมีต่อ
ผูโ้ดยสารนั้นมีจ ากดั ดงันั้นจึงแนะน าให้ ซ้ือประกนัภยัการเดินทางและสุขภาพเพิ่มเติม ท่านสามารถเลือกซ้ือ
ความคุม้ครองตามท่ีท่านต้องการ โดยเฉพาะกรณี เกิดเหตุเจ็บป่วยจะมีความสามารถในการจ่ายค่ารักษาได ้
เน่ืองจากหากเกิดเหตุดังกล่าวข้ึนในต่างประเทศ เช่น ประเทศเกาหลีใต้ จะมีค่าใช้จ่ายท่ีสูงมาก  เพื่อความ
คุม้ครองบาดเจบ็ เจบ็ป่วย ไฟลย์กเลิก ตกเคร่ือง ยกเลิกเดินทาง กระเป๋าหาย พาสปอร์ตหาย ทีมแพทยฉุ์กเฉิน 

 แผนคุ้มครองสุขภาพ +220 บาท  รักษาพยาบาล+สุขภาพ – อุบติัเหตุ – ยา้ยฉุกเฉิน+ส่งศพ – ทีมแพทยฉุ์กเฉิน 

 แผนคุ้มครองสุขภาพ +500 บาท  รักษาพยาบาล+สุขภาพ – อุบติัเหตุ – ยา้ยฉุกเฉิน+ส่งศพ – ทีมแพทยฉุ์กเฉิน – 
ยกเลิกการเดินทาง – ลดจ านวนวนัเดินทาง – กระเป๋าเดินทางหายหรือเสียหาย – ความล่าช้าของระบบขนส่ง
มวลชน – ความล่าชา้ของสัมภาระ – การจ้ีโดยสลดัอากาศ – การพลาดต่อเท่ียวบิน – พาสปอร์ตหาย – ความรับ
ผดิต่อบุคคลภายนอก – เงินชดเชยระหวา่งรักษาตวัในต่างประเทศ 

ข้อตกลงและเง่ือนไขการเดินทางท่องเที่ยวกบัเรา 

 จดัให้เฉพาะลูกคา้ท่ีประสงคจ์ะไปท่องเท่ียวตามรายการของทวัร์ทุกวนัเท่านั้น  หากท่านไม่สามารถร่วมทวัร์
ทุกวนั แค่สมคัรมาร่วมทวัร์เพียงเพื่อการใชต้ัว๋เคร่ืองบินและท่ีพกัในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏ
วา่ท่านไม่รวมทวัร์ในบางวนั ทางบริษัทจะคิดค่าด าเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 200 USDต่อท่าน  (ก่อน
ซ้ือทวัร์ จะตอ้งแจง้ความประสงคท่ี์เป็นจริง เพื่อทางผูจ้ดัจะไดคิ้ดค่าบริการท่ีเหมาะสม)   หมายเหตุ หากการ
ไปพบเพื่อนหรือญาติหรือไปติดต่อธุรกิจหรือท่องเท่ียวอิสระ ท าหลงัจากท่ีรายการเสร็จส้ินในแต่ละวนัแลว้ 
ไม่เป็นเหตุท่ีทางผูจ้ดั จะตดัการใหบ้ริการท่านแต่อยา่งใด  

 ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไม่ขายให้แก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น หรือ มีโรคประจ าตวับางอยา่ง หรือ ทอ้งอ่อน
หรือทอ้งแก่มาก หรือ มีเด็กอายุ 1-2 ปี หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุสงฆ์ หรือ นกับวช (ก่อนซ้ือทวัร์ จะตอ้ง
แจง้ เพื่อหาขอ้ตกลงร่วมกนั เพราะเราค านึงถึงความปลอดภยัและเพื่อสร้างความสุขแก่คณะผูเ้ดินทาง)   

 ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผูเ้ดินทางท่ีมีความประสงค์จะลกัลอบเขา้ประเทศเกาหลีใตเ้พื่อไปท างาน หรือเพื่อ
การอ่ืนใดอนัมิใช่การท่องเท่ียว  

 การเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวในทุกการเดินทางอาจเกิดการเปล่ียนแปลง  ดังน้ี รายการท่องเท่ียว 
เมนูอาหาร โรงแรมท่ีพกั รถทวัร์ในแต่ละวนัท่ีได้จดัเตรียมไว ้(ทั้งช่วงน าเสนอ ช่วงสรุป และช่วงเดินทาง
จริง) ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง  โดยพยายามท่ีจะตามรายการสรุปใหต้รงมากท่ีสุด หรือ
ในระดบั หรือในคุณภาพท่ีใกลก้นัมากท่ีสุด 

 ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายท่ีเกิดกบัชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย ความตาย 
อุบติัเหตุต่างๆ  สูญหายในทรัพยสิ์นหรืออย่างอ่ืน การนัดหยุดงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวติั  
และอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม  

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทนหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการ



 

จากสายการบิน ( ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ของเท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการ
ยบุเท่ียวบินรวมกนั ตารางการการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แลว้วา่ 
อยูน่อกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย ์หรือเหตุผลทางดา้นความปลอดภยั เป็นตน้  โดยจะปฏิบติั
ตามเง่ือนไขและขอ้จ ากดัความรับผดิชอบของแต่ละสายการบิน )  บริษทัขนส่ง  รถโดยสาร  เรือบริการ หรือ 
หน่วยงานท่ีให้บริการ  ท่ีจะส่งผลท าให้เสียเวลาหรือยกเลิกรายการท่องเท่ียวทวัร์บางรายการหรือทั้งหมด  ผู ้
เดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้ งส้ิน ทั้ งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสีย
ความรู้สึก และค่าใชจ่้ายท่ีบริษทัจ่ายไปแลว้ เป็นตน้   ขอให้ทราบวา่  ผูจ้ดัจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะ
ประสานงานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้ แต่จะไม่คืนเงิน  

 มคัคุเทศก์ พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค  าสัญญาใดๆ ทั้ งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของผูจ้ดัก ากบั  

 ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการช าระค่าทวัร์ใน
ลกัษณะเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ เช่น ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  
การกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง การถูกปฏิเสธใน
กรณีอ่ืนๆ   ไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่เท่ียวบางรายการ เป็นตน้ 

 ขอความร่วมมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทางหากผูจ้ดัหรือตวัแทนของประเทศท่ีท่านไดเ้ดินทางมา 
เดินทางไปสู่ หรือเดินทางผา่น  เห็นวา่ผูโ้ดยสารประพฤติตนท่ีอาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อผูเ้ดินทางอ่ืนๆ หรือ
ทรัพยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบติัหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ี (ตวัแทน) หรือไม่ปฏิบติัตามค าช้ีแจงของเจา้หน้าท่ี 
(ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใช้มาตรการตามท่ีเห็นสมควรเพื่อป้องกนัไม่ให้ความประพฤติดงักล่าวด าเนินต่อไป 
ซ่ึงรวมไปถึงการยบัย ั้ง และปฏิเสธใหบ้ริการ 

 การช้อปป้ิงการเลือกซ้ือของนกัท่องเท่ียว เป็นส่วนหน่ึงของการท่องเท่ียว โดยเฉพาะการท่องเท่ียวประเทศ
เกาหลีใต ้ซ่ึงเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีคนไทยช่ืนชอบ   โปรแกรมทวัร์อาจจะมีการรายการพาไปชอ้ปป้ิงยงัสถานท่ี
ต่างๆ โดยการเลือกซ้ือของทุกอย่างเป็นเร่ืองการตดัสินใจส่วนตวัเสมอ  และ ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธ์ิไม่
รับผดิชอบทุกการซ้ือของท่าน 

 กระเป๋าลูกค้าต้องยอมรับในความเส่ียงของกระเป๋าทุกใบของตวัเอง (ท่านสามารถเลือกซ้ือประกันเพิ่ม 
เก่ียวกบัสัมภาระกระเป๋า เพราะสายการบินมีก าหนดการจ ากดัความรับผิดชอบต่อสัมภาระ)  ทางทวัร์จะไม่
รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าช้า อุบติัเหตุ ท่ีเกิดจากกรณีใดๆ ทั้งส้ิน  ซ่ึงลูกคา้ตอ้งเขา้ใจว่า โดย
ปกติทุกฝ่าย เช่น คนขบัรถ  มคัคุเทศก์ หรือ หวัหนา้ทวัร์  ถึงแมจ้ะพยายามในการดูแลและระวงัเร่ืองสัมภาระ
กระเป๋าเดินทางลูกคา้ 

ผู้ร่วมเดินทำงตกลงปฏิบัติตำมข้อก ำหนดและเง่ือนไขกำรเดินทำงนีทุ้กประกำรและในกรณีมข้ีอพิพำท ให้ถือค ำ
ตัดสินของผู้จัดเป็นท่ีส้ินสุด  

 


