
 

HELLO SKI 5 ÇÑ¹ 3 ¤ื¹ 

 
 
หนาวน้ีที่เกาหลี  สัมผัสหิมะ ตะลุยหิมะ เลนสกี  ชิมสตรอว! #เกาะนามิ #สวนสนุกเอเวอรแลนด 
 

โปรแกรม H e l l o  SKI  เกาหลี 5 วัน 3 คืน  ราคาเร่ิม 
(บาท) 14,900 

เดินทาง 25พฤศจิกายน-มีนาคม63  สายการบิน BUDGET AIRLINE กรุปคณะ 25-30 ทานตอ
คณะ 

 

วันแรก (-)  
 
วันที่สอง 
(-.L.D)    

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต  
 
สวนกรีนเฮาสสตรอวเบอรร่ี –  ฟรี ! บัตรเลนเคร่ืองเลนไดไมจํากัดรอบ #สวนสนุกเอเวอรแลนด รวมฉลอง
หนาหนาว เลนสโนวสเลด น่ังสโนวบัสเตอร สวนสัตวเปด ชมขบวนพาเหรด ตนคริสตมาสยักษ มัลติมีเดีย
อารท ทองเวลาโอดิสซีย แถมชุดใหญพุไฟ...ไฟกระพริบ เปนตน  

วันที่สาม 
(B.L.D) 

เทศกาลเลนสกีสโนวหิมะ ที่ สกีรีสอรท #SKI Resort  #YANGJI #JISAN #VIVALDI PARK (หรือ One 
Mout Snow Park) - ยอนรอยละครเกาะดังในหมูนักทองเที่ยว “ เกาะนามิ “  – กรุงโซล – ศูนยฮอกเก็ต
นามู – ยานมหาลัยฮงแด Trick Art Museum และ คาเฟ 943 King’s Cross ที่แฟน Harry potter ตองหาม
พลาด!  

วันที่สี ่
(B.L.-) 

กรุงโซล –  ศูนยนํ้ามันสนเข็มแดง –  ศูนยเคร่ืองสําอางเวชสําอาง –  เรียนรูวัฒนธรรมการทํากิมจังกิมจิ + 
แตงชุดฮันบกแชะถายภาพ  – พระราชวังมรดกโลกชังดก – ผานชมบลูเฮาส – หมูบานพ้ืนเมืองพูซอนฮัน
นกและยานสามฟา –  ดิวตีฟ้รี – เมียงดอง  

วันที่หา 
(B.L) 

กรุงโซล – ศูนยโสมเกาหลี – วัดหลวงโซเกซา – ภูเขานัมซาน หอคอย N Tower  สายเคเบิ้ล Love Rock 
Cable  – พิพิธภัณฑสาหราย – แวะซ้ือของฝากที่ศูนยรวมของพ้ืนเมือง (ละลายเงินวอน) – สนามบิน
นานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ 

 



 

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 
Jeju Air (7C) 7C2206 0205 0930 7C2205 2035 0050+1 

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

(ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตารางการบินของสายการบินตามที่ไดอนุมัติที่น่ังจํากัดในแตละวัน จองและจาย
กอนไดสิทธิกอน จองหลัง อาจตองเพ่ิมคาตั๋ว ) 

 
โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผูโดยสาร 

จะตองคงมีอายุเหลอื ณ วันเดินทาง มากกวา 6 เดือนข้ึนไป และหนังสอืเดินทางเหลือหนากระดาษเพียงพอ 
ใหเจาหนาที่ตรวจคนไดประทับตรา หนังสอืเดินทางอยูในสภาพทีด่ี (ไมชํารุด) 

 

ขอแนะนํา 
• หากทานมีปญหาเร่ืองอาหารกรุณาแจงทางผูจัดทราบลวงหนา 
• หามนําผลไมและเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศเกาหลีใต หากพบจะตองเสียคาปรับ 
• เตรียมสัมภาระขนาดกลาง เน่ืองจากโรงแรมที่พักในเกาหลีไมมีบริกรชวย (แนะนํา ตลอดทริปจะตองดูแลกระเปายกข้ึน

ลงหองดวยตัวทานเอง เพ่ือปองกันหลายกรณีที่อาจเกิดข้ึนได)   
• กระเปาทุกใบจะตองฝากใหกบัทางเจาหนาที่สายการบินดวยตัวทานเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบนิ 
• ทรัพยสินมีคาและแตกหักงาย  เชน เงิน อัญมณี  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร กลองถายรูป อุปกรณวีดีโอ 

เอกสารที่แลกเปลี่ยนเปนเงินได  เอกสารทางธุรกิจ หนังสือเดินทาง เก็บติดตัวเสมอ 
• สนามบินสุวรรณภูมิ  “ ไมมีการประกาศเรียกลูกคาข้ึนเคร่ือง ” กรุณารอที่ประตูข้ึนเคร่ืองอยางนอย 30 นาที กอน

เวลาเคร่ืองออก 
• นําเสื้อแจ็คแก็ตติดตัวข้ึนเคร่ืองดวย เพราะอากาศอาจจะเย็นและเพ่ือการพักผอนที่อบอุน  (สําหรับ มือใหม หรือ คนกลัว

วันแรกๆ จะ jetlag หรืออาการเมาเวลาจากการเปลี่ยนโซนเวลาของโลก แนะนํา :  นอนใหมากที่สุด หรือ ทานยาแกเมา 
เพราะมีมีฤทธิ์ทําใหนอนหลับ ไมดื่มสุราหรือของมึนเมา และดื่มนํ้ามากๆ) 

 
DAY วันแรก  สนามบินสุวรรณภูม ิ   เชา กลางวัน ค่ํา 

1 เจาหนาที่รอตอนรับดูแล มอบเอกสาร และอธิบายเพิ่มเติม  (นัดหมายแตละ
คณะกอนออกเดินทาง 3 ช่ัวโมงลวงหนากอนเคร่ืองออก)   - - - 

คํ่า หนาเคานเตอร สายการบิน ใกลประตูทางเขา  

พรอมกันทีช่ั้น 4 ผูโดยสารขาออก เชค็อินหมายเลข  F   Jeju Air (7C) หมายเลข   3-4 

พรอมกันทีช่ั้น 4 ผูโดยสารขาออก เชค็อินหมายเลข  L   T’way   (TW) หมายเลข  5-6 

พรอมกันทีช่ั้น 4 ผูโดยสารขาออก เชค็อินหมายเลข  M   Eastar Jet (ZE) หมายเลข  6-7 

การอนุญาตใหทานผานดานตรวจคนออกนอกประเทศไทย และ ผานดานตรวจคนเขาประเทศเกาหลีเพื่อการ

ทองเที่ยว เปนอํานาจของเจาหนาที่ตรวจคนเขาออกเมืองของประเทศไทยหรือประเทศเกาหลีในการพิจารณาและ

อนุญาตใหเดินทางออกจากประเทศไทย หรือ ใหพํานักอยูในประเทศกาหลีใตเพ่ือการทองเทีย่ว ทางผูจัดไมมีอํานาจและ

ไมสามารถเขาไปแทรกแซง 

หากทานตองซื้อบัตรโดยสารเคร่ืองบิน / รถทวัร / รถไฟ ภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ 

กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได 

ทั้งน้ีเพ่ือปองกันปญหาเที่ยวบินลาชาหรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง 
 
 



 

DAY วันที่สอง  สนามบนินานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต  -  เมืองเคียงกีโด เชา กลางวัน ค่ํา 

2 เวลาที่เกาหลใีตเร็วกวาไทย 2 ชั่วโมง | เวลาบินประมาณ 5-6 ช.ม. - x x 
ออกเดินทางสูประเทศเกาหลีใต โดยสายการบิน T’way (TW), Jeju Air (7C), Eastar Jet (ZE) 

มีบริการ Air Cafe จําหนาย  อาหาร ของกิน เคร่ืองดื่ม ขนมคบเคี้ยว บนเคร่ืองบิน 
 (สายการบินไมอนุญาตใหผูโดยสารนําอาหารขางนอกมารับประทานบนเคร่ือง) 

ICN Landing  ถึงสนามบินนานาชาตอิินชอน หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว  รถโคชพาทานขามทะเล
ตะวันตกดวยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพ่ือความหวังในการรวมชาติที่ยาวกวา 4.42 กม.  มียอดโดมสูง 107 เมตร  
ไปยังจุดหมายปลายทางการทองเที่ยวของวันน้ี  เพ่ือใหรายการทองเที่ยวเปนไปตามกําหนดการ  ทางคณะทัวรจะออก
เดินทางจากสนามบินหลังเวลาเคร่ืองลงประมาณ 1.30 ชั่วโมง ทานที่ติดสัมภาษณที่ดานตรวจคนเขาเมือง  หากทานผาน
เขาเมืองเรียบรอย ทานตองเดินทางไปพบกับคณะทัวรดวยตนเอง และไมสามารถเรียกรองคาเดินทางจากทางผูจัดได  

 
อาหารกลางวัน 

 เมนูหมอไฟชาบูเห็ด อาหารพ้ืนเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตั้งแตสมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี  
 
สวนกรีนเฮาสสตรอวเบอรร่ี พาไปชมสวนกรีนเฮาสสตรอวเบอรร่ี ใหทานไดเก็บผลไมสดๆ และยังไดความรูวาชาวเกาหลี
มีวิธีการปลูกอยางไรจึงไดผลผลิตดีและหวานหอมชวนนารับประทาน อิสระถายรูป เก็บชิมสตรอเบอรร่ีทานเปนที่ระลึก (วัน
เวลาเปด-ปด ข้ึนอยูกับฤดูกาลการเปดของสวน จํานวนเก็บข้ึนอยูกับผลิตผลในแตละสัปดาห และนโยบายของเจาของสวน 
ไมสามารถนําออกมารับประทานภายนอกไรได) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สวนสนุกเอเวอรแลนด  เที่ยวเอเวอรแลนด – Everland “ ดิสนียแลนดเกาหลี ” สวนเปดในหุบเขาที่มีชื่อเสยีงมากที่สุด
ของประเทศ มี  Festival World จะประกอบไปด วย Global Fair, American Adventure, Magic Land, European 
Adventure และ Equatorial Adventure และ Zootopia ทานสามารถปลอยความแกและเติมเต็มความสุขของทานดวย
บัตร Special Pass Ticket สนุกสนานกบัเคร่ืองเลน
ตางๆ  ซ่ึงทานสามารถเลือกเลนเคร่ืองเลนไดไม
จํากัดรอบ  ไมวาจะเปนทีเอ็กเพรส รถไฟเหาะ 
หนอนสะบัด ชารป โรงหนังสามมิติ บานผีสิงหมุน 
ตีลังกาสองตลบ ปาซาฟารี ชมไลเกอรแฝดคูแรก
ของโลก ที่ น่ี ชมความนารัก ของหมีที่สามารถ
สื่อสารกับคนขับไดอยางดี อีกทั้งยังมี LINE Store 
สําหรับ ชาวสาวก LINE ใหแชะภาพ  คร้ังแรกของ
โลก !  เปดโลกสวนสัตวเปดที่ Lost Valley กับรถ
บัสสะเทิ้นนํ้าสะเทิ้นบก และอื่นๆ  นอกจากน้ีทานยัง
สามารถชอปปงในรานคาของที่ระลึก  ฤดูหนาว 
(ชวงตนเดือนธันวาคมถึงปลายกุมภาพันธ) รวม
ฉลองเทศกาลหิมะสนุกแบบไมรูลืมกับการเลนส
โนวสเลดแบบไม จํากัดรอบหรือทานใดอยาก 
ประลองความทาทายกับการน่ังสโนวบัสเตอรก็ไม
วากัน.. ...ขอบอกวามันสมาก   
 
 
 



 

อาหารค่าํ 
เมนูหมูยางคาลบี #KALBI  อาหารพ้ืนเมืองเกาหลีปงยางที่เลื่องชื่อและรูจักกันดทีั่วโลก 

 
หลังจบรายการทองเที่ยว   

พาทานเขาเชค็อินที่พัก ณ โรงแรม  Incheon Grand Palace, Suwon Dono, Suwon Pacific, Suwon Yongin Co.op, 
Seoul Galaxy, Bridge, Co.op city, Ramada Encore Gimpo  (3 ดาวเกาหลี) หรือเทียบเทา 

 
 

DAY วันที่สาม   เกาะนามิ – สกรีีสอรท - กรุงโซล เชา กลางวั
น ค่ํา 

3  x x x 
รับประทานอาหารเชา แบบอเมริกันเกาหลีชุด หรือ เซม ิที่ หองอาหารโรงแรม 

ดื่มด่าํกบับรรยากาศสกีรีสอรท 
 
อิสระเลนสกีสโนว #SKI Resort #YANGJI #JISAN #VIVALDI PARK  ทานสามารถเพลิดเพลินกับลานหิมะที่กวาง
ใหญ และเนินเลนสกีระดับตางๆ  กระเชาลิฟท ทานจะประทับใจกับประสบการณแปลกใหมที่น่ี (ราคาอุปกรณการเชา
โดยประมาณ) 
1) อุปกรณการเลนสกี ประมาณ 50-55,000 วอนตอเช็ต (รวมคาไมสกี  กระดานเลื่อน และรองเทาสกี) 
2) กระเชาลิฟสําหรับทานที่เลนสกี คร่ึงวัน ประมาณ 55-60,000 วอนตอทาน 
เตรียมตัวกอนเลนสกี ควรเตรียม ถุงมือสกี แวนกันแดดหรือแวนกันหิมะ ชุดเสื้อผาสกี หรือเสื้อแจคเก็ตกันนํ้า (ผารม)+
กางเกงรัดรูป 

ขอคําแนะนําและฝกวิธกีารเลนจากไกดทองถิ่นกอนลงสนามจริง เพ่ือความปลอดภัยของทานเองเปนสําคญั 
หากทานใดไมเนนการเลนสกีเปนหลกั แตเนนชลิถายรูป ชมววิ 

ก็สามารถไปยังลานสาํหรับกระดานหิมะ ที่เรียกกันวา “ สโนสเลด “   คาใชจายประมาณ 12-15,000 วอนตอทาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ.... ปริมาณของหิมะและการเปดใหบริการของลานสกี ข้ึนอยูกับความเอื้ออํานวยของอากาศหากไมมีหิมะ
เพียงพอ ลานสกีอาจจะปดใหบริการ โดย ขอปรับเปลี่ยน เปน โลกแหงลานน้ําแข ็งเลนหิมะ 365 วัน #Snow  Park 
#One Mount  ทานสามารถซ้ือบัตรเขาสูโลกแหงสวนหิมะและสวนนํ้าแข็ง " Snow Park " ในรมที่ใหญสุดของประเทศ
เกาหลี ณ ขณะน้ี  โดยทานสามารถเพลิดเพลนิกับการข่ีเคร่ืองเลนสดุนารักบนลานนํ้าแข็ง เชน  จักรยานคูรัก จักรยานเดี่ยว 
รถเฟอรร่ี กะบะสเลดแซนตา เปนตน หรือ เขาสูโลกของหิมะที่อุณหภูมิติลบ -2 องศาเซลเซียส กับ การเลนสโนสเลดบน
ลานหิมะ (มีการจํากัดอายุ) หรือสนุกกับการตัดหิมะเลนกันแบบลืมอายุกัน ( คาบัตรเขา Snow Park 15,000วอน คาถุงมือ 
2,000วอน คาเชาเสื้อแจ็คเก็ตสกี 5,000วอน คาสุนัขฮักกี้ลากเลื่อน Dog Sledge บนลานนํ้าแข็งสําหรับเด็ก 9,000วอน 
ไมรวมไวในคาทัวร ฝากไกดชวยซ้ือได)  บริเวณเดียวกัน เปนที่ตั้งของ Fitness & Golf, Club, Water Park, Shopping 
Mall, Roof Garden เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

อาหารกลางวัน 
ล้ิมลองเมนูดังตามละคร Winter Love Song “ ทคัคาลบี “  หรือไกบารบีควิผัดซอสเกาหลีแหงเมืองชุนชอน 

 
 
เกาะนามิ (Nami) น่ังเรือเฟอรร่ีที่ทาเรือขามฟากไปยังเกาะนามิ (Nami) สถานที่โรแมนติกอีกแหงหน่ึงสําหรับคูรักคูหนุม
สาว ครอบครัวเพ่ือนๆ เกาะนามิมีรูปรางเหมือนใบไมที่ลอยอยู  ณ ที่แหงน้ี ทานสามารถเชาจักรยานหรือมอเตอรไบทเที่ยว
รอบเกาะ เดินเลนชมสวนเกาหลี คาราวะสุสานนายพลนามิ  เดินผานกลางแมกไมแหงสวนสนที่สูงเสียดฟาเพ่ือสุขภาพ 
ผานดงตนสน ดอกสน ตนเกาลัด เลือกน่ังที่มาน่ังขางชายฝงเพ่ือชมบรรยากาศโรแมนติกใตเงาไม มองดูพันธุสัตวตางๆ  
เชนนกกระจอกเทศ กระตาย กระรอก เปด กวาง ไดเวลาสมควร น่ังเรือกลับมายังฝง    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เดินทางเขาเมืองหลวงกรุงโซล  ทีมี่ประชากรถึง 1 ใน 4 ของประเทศ  มีตกึ 63 ชั้น ตึกทีสู่งที่สดุ  มีแมนํ้าฮันไหลผานใจ
กลางเมืองหลวงกรุงโซล 
เพ่ือนที่ดีในการดําเนินชีวิต ! #ศูนยฮอกเก็ตนามู ตนไมฮอกเก็ตนามูชนิดน้ีเจริญเติบโตในปาลึกบนภูเขาที่ปราศจาก
มลภาวะและระดับสูงเหนือนํ้าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพันธุฮอกเก็ตน้ี..ชาวเกาหลีรุนใหมนิยมนํามารับประทานเพ่ือ
ชวยดูแลตับใหสะอาดแข็งแรง ปองกันโรคตับแข็งไมถูกทําลายจากการดื่มแอลกอฮอล กาแฟ บุหร่ี สารตกคางจากอาหาร
และยา 
 
ยานมหาลัยฮงแด แหลงรวมรานอาหารและรานคาเฟทีมนารักตางๆ  ของวัยรุนชาวโสม มีสินคาเสื้อผาแฟชั่นแบรนด
เกาหลี, รองเทา, กระเปา, เคร่ืองสําอาง, เคร่ืองประดับ, งานศิลป, ซีดีเพลง-หนัง และโปสเตอรดาราที่กําลังฮอตฮิต 
หลากหลาย ฯลฯ  บางคร้ังยังมีบรรดาศิลปนเพ่ือชีวิตเปดแสดงดนตรียอยๆ ใหฟงใหชมอีกดวย ใครเปนแฟนคลับแฮร่ี 
พอตเตอร อยากถายรูปในโลกเวทมนต ไมตองไปไกลถึงอังกฤษ เพราะ คาเฟ 943 King’s Cross สไตลแฮร่ี ที่ยก
มาเอาใจแฟนคลับแฮร่ีพอตเตอรถึงยานฮงแดเลย   ตัวรานจะมีทั้งหมด 4 ชั้น มีมุมถายรูปเก ๆ และพร็อพตางๆ  ไมวา
จะเปนชุดคลุม หรือ ผาพันคอของทั้ง 4 บาน พรอมไมกายสิทธิ์ ใครเคยวาดฝนไววาอยากอยูบานไหน ก็เลือกใสไดตามใจ
ชอบ (คาขนม เบเกอรร่ี เคร่ืองดื่ม เร่ิมที่ ประมาณ 4,000 วอนข้ึนไป) บริเวณไมไกลกันนัก ยังเปนที่ตั้งของ 3 พิพิธภัณฑ
สนุก  TRICK ART MUSEUM, ICE MUSEUM,  LOVE MUSEUM  พิพิธภัณฑภาพวาดลวงตา รูปแบบ AR Museum 
โดยทานจะไดสนุกสนานกับแอ็คชั่นทาทางตางๆ กับภาพศิลปะผลงาน 100 กวาภาพ   พิพิธภัณฑนํ้าแข็ง  เมืองนํ้าแข็งที่
ไมใชแคนํ้าแข็งธรรมดา แตตระการตาจนคุณอาจจะลืมหนาวไปเลยก็ ได !  ลองนึกถึงความรูสึกเม่ือคุณกาวเขาไปในเมือง
ที่ทุกอยางทําจากนํ้าแข็งภายใต อุณหภูมิ  ลบ 4 องศา ! พิพิธภัณฑแหงรัก ที่นําเสนอเร่ืองราวของความรักและเพศใน
รูปแบบศิลปะ (ผูที่อายุต่ํากวา 20 ปไมสามารถเขาชมได)   (คาเขาชม Trick Art Museum, Ice Museum, Love 
Museum ไมไดรวมไวในคาทัวร ฝากไกดชวยซ้ือได) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

อาหารค่าํ 
บุฟเฟตอรอยลํ้า !!!  เมนูบารบีคิวปงยางคาลบีสไตลเกาหลี  กับหลากหลายสไตลของเน้ือหมูและเน้ือวัว 

 
หลังจบรายการทองเที่ยว   

พาทานเขาเชค็อินที่พัก ณ โรงแรม  Incheon Grand Palace, Suwon Dono, Suwon Pacific, Suwon Yongin Co.op, 
Seoul Galaxy, Bridge, Co.op city, Ramada Encore Gimpo  (3 ดาวเกาหล)ี หรือเทียบเทา 

 

DAY วันที่ส่ี   กรุงโซล  เชา กลางวั
น ค่ํา 

4  x x - 

รับประทานอาหารเชา แบบอเมริกันเกาหลีชุด หรือ เซม ิที่ หองอาหารโรงแรม 
 
#ศูนยผลิตภัณฑความงาม เคร่ืองสําอางเวชสําอาง  ใหทานเลือกซ้ือคอสเมติกหลากย่ีหอคุณภาพที่ผูหญิงชาว
เกาหลีทั้งสาวทั้งไมสาว ลวนใหความสําคัญกับเร่ืองผิวหนาคอนขางมาก โดยเฉพาะในกลุมบํารุงผิวพ้ืนฐาน Skin Care 
และฟงคาํแนะนําการดูแลผิวพรรณ จากผูชํานาญการ   
ศูนยนํ้ามันสนเข็มแดง ซ่ึงผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี  เพ่ือชวยผูที่มีปญหาเร่ืองไขมันอุดตันในเสนเลือด
คลอเรสเตอรอลในเลือดสูง ไขขอเสื่อม หรือ การไหลหมุนเวียนของเลือด  เปนตน กวาจะมาทําเปนนํ้ามันสนสกัดได 1 
แคปซูล ตองใชใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 ก.ก.  แนะนําใหทุกทานเลือกซ้ือเปนของฝากสุขภาพเพ่ือตัวทานเองและคนที่
ทานรักหรือคนที่ทานเคารพ  เพราะเปนสารอาหารธรรมชาติ ที่วิจัยจากโรงพยาบาลชั้นนําในเกาหลีแลววา ไมมี
ผลขางเคียง 
ครบสูตร....เรียนรูวัฒนธรรมการทํากิมจังหรือรวมการทํากิมจิและประสบการณการแตงกายชุดฮันบก (Gimji 
Making & Wearing Hanbok Experience Course) กิมจิจัดวาเปนเคร่ืองเคียงประจําโตะสําหรับอาหารเกาหลีทุกม้ือก็วา
ได คูกับขาวสวยรอนๆ กิมจิเปนอาหารประเภทหมักดอง ที่มีคุณคาทางอาหารสูงชนิดหน่ึง มีรสชาติที่เปนเอกลักษณ  ให
ทานไดประสบการณการเรียนรูและเทคนิคการทํากิมจิรวมกันกับเพ่ือนๆ และ ครอบครัว ขอเชิญชวนทานแตงชุดพ้ืนเมือง
เกาหลี “ ฮันบก “ พรอมพรอตตางๆ เพ่ือ ถายรูปเปนที่ระลึกกับฉากเกาหลีเกไกกับทาแอคติ้งตามไอเดีย  ใหทานได
ถายทอดความงามและความออนชอยของวัฒนธรรมเกาหลี เพราะ ฮันบก เปนเคร่ืองแตงกายประจําชาติเกาหลีที่ที่สวมใส
ในชีวิตประจําวันเปนเวลาพันปมาแลว   กอนที่วัฒนธรรมการแตงกายแบบตะวันตกจะไดเขามาในเกาหล ี แตในปจจุบันชุด
ประจําชาติฮันบก จะใชสวมเฉพาะในโอกาสพิเศษตาง ๆ เชน งานมงคลสมรส วันข้ึนปใหม วันขอบคุณพระเจา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาหารกลางวัน 
 เมนูหมูไฟหรือบลูโกกิ  เปนเน้ือหมูสไลดหมักซอสคันจังและเคร่ืองปรุงรส ผัดยางขลุกขลิกบนกะทะ 
 
เย่ียมชมพระราชวังชังดก-สมบัติแหงชาติที่ถูกจดทะเบียนเปนมรดกทางวัฒนธรรมของโลก ถูกกลาวขานวาเปน
พระราชวังแบบอยางทางสถาปตยกรรมและวัฒนธรรมทางภูมิประเทศที่สวยงามไรที่ติในชวงเวลาหลายรอยปที่ผานมา 
โดยเฉพาะกษัตริยโกจอง ซ่ึงเปนกษัตริยองคสุดทายของราชวงศโชซอน ซ่ึงตอมาทรงถูกบังคับใหสละราชสมบัติโดย
ญี่ปุนในป ค.ศ. 1907 แตพระองคเองก็ทรงประทับอยูที่พระราชวังแหงน้ีจนสิ้นพระชนมในป ค.ศ. 1919 (สวนลับบีวอน 
อุทยานพักผอนของเจาชายรัชทายาทในสมัยราชวงศโซซอน ซ่ึงไมไดรวมไวในคาทัวร ดวยขอจํากัดของเวลาทองเที่ยว 
และ การสํารองรอบเขา)  (ในวันจันทร ซ่ึงเปนวันหยุดประจําสัปดาหของพระราชวัง ขอปรับเปลี่ยนไปเปนพระราชวังเคียง
บก หรือ พระราชวังอื่นๆน่ังรถผานถนนสายสําคัญที่มีการเปดปดเปนเวลา-สถานที่ตั้งทําเนียบและบลูเฮาทหรือบานประจํา
ตําแหนงประธานาธิบดี 
 
 

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


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมูบานพื้นเมืองพูซอนฮันนก  ยานสามฟา ถนนเกไกซัมซองดองกิล  พาทานเดินยอนเวลากลับไปยังบริเวณที่ตั้ง
ของบานชนชั้นยางบางของเกาหลีในราชวงศโซซอน และยังเปนเขตพิเศษที่ทางเทศบาลกรุงโซลอนุรักษไว  โดยเราจะ
เรียกวา “ พูชอน ฮันนก Bucheon Hanok Village “   ยานที่บานสไตลฮันนกตางๆ ของลูกหลานชาวยางบางอาศัยอยู 
หรือ ผูอนุรักษนิยม หรือ เศรษฐีรุนใหมที่ชอบกลิ่นอายความเกาแก  ใกลกันยังเปนยานสามฟา (ภูเขา นํ้า และคน)  คือ 
ถนนซัมซองดองกิล ที่ทอดยาวจากพระราชวังคยองบกกุง ไปจนถึงสวนสาธารณะซัมชองที่เต็มไปดวยตนไมและความรม
ร่ืน ตลอดสองฝงถนน รวมถึงในตรอกซอกซอยน้ัน มีการออกแบบดวยสถาปตยกรรมทีเ่กไกเรียงรายตลอดถนน   ตลอดจน
รูสึกถึงกลิ่นอายของความกลมกลืนระหวางตะวันตกและตะวันออกผานรานคาตางๆ  เชน พิพิธภัณฑแสดงงานศิลปะ  
รานอาหาร รานคาเฟ  รานกาแฟ รานแกลลอร่ี รานแอนติก รานงานศิลป  รานCreative รานสินคาแฟชั่นงานดีไซนที่มี
ความเปนเอกลักษณของตัวเอง  รวมทั้งศูนยวัฒนธรรมแฝงตัวอยู โดยมักดัดแปลงอาคารเกาฮันนกใหมีความสมัยใหมโดย
กลมกลืนระหวางความเปนฮันนกและโมเดิรน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดิวต้ีฟรี (ปจจุบันเปนที่นิยมมาก เพราะ ดิวตี้ฟรีประเทศน้ี มีถึง 5 บริษัทแขงขันกัน)  เพลิดเพลินกับการชอปปง ณ  หาง
ปลอดภาษีลอตเตหรือชินเซเก ใหทานไดเลือกซ้ือสินคาแบรนดเนมนําเขาจากตางประเทศมากมายหลากหลายชนิด 
รวมทั้งสินคาแบรนดเกาหลียอดนิยมที่ชาวเกาหลี ชาวจีน และชาวญี่ปุน     
 
อิสระเต็มอ่ิม  #เมียงดอง " ถนนแฟช่ันของเกาหลี "  อิสระชอปปงบริเวณเมียงดอง Myeongdong ถูกขนานนามวา " 
ถนนแฟชั่นของเกาหลี "  มีหางบูติกหลากย่ีหอตั้งแตแบรนดเนมตางชาติถึงเกาหลี รานเสื้อผามีสไตลหองเล็กๆ  ราน 
Creative Lifestyle  รานรองเทา รานทําผม รานเคร่ืองประดับ รานคอสเมติก  รานกาแฟ รานไอศครีม รานขนม  ปจจุบันยัง
เปนแหลงรวมรานอาหารขายบนรถเข็น Food Truck ที่กําลังเปนที่นิยมสําหรับคนรุนใหม  ไมวาจะเปนของคาว ของหวาน 
หลากรูปแบบ ใหเราเลือกตัดสินเอง วารานไหนเด็ด รานไหนโดนใจ 
 

*อิสระอาหารค่ํา ณ ยานชอปปงเมียงดง เพ่ือความคุมคาในการชอปปง* 
 

หลังจบรายการทองเที่ยว  พาทานเดินทางกลบัที่พัก 
 

DAY วันที่หา  กรุงโซล – สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ เชา กลางวั
น ค่ํา 

5  x x - 

รับประทานอาหารเชา แบบอเมริกันเกาหลีชุด หรือ เซม ิที่ หองอาหารโรงแรม 
ศูนยโสมเกาหลี  ทุกทานจะไดรูจักสมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแหงมวลสมุนไพร  เพราะเกาหลีใตเปนประเทศที่มีการ
ผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเปนอันดับ 1 ของโลก  ซ่ึงใครใครที่ไดมาเที่ยวก็จะชื่นชอบหาซ้ือเปนของฝากเพราะราคาที่ถูก
วาเมืองไทยและคุณประโยชนนานัปการ เชน ชวยเสริมความแข็งแรงใหแกระบบยอยอาหารและปอด ชวยทําใหจิตใจสงบ
และเพ่ิมพละกําลังโดยสวนรวม  สรรพคุณทางการแพทย ชวยบํารุงหัวใจ ปองกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพ
ทาง เพศ ลดและปองกันมะเร็ง   



 

นมัสการวัดหลวงที่สําคัญที่สุดของประเทศ #วัดโซเกซา เปนวัดศูนยกลางของพุทธศาสนานิกายเซนที่มีชื่อเสียงที่สุด
ในประเทศเกาหลี  วัดศูนยกลางจัดงานเทศกาลโคมไฟทุกเดือนหาของทุกป ตรงกับวันที่ 8 เดือน 4 ของปจันทรคติ โดย
พุทธศนิกชนทั่วเกาหลีและทั่วโลกจะรวมตัวและจัดเทศกาลขบวนแหโคมไฟรูปดอกบัว ภายในโบสถกลางจะเปนที่
ประดิษฐานขององคพระสัมมาสัมพุทธเจาหรือองคพระศักยมุนีทั้งสามโลก  พระชอกโกแลต (พระที่ชาวเกาหลีเชื่อเร่ือการ
ขอพรลูก)  พระบรมสารีริกาธาตุ  ตนสนที่นํามาจากเมืองจีน ซ่ึงมีอายุกวา 700 ป  ใกล ๆ กับวัด มีรานสังฆภัณฑมากมาย
ตั้งอยู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาหารกลางวนั 
เมนูไกตุนโสม อาหารวังในสมัยกอน เชือ่กันวาบํารุงและเสริมสุขภาพ เสิรฟทานละ 1 ตัว ในหมอดินรอน 

 

พาทานข้ึนภูเขานัมซาน #Namsan – ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงและอิสระถายรูปคูหอคอย N Tower เปน 1 
ใน 17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก  สูงถึง 480 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเล สถานที่ละครหนังเกาหลีหรือหนังไทยสไตล
เกาหลีมาถายทํากัน (ความเชื่อ: เตรียมแมกุญแจลูกกุญแจเพ่ือไปล็อคกุญแจคูรัก ณ Love Rock Cable  ซ่ีงเชื่อกันวา ถา
ใครข้ึนมาคลองกุญแจและโยนลูกกุญแจทิ้งไป คูรัก คูครอบครัว คูเพ่ือน คูพ่ีนอง คูมิตรน้ันจะมีความรักที่ย่ังยืนหรือไมมีใคร
มาพรากจากกันได)  (คาบัตรลิฟทข้ึนสูจุดชมวิวบนหอคอย  ไมรวมไวในคาทัวร)     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิพิธภัณฑสาหราย สถานที่ที่จัดแสดงขบวนการและข้ันตอนตางๆ ตั้งแตตนนํ้าจนถึงปลายทางการผลิตออกมาเปน
สาหรายกินไดในรูปแบบตางๆ ใหเรารับประทานได  นอกจากน้ี เรายังสามารถชิมและเลือกซ้ือสาหรายกลับไปเปนของฝาก
ของทานเลนได โดยมีรสตางๆ อยางเชน รสคาลบี รสธรรมชาติ รสดั้งเดิม รสนํ้ามันมะกอก รสกิมจิ รถวาซาบิ ฯลฯ   
แวะซื้อของฝากติดไมติดมือที่ศูนยรวมของพื้นเมือง (ละลายเงินวอน)  กอนอําลาเกาหลี แวะซ้ือของฝากติดไมติด
มือที่ศูนยรวมของพ้ืนเมือง (ละลายเงินวอน)  สาหรายหลากรูปแบบ หลากรสชาติ ขนมอรอยตางๆ ซีเรียลช็อคโก กาแฟ 
กระดูกมาเจจูโด  ขนมโสม ชาโสม เคร่ืองสําอางโสม หมอนสุขภาพ  กิมจิ  เปบโปโร (ปอกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มามา
เกาหลี) ของใชในบาน ลูกบอลซักผา  เคร่ืองใชไฟฟา ของที่ระลึก เปนตน  
 

เย็น.....ข้ึนอยูกับวันและเวลาที่เดินทาง  เหินฟากลับกรุงเทพฯ  
ออกเดินทางสูประเทศเกาหลีใต โดยสายการบิน  T’way (TW), Jeju Air (7C), Eastar Jet (ZE) 

มีบริการ Air Cafe จําหนาย  อาหาร ของกิน เคร่ืองดื่ม ขนมคบเคี้ยว บนเคร่ืองบิน 
(สายการบินไมอนุญาตใหผูโดยสารนําอาหารขางนอกมารับประทานบนเคร่ือง) 

ค่ํา.....เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภูมิ 
 

รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากผูจัดอีกคร้ังหน่ึง   สงวนสิทธิในเร่ืองเที่ยวบินและตารางบินสายการ
บิน ราคา และ รายการ เปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนได  โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา  ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไม
สามารถคืนคาใชจายตางๆ ได ในทุกกรณี เน่ืองจากเปนการชําระคาทัวรในลักษณะเหมาจายกับตัวแทนตางๆ เชน ไม
ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย  เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ   ไมรับประทานอาหารบางม้ือ ไมเที่ยวบางรายการ เปนตน 

 



 

ขอบคุณ ที่มาของภาพดีด ีจากการทองเที่ยวเกาหลี  www.visitkorea.co.kr 
ภาพทั้งหมดที่แสดงใช เพ ื่อประกอบความเข าใจ 

 
เมนูอาหารทัวรสําหรับคณะ (ภาพอาหารท่ีแสดงใชเพื่อประกอบความเขาใจ) 

ล้ิมลองเมนูดังตามละคร Winter Love Song “ ทัคคาลบี “  ชุด 4 ทาน/โตะ หรือไก
บารบีคิวผัดซอสเกาหลีอาหารเลื่องชื่อของเมืองชุนชอน นําไกบารบีคิว ตกหรือขาว
เหนียวปน มันหวาน ผักตาง ๆ ลงผัดรวมกับซอสบารบีคิวเกาหลีในกะทะแบน วิธีการทาน
แบบเม่ียงคําไทยโดยหอกับผัดกาดเขียวเกาหลี เม่ือทานไประยะหน่ึง จะนําขาวสวยและ
สาหรายแหงมาผัดรวมกับทัคคาลบี เพ่ือใหเกิดอาหารชนิดใหมคื่อทัคคาลบีโปคึมหรือ
ขาวผัดทัคคาลบีที่ทั้งหอมและนาทาน เสริฟพรอมเคร่ืองเคียง  

 
เมนูหมอไฟชาบูเห็ด ชุด 4 ทาน/โตะ อาหารพ้ืนเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตั้งแตสมัย
มองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี คลายสุกี้หมอไฟ   โดยนําเน้ือหมูสไลด ตมรวมมิตรกับ
ผักตามฤดู เห็ดเกาหลี วุนเสนหรือเสนกวยเตี๋ยว  ใบบีซูหอม ในหมอไฟ  เสริฟพรอม
นํ้าจ้ิม ขาวสวย และ เคร่ืองเคียงตางๆ   

 

 
 

เมนูหมูยางคาลบี เสริฟไมอั้น ชุด 4 ทาน/โตะ อาหารพ้ืนเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรูจัก
กันดีทั่วโลก มีรสชาติออกหวาน นุมและกลมกลอม นําเน้ือหมูสต็กหรือหมูชิ้นหมัก ปงยาง
บนกะทะ และตัดเปนชิ้นพอคํา หอทานกับผักกาดเขียวแบบเม่ียงคําไทย  โดยใสนํ้าจ้ิม
เตาเจ้ียว (เคร่ืองจ้ิมหมัก ที่ชวยชูรสอยางดี) ตามดวยขาวสวยรอนเล็กนอย  อยาลืม ! 
ทานเคร่ืองเคียงตางๆ เพ่ือความสมดุลในการทานแบบหยินหยาง   
บุฟเฟตอรอยลํ้า!!!  เมนูบารบีคิวปงยางสไตลเกาหลี กินไมอั้น ชุด 4 ทาน/โตะ  กับ
หลากหลายสไตลของเน้ือหมู ไมวาจะเปนแบบติดมันสันคอ แบบสามชั้น แบบหมักหวาน  
เพ่ิมเติมบริการเน้ือวัว เน้ือไก ไสกรอก แฮม เห็ด  อีกทั้ง ขาวสวยหุง นํ้าซุปสาหรายมิยก
กุก สลัด กิมจิ ใบผักกาดเขียวซังซู เคร่ืองปรุงนํ้าจ้ิมเตาเจ้ียว (เคร่ืองจ้ิมหมัก ที่ชวยชูรส
อยางดี)  ของทานเลน เชน ขาวเหนียวตอกโปะกี้ ของหวาน และ เคร่ืองเคียงตางๆ ให
ลิ้มลองกัน 

 
เมนูบารบีคิวไฟหรือบลูโกกิ เสริฟเปนชุดกะทะ สําหรับ 4 ทาน/โตะ เปนอาหารดั้งเดิม
ของคาบสมุทรเกาหลี กอนเมนูคาลบี โดยนําเน้ือหมูสไลดหมักซอสคันจังและเคร่ืองปรุง
รสตางๆ เม่ือนํามาปรุงจะมีรสออกหวานนุม  เวลาทาน นํามาผัดยางขลุกขลิกกับซุปบลโูก
กิบนกะทะแบนพรอมผักกะหล่ําและเสนจันทน โดยจะมีลักษณะออกเปนแบบนํ้าขน เพ่ือ
เปนนํ้าซุปไวคลุกคลิกทานกับขาว เสริฟพรอมขาวสวยรอนและเคร่ืองเคียงตาง ๆ 
ประจําวันคูโตะ 

 
เมนูเปบพิสดาร-ไกตุนโสม  เสิรฟทานละ 1 ตัว ในหมอดินรอน อาหารวังในสมัยกอน 
ตั้งแตสมัยราชวงศโซซอน เชื่อกันวาบํารุงและเสริมสุขภาพ  โดยใชไกที่มีอายุวัยรุน 
ภายในตัวไกจะมีขาวเหนียว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุนเพ่ือใหรสชาติกลม
กลอม เน้ือไกนุมและยอย  เสริฟพรอมเคร่ืองเคียงคูโตะ เชน กักตุกีหรือหัวไชเทาหมัก
ดอง หรือ กิมจิหมักดอง และ เหลาโสม เปนตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

Price & Conditions  
ราคาน้ีเปนราคาสําหรับนักทองเที่ยวชาวไทยหรือผูถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน 

(นักทองเที่ยวตางประเทศ โปรดเช็ค)  
 

โปรแกรม H e l l o  SKI  เกาหล ี5 วัน 3 คืน  ราคาเร่ิม 
(บาท) 14,900 

เดินทาง 25พฤศจิกายน-มีนาคม63  สายการบิน BUDGET AIRLINE กรุปคณะ 25-30 ทานตอ
คณะ 

 
• เดินทางข้ันต่ําปกติ  25  ทานผูใหญ (ที่น่ังจํากัด จองและจายกอนไดสิทธิกอน จองหลัง อาจตองเพ่ิมคาตั๋ว)  
• หากต่ํากวากําหนด อาจจะไมมีหัวหนาทัวรและอาจตองมีการเปลี่ยนแปลงราคา  หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระ

คาบริการเพ่ิมเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค 
• สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาเพ่ิม หากมีการปรับข้ึนของภาษีนํ้ามันหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน  
• สงวนสิทธิในเร่ืองเที่ยวบินและตารางบิน ราคา และรายการ เปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนได โดยมิตองแจงใหทราบ

ลวงหนา 

เด็ก 2-7 ป :  หองพัก = ผูใหญ 2 + เด็ก 1 ไมมเีตียง |  เด็ก 8-12 ป  เตียงเสริมหรือหองครอบครัว 

ทารก หมายถึง ผูโดยสารที่มีอายุตํ่ากวา 24 เดือน ณ วันที่เดินทางไปและวันเดินทางกลับ กรุณาติดตอเพื่อขอ
ราคาพิเศษ 
เด็กทารกสามารถเดินทางโดยน่ังบนหนาตักของผูใหญ  โดยอนุญาตใหเด็กทารกหน่ึงคนตอผูใหญสองคนเทาน้ัน และหาม
มิใหนํารถเข็นเด็ก หรือที่น่ังสําหรับเด็กข้ึนบนเคร่ืองบิน จํานวนเด็กทารกตอเที่ยวบนิถูกจํากัดไวเพ่ือความปลอดภัย และสาย
การบินสามารถปฏิเสธการนําเด็กทารกเดินทางไปกับทาน  สวนผูจัด เราคํานึงถึงความปลอดภัยและเพ่ือสรางความสุขแก
คณะผูเดินทาง 
ผูทุพลภาพ/มีปญหาดานสุขภาพหรืออยูในภาวะเจ็บปวย ขอใหแจงผูจัดกอนซ้ือทัวร เพ่ือเช็คกับทางสายการบินและ
ผูใหบริการ  เพราะอาจไมอนุญาตใหใชอุปกรณชวยเหลือตางๆ ข้ึนเคร่ืองบินได  เขนนํ้ายา เข็มฉีดยา เคร่ืองใชแบตเตอร่ี 
หรือ เคร่ืองหายใจ  
สตรีมีครรภ ขอใหแจงผูจัดกอนซ้ือทัวร  เพ่ือเช็คกับทางสายการบินและผูใหบริการโดยทั่วไป 
-อายุครรภไมถึง 27 สัปดาห : ตองลงนามยินยอมในเอกสารจํากัดขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน เม่ือทําการ
เช็คอินเพ่ือแสดงความยินยอมไมทําการเรียกรองใดๆ ตอสายการบิน 
-อายุครรภในชวงสัปดาหที่ 28 สัปดาห ถึง 34 สัปดาห : แสดงใบรับรองแพทย ยืนยันสัปดาหที่ตั้งครรภและกํากับวันที่
ไมเกินสามสิบ (30) วันนับจากเที่ยวบินขาออกที่กําหนดหรือเที่ยวบินขาเขาที่กําหนด และตองลงนามยินยอมในเอกสาร
จํากัดขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน เม่ือทําการเช็คอินเพ่ือแสดงความยินยอมไมทําการเรียกรองใดๆ ตอสายการ
บิน 
-อายุครรภตั้งแตสัปดาหที่ 35 ข้ึนไป: สายการบินปฏิเสธการใหบริการ 

ปกติผูจัดจะสงใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทาง 
กอนการเดินทางอยางนอยประมาณ  5-7 วัน  

ขอมูลสําหรับผูเดินทาง 
1. คนไทยถือหนังสือเดินทางประเทศไทย ไมตองย่ืนขอวีซากอนออกเดินทาง  
2. เตรียมหนังสือเดินทางมีอายุมากกวา 6 เดือน ณ วันเดินทาง (ตองมีหนาวางสําหรับประทับตราอยางนอย 2 หนาเต็ม) 
เพ่ือย่ืน ณ ดานตรวจคนเขาเมือง เน่ืองจากเคาเตอรสายการบินหรือดานตรวจคนเขาเมืองอาจปฏิเสธการเดินทางของทาน 
3. คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว  กรุณาเตรียมเอกสารคือ  (1) พาสปอรต (2) ใบประจําตัวคนตางดาว (3) ใบสําคัญถิ่น
ที่อยู (4) สําเนาทะเบียนบาน(ถามี) (5) รูปถายสี 2 น้ิวทานละ 1 รูป   
 ผูจัดจะเปนผูดําเนินการย่ืนวีซาใหทาน โดยทานจายคาบริการตางหาก (สําหรับหนังสือเดินทางตางดาวผูเปน

เจาของหนังสือเดินทางจะตองทําเร่ืองแจง เขา-ออกดวยตนเองกอนจะย่ืนวีซา) สิทธิ์การออกวีซาข้ึนอยูกับ
สถานทูตเทาน้ัน 

4. ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง 
และอื่นๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเคร่ืองบิน ในกรณีที่มิไดสงหนาสําเนาหนังสือเดินทาง (พรอมทั้งหนาเปลี่ยนชื่อนามสกุล ถา
มี) ใหกับทางผูจัด 
 
 



 

Departure  พฤศจิกายน 2019  
(ที่น่ังจํากดัในแตละวัน จองและจายกอนไดสิทธกิอน จองหลัง อาจตองเพ่ิมคาตัว๋ ) 

เช็คอิน วันออกเดินทาง วันเดินทางกลับ ราคา/ทาน
(บาท) หองเด่ียว+ หมายเหตุ 

วันอังคาร 26 พฤศจิกายน 19 30 พฤศจิกายน 19 14,900 4,900 Pro!!! 
วันพฤหัส 28 พฤศจิกายน 19 02 ธันวาคม 19 15,900 4,900  

 

Departure  ธันวาคม 2019  
(ที่น่ังจํากดัในแตละวัน จองและจายกอนไดสิทธกิอน จองหลัง อาจตองเพ่ิมคาตัว๋ ) 

เช็คอิน วันออกเดินทาง วันเดินทางกลับ ราคา/ทาน
(บาท) หองเด่ียว+ หมายเหตุ 

วันอังคาร 03 ธันวาคม 19 07 ธันวาคม 19 16,900 4,900  
วันพฤหัส 05 ธันวาคม 19 09 ธันวาคม 19 17,900 4,900 วันหยุด 
วันเสาร 07 ธันวาคม 19 11 ธันวาคม 19 16,900 4,900  

วันอังคาร 10 ธันวาคม 19 14 ธันวาคม 19 16,900 4,900  
วันพฤหัส 12 ธันวาคม 19 16 ธันวาคม 19 16,900 4,900  
วันเสาร 14 ธันวาคม 19 18 ธันวาคม 19 16,900 4,900  

วันอังคาร 17 ธันวาคม 19 21 ธันวาคม 19 16,900 4,900  
วันพฤหัส 19 ธันวาคม 19 23 ธันวาคม 19 16,900 4,900  
วันเสาร 21 ธันวาคม 19 25 ธันวาคม 19 16,900 4,900  

วันอังคาร 24 ธันวาคม 19 28 ธันวาคม 19 18,900 4,900  
วันพฤหัส 26 ธันวาคม 19 30 ธันวาคม 19 19,900 4,900  
วันศกุร 27 ธันวาคม 19 31 ธันวาคม 19 21,900 5,900 วันหยุดปใหม 
วันเสาร 28 ธันวาคม 19 01 มกราคม 20 23,900 5,900 วันหยุดปใหม 

วันอาทิตย 29 ธันวาคม 19 02 มกราคม 20 23,900 5,900 วันหยุดปใหม 
วันจันทร 30 ธันวาคม 19 03 มกราคม 20 20,900 5,900 วันหยุดปใหม 

 

Departure  มกราคม 2020  
(ที่น่ังจํากดัในแตละวัน จองและจายกอนไดสิทธกิอน จองหลัง อาจตองเพ่ิมคาตัว๋ ) 

เช็คอิน วันออกเดินทาง วันเดินทางกลับ ราคา/ทาน
(บาท) หองเด่ียว+ หมายเหตุ 

วันพฤหัส 02 มกราคม 20 06 มกราคม 20 16,900 4,900  
วันศกุร 03 มกราคม 20 07 มกราคม 20 16,900 4,900  
วันเสาร 04 มกราคม 20 08 มกราคม 20 16,900 4,900  

 

Departure  กุมภาพันธ 2020  
(ที่น่ังจํากดัในแตละวัน จองและจายกอนไดสิทธกิอน จองหลัง อาจตองเพ่ิมคาตัว๋ ) 

เช็คอิน วันออกเดินทาง วันเดินทางกลับ ราคา/ทาน
(บาท) หองเด่ียว+ หมายเหตุ 

วันเสาร 01 กุมภาพันธ 20 05 กุมภาพันธ 20 16,900 4,900  
วันอังคาร 04 กุมภาพันธ 20 08 กุมภาพันธ 20 16,900 4,900  
วันพฤหัส 06 กุมภาพันธ  20 10 กุมภาพันธ  20 17,900 4,900 วันหยุด มาฆบชูา 
วันศกุร 07 กุมภาพันธ 20 11 กุมภาพันธ 20 17,900 4,900 วันหยุด มาฆบชูา 
วันเสาร 08 กุมภาพันธ 20 12 กุมภาพันธ 20 16,900 4,900  

วันอังคาร 11 กุมภาพันธ  20 15 กุมภาพันธ  20 16,900 4,900  
วันพฤหัส 13 กุมภาพันธ 20 17 กุมภาพันธ 20 16,900 4,900  
วันเสาร 15 กุมภาพันธ  20 19 กุมภาพันธ  20 16,900 4,900  

วันอังคาร 18 กุมภาพันธ 20 22 กุมภาพันธ 20 16,900 4,900  
วันพฤหัส 20 กุมภาพันธ  20 24 กุมภาพันธ  20 16,900 4,900  



 

วันเสาร 22 กุมภาพันธ 20 26 กุมภาพันธ 20 16,900 4,900  
วันอังคาร 25 กุมภาพันธ  20 29 กุมภาพันธ  20 16,900 4,900  
วันพฤหัส 27 กุมภาพันธ 20 02 มีนาคม 20 16,900 4,900  

 

Departure  มีนาคม 2020  
(ที่น่ังจํากดัในแตละวัน จองและจายกอนไดสิทธกิอน จองหลัง อาจตองเพ่ิมคาตัว๋ ) 

เช็คอิน วันออกเดินทาง วันเดินทางกลับ ราคา/ทาน
(บาท) หองเด่ียว+ หมายเหตุ 

วันอังคาร 03 มีนาคม 20 07 มีนาคม 20 15,900 4,900  
วันพฤหัส 05 มีนาคม 20 09 มีนาคม 20 15,900 4,900  
วันเสาร 07 มีนาคม 20 11 มีนาคม 20 15,900 4,900  

วันอังคาร 10 มีนาคม 20 14 มีนาคม 20 15,900 4,900  
วันพฤหัส 12 มีนาคม 20 16 มีนาคม 20 15,900 4,900  
วันเสาร 14 มีนาคม 20 18 มีนาคม 20 15,900 4,900  

วันอังคาร 17 มีนาคม 20 21 มีนาคม 20 15,900 4,900  
วันพฤหัส 19 มีนาคม 20 23 มีนาคม 20 15,900 4,900  

 
อัตรา
คาบริกา
รรวม   

ตามรายการ:  คาตั๋วเคร่ืองบินชั้นประหยัด กรุงเทพฯ – อินชอน  – กรุงเทพฯ  ไปกลับแบบหมูคณะ ( ตามวัน
เวลาที่ระบุในตั๋วเคร่ืองบิน )  พรอมที่พัก  3  คืน (หองละ  2-3  ทาน) + อาหารเชา กลางวัน และเย็นหรือค่ํา 
+ บัตรเขาชมสถานที่ + รถนําเที่ยวตามรายการ + รวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% (ยกเวนตั๋วเคร่ืองบิน) + สาย
การบินจํากัดนํ้าหนักเพียงทานละ 15 กก. (ข้ึนอยูกับนโยบายสายการบิน ไมเกินจํานวน 1-2 ชิ้น)  และ
ถือข้ึนเคร่ืองไดอีกทานละ 1 ช้ิน 10 กก. (ตามขนาดที่กําหนดของสายการบิน ไมรวมกระเปาสะพาย) +  
ประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม (ข้ันต่ําวงเงินประกัน 1 ลานบาท คารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ป หรือ 
อายุ 75-85 ความคุมครองเหลือ 50% อายุต่ํากวา 1 ป หรือ อายุเกิน 85 ปไมคุมครอง ไมคุมครองโรค
ประจําตัวหรือการถูกฆาตกรรมหรือถูกทํารายรางกาย)  
ต๋ัวเคร่ืองบินและคาทัวรทีชํ่าระแลว 

ตั๋วเคร่ืองบิน ไปกลับแบบหมูคณะ ไมสามารถ 
เปลี่ยนเที่ยวบินไปหรือ

กลับ 
เปลี่ยนวันเดินทางไปหรือ

กลับ 
เปลี่ยนชื่อผู

เดินทาง 
อัพเกรดที่

น่ัง 
คืนคาบตัร
โดยสาร 

และหากยกเลิกการเดินทาง  ไมมีระบบ คืนเงินบางสวน    หากผูโดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทย
หรือเขาประเทศเกาหล ีจากเจาหนาทีแ่รงงานไทยหรือเจาหนาที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจาหนาที่
ตรวจคนเขาเมืองที่ประเทศเกาหลี ทางผูจัดและทางสายการบินจะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดข้ึนทุกกรณี  
ผูโดยสารอาจจะตองรับผิดชอบคาปรับที่ประเทศเกาหลีเรียกเก็บ  ผูโดยสารตองรอกลับประเทศไทยใน
เที่ยวบินถัดไปที่มีที่น่ังวางหรือตามวันเดินทางของตั๋วเคร่ืองบิน  ทั้งน้ีแลวแตทางเจาหนาที่ตรวจคนและสาย
การบิน ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได 
โรงแรมที่พักที่ระบุในรายการทัวร อาจมีการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากเปนทัวรราคาพิเศษ (โรงแรมที่พัก
ไมไดอยูในใจกลางเมือง) ปกติผูจัดจะแจงใหทราบกอนการเดินทางอยางนอยประมาณ  3-5 วัน พรอมทั้งใบ
นัดหมายเตรียมตัวการเดินทาง 
รูปแบบหองพักของโรงแรมจะแตกตางกัน  รูปแบบหองพักของโรงแรมจะแตกตางกัน และอาจมีสไตล
การตกแตงทุกหองไมเหมือนกัน หองพักเดี่ยว (Single เตียงเล็กมาตราฐาน 1 เตียง) หองคู (Twin เตียงเล็ก
มาตราฐาน 2 เตียง / Double เตียงใหญมาตราฐาน 1 เตียง)  และหองพักแบบ  3 ทาน  (Family Room 1 
เตียงใหญ+1เตียงเล็ก) หองพักอาจจะไมติดกัน หองมีขนาดกะทัดรัด มีหรือไมมีอางอาบน้ํา มีสิ่งอํานวยความ
สะดวกครบ นํ้าดื่มฟรีอยูในหองพักจะมี 1 หรือ 2 ขวด สวนนํ้าแรย่ีหอและมินิบารในโรงแรมราคาจะสูงกวาปกติ  
อาจมีบริการกาตมนํ้า+ชากาแฟฟรี ชวงการจัดงานระดับเมือง ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ เชน Trade Fair, 
Convention, Festival, Conference, Expo เปนตน เปนผลใหราคาโรงแรมสูงข้ึนมากและหองพักในเมือง
เต็ม  ผูจัดขอสงวนสทิธิในการจัดที่พักตามความเหมาะสม 
เมนูอาหารทัวร  โดยปกติทางผูจัดจะหลีกเลี่ยงอาหารประเภทเน้ือวัวเพ่ือสวนรวม จะบริการเปนหมูหรือไก
หรือม้ือพิเศษตามรายการ โดยสวนมากอาหารทัวรมักจะเปนอาหารทานเพ่ือโภชนาการและสุขภาพ จะไม
ออกรสจัด แบบอาหารทองถิ่น เชน หมูยางเกาหลี ไกตุนโสม เกาหลีมีวัฒนธรรมในการรับประทานอาหาร ซ่ึง
จะนิยมอาหารชนิดเดียว มักจะเปนการทานแบบแบงปน คือ 1 ชุดตอ 4 ทาน และมีเคร่ืองเคียงแบบตางๆ 
พรอมขาวสวย     การนําเคร่ืองดื่มทั้งประเภทแอลกอฮอลและไมแอลกอฮอลเขาไปในรานอาหาร ทางราน
อาจจะเก็บคาบริการ หรือ คาเปดขวดเสมอ      สําหรับทานที่มีขอจํากัดทางดานอาหารหรือศาสนา ทานอาจ



 

ตองชําระเพ่ิมเตมิ หรือ เตรียมอาหารสวนตัวไป ระหวางม้ืออาหาร กรุณารอจนกวาทางรานอาหารเสิรฟอาหาร
สําหรับกรุปใหเรียบรอยกอน จึงจะทําอาหารพิเศษเสิรฟใหทานไดในภายหลัง     เมนูอาหารอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ข้ึนอยูกับสถานการณ   เชน เวลาออกหรือเวลาถึงของเทีย่วบินแตละสาย
การบิน  การจารจรบนทองถนน  วันเวลาเปดปดของรานอาหาร  หรือดวยสาเหตุตางๆ  ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง   
ในกรณีที่เกิดเหตุใดๆ จนทําใหคณะทัวรไมสามารถออกเดินทางได   เชน มีลูกคากลุมใหญยกเลิกการ
เดินทางกะทันหัน ทางสายการบินเรียกที่น่ังคืนดวยเหตุผลของสายการบิน ฯลฯ ทางผูจัดจะพยายามหา
โปรแกรมอืน่ในราคาและชวงเวลาใกลเคยีงกันทดแทน ขอใหลูกคาตระหนักดวีาเหตกุารณดังกลาวถือเปนเหตุ
สุดวิสัยและเชื่อม่ันวาผูจัดไดพยายามอยางสุดความสามารถ  โดยลูกคาจะไมยกเหตขุอน้ีมาเปนขอเรียกรอง
ใดๆ กับผูจัด  หากลูกคาประสงครับเงินคืน ทางผูจัดยินดีคืนเงิน  

ราคา
คาบริก
ารไม
รวม  
 

คาใชจายสวนตัวอาทิ อาหารและเคร่ืองดื่มที่สั่งเพ่ิม โทรศัพท โทรสาร มินิบาร ทีวีชองพิเศษ คาทําหนังสือ
เดินทาง คาซักรีด  คาสัมภาระที่เกินชิ้นหรือนํ้าหนักเกินสายการบินกําหนด  คาวีซาพาสปอรตตางดาวหรือ
ตางชาติ   
จัดเก็บ 60,000 วอน ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ( คาบริการของ คนขับรถ+ไกด )  

*** หัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน *** 

เง่ือนไข
ในการ
จอง   

ปกติมัดจําทานละ 5,000 บาทตอทาน  โดยตองดําเนินการโอนเงินภายใน 1-2 วันนับจากวันที่ทําการจอง
และสงใบเรียกเก็บเงิน  และ ชําระสวนที่เหลือกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วันกอนเดินทาง  
ชวงเทศกาล High Season (เทศกาลปใหม เทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วันแรงงาน วันฉัตรมงคล  
วันหยุดสําคัญทางศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือนธันวาคม)  หรือ เที่ยวบินเหมาลํา  มัดจําทานละ 
10,000 บาทตอทาน โดยตองดําเนินการโอนเงินภายใน 1-2 วันนับจากวันที่ทําการจองและสงใบเรียกเก็บ
เงิน  และ ชําระสวนที่เหลือกอนวันเดินทางอยางนอย  35 วันลวงหนา  หากไมชําระมัดจําตามกําหนด ขอ
อนุญาตตัดที่น่ังใหลูกคาทานอื่นที่รออยู   การชําระไมครบ ทางผูจัดถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมี
เง่ือนไข หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการ
เดินทางและขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามเง่ือนไขการยกเลิก 

การ
ยกเลิก
การจอง   
 

1) การยกเลิกการจองน้ัน จะตองแจงยกเลิกการจองลวงหนาอยางนอย  30 วันทําการ กอนการเดินทาง โดย
จะยึดเงินมัดจํา 5,000 บาท  ยกเวนชวงเทศกาล High Season (เทศกาลปใหม เทศกาลตรุษจีน ตลอด
เดือนเมษายน วันแรงงาน วันฉัตรมงคล  วันหยุดสําคัญทางศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือน
ธันวาคม)  จะยึดเงินมัดจํา 10,000 บาท      

2) ยกเลิกกอนการเดินทางวันเดินทาง หรือ 1-30 วัน - เก็บคาบริการทั้งหมด 100%   
(ราคาทัวรเปนการซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไขกับทางสายการบินและทางผูจัดทัวรเสนทางเกาหลี จะไมมีการคืนเงิน
มัดจําหรือคาบริการทั้งหมดไมวากรณีใดใด) โดยเฉพาะชวงเทศกาล High Season หรือ ฤดูกาลทองเที่ยว
ของเกาหล ี   

สายการบินและต๋ัวเคร่ืองบิน 
ในการสํารองที่น่ังและการใสช่ือในระบบสํารองที่น่ัง  ผูเดินทางตองสงสําเนาของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ที่
ชัดเจน หรือ สงรายละะรายละเอียดที่สายการบินตองการ (ภาษาอังกฤษ) เชน คํานําหนาชื่อ ชื่อและนามสกุล วันเดือนป
เกิด เลขที่พาสปรอต วันหมดอายุ ( โดยเซ็นตชื่อและเขียนยืนยันรับรองเอกสารเปนลายลักษณอักษรใหทางผูจัด )  หาก
ไมมีการสงขอมูลทั้งหมดในพาสปรอตเปนลายลักษณอักษรใหทางผูจัด และเกิดการออกชื่อนามสกุลในตั๋วหรือบัตร
โดยสารผิดพลาด อาจมีผลใหผูโดยสายจะตองรับผิดชอบในคาใชจายใหมที่จะเกิดข้ึนทั้งหมด และสายการบินไมมีระบบ
เสียคาใชจายเพ่ือแกไขตัวสะกดคํานําหนาชื่อ / ชื่อ / นามสกุล หรือ การเปลี่ยนชื่อผูเดินทาง 
หากทานตองซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศ  (เคร่ืองบิน รถทัวร, รถไฟ) เพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ   กรุณา
เลือกซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาการเดินทางได  ทั้งน้ีเพ่ือปองกันปญหาเที่ยวบิน
ลาชาหรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง 
ต๋ัวสายการบินไมสามารถระบุที่น่ัง ซื้อแบบใชวิธี RANDOM คือสุมเลือกที่โดยระบบสายการบิน การจัดที่น่ังบน
เคร่ืองบิน เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได แตจะทําการ Request ใหได
เทาน้ัน    

การเช็คอินต๋ัวเดินทางทีเ่คาเตอรสายการบิน  เง่ือนไข 
• เคานเตอรเช็คอินจะเปดใหบริการกอนเวลาเคร่ืองออกสาม (3) ชั่วโมง เคานเตอร จะปดใหบริการกอนเวลาออก

เดินทาง  (90) นาที  ผูโดยสารจําเปนตองดําเนินการใหเรียบรอยภายในระยะเวลาที่ไดระบุไว ทั้งน้ีไมวาในกรณีใดๆ  
สายการบินสงวนสิทธิในการปฏิเสธการเดินทาง โดยไมมีการคืนเงินคา โดยสารที่ทานไดชําระไปแลว  

• ไมแสดงตนหรือยืนยันความเปนตัวทานตอพนักงานของสายการบิน 
 



 

• ไมอาจแสดงเอกสารไดอยางครบถวนและถูกตอง (เอกสารการเดินทางที่ชํารุดไมสมบูรณจัดวาเปนเอกสารที่ไม
ถูกตอง)  

• สําหรับทานตองมีตราอนุญาตเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศ (วีซา) ซ่ึงจําเปนตอการเดินทางไปยังสถานที่ตางๆ   
หรือ  เอกสารการเจงเขาแจงออก   หรือ  เอกสารดานการทํางาน Work Permit 

• กระทําการประทุษรายแกพนักงานของสายการบิน หรือกอใหเกิดความวุนวาย ณ เคานเตอรของสายการบิน หรือดู
หม่ิน เหยียดหยามพนักงานของสายการบินไมวาโดยการกระทําหรือโดยวาจา 

• หากรัฐบาลหรือหนวยงานอื่นไมอนุญาตใหทานเดินทางหรือข้ึนเคร่ืองบิน 
• หากสายการบนิเห็นควรวาไมสมควรแกการเดินทางเน่ืองจากอาการเมาสุราหรือมีลักษณะอาการที่เปนอันตรายอยาง

เห็นไดชัดในทางการแพทย และ/หรือ  หากสายการบินเห็นควรวาไมเหมาะสมในการเดินทางโดยเหตุผลทาง
การแพทย หรือเง่ือนไขทางการแพทยของทานอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพแกผูโดยสารอื่น 

 

อุนใจเพิ่ม  เน่ืองจากการเดินทางน้ันเต็มไปดวยความเสี่ยง และความรับผิดชอบของทางสายการบินที่มีตอ

ผูโดยสารน้ันมีจํากัด ดังน้ันจึงแนะนําให ซื้อประกันภัยการเดินทางและสุขภาพเพิ่มเติม ทานสามารถเลือกซ้ือความ

คุมครองตามที่ทานตองการ โดยเฉพาะกรณี เกิดเหตุเจ็บปวยจะมีความสามารถในการจายคารักษาได เน่ืองจากหากเกิด

เหตุดังกลาวข้ึนในตางประเทศ เชน ประเทศเกาหลีใต จะมีคาใชจายที่สูงมาก 

 

เพื่อความคุมครองบาดเจ็บ เจ็บปวย ไฟลยกเลิก ตกเคร่ือง 
ยกเลิกเดินทาง กระเปาหาย พาสปรอรตหาย ทีมแพทยฉกุเฉิน 

 

 แผนคุมครองสุขภาพ เพียง 300 บาท  รักษาพยาบาล+สุขภาพ – อุบัติเหตุ – ยายฉุกเฉิน+สงศพ – ทีมแพทย

ฉุกเฉิน 

 แผนคุมครองสุขภาพ เพียง 600 บาท  รักษาพยาบาล+สุขภาพ – อุบัติเหตุ – ยายฉุกเฉิน+สงศพ – ทีมแพทย

ฉุกเฉิน – ยกเลิกการเดินทาง – ลดจํานวนวันเดินทาง – กระเปาเดินทางหายหรือเสยีหาย – ความลาชาของระบบขนสง

มวลชน – ความลาชาของสัมภาระ – การจ้ีโดยสลัดอากาศ – การพลาดตอเที่ยวบิน – พาสปอรตหาย – ความรับผิดตอ

บุคคลภายนอก – เงินชดเชยระหวางรักษาตัวในตางประเทศ 



 

ขอตกลงและเงื่อนไขการเดินทางทองเท่ียวกบัเรา 
 

• จัดใหเฉพาะลูกคาท่ีประสงคจะไปทองเท่ียวตามรายการของทัวรทุกวันเทานั้น  หากทานไมสามารถรวมทัวรทุกวัน แค
สมัครมารวมทัวรเพียงเพ่ือการใชต๋ัวเครื่องบินและที่พักในราคาพิเศษ  หากทานไมแจง และปรากฏวาทานไมรวมทัวรใน
บางวัน ทางบริษัทจะคิดคาดําเนินการในการแยกทองเที่ยวเอง 300 USDตอทาน  (กอนซื้อทัวร จะตองแจงความ
ประสงคที่เปนจริง เพ่ือทางผูจัดจะไดคิดคาบริการที่เหมาะสม)   หมายเหตุ หากการไปพบเพ่ือนหรือญาติหรือไปติดตอ
ธุรกิจหรือทองเท่ียวอิสระ ทําหลังจากท่ีรายการเสร็จส้ินในแตละวันแลว ไมเปนเหตุที่ทางผูจัด จะตัดการใหบริการทาน
แตอยางใด 

• ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไมขายใหแกทานที่ตองใชรถเข็น หรือ มีโรคประจําตัวบางอยาง หรือ ทองออนหรือทองแก
มาก หรือ มีเด็กอายุ 1-2 ป หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุสงฆ หรือ นักบวช (กอนซื้อทัวร จะตองแจง เพ่ือหาขอตกลง
รวมกัน เพราะเราคํานึงถึงความปลอดภัยและเพ่ือสรางความสุขแกคณะผูเดินทาง) 

• ขอสงวนสิทธิ์ไมรับทานผูเดินทางที่มีความประสงคจะลักลอบเขาประเทศเกาหลีใตเพ่ือไปทํางาน หรือเพ่ือการอ่ืนใดอัน
มิใชการทองเที่ยว 

• การเปล่ียนแปลงรายการทองเที่ยวในทุกการเดินทางอาจเกิดการเปล่ียนแปลง  ดังนี้ รายการทองเท่ียว เมนูอาหาร 
โรงแรมท่ีพัก รถทัวรในแตละวันท่ีไดจัดเตรียมไว (ท้ังชวงนําเสนอ ชวงสรุป และชวงเดินทางจริง) ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง  โดยพยายามทีจ่ะตามรายการสรปุใหตรงมากที่สุด หรือในระดับ หรือในคุณภาพที่ใกลกันมาก
ที่สุด 

• ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบคาเสียหายท่ีเกิดกับชีวิต รางกาย การเจ็บปวย การถูกทําราย ความตาย อุบัติเหตุ
ตางๆ  สูญหายในทรัพยสินหรืออยางอ่ืน การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาติ การกอจลาจล การปฎิวัติ  และอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึ้น
ทางตรงหรือทางออม 

• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปล่ียนแปลง การบริการจากสาย
การบิน ( ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชาของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน 
ตารางการการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณแลววา อยูนอกเหนือความควบคุม 
หรือเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเหตุผลทางดานความปลอดภัย เปนตน  โดยจะปฏิบัติตามเง่ือนไขและขอจํากัดความ
รับผิดชอบของแตละสายการบิน )  บริษัทขนสง  รถโดยสาร  เรือบริการ หรือ หนวยงานท่ีใหบริการ  ที่จะสงผลทําให
เสียเวลาหรือยกเลิกรายการทองเท่ียวทัวรบางรายการหรือทั้งหมด  ผูเดินทางไมสามารถเรียกรองคาเสียหาย ไมวาใน
กรณีใดๆ ทั้งส้ิน ท้ังคาเสียเวลา  คาเสียโอกาส คาเสียความรูสึก และคาใชจายท่ีบริษัทจายไปแลว เปนตน   ขอให
ทราบวา  ผูจัดจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานใหเกิดประโยชนสูงสุดแกลูกคา แตจะไมคืนเงิน 

• มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังส้ินแทนผูจัด  นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับ 

• ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ได ในทุกกรณี เนื่องจากเปนการชําระคาทัวรในลักษณะเหมาจาย
กับตัวแทนตางๆ เชน ไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระทําที่สอไปในทางผิด
กฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ   ไมรับประทานอาหารบางมื้อ 
ไมเที่ยวบางรายการ เปนตน 

• ขอความรวมมือในเรื่องความประพฤติของคนเดินทางหากผูจัดหรือตัวแทนของประเทศท่ีทานไดเดินทางมา เดินทาง
ไปสู หรือเดินทางผาน  เห็นวาผูโดยสารประพฤติตนท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายตอผูเดินทางอ่ืนๆ หรือทรัพยสิน หรือ
ขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ (ตัวแทน) หรือไมปฏิบัติตามคําช้ีแจงของเจาหนาที่ (ตัวแทน) ทางผูจัดอาจใช
มาตรการตามที่เห็นสมควรเพ่ือปองกันไมใหความประพฤติดังกลาวดําเนินตอไป ซึ่งรวมไปถึงการยับยั้ง และปฏิเสธ
ใหบริการ 

• การชอปปงการเลือกซื้อของนักทองเท่ียว เปนสวนหนึ่งของการทองเที่ยว โดยเฉพาะการทองเที่ยวประเทศเกาหลีใต 
ซึ่งเปนแหลงชอปปงที่คนไทยช่ืนชอบ   โปรแกรมทัวรอาจจะมีการรายการพาไปชอปปงยังสถานท่ีตางๆ โดยการเลือก
ซื้อของทุกอยางเปนเรื่องการตัดสินใจสวนตัวเสมอ  และ ทางผูจัดขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบทุกการซื้อของทาน 

• กระเปาลูกคาตองยอมรับในความเส่ียงของกระเปาทุกใบของตัวเอง (ทานสามารถเลือกซื้อประกันเพ่ิม เก่ียวกับสัมภาระ
กระเปา เพราะสายการบินมีกําหนดการจํากัดความรับผิดชอบตอสัมภาระ)  ทางทัวรจะไมรับผิดชอบตอความเสียหาย 
สูญหาย ลาชา อุบัติเหตุ ที่เกิดจากกรณีใดๆ ทั้งส้ิน  ซึ่งลูกคาตองเขาใจวา โดยปกติทุกฝาย เชน คนขับรถ  มัคคุเทศก 
หรือ หัวหนาทัวร  ถึงแมจะพยายามในการดูแลและระวังเรื่องสัมภาระกระเปาเดินทางลูกคา 

 
ผูรวมเดินทางตกลงปฏิบัติตามขอกําหนดและเง่ือนไขการเดินทางนี้ทุกประการและในกรณีมีขอพิพาท 

ใหถือคําตัดสินของผูจัดเปนทีส้ิ่นสุด 
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