
 

 
 

Korea ZA# V2 ชวนไปซ่า เกาหล ี5 วนั จดัเตม็เมษายนถงึมถุินายน16 

จ ำนวนวนั รำคำเร่ิม (บำท) เดินทำง สำยกำรบิน กรุ๊ปคณะ ปกติ 

   5 วนั 14,900 เมษาถงึมิถุนา2016 Budget Airlines 20-25 ท่ำนต่อคณะ 
 

คุ้มสุด!!! ในประเทศไทย...ชวนคุณ เกาหลี ฤดูกาลดอกไม้ผลิบาน 
โปรแกรมท่องเทีย่ว หมูบ่า้นองักฤษ English Village ฟรี !! หนกุหนานปัน่เรียวไบท ์ถ า้เหมืองทอง “ ควังเมียง “  ผจญ

ภยัไปกบัถ า้พิพิธภณัฑท่ี์มีชีวิตในแบบหลากมิตแิละสีสนั พระราชวังแฮกงุ (กษตัริยล์ีซาน) มรดกโลกซวูอนฮวาซอง วัด

แดซงุวอน สถานท่ีท่ีติง่ SM ไมค่วรพลาด ! “SM TOWN COEX ARTIUM” ดนิแดนแห่งความสนกุหฤหรรษแ์ละไฮเทค

เต็มรปูแบบ ดว้ยบตัร Magic Pass @สวนสนกุลอ๊ตเตเ้วิลด ์ พิพิธภณัฑพ้ื์นบา้นเกาหลี Lotte World Folk Museum เขา้ส ู่

โลกเทพนยิาย  Lotty's Kidstoria ไมม่ีท่ีไหนในเกาหลี พิพิธภณัฑภ์าพวาดลวงตาสามมิติ พิพิธภณัฑน์ า้แข็ง Ice Museum 

พิพิธภณัฑร์กั Love Museum ถนนคารน์วิัล วัฒนธรรมการท ากิมจงักิมจิและแตง่ชดุพ้ืนเมืองฮนับก ศนูยโ์สมเกาหลี 

เคร่ืองส าอางเกาหลี ย่านเมียงดอง ย่านมหาลยัฮงแด  รา้นขายสินคา้ LINE Store เพื่อชาวสาวก LINE  

ไฮไลท์เมษายน แถมเพ ิม่เท ีย่วฟร ี ! ร่วมฉลองเทศกาล ดอกซากรุะเกาหลี (พอ็ตโกตบาน) โดยเฉพาะ

บรเิวณสวนสาธารณะยออโิดในกรุงโซล ซึง่มต้ีนพอ็ตโกตบานกว่า 1,400 ต้น บริเวณสถานท่ีเที่ยวใกล้

กรงุโซล ยงัมีใหเ้ห็นสะพรัง่ เชน่ท่ี กรงุโซล (สวนสนกุลอ๊ตเตเ้วิลด ์ภเูขานมัซาน) เมืองซวูอน (ท่ีท าการเมือง สวนสนกุ

เอเวอรแ์ลนด ์ ป้อมมรดกโลกซวูอน) พ็อตโกตจะบานสะพรัง่ ใหผู้ค้นไดช้ื่นชมและเป็นสญัลกัษณข์องวัฏจกัรชีวิต 

เทศกาลดงักลา่วเป็นเวลาแห่งการเฉลิมฉลองอย่างร่ืนเริงใตต้น้ซากรุะท่ีครอบครัวและญาตมิิตรจะมาร่วมปิคนคิ เพื่อ

ชื่นชมความสวยงามของธรรมชาต ิ  ใหท้่านไดเ้ดินเลน่และถ่ายรปูและสมัผสัสีสนัแห่งดอกพ็อตโกตสีขาวอมชมพ ู

(รายการพิเศษนี.้..ตอ้งรอพยากรณอ์ากาศออก ซ่ึงปกตนิา่จะอยู่ท่ี 08-20เมษายน) 

อาหาร เมนอูาหารจัดเต็มเพ่ือสขุภาพหลากหลายไม่ซ า้กนั #บารบี์คิวไฟหรือบลโูกกิ #หมอ้ไฟเห็ดโพซดชาบ ู#หมยู่าง

คาลบีเตาถ่าน #ไกอ่นัดองจิมทคั #ไกต่ ุน๋โสม  #คปูองอาหารชดุทานในภายสวนสนกุลอ๊ตเตเ้วิลดิ์เพ่ือความคุม้คา้ !  # 

พิเศษ !! บฟุเฟ่ตอ์ร่อยล า้บารบี์คิวป้ิงย่างคาลบีสไตลเ์กาหลี   



 

Itinerary  Korea ZA# V2 ชวนไปซ่า เกาหล ี5 วนั จดัเตม็เมษายนถงึมถุินายน16 

จ ำนวนวนั รำคำเร่ิม (บำท) เดินทำง สำยกำรบิน กรุ๊ปคณะ ปกติ 

   5 วนั 14,900 เมษาถงึมิถุนา2016 Budget Airlines 20-25 ท่ำนต่อคณะ 
วนัเดินทำง 5 วนั 3 คืน (พกั 1 คืน @ Gyeonggi….Hotel + พกั 2 คืน @กรุงโซล) ระดบั 3 ดำวเกำหลี 

รถโคช บริกำรดว้ยรถซ่ึงมีขนำดของรถจะเป็นไปตำมจ ำนวนของผูโ้ดยสำร ปกติก 25 หรือ 30 หรือ 40 หรือ 45 ท่ีนัง่   

อำหำร อำหำรเชำ้@โรงแรม 3 ม้ือ อำหำรกลำงวนัและค ่ำ@หอ้งอำหำรทอ้งถ่ิน 7 ม้ือ ฟรี ! น ำ้แร่ด่ืมบนรถวนัละ 1 ขวด 

มคัคุเทศก ์ ช ำนำญเส้นทำงเกำหลีโดยตรง      ขอบคุณท่ีมาของภาพดีดีจากการท่องเท่ียวเกาหลี  www.visitkorea.co.kr 
เท่ียวบิน ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตำรำงกำรบินของสำยกำรบินตำมท่ีไดอ้นุมติั 

(ท่ีน่ังจ ำกัดในแต่ละวนั จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 
สายการบิน BKK-ICN เวลาออก เวลาถึง ICN-BKK เวลาออก เวลาถึง 

Eastar* Jet (ZE) ZE512 2225 0620+1 ZE511 1740 2125 
Jeju Air (7C) 7C2204 0045 0805 7C2203 1930 2345 
Jeju Air (7C) 7C2206 0150 0910 7C2205 2035 0050+1 
Jin Air (LJ) LJ002 0100 0800 LJ001 1935 2340 
T’way (TW) TW102 0125 0835 TW101 2005 0010+1 

โปรดตรวจสอบ อำย ุของหนงัสือเดินทำง ( Passport ) ของผูโ้ดยสำร วำ่จะตอ้งคงมีอำยเุหลือ ณ วนัเดินทำง มำกกวำ่ 6 เดือนข้ึนไป 
และหนงัสือเดินทำงเหลือหนำ้กระดำษเพียงพอใหเ้จำ้หนำ้ท่ีตรวจคนไดป้ระทบัตรำ หนงัสือเดินทำงอยูใ่นสภำพท่ีดี (ไม่ช ำรุด) 

วนั รายการท่องเทีย่ว B L D 

วนัแรก สนำมบินสุวรรณภูมิ    - - - 

วนัท่ีสอง สนำมบินนำนำชำติอินชอน ประเทศเกำหลีใต ้– หมู่บ้านองักฤษ  ฟรี !! หนุกหนานป่ันเรียวไบท์ – 
เท่ียวถ ้ ำเหมืองทอง “ ควงัเมียง “  ผจญภัยไปกับถ ้ ำพิพิธภัณฑ์ท่ีมีชีวิตในแบบหลำกมิติและสีสัน  –  
วฒันธรรมการท ากิมจงัหรือร่วมการท ากิมจิและแต่งชุดพ้ืนเมืองฮนับก 
 พิเศษ !! บุฟเฟ่ตอ์ร่อยล ้าบาร์บีคิวป้ิงยา่งคาลบีสไตลเ์กาหลี   

- X X 

วนัท่ีสำม ยอ้นรอยละครดงัหลำกหลำยเร่ือง@พระรำชวงัแฮกุง (กษตัริยลี์ซำน)  – ป้อมมรดกโลกฮวำซอง (กษตัริย์
จองโจ ละคร “ลีซำน”) –  วดัแดซุงวอน  –  ศูนยน์ ้ ามนัสนเข็มแดง Red Pine – ศูนยเ์คร่ืองส าอางเวช
ส าอาง –  พิพิธภณัฑภ์ำพวำดลวงตำสำมมิติ พิพิธภณัฑน์ ้ ำแขง็ Ice Museum พิพิธภณัฑแ์ห่งรัก  Love 

Museum + โซนใหม่สุด Carnival Street  – ยำ่นวยัรุ่นและคำเฟ่หนำ้เมืองมหำลยัฮงแด – ภูเขำนัม
ซำน  หอคอย N Tower  สำยเคเบ้ิล Love Rock Cable   

X X X 

วนัท่ีส่ี กรุงโซล ศูนยโ์สมเกำหลี – ดิวตร้ีฟรี – คลองชองเกชอน – เมียงดอง " ถนนแฟชัน่ของเกำหลี " – ร้ำนขำย
สินค้ำ LINE Store เพื่อชำวสำวก LINE  -  สถำนท่ี ท่ี ต่ิง SM ไม่ควรพลำด ! “ SM TOWN 

COEX ARTIUM ” ทั้งร้ำนขำยของท่ีระลึก  ร้ำนกำแฟ  สตูดิโอ โรงละคร จะตอ้งฟินอยา่งแน่นอน –  
เท่ียวครบสูตร ดว้ยบตัร Magic Pass Ticket สวนสนุกล็อตเตเ้วิลด์ กบัเคร่ืองเล่นหลำกชนิดทั้งในร่ม
และกลำงแจง้ เอ็ดเวนเจอร์กบักำรผจญภยัต่ำงๆ หรือจะขำ้มสะพำนไปยงัเกำะมหัศจรรย ์Magic Island 

ท่ีเตม็ไปดว้ยเกำะแห่งกำรคน้หำ ตั้งอยูใ่จกลำงทะเลสำบ เยีย่มชมพิพิธภณัฑพ้ื์นบำ้นเกำหลี Lotte World 

Folk Museum  ห้ำมพลำด ! เขำ้สู่โลกเทพนิยำย  Lotty's Kidstoria ไม่มีท่ีไหนในเกำหลี ท่ีคุณจะ

X X X 



 

ไดย้อ้นวยักลบัไปสัมผสัและชิกแช๊ะถ่ำยรูปควำมอลงักำรของส่ิงมหัศจรรยท่ี์อยู่ตรงหน้ำของคุณ  ค ่ำคืน
ประทบัใจกบัขบวนพำเหรดเลเซอร์โชวสุ์ดอลงักำร   

วนัท่ีหำ้ กรุงโซล ศูนยฮ์อ๊กเก็ตนำมู – หมู่บำ้นพ้ืนเมืองพูซอนฮนันกและยำ่นสำมฟ้ำ  – แวะชอ้ปสินคำ้แบรนด์เนมท่ี 
Premium Outlet (หำกเวลำอ ำนวย) – แวะซ้ือของฝำกติดไมติ้ดมือท่ีศูนยร์วมของพ้ืนเมือง (ละลำยเงิน
วอน) – สนำมบินนำนำชำติอินชอน – กรุงเทพฯ 

X X - 

เมนูอาหาร    #บาร์บีคิวไฟหรือบลูโกกิ #หมอ้ไฟเห็ดโพซดชำบู #หมูยำ่งคำลบีเตำถ่ำน #ไก่อนัดองจิมทคั #ไก่ตุ๋นโสม  
#คูปองอำหำรชุดทำนในภำยสวนสนุกลอ๊ตเตเ้วลิด์ิเพ่ือควำมคุม้คำ้ !  # พิเศษ !! บุฟเฟ่ตอ์ร่อยล ้าบาร์บีคิวป้ิงยา่งคาลบีสไตลเ์กาหลี   

 

ไฮไลท์เมษายน แถมเพ ิม่เท ีย่วฟร ี ! ร่วมฉลองเทศกาลดอกซากรุะเกาหลี (พอ็ตโกตบาน) โดยเฉพาะ

บรเิวณสวนสาธารณะยออโิดในกรุงโซล ซึง่มต้ีนพอ็ตโกตบานกว่า 1,400 ต้น บริเวณสถานท่ีเที่ยวใกล้

กรงุโซล ยงัมีใหเ้ห็นสะพรัง่ เชน่ท่ี กรงุโซล (สวนสนกุลอ๊ตเตเ้วิลด ์ภเูขานมัซาน) เมืองซวูอน (ท่ีท าการเมือง สวนสนกุ

เอเวอรแ์ลนด ์ ป้อมมรดกโลกซวูอน) พ็อตโกตจะบานสะพรัง่ ใหผู้ค้นไดช้ื่นชมและเป็นสญัลกัษณข์องวัฏจกัรชีวิต 

เทศกาลดงักลา่วเป็นเวลาแห่งการเฉลิมฉลองอย่างร่ืนเริงใตต้น้ซากรุะท่ีครอบครัวและญาตมิิตรจะมาร่วมปิคนคิ เพื่อ

ชื่นชมความสวยงามของธรรมชาต ิ  ใหท้่านไดเ้ดินเลน่และถ่ายรปูและสมัผสัสีสนัแห่งดอกพ็อตโกตสีขาวอมชมพ ู

(รายการพิเศษนี.้..ตอ้งรอพยากรณอ์ากาศออก ซ่ึงปกตนิา่จะอยู่ท่ี 08-20เมษายน) 
 

DAY วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูม ิ   เชำ้ กลำงวนั เยน็หรือค ่ำ 

1 
เจ้าหน้าที่รอต้อนรับดูแล มอบเอกสาร และอธิบายเพิม่เติม  (นัดหมาย
แต่ละคณะก่อนออกเดินทาง 3 ช่ัวโมงล่วงหน้าก่อนเคร่ืองออก)   

- - - 

ค า่ หน้าเคาน์เตอร์ สายการบิน ใกล้ประตูทางเข้า  

พร้อมกนัท่ีชั้น 4 ผูโ้ดยสำรขำออก เช็คอนิหมายเลข F   Jeju Air (7C) หมำยเลข   3-4 
พร้อมกนัท่ีชั้น 4 ผูโ้ดยสำรขำออก เช็คอนิหมายเลข D   Jin Air (LJ) หมำยเลข   2-3 
พร้อมกนัท่ีชั้น 4 ผูโ้ดยสำรขำออก เช็คอนิหมายเลข M   Eastar*Jet  (ZE) หมำยเลข  5-6 
พร้อมกนัท่ีชั้น 4 ผูโ้ดยสำรขำออก เช็คอนิหมายเลข L   T’way   (TW) หมำยเลข  5-6 

เพ่ิมคุณค่ำกำรเดินทำง ร่วมเดินทำงไปกบัเรำ " กำรเดินทำง " ของคุณ จะสุขสนุกกวำ่ท่ีเคย กบัผูช้  ำนำญทวัร์เกำหลีกวำ่ 19 ปี 

ขอ้มูลเพิ่มเติม 



 

 หากท่านต้องซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศเพ่ือไปและกลับกรุงเทพฯ   กรุณาเลือกซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือน
วนัและเวลาเดินทางได้      ท้ังนีเ้พ่ือป้องกันปัญหาเท่ียวบินล่าช้าหรือการเปลีย่นแปลงเวลาของเท่ียวบินหรือการเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง 

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าชา้ของเท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยุบเท่ียวบินรวมกนั ตารางการการ
เดินทางมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย ์หรือเหตุผล
ทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้ )  โปรดเขา้ใจและรับทราบวา่  ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี 

ขอ้แนะน ำ 
 หำกท่ำนมีปัญหำเร่ืองอำหำรกรุณำแจง้ทำงผูจ้ดัทรำบล่วงหนำ้ 
 หำ้มน ำผลไมแ้ละเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขำ้ประเทศเกำหลีใต ้หำกพบจะตอ้งเสียค่ำปรับ 
 เตรียมสัมภำระขนำดกลำง เน่ืองจำกโรงแรมท่ีพกัในเกำหลีไม่มีบริกรช่วย (แนะน ำ ตลอดทริปจะตอ้งดูแลกระเป๋ำยกข้ึนลงห้องดว้ยตวัท่ำน

เอง เพ่ือป้องกนัหลำยกรณีท่ีอำจเกิดข้ึนได)้  ควรจดัสมัภำระใหมี้น ้ ำหนกัไม่เกิน 10-20 กก. ต่อช้ิน  สำยกำรบินจ ำกดัน ้ำหนกัเพียงท่ำนละ 
15 หรือ 20 กก.  (ข้ึนอยู่กับนโยบำยสำยกำรบิน ไม่เกินจ ำนวน 1 หรือ 2 ช้ิน) และถือข้ึนเคร่ืองได้อีกท่ำนละ 1 ช้ิน 7 กก. (ตำมขนำดท่ี
ก ำหนดของสำยกำรบิน ไม่รวมกระเป๋ำสะพำย) 

 กระเป๋ำทุกใบจะตอ้งฝำกใหก้บัทำงเจำ้หนำ้ท่ีสำยกำรบินดว้ยตวัท่ำนเองตำมนโยบำยรักษำควำมปลอดภยัของสำยกำรบิน 
 ทรัพยสิ์นมีค่ำและแตกหักง่ำย  เช่น เงิน อญัมณี  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ กลอ้งถ่ำยรูป อุปกรณ์วดีีโอ เอกสำรท่ีแลกเปล่ียนเป็น

เงินได ้ เอกสำรทำงธุรกิจ หนงัสือเดินทำง เก็บติดตวัเสมอ 

 สนำมบินสุวรรณภูมิ  “ ไม่มีกำรประกำศเรียกลูกคำ้ข้ึนเคร่ือง ”  กรุณำรอท่ีประตูข้ึนเคร่ืองอยำ่งนอ้ย 30 นำที ก่อนเวลำเคร่ืองออก 
 น ำเส้ือแจ็คแก็ต และ/หรือ หมอนรองคอ ติดตวัข้ึนเคร่ืองดว้ย เพรำะอำกำศอำจจะเยน็และเพ่ือกำรพกัผอ่นท่ีอบอุ่น  (ส ำหรับ มือใหม่ หรือ คน

กลวัวนัแรกๆ จะ jetlag หรืออำกำรเมำเวลำจำกกำรเปล่ียนโซนเวลำของโลก แนะน ำ :  นอนใหม้ำกท่ีสุด หรือ ทำนยำแกเ้มำ เพรำะมีมีฤทธ์ิท ำ
ใหน้อนหลบั ไม่ด่ืมสุรำหรือของมึนเมำ และด่ืมน ้ ำมำกๆ) 

* ตัว๋สำยกำรบินไม่สำมำรถระบุท่ีนัง่ ซ้ือแบบใชว้ธีิ RANDOM คือสุ่มเลือกท่ีโดยระบบสำยกำรบิน * 
สำยกำรบิน  กำรจดัท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน เป็นไปโดยสำยกำรบินเป็นผูก้  ำหนด ทำงผูจ้ดัไม่สำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได ้แต่จะท าการ Request ให้ได้
เท่านั้น   งดการคืนบัตรโดยสำร และหำกยกเลิกกำรเดินทำง ทำงสำยกำรบินไม่มีระบบ คืนเงินบำงส่วน    หากผู้โดยสารถูกปฎิเสธการออกนอก
ประเทศไทยหรือเข้าประเทศเกาหลี จากเจา้หน้าท่ีแรงงานไทยหรือเ จา้หน้าท่ีตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองท่ี
ประเทศเกาหลี ทางผูจ้ดัและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนทุกกรณี  ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับท่ีประเทศเกาหลี
เรียกเกบ็  ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเท่ียวบินถดัไปท่ีมีท่ีนัง่วา่งหรือตามวนัเดินทางของตัว๋เคร่ืองบิน  ทั้งน้ีแลว้แต่ทางเจา้หนา้ท่ีตรวจคน
และสายการบิน ทำงผูจ้ดัไม่สำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได ้

พร้อมเดินทำง !  กำรเช็คอินตัว๋เดินทำงท่ีเคำเตอร์สำยกำรบิน  เง่ือนไข 
 เคำน์เตอร์เช็คอินจะเปิดใหบ้ริกำรก่อนเวลำเคร่ืองออกสำม (3) ชัว่โมง เคำน์เตอร์ จะปิดใหบ้ริกำรก่อนเวลำออกเดินทำง  (90) นำที  ผูโ้ดยสำร

จ ำเป็นตอ้งด ำเนินกำรให้เรียบร้อยภำยในระยะเวลำท่ีไดร้ะบุไว ้ทั้งน้ีไม่วำ่ในกรณีใดๆ  สำยกำรบินสงวนสิทธิในกำรปฏิเสธกำรเดินทำง โดย
ไม่มีกำรคืนเงินค่ำ โดยสำรท่ีท่ำนไดช้ ำระไปแลว้  

 ไม่แสดงตนหรือยนืยนัควำมเป็นตวัท่ำนต่อพนกังำนของสำยกำรบิน 
 ไม่อำจแสดงเอกสำรไดอ้ยำ่งครบถว้นและถูกตอ้ง (เอกสำรกำรเดินทำงท่ีช ำรุดไม่สมบูรณ์จดัวำ่เป็นเอกสำรท่ีไม่ถูกตอ้ง)  
 ส ำหรับท่ำนตอ้งมีตรำอนุญำตเดินทำงเขำ้หรือออกนอกประเทศ (วซ่ีำ) ซ่ึงจ ำเป็นต่อกำรเดินทำงไปยงัสถำนท่ีต่ำงๆ   หรือ  เอกสำรกำรเจง้เขำ้

แจง้ออก   หรือ  เอกสำรดำ้นกำรท ำงำน Work Permit 
 กระท ำกำรประทุษร้ำยแก่พนักงำนของสำยกำรบิน หรือก่อให้เกิดควำมวุ่นวำย ณ เคำน์เตอร์ของสำยกำรบิน หรือดูหม่ิน เหยียดหยำม

พนกังำนของสำยกำรบินไม่วำ่โดยกำรกระท ำหรือโดยวำจำ 
 หำกรัฐบำลหรือหน่วยงำนอ่ืนไม่อนุญำตใหท่้ำนเดินทำงหรือข้ึนเคร่ืองบิน 



 

 หำกสำยกำรบินเห็นควรว่ำไม่สมควรแก่กำรเดินทำงเน่ืองจำกอำกำรเมำสุรำหรือมีลกัษณะอำกำรท่ีเป็นอนัตรำยอย่ำงเห็นได้ชัดในทำง
กำรแพทย ์และ/หรือ  หำกสำยกำรบินเห็นควรวำ่ไม่เหมำะสมในกำรเดินทำงโดยเหตุผลทำงกำรแพทย ์หรือเง่ือนไขทำงกำรแพทยข์องท่ำน
อำจก่อใหเ้กิดอนัตรำยต่อสุขภำพแก่ผูโ้ดยสำรอ่ืน 

 

DAY วนัที่สอง  สนามบินนานาชาตอินิชอน ประเทศเกาหลใีต้  เชำ้ กลำงวนั เยน็หรือค ่ำ 

2 เวลำท่ีเกำหลีใตเ้ร็วกวำ่ไทย 2 ชัว่โมง | เวลำบินประมำณ 5-6 ช.ม. - x x 
ออกเดินทำงสู่ประเทศเกำหลีใต ้โดยสำยกำรบิน   

JIN AIR (LJ), JEJU AIR (7C), Eastar* Jet (ZE), T’way (TW)  
บำงสำยกำรบินอำจมชุีดกล่องสแนค็บลอ็กให้ผู้โดยสำรบนเคร่ืองบิน 

และยงัมบีริกำร Air Cafe จ ำหน่ำย  อำหำร เคร่ืองด่ืม และขนมคบเคีย้ว ท่ีชำวเกำหลีนิยมกัน 

เชา้   
ถึงสนามบินนานาชาติอินชอน หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ รถโคช๊พา
ท่านขา้มทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพื่อความหวงัในการรวมชาติท่ียาว
กวา่ 4.42 กม.  มียอดโดมสูง 107 เมตร     

ICN Landing 

Bus (ประมาณ 2 ชัว่โมง) 

เชำ้ 

หมู่บ้านองักฤษ  Paju English Village  เป็นสถานท่ีท่ีสวยงามและคลาสสิกด้วยสถาปัตยกรรมสไตลอ์งักฤษท่ีโอบ

ลอ้มดว้ยภูเขาสีเขียวคร้ึม โดยภายในของ หมู่บา้นองักฤษ นั้นเรียกวา่ยกทั้งองักฤษมา
ไวท่ี้น่ีโดยมีการการสร้างจ าลองสถานท่ีส าคญัขององักฤษทั้ง สโตนเฮนจ์ ท่ีดา้นหน้า
ประตูทางเขา้ โดยส่วนของประตูน้ีก็ยงัจ าลองมาจากปราสาทวนิเซอร์ โดยภายในก็ยงั
ถนนท่ีมีทั้ง ตูโ้ทรทศัน์ ตูไปรษณียเ์เบบองักฤษ รวมทั้งมีรถรางเเบบสมยัวิกตอเรียวิ่ง
ไปมาอีกดว้ย นอกจากน้ีเเลว้ก็ยงัมีทั้ งศาลากลางของเมือง คอนเสิร์ตฮอลล ์โรงละคร 
หอ้งเรียน หอ้งกิจกรรม อาคารนิทรรศการต่างๆ หอ้งสมุด เเกลอร่ี และหอ้งอาหารแฮร่ี
พอตเตอร์อีกดว้ย ซ่ึงบรรยากาศนั้นเหมือนกบัองักฤษเลยจริงๆ   ปัจจุบนัเปิดให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีทุกคนของท่ีน่ีจะพูด
ภาษาองักฤษเพื่อเป็นการฝึกภาษาให้กบัทุกคน นอกจากน้ีท่ีน่ียงัถูกใชเ้ป็นสถานท่ีถ่ายท าทั้งซีรีย ์ เกมส์โชว ์และ MV มากมาย  มีมุม

ส าหรับถ่ายรูปมากมาย มีร้านกาแฟเก๋ๆ  และ ฟรี !! ให้ท่านได้หนุกหนานเพลดิเพลนิกบัการป่ันเรียวไบท์ชม

ความงามโดยรอบของหมู่บา้น English Village (อาจมกีารงดให้บริการได้ ขึน้อยู่กับนโยบายของเจ้าของสถานท่ี) 

เท่ียง 

เมนูบาร์บีควิไฟหรือบลูโกก ิเป็นอาหารดั้งเดิมของคาบสมุทรเกาหลี ก่อนเมนูคาลบี 
โดยน าเน้ือหมูสไลดห์มกัซอสคนัจงัและเคร่ืองปรุงรสต่าง ๆ  มาน ามาปรุงจะมีรสออกหวานนุ่ม  
เวลาทาน น ามายา่งขลุกขลิกกบัซุปบลูโกกิบนกะทะแบนพร้อมผกักะหล ่าและเสน้จนัทน์ โดยจะ
มีลกัษณะออกเป็นแบบน ้ าขน้ เพ่ือเป็นน ้ าซุปไวค้ลุกคลิกทานกบัขา้ว เสริฟพร้อมขา้วสวยร้อน
และเคร่ืองเคียงต่าง ๆ ประจ าวนัคู่โตะ๊   

บ่ำย 

ถ า้เหมืองทอง  “ ควังเมียง ” เท่ียวถ ้ าเหมืองทอง “ ควงัเมียง “  ผจญภยัไปกบั
ถ ้าพิพิธภณัฑท่ี์มีชีวติในแบบหลากมิติและสีสนั (เปิดตวัใหม่) สถานท่ีแห่งน้ีเป็นเหมืองขดุ
ทองของญ่ีปุ่นในอดีต   หลงัจากหมดยคุการล่าอาณานิคม เหมืองทองแห่งน้ีจึงถูกปล่อยท้ิง
ร้าง ปัจจุบันทางการเกาหลีไดป้รับปรุงและพฒันาถ ้ าแห่งน้ีให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว ถ ้ า
แห่งน้ีจึงถือไดว้า่เป็นพิพิธภณัฑ์มรดกแห่งความสร้างสรรคแ์ละอนุรักษ์  ยงัเป็นสถานท่ี
ส าคญัทางประวติัศาสตร์ มีความลึกถึง 8  ชั้น (อนุญาตเขา้ชมแค่ 2 ชั้นบน)  ภายในถ ้ ามี



 

ความยาวถึง 275 เมตร จะแบ่งออกเป็นห้องๆ โดยไดรั้บการออกแบบจากศิลปินช่ือดงัทัว่ประเทศเกาหลีใต ้เช่น ห้องแห่งแสงสวา่ง
และความมืด, ห้องสวนสวยธรรมชาติ, ห้องจดังานเล้ียง ประชุมสัมมนา, ห้องพิพิธภณัฑ์สัตวน์ ้ า, ห้องถนนสีทองหรือเส้นทางแห่ง
ความมั่งคั่งและสุขภาพดี, ห้องน ้ าตกสีทองท่ีมีความสูง 3.6 เมตรและกวา้งถึง 8.5 เมตร, ห้องพระราชวงัทองค า, ห้องจัดแสดง
โครงสร้างของถ ้าควงัเมียง และห้องจดัแสดงไวน์ ไวน์คุณภาพดีท่ีน ามาจดัแสดงมาจากทัว่ประเทศเกาหลีใต ้ท่านสามารถชิมและ
เลือกซ้ือไวน์ได้จากท่ีน่ี หากคุณเป็นแฟนคลบัของภาพยนตร์เร่ืองเดอะฮอบบิท และเดอะลอร์ดออฟเดอะริงส์ คุณจะได้พบกับ
ประติมากรรมตวั “กอลลมั”ท่ีส่งตรงมาจากผูก้  ากบัของเร่ือง นอกจากน้ีแลว้ท่านสามารถน าขวดพลาสติกไปเติมน ้ าแร่จากธรรมชาติ
ภายในถ ้าไดฟ้รี 

 

ร่วมเรียนรู้วฒันธรรมการท ากิมจังหรือร่วมการท ากิมจิ กิมจิจดัวา่เป็นเคร่ืองเคียงประจ าโต๊ะส าหรับอาหาร
เกาหลีทุกม้ือก็ว่าได ้คู่กับข้าวสวยร้อนๆ กิมจิเป็นอาหาร
ประเภทหมักดอง ท่ี มีคุณค่าทางอาหารสูงชนิดหน่ึง มี
รสชาติท่ี เป็นเอกลักษณ์   ให้ ท่านน ากิมจิ ท่ีท าร่วมกัน
กลบัไปเ   ป็นของฝากคนทางบา้นไดล้ิ้มลอง ก่อนกลบับา้น
ให้ทุกท่านได้แต่งชุดพ้ืนเมืองเกาหลีฮันบกถ่ายรูปเป็นท่ี
ระลึก (กลอ้งของท่านเอง)    

ค ่ำ 

บุฟเฟ่ต์อร่อยล า้ !!! เมนูบาร์บีควิป้ิงย่างคาลบีสไตล์เกาหล ี  
กบัหลากหลายสไตล์ของเน้ือหมูและเน้ือววั ไม่ว่าจะเป็นแบบติดมนั แบบสันคอ แบบ
สามชั้นแบบหมกัเผด็ แบบหมกัหวาน  แบบสดไม่มีการหมกั แบบเบอร์เกอร์ เป็นตน้ มี
บริการขา้วสวย  และเคร่ืองเคียงต่างๆ ใหล้ิ้มลอง    

ค ่ำ หลงัจบรายการท่องเท่ียว ค ่าคืนน้ี...ขอส่งทุกท่านกลบัเขา้ท่ีพกั  

ค ่ำ เดินทางเขา้เช็คอินท่ีพกั Gyeonggi-Do ณ โรงแรม River, Shine, Iris (3ดาว เกาหลี) หรือเทียบเท่า 

 

DAY วนัที่สาม   เคยีงกโีด - กรุงโซล  เชำ้ กลำงวนั เยน็หรือค ่ำ 

3  x x x 

เชำ้ อาหารเช้าแบบอเมริกนัเกาหล ีที่ ห้องอาหารโรงแรม  และ คืนหอ้งพกั 

เชา้ 

วงัฮวาซอง แฮกงุ “ วงัรอง ”   ตั้งอยูใ่นเมืองซูวอน(เมืองเอกของจงัหวดัเคียงกี) อยูท่างตอนใตข้องกรุงโซล   เมืองซูวอนมี
ความส าคญัทางดา้นประวติัศาสตร์ ดว้ยมีโบราณสถานท่ีส าคญั หน่ึงในนั้น คือ 
“วงัฮวาซอง แฮกุง” ท่ีตั้งอยูเ่ขตก าแพงป้อมฮวาซอง  ในอดีตวงัฮวาซอง แฮกุง 
เคยเป็นท่ีพระเจา้จองโจ กษตัริยอ์งคท่ี์ 22 แห่งราชวงศโ์ชซอน  พระองคย์งัเสด็จ
มาพ านัก 13 คร้ังต่อปี  พระองค์ยงัใช้เป็นท่ีประทับระหว่างการเสด็จแปร
พระราชฐานของในการมาบวงสรวงดวงพระวิญญาณของพระราชบิดาท่ีสุสาน
ใกล้ๆ  เมืองซูวอน   มีความส าคญัต่อปลายราชวงศ์ซซอนท่ีใช ้ในยามฉุกเฉิน  
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการวางแผนรูปแบบการจดัสร้างเพ่ือประโยชน์ทางการเมือง
และทางทหาร หากเราเดินทางเขา้สู่ดา้นในของวงั  เราจพบกบัพระต าหนกัหลายหลงัท่ีเช่ือมต่อถึงกนัเป็นแนวอยา่งเป็นระเบียบและ
สวยงาม นอกจากน้ีบริเวณลานกวา้งหน้าวงั ยงัมีการแสดงจดัพิธีเปล่ียนเวรยามของทหารรักษาระองค์ (ตามเวลาท่ีก าหนด ไม่ได้
จดัเป็นประจ าทุกวนั)    



 

เชา้ 

ป้อมมรดกโลก ฮวาซอง  พาตามความฝันแห่งกษตัริยป้์อมฮวาซอง (ป้อมดอกไม)้ ซ่ึงไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก

ทางวฒันธรรมขององค์การยูเนสโก UNESCO เม่ือปี ค.ศ. 1997    จากการใช้
วิทยาการการก่อสร้างระหว่างวิธีของชาวตะวนัตก และ วิธีของชาวตะวนัออก
ผสมผสานเขา้ดว้ยกนั มีกรใชป้ั้นจัน่เป็นคร้ังแรกในการก่อสร้าง ซ่ึงถือว่าทนัสมยั
สุดๆ ในยคุนั้น     ป้อมมรดกโลก ฮวาซอง ท่ีสง่าและงดงามน้ี มีอายมุากกวา่ 200 ปี 
ยอ้นอดีตกลบัไปป้อมแห่งน้ีถูกสร้างข้ึนในสมยัพระเจา้ชองโจ กษตัริยอ์งคท่ี์ 22 แห่ง
ราชวงศ์โชซอน พระองค์ทรงตอ้งการสร้างป้อมแห่งน้ีข้ึนมาเพื่อระลึกแก่พระราช
บิดาซ่ึงถูกใส่ร้ายจากราชส านกัและถูกขงัจนส้ินพระชนม ์ และตอ้งการสร้างเมืองหลวงข้ึนมาใหม่ เพ่ือเสริมความยิง่ใหญ่ของความ
เป็นกษตัริย ์ ตวัป้อมฮวาซองน้ีถูกสร้างทอดตวัยาวไปตามแนวไหล่เขาและท่ีราบ โอบลอ้มเมืองซูวอนไวเ้ป็นรูปวงไข่ขนาดใหญ่ 
หรือบา้งก็วา่ดูเหมือนรูปดอกไม ้ยาวประมาณ 5,500 เมตร ประกอบดว้ยเชิงเทิน 48 ป้อม เพราะบางส่วนถูกท าลายไปเม่ือสมยัญ่ีปุ่น
เขา้มาครอบครอง และสมยัเกิดสงครามเกาหลี   

เชา้ 
วดัแดซุงวอน วดัแดซุงวอน (Daeseungwon Temple) วดัน้ีถูกสร้างข้ึนในปี 1953 ตั้งอยูท่างดา้นซา้ยของลานจอดรถป้อมฮ

วาซอง  บริเวณของวดัไม่ไดมี้ขนาดใหญ่มาก แต่มีความเงียบสงบร่มเยน็ มีพระพุทธรูปยนืสีทองรูปงามตั้งเด่นอยูภ่ายในบริเวณวดั มี
ความสูงประมาณ 19 เมตร 

เท่ียง 

เมนูหมูย่าง คาลบี อำหำรพ้ืนเมืองเกำหลีท่ีเล่ืองช่ือและรู้จกักนัดีทัว่โลก มีรสชำติออก
หวำน นุ่มและกลมกล่อม น ำเน้ือหมูสตก็ยำ่งบนเตำถ่ำนแบบดั้งเดิม และตดัเป็นช้ินพอค ำ ห่อ
ทำนกบัผกักำดเขียวแบบเม่ียงค ำไทย  โดยใส่น ้ ำจ้ิมเตำ้เจ้ียว (เคร่ืองจ้ิมหมกั ท่ีช่วยชูรสอยำ่ง
ดี) และเคร่ืองเคียงท่ีชอบและขำ้วสวยร้อนตำมควำมชอบ  มีบริกำรเคร่ืองเคียงต่ำง ๆ ของ
ร้ำนอำหำร พร้อมน ้ ำซุปสำหร่ำยเพ่ือกำรลำ้งพิษ 

บ่าย 

ศูนย์น า้มันสนเขม็แดง พาท่านเดินทางสู่ ศูนยน์ ้ ามนัสนเขม็แดง Red Pine  ซ่ึงผลิตจากใบสนเขม็แดงในประเทศเกาหลี เป็น

งานนวตักรรมวจิยัช้ินใหม่ล่าสุดของเกาหลี เพ่ือช่วยผูท่ี้มีปัญหาเร่ืองไขมนัอุดตนัในเสน้เลือด คลอเรสเตอรอลในเลือดสูง ไขขอ้เส่ือม 
หรือ การไหลหมุนเวยีนของเลือด  เป็นตน้ กวา่จะมาท าเป็นน ้ ามนัสนสกดัได ้ 1 แคปซูล ตอ้งใชใ้บสนเขม็แดงประมาณ 2.7 ก.ก.  
แนะน าใหทุ้กท่านเลือกซ้ือเป็นของฝากสุขภาพเพ่ือตวัท่านเองและคนท่ีท่านรักหรือคนท่ีท่านเคารพ  เพราะเป็นสารอาหารธรรมชาติ 
ท่ีวจิยัจากโรงพยาบาลชั้นน าในเกาหลีแลว้วา่ ไม่มีผลขา้งเคียง 

บ่าย 
ศูนย์เวชส าอางเคร่ืองส าอาง ให้ท่านเลือกซ้ือคอสเมติกหลากยี่ห้อคุณภาพท่ีผูห้ญิงชาวเกาหลีทั้งสาวทั้งไม่สาวแลว้ให้
ความส าคญักบัเร่ืองผิวหน้าค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะในกลุ่มบ ารุงผิวพ้ืนฐาน Skin Care และเคร่ืองส าอางผสมสมุนไพร @ศูนยเ์วช
ส าอางเคร่ืองส าอาง Cosmetic 

บ่าย 

TRICK ART MUSEUM + ICE MUSEUM + LOVE MUSEUM (แ ถ ม FREE !) + CARNIVAL 

STREET  น าท่านอิสระชม TRICK ART MUSEUM  ผลงานการสร้างสรรคศิ์ลปะแนวใหม่ "ภาพวาดลวงตาสามมิติ"  โดยท่าน
จะไดส้นุกสนานกบัการถ่ายรูปแอ็คชัน่ท่าทางต่างๆ กบั
ภาพแนว มิ ติ ท่ี เกิ ด จากความ คิ ดส ร้างสรรค์และ
จินตนาการของการสร้างภาพโดยใช้เทคนิคพิเศษจาก
ภาพสามมิติท่ีรวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และการซ้อน
ภาพโดยกระตุ ้นความเคล่ือนไหวของภาพให้มีมิ ติ
เหมือนจริงโดยให้ผูช้มเขา้ไปมีส่วนร่วมถ่ายภาพ เม่ือ
ผา่นเขา้ไปในภาพนั้นๆ  ภาพทุกภาพจะออกมาดูประหน่ึง เหมือนจริงในเหตุการณ์   จนท่านจะอุทานวา่มนัเหมือนจริงมากจนแทบ



 

จะแยกไม่ออกเลยว่าอนัไหนภาพวาดและของจริง โดย
ผลงานของท่าน จะสวยงามและสามมิติสมค าร ่ าลือ
หรือไม่ก็ตอ้งใหเ้พ่ือนติดชมกนัเอง  
ใหม่สุด !!!  "ICE MUSEUM"  เมืองน ้ าแข็งท่ีไม่ใช่แค่
น ้ าแข็งธรรมดา แต่ตระการตาจนคุณอาจจะลืมหนาวไป
เลยก็ ได ้!  ลองนึกถึงความรู้สึกเม่ือคุณกา้วเขา้ไปในเมืองท่ีทุกอยา่งท าจากน ้ าแข็งภายใต ้อุณหภูมิ  ลบ 4 องศา ! ภายในมีกิจกรรม
หลากหลายให้คุณไดส้ัมผสั เช่น สไลเดอร์น ้ าข็งท่ียาวกวา่ 10 เมตร รถกลางรูดอร์ฟ ทกัทายลุงซานตา้  โพสท่าคู่กบันกเพนกวิน้ขั้ว
โลก  ส ารวจบา้นน ้ าแข็งแข็งเอสกิโม  เยี่ยมชมปราสาทน ้ าแข็ง ชมวิวจากบนก าแพงเมืองน ้ าแข็ง  ลองเขา้พกัเช็คอินโรงแรมน ้ าแข็ง 
และผลงานศิลปะอ่ืนท่ีท าจากน ้ าแขง็อีกกว  ่า 50  ช้ิน  เช็คอินโรงแรมน ้ าแขง็ และผลงานศิลปะอ่ืนท่ีท าจากน ้ าแขง็อีกกว  ่า 50  ช้ิน   
โซนใหม่ล่าสุด !!!  ถนนคาร์นิวลั  ซ่ึงจดัข้ึนในหลายประเทศ ทัว่โลก ท่ีนบัถือศาสนาคริสต ์นิกายโรมนัคาทอลิก โดยเฉพาะงานคาร์
นิวลัท่ีมีช่ือเสียงของโลก  ท่ีเมืองริโอ เดอ จาเนโร ของประเทศบราซิล   สัญลกัษณ์ของงานคาร์นิวลัท่ีเห็นไดช้ดัเจน คือ การแต่งกาย
ของผูร่้วมเดินขบวนพาเหรดดว้ยชุดแฟนซีสีสนัฉูดฉาดสวยงาม ผูร่้วมเดินขบวนพาเหรดจะเดินเป็นทีมไปตามทอ้งถนน  และมีผูเ้ฝ้า
รอชมตลอดสองขา้งทาง  แถมฟรี!!! Love Museum  (ผู้ ท่ีอายตุ  า่กว่า 20 ปีไม่สามารถเข้าชมได้) 

เยน็ 

ย่านดังหน้ามหาวทิยาลยัฮงอกิ เท่ียวยา่นดงัหนา้มหาวิทยาลยัฮงอิก แหล่งรวมของวยัรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมท่ีก าลงัศึกษา
ในระดบัมหาวิทยาลยัและวยัท างาน อีกทั้งไดช่ื้อวา่เป็นถนนสายศิลปะอีกแห่งหน่ึงของกรุงโซล  มีสินคา้มากมายหลากหลายปร 
ะเภท ทั้งเส้ือผา้แฟชัน่แบรนด์เกาหลี, รองเทา้, กระเป๋า, เคร่ืองส าอาง, เคร่ืองประดบัมากมาย, งานศิลป์, ซีดีเพลง-หนงั และโปสเตอร์
ดาราท่ีก าลงัฮอตฮิต หลากหลาย ฯลฯ  บางคร้ังยงัมีบรรดาศิลปินเพ่ือชีวติเปิดแสดงดนตรียอ่ยๆ ให้ฟังให้ชมอีกดว้ย  ร้านอาหารและ
ร้านคาเฟ่ทีมน่ารักต่างๆ  เช่น Hello Kitty Café’, , Charlie Brown Cafe (Snoopy), Buttercup Café’, DingDong Café’, Trinitea Café’, 
Etoile Café Homeo Café’ 

เยน็ 

เมนูอนัดงจมิทัค หรือ ไก่ต้มแห่งเมืองอนัดอง (เมืองอนัดงเป็นหน่ึงของร่องรอยสุดทา้ยท่ียงัคงเหลืออยูข่องเกาหลี 
เป็นขมุทรัพยท่ี์มีค่าของประเพณีลทัธิขงจ้ือ)  อาหารจานน้ีถือเป็นอาหารพิเศษเมนูหน่ึง...บนโตะ๊
อาหารของบา้นเศรษฐีในหมู่บา้นอนัดงในสมยัราชวงศโ์ซซอน  อุดมไปดว้ยโปรตีนจากไก่ 
วติามิน แร่ธาตุต่างๆ จากสารพดัผกั และวุน้เสน้จนัทร์เกาหลี อาหารมีรสจดัจา้นเผด็ๆ ร้อนๆ  
เคม็ๆ หอมๆ จากพริกท่ีไดช่ื้อวา่เผด็ท่ีสุดในเกาหลี Cheong Yang Gochu และ ซอสแมก๊ก้ี 
Ganjang รสชาติเผด็เลก็นอ้ย เน่ืองจากวา่เป็นการหมกัซอสสูตรพิเศษของเกาหลี     

ค ่ำ 

ภูเขานัมซาน  หอคอย N Tower  สายเคเบิล้ Love Rock Cable   พาท่านข้ึนภูเขานมัซาน Namsan – 

ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงและอิสระถ่ายรูปคู่หอคอย N Tower เป็น 1 ใน 17 
หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลก  สูงถึง 480 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเล ณ เขานัมซานใจกลาง
เมืองหลวง สถานท่ีละครหนงัเกาหลีหรือหนงัไทยสไตลเ์กาหลีมาถ่ายท ากนั (ความเช่ือ: เตรียม
แม่กุญแจลูกกุญแจเพ่ือไปล็อคกุญแจคู่รัก ณ Love Rock Cable  ซ่ีงเช่ือกนัว่า ถา้ใครข้ึนมา
คลอ้งกญุแจและโยนลูกกญุแจท้ิงไป คู่รัก คู่ครอบครัว คู่เพ่ือน คู่พ่ีนอ้ง คู่มิตรนั้นจะมีความรักท่ีย ัง่ยนืหรือไม่มีใครมาพรากจากกนัได)้   
(ค่าบัตรลิฟท์ขึน้สู่จุดชมวิวบนหอคอย  ไม่รวมไว้ในค่าทัวร์)  

 
หลงัจบรายการท่องเท่ียว ค ่าคืนน้ี...ขอส่งทุกท่านพกัในเมืองหลวงกรุงโซล  ท่ีมีประชากรถึง 1 ใน 4 ของประเทศ  มีตึก 63 ชั้น ตึกท่ี
สูงท่ีสุด  มีแม่น ้ าฮนัไหลผา่นใจกลางเมืองหลวงของกรุงโซล    

ค ่า เขา้เช็คอินท่ีพกั ณ โรงแรม  Mate, Karak Tourist, Co.Op City  (3 ดาวเกาหลี) หรือเทียบเท่า 
 



 

DAY วนัที่ส่ี  กรุงโซล เชำ้ กลำงวนั เยน็หรือค ่ำ 

4  x x x 

เชำ้ อาหารเช้าแบบอเมริกนัเกาหล ีที่ ห้องอาหารโรงแรม   

เชำ้ 

ศูนย์โสมเกาหลี  พาท่านรู้จกัและเขา้ใจสมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแห่ง
มวลสมุนไพร  เพราะเกาหลีใตเ้ป็นประเทศท่ีมีการผลิตโสมเกาหลีท่ีมีคุณภาพเป็น
อนัดบั 1 ของโลก  ซ่ึงใครใครท่ีไดม้าเท่ียวก็จะช่ืนชอบหาซ้ือเป็นของฝากเพราะ
ราคาท่ีถูกว่าเมืองไทยและคุณประโยชน์นานัปการ เช่น ช่วยเสริมความแข็งแรง
ให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยท าให้จิตใจสงบและเพ่ิมพละก าลังโดย
ส่วนรวม  สรรพคุณทางการแพทย ์ช่วยบ ารุงหวัใจ ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลือด เสริม
ประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง  

เชำ้ 
ดิวตร้ีฟรี (ปัจจุบันเป็นท่ีนิยมมาก เพราะ ดิวตร้ีฟรีประเทศน้ี มีถึง 5 บริษทัแข่งขนักนั)  เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง ณ  ห้าง

ปลอดภาษีล๊อตเตห้รือชินเซเก  ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้แบรนด์เนมน าเขา้จากต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิด รวมทั้งสินคา้
แบรนดเ์กาหลียอดนิยมท่ีชาวเกาหลี ชาวจีน และชาวญ่ีปุ่น  นิยมมาเลือกซ้ือหากนัมากมาย   

เชำ้ 

คลองชองเกชอน แวะแช๊ะรูปกนับริเวณชองเกชอนถูกขดุข้ึนเป็นคร้ังแรก
เม่ือราว 600 ปี ก่อนในสมัยของกษัตริย์ YEONGJO กษัตริย์องค์ ท่ี  21 แห่ง
ราชวงศ์โชซอน เป็นสัญลักษณ์ของการผสมกลมกลืนกันอย่างลงตัวของ
ธรรมชาติ ศิลปวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ และใกลก้นัยงัเป็นท่ีตั้งของคงัฮวา
พลาซ่า จุดเท่ียวสุดชิลของชาวเมือง 

เท่ียง 

เมนู " ไก่ตุ๋นโสม "  เป็นเมนูอาหารวงัตั้งแต่สมยัราชวงศ์โซซอน ปัจจุบนัเป็นอาหาร
เล่ืองช่ือของเมืองหลวง เช่ือกนัว่าบ ารุงและเสริมสุขภาพ โดยเสริฟท่านละ 1 ตวั ในหมอ้ดิน
ร้อน โดยใชไ้ก่ท่ีมีอายปุระมาณ 45 วนั ภายในตวัไก่จะมีขา้วเหนียว รากโสม พุทราแดงและ
เคล็ดลบัในการตุ๋นเพ่ือให้รสชาติกลมกล่อม เน้ือไก่นุ่มและย่อย  เสริฟพร้อมเคร่ืองเคียงท่ี
เรียกวา่ กกัตุกี เสน้ขนมจีน เหลา้โสม พริกไทยด า และเกลือ  เสริมสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตวั ในหมอ้ดิน 

บ่าย 

เมียงดอง " ถนนแฟช่ันของเกาหลี  "  อิสระช้อปป้ิงบริเวณเมียงดอง 

Myeongdong ถูกขนานนามวา่ " ถนนแฟชัน่ของเกาหลี " แหล่งรวมความฮิปใหม่ ไม่ตกเทรน 
! ราคาระดับกลางถึงสูงเม่ือเทียบกับตลาดทงแดมุน ห้างบูติกหลากยี่ห้อตั้ งแต่แบรนด์เนม
ต่างชาติถึงเกาหลี ร้านเส้ือผา้มีสไตล์ห้องเล็กๆ  ร้าน Creative Lifestyle  ร้านรองเทา้ ร้านท า
ผม ร้านเคร่ืองประดบั ร้านคอสเมติก  ร้านกาแฟ ร้านไอศครีม ร้านขนม    



 

บ่าย 

ใครเป็นสาวก LINE ห้ามพลาด!!!  เยีย่มชมร้ำนขำยสินคำ้ Line Official  มีทั้งหมด 3 ชั้น ชั้น 1 เป็นส่วนของสินคำ้ 

Line ทัว่ไป มีหมีบรำวน์ ตวัใหญ่ ตั้งอยูก่ลำงร้ำน เปิดประตูเขำ้มำถึงตอ้งเจอตวัน้ีก่อนเลย ในร้ำนมีสินคำ้ให้เลือกมำกมำยและมี
ครบ ทุกตัวไ ม่ ว่ ำจะ เป็ น  Brown, Cony, Sally, James, 
Moon, Boss, Jessica, Edward, Leonard ก็มำกันพร้อม
หน้ำ ในร้ำนมีสินคำ้ให้เลือกซ้ือมำกมำยไม่ว่ำจะเป็นตุ๊กตำ 
หมอนอิง แกว้น ้ ำ เคร่ืองเขียน เข็มกลดั เคสมือถือ จุกปิดมือ
ถือ และอ่ืนๆอีกมำกมำย  ชั้น 2 จะเป็นโซนเส้ือผำ้ และของ
ตกแต่งบำ้น หมอน ผำ้ห่ม  และยงัมีมุมให้ท่ำนไดแ้ช๊ะรูปสวยๆไปอวดเพ่ือนกนัเลยทีเดียว ชั้นบนสุด  จะเป็นโซนของร้ำนคำ้และ
ร้ำนกำแฟ มีขนมพวก คุก๊ก้ี มำกำรอง เบเกอร่ี (เกือบทุกอยำ่งหนำ้ตำเป็น line หมดเลย น่ำรัก น่ำซ้ือไปหมดโดยเฉพำะคุ๊กก้ี และมำ
กำรอง )  งำนน้ีตอ้งบอกเลยวำ่ สำวกไลน์ไม่ควรพลำดดว้ยประกำรทั้งปวง 

บ่าย 

SM TOWN COEX ARTIUM สถานท่ีท่ีต่ิง SM ไม่ควรพลาด! “ SM TOWN COEX ARTIUM ” สวรรคบ์นดินของ

ต่ิงเกาหลี ท่ีๆคุณอาจไดก้ระทบไหล่ศิลปินดาราในดวงใจEXO, SUPER JUNIOR, GIRL’S 
GENERATION, BoA, SHINee, Red Velvet, F(x), TVXQ  ท่านไหนท่ีหลงไหลช่ืนชอบ
ศิลปินค่าย SM หากไดเ้ขา้มาในตึกน้ีแลว้อยูไ่ดท้ั้ งวนัก็ไม่เบ่ือ เพราะดา้นในตึกมีกิจกรรม
มากมายให้ท่านไดฟิ้นกนัเลยทีเดียว โดยภายในตึกมีทั้งหมด 6 ชั้น ชั้นแรกเป็นทางเขา้ของ
ตึก ชั้นท่ี 2  ร้านขายของท่ีระลึกของเหล่าศิลปินช่ือดงั อาทิ เส้ือผา้, หมอน, หมวกช่ือวง
ต่างๆ, นิตยสาร, CD  ฯลฯ ชั้นท่ี 3 ห้องถ่าย MV สตูดิโอ ห้องอดัเสียง ห้องฝึกซ้อม และ
ห้องแต่งหน้า  ชั้นท่ี 4 เป็นร้าน Cafe ท่ีขายเคร่ืองด่ืมต่างๆและของหวาน เช่น ขนม Cup 
Cake – Ice Cream ท่ีสามารถสั่งรสชาติตามศิลปินท่ีเราช่ืนชอบ และท่ีส าคญัท่านสามารถฟังเพลงใหม่ล่าสุดของศิลปินท่ีท่านช่ืน
ชอบไดจ้ากห้องน้ี ชั้นท่ี 5-6 มี Hologram Theatre, Photo Box และท่านสามารถเลือกปร้ินรูปถ่ายหรือโปสเตอร์ท่ีหายากของศิลปิน 
(ในบำงโซน อำจตอ้งเสียค่ำใชจ่้ำยเพ่ิมเติม) 

เยน็ แจกคูปองอาหารชุดทานที่ Food Court ในภายสวนสนุกล๊อตเต้เวลิด์เพ่ือความคุ้มค้า !   

หลงัอาหาร
ค ่า 

สวนสนุกลอ็ตเต้เวลิด์ พาท่านปล่อยความแก่และเติมเตม็ความสุขของท่านดว้ยบตัร Magic Pass Ticket ซ่ึงท่านสามารถ

เลือกเล่นเคร่ืองเล่นไดไ้ม่จ ากดัรอบ ท่ีดินแดนแห่งความสนุก
หฤหรรษแ์ละไฮเทคเตม็รูปแบบท่ีสวนสนุกลอ็ตเตเ้วลิด ์ (Lotte 
World Adventure) สวนสนุกในร่มท่ีใหญ่ท่ีสุดในเกาหลี 
สนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นหลากชนิดทั้งในร่มและกลางแจง้ เอด็
เวนเจอร์กบัการผจญภยัต่างๆ เช่น Wild Wing, Wild Velley, 
Wild Jungle, The Adventure of Sindbad, The Conquistador, 
Flume Ride,The French Revolution, Jungle Adventure และ Pharaoh's Fury ผจญภยัในโลกของซินแบต สุดยอดความเสียวกบั
หอคอยไฮโดดรอป โรงหนงัสามมิติ  ไวก้ิง บอลลูน โอแดเซแฟนตาซี เป็นตน้ หรือจะขา้มสะพานไปยงัเกาะมหศัจรรย ์ Magic 
Island ท่ีเตม็ไปดว้ยเกาะแห่งการคน้หา ตั้งอยูใ่จกลางทะเลสาบ หรือจะนัง่รถรางไฟฟ้าชมความงามของสวนสนุกทั้งหมด  หา้ม
พลาด ! เขา้สู่โลกเทพนิยาย  Lotty's Kidstoria ไม่มีท่ีไหนในเกาหลี ท่ีคุณจะไดย้อ้นวยักลบัไปสมัผสัและชิกแช๊ะถ่ายรูปความ
อลงัการของส่ิงมหศัจรรยท่ี์อยูต่รงหนา้ของคุณ  เกมส์การละเล่นต่างๆ  ร้านขายอาหารรูปแบบต่างๆ  ร้านขายของท่ีระลึกเฉพาะ
ของสวนสนุก ค ่าคืนอนัแสนโรแมนติกกบัเพ่ือนหรือครอบครัวหรือหวานใจกบัความทรงจ าและความประทบัใจกบัขบวบพาเหรด
เลเซอร์โชวสุ์ดอลงัการ   



 

เยีย่มชมพพิธิภณัฑ์พืน้บ้านเกาหล ีLotte World Folk Museum จดัแสดงเร่ืองราวประวติัความเป็นมา 

วถีิชีวติ ศิลปวฒันธรรม ของชนชาติเกาหลี  ของชนชาติเกาหลีตั้งแต่ยคุหินมาสู่ยคุสมยั ทั้งแพค็แจ กายาซิลลา และคูรยอยคุราชวงศ์
โครยอ  แต่ละยคุจะจดัแสดงไวใ้นแต่ละหอ้ง มรดกโลกในประเทศเกาหลีท่ีส าคญั พระราชวงัเคียงบก  รวมทั้งตลาดพ้ืนเมืองท่ีมี
ชีวติจริงใหคุ้ณไดส้มัผสัการจบัจ่ายซ้ือของ ร้านทานขนม ร้านทานอาหาร ร้านขายของท่ีระลึกไวบ้ริการอีกดว้ย  
อิสระชม "ภาพวาดลวงตาสามมิติ"  โดยท่านจะไดส้นุกสนานกบัการถ่ายรูปแอค็ชัน่ท่าทางต่างๆ กบัภาพแนวมิติท่ีเกิดจากความคิด
สร้างสรรคแ์ละจินตนาการของการสร้างภาพโดยใชเ้ทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติท่ีรวมทฤษฎีทางวทิยาศาสตร์และการซอ้นภาพ
โดยกระตุน้ความเคล่ือนไหวของภาพใหมี้มิติเหมือนจริงโดยใหผู้ช้มเขา้ไปมีส่วนร่วมถ่ายภาพ เม่ือผา่นเขา้ไปในภาพนั้นๆ  ภาพ
ทุกภาพจะออกมาดูประหน่ึง เหมือนจริงในเหตุการณ์    

ค ่า หลงัจบรำยกำรท่องเท่ียว ค ่ำคืนน้ี...ขอส่งทุกท่ำนกลบัเขำ้ท่ีพกั  
 

DAY วนัที่ห้า  กรุงโซล  - สนามบินนานาชาตอินิชอน – กรุงเทพฯ เชำ้ กลำงวนั เยน็หรือค ่ำ 

5  x x - 

เชำ้ อาหารเช้าแบบอเมริกนัเกาหล ีที่ ห้องอาหารโรงแรม  และ คืนหอ้งพกั 

เชำ้ 

ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู เพื่อนท่ีดีในการด าเนินชีวิต ! “ ฮ๊อกเก็ตนามู ” ตน้ไมช้นิดน้ี

เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะและระดบัสูงเหนือน ้ าทะเล 50-800 
เมตร เมล็ดของพนัธ์ุฮ๊อกเก็ตน้ี...ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามารับประทานเพ่ือช่วยดูแล
ตบัให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตบัแข็งไม่ถูกท าลายจากการด่ืมแอลกอฮอล์ กาแฟ 
บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหารและยา       

เชำ้ 

หมู่บ้านพื้นเมืองพูชอนฮันนก พาท่านเดินยอ้นเวลากลบัไปยงับริเวณท่ีตั้งของบ้านชนชั้นยางบางของเกาหลีใน

ราชวงศโ์ซซอน และยงัเป็นเขตพิเศษท่ีทางเทศบาลกรุงโซลอนุรักษไ์ว ้ โดยเราจะเรียกวา่ 
“  พูชอน ฮนันก Bucheon Hanok Village “   ยา่นท่ีบา้นสไตลฮ์นันกต่างๆ ของลูกหลาน
ชาวยางบางอาศยัอยู ่หรือ ผูอ้นุรักษนิ์ยม หรือ เศรษฐีรุ่นใหม่ท่ีชอบกล่ินอายความเก่าแก่  
ใกลก้นัยงัเป็นย่านสามฟ้า (ภูเขา น ้ า และคน) เราจะไดค้วามรู้สีกถึงกล่ินอายของความ
กลมกลืนระหว่างตะวนัตกและตะวนัออกผ่านร้านอาหาร ร้านคาเฟ่ ร้านแกลลอร่ี ร้าน
แอนติก ร้านงานศิลป  ร้านCreative รวมทั้งศูนยว์ฒันธรรมแฝงตวัอยู ่โดยมกัดดัแปลงอาคารเก่าฮนันกให้มีความสมยัใหม่โดย
กลมกลืนระหวา่งความเป็นฮนันกและโมเดิร์น   

เท่ียง 

เมนูหม้อไฟชาบูเห็ด อำหำรพ้ืนเมืองของคำบสมุทรเกำหลีตั้งแต่สมยัมองโกเลียบุก
คำบสมุทรเกำหลี คลำ้ยสุก้ีหมอ้ไฟ  โดยตม้หมูสไลด ์รวมกบั ผกัตามฤดู เห็ดเกาหลี วุน้เสน้
หรือเสน้ก๋วยเต๋ียว  ใบบีซูหอม ในหมอ้ไฟแบบรวมมิตร  เสริฟพร้อมน ้ าจ้ิม ขา้วสวย และ 
เคร่ืองเคียงต่างๆ 

บ่าย 

แวะซ้ือของฝากตดิไม้ตดิมือที่ศูนย์รวมของพืน้เมือง (ละลายเงนิวอน)  ก่อนอ าลาเกาหลี  แ ว ะ ซ้ื อ

ของฝากติดไมติ้ดมือท่ีศูนยร์วมของพ้ืนเมือง (ละลายเงินวอน)  สาหร่าย ขนมต่างๆ  ช็อกโกแลต๊หิน  ซีเรียลช็อกโก  กระดูกมา้เจจู
โด  ผลิตภณัฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรูปขนมโสม ชาโสม เคร่ืองส าอางโสม เป็นตน้  หมอนสุขภาพ  กิมจิ  เป็บโปโร้ 
(ป๊อกก้ีเกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) ตุก๊ตา Ddung  เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  เป็นตน้  



 

บ่าย 
(หำกเวลำอ ำนวย)  แวะช้อปที่ Premium Outlet สถานท่ีรวบรวมสินคา้แฟชัน่แบรนด์เนมชั้นน าท่ีคา้งสต็อกหรือ
สินคา้ตกฤดูน ามาลดราคา ภายใตส้ภาพแวดลอ้มในการช็อปป้ิงแบบสบายๆ โดยน ามาลดราคาตั้งแต่ 15 – 50% ปัจจุบนัมีร้านคา้
หลากหลายหวา่ 165 ร้านคา้และมีสินคา้ Brand ดงัมากมายอาทิเช่น  Armani, Calvin Klein, Diesel,  DKNY, Guess, Escada ฯลฯ   

เยน็ 
ข้ึนอยูก่บัวนัและเวลาท่ีเดินทาง  เหินฟ้ากลบักรุงเทพฯ  บำงสำยกำรบินอำจมชุีดกล่องสแนค็บลอ็กให้ผู้โดยสำรบนเคร่ืองบิน และ
ยงัมบีริกำร Air Cafe จ ำหน่ำย  อำหำร เคร่ืองด่ืม และขนมคบเคีย้ว ท่ีชำวเกำหลนิียมกัน 

ค ่า  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ 
 

** รำยกำรน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บกำรยนืยนัจำกผูจ้ดัอีกคร้ังหน่ึง   
ผูจ้ดัขอสงวนสิทธิในเร่ืองเท่ียวบิน รำคำ และรำยกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม  โดยมิตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ *** 

ขอ้มูลส ำหรับผูเ้ดินทำง 
1. คนไทยถือหนงัสือเดินทำงประเทศไทย ไม่ตอ้งยืน่ขอวซ่ีำก่อนออกเดินทำง  
2. เตรียมหนงัสือเดินทำงมีอำยมุำกกวำ่ 6 เดือน ณ วนัเดินทำง (ตอ้งมีหนำ้วำ่งส ำหรับประทบัตรำอยำ่งนอ้ย 2 หนำ้เตม็) เพื่อยื่น ณ ด่ำนตรวจคน
เขำ้เมือง   เน่ืองจำกเคำเตอร์สำยกำรบินหรือด่ำนตรวจคนเขำ้เมืองอำจปฏิเสธกำรเดินทำงของท่ำน 
3. ค่ำวซ่ีำส ำหรับพำสปอร์ตต่ำงดำ้ว  กรุณำเตรียมเอกสำรคือ  (1) พำสปอร์ต (2) ใบประจ ำตวัคนต่ำงดำ้ว (3) ใบส ำคญัถ่ินท่ีอยู ่(4) ส ำเนำทะเบียน
บำ้น(ถำ้มี) (5)รูปถ่ำยสี 2 น้ิวท่ำนละ1รูป    ผู้ จัดจะเป็นผู้ด  ำเนินกำรย่ืนวีซ่ำให้ท่ำน โดยท่ำนจ่ำยค่ำบริกำรต่ำงหำก (ส ำหรับหนังสือเดินทำงต่ำง
ด้ำวผู้ เป็นเจ้ำของหนังสือเดินทำงจะต้องท ำเร่ืองแจ้ง เข้ำ-ออกด้วยตนเองก่อนจะย่ืนวซ่ีำ) สิทธ์ิกำรออกวซ่ีำขึน้อยู่กับสถำนทูตเท่ำน้ัน 
4. ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่ำเสียหำยจำกควำมผิดพลำดในกำรสะกดช่ือ นำมสกลุ ค ำน ำหนำ้ช่ือ เลขท่ีหนงัสือเดินทำง และอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นกำร
จองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีมิไดส่้งหนำ้ส ำเนำหนงัสือเดินทำง (พร้อมทั้งหนำ้เปล่ียนช่ือนำมสกลุ ถำ้มี) ใหก้บัทำงผูจ้ดั  

Price & Conditions  Korea ZA# V2 ชวนไปซ่า เกาหล ี5 วนั จดัเตม็เมษายนถงึมถุินายน16 

จ ำนวนวนั รำคำเร่ิม (บำท) เดินทำง สำยกำรบิน กรุ๊ปคณะ ปกติ 

   5 วนั 14,900 เมษาถงึมิถุนา2016 Budget Airlines 20-25 ท่ำนต่อคณะ 
 

 เดินทำงขั้นต ่ำปกติ  20  ท่ำนผูใ้หญ่ (ท่ีนัง่จ ำกดั จองและจ่ำยก่อนไดสิ้ทธิก่อน จองหลงั อำจตอ้งเพ่ิมค่ำตัว๋)  
 หำกต ่ำกวำ่ก ำหนด และ  ผูเ้ดินทำงทุกท่ำนยนิดีท่ีจะช ำระค่ำบริกำรเพ่ิมเพ่ือใหค้ณะเดินทำงได ้ทำงเรำยนิดีท่ีจะประสำนงำนในกำรเดินทำง

ตำมควำมประสงค ์

 รำคำน้ีเป็นรำคำส ำหรับนกัท่องเท่ียวชำวไทยหรือผูถื้อหนงัสือเดินทำงไทยเท่ำนั้น (นกัท่องเท่ียวตำ่งประเทศ โปรดเช็ค) 
 ** ขอสงวนสิทธ์ในกำรปรับเปล่ียนรำคำเพ่ิม หำกมีกำรปรับข้ึนของภำษีน ้ ำมนัหรือภำษีใดๆ จำกสำยกำรบิน คิดอตัรำ ณ วนัท่ี  26/01/16** 

 ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนรำยกำรไดต้ำมควำมเหมำะสม ตลอดจนกำรเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตำรำงบินสำยกำรบิน 

ในกรณีทีไม่ใชต้ัว๋กรุป๊แตต่อ้งการจอยทวัร ์หรอื ซ้ือจอยตัว๋กรุป๊ราคาพิเศษ โปรดโทรเช็ค 

หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั  ช าระคา่ใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บ ( หากท่ีนัง่ในวนัท่ีตอ้งการ “ วา่งและยนืยนั “ ) 

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

ทำรก หมำยถึง ผูโ้ดยสำรท่ีมีอำยตุ  ่ำกวำ่ 24 เดือน ณ วนัท่ีเดินทำงไปและวนัเดินทำงกลบั กรุณำติดตอ่เพ่ือขอรำคำพิเศษ 
เด็กทำรกสำมำรถเดินทำงโดยนัง่บนหนำ้ตกัของผูใ้หญ่  โดยอนุญำตใหเ้ด็กทำรกหน่ึงคนต่อผูใ้หญ่สองคนเท่ำนั้น และหำ้มมิใหน้ ำรถเขน็เด็ก 
หรือท่ีนัง่ส ำหรับเด็กข้ึนบนเคร่ืองบิน จ ำนวนเด็กทำรกต่อเท่ียวบินถูกจ ำกดัไวเ้พ่ือควำมปลอดภยั และสำยกำรบินสำมำรถปฏิเสธกำรน ำเด็กทำรก
เดินทำงไปกบัท่ำน  ส่วนผูจ้ดั เรำค ำนึงถึงควำมปลอดภยัและเพ่ือสร้ำงควำมสุขแก่คณะผูเ้ดินทำง 



 

ผูทุ้พลภำพ/มีปัญหำดำ้นสุขภำพหรืออยูใ่นภำวะเจ็บป่วย ขอใหแ้จง้ผูจ้ดัก่อนซ้ือทวัร์ เพ่ือเช็คกบัทำงสำยกำรบินและผูใ้หบ้ริกำร  เพรำะอำจไม่
อนุญำตใหใ้ชอุ้ปกรณ์ช่วยเหลือตำ่งๆ ข้ึนเคร่ืองบินได ้ เข่นน ้ ำยำ เขม็ฉีดยำ เคร่ืองใชแ้บตเตอร่ี หรือ เคร่ืองหำยใจ  
สตรีมีครรภ ์ขอใหแ้จง้ผูจ้ดัก่อนซ้ือทวัร์  เพ่ือเช็คกบัทำงสำยกำรบินและผูใ้หบ้ริกำร   โดยทัว่ไป 
-อำยคุรรภไ์ม่ถึง 27 สปัดำห์ : ตอ้งลงนำมยนิยอมในเอกสำรจ ำกดัขอบเขตควำมรับผิดชอบของสำยกำรบิน เม่ือท ำกำรเช็คอินเพ่ือแสดงควำม
ยนิยอมไม่ท ำกำรเรียกร้องใดๆ ตอ่สำยกำรบิน 
-อำยคุรรภใ์นช่วงสปัดำห์ท่ี 28 สปัดำห์ ถึง 34 สปัดำห์ : แสดงใบรับรองแพทย ์  ยนืยนัสปัดำห์ท่ีตั้งครรภแ์ละก ำกบัวนัท่ีไม่เกินสำมสิบ (30) วนั
นบัจำกเท่ียวบินขำออกท่ีก ำหนดหรือเท่ียวบินขำเขำ้ท่ีก ำหนด  และตอ้งลงนำมยนิยอมในเอกสำรจ ำกดัขอบเขตควำมรับผิดชอบของสำยกำรบิน  
เม่ือท ำกำรเช็คอินเพ่ือแสดงควำมยนิยอมไม่ท ำกำรเรียกร้องใดๆ ตอ่สำยกำรบิน 
-อำยคุรรภต์ั้งแต่สปัดำห์ท่ี 35 ข้ึนไป: สำยกำรบินปฏิเสธกำรใหบ้ริกำร 

ปกตผิูจ้ดัจะส่งใบนดัหมายเตรียมตวัการเดินทาง ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ยประมาณ  5-7 วนั  

หรือดาวโหลดหนา้เว็บเพ่ือดูการเตรียมตวัเดินทางทัว่ไป 
 

Departure เมษายน 2016 (ท่ีน่ังจ ำกัดในแต่ละวนั จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 

เช็คอนิ วนัออกเดนิทาง วนัเดนิทางกลบั 
ราคา/ท่าน
(บาท) 

ห้องเดีย่ว+ หมายเหตุ 

วนัเสำร์ 02 เมษำยน 16 06 เมษำยน 16 17,900 4,900 วนัหยดุ 

วนัองัคำร 05 เมษำยน 16 09 เมษำยน 16 17,900 4,900 วนัหยดุ 

วนัพธุ 06 เมษำยน 16 10 เมษำยน 16 17,900 4,900 วนัหยดุ 

วนัเสำร์ 09 เมษำยน 16 13 เมษำยน 16 17,900 4,900  

วนัอำทิตย ์ 10 เมษำยน 16 14 เมษำยน 16 18,900 4,900  

วนัจนัทร์ 11 เมษำยน 16 15 เมษำยน 16 24,900 4,900 วนัหยดุ 

วนัพฤหสั 14 เมษำยน 16 18 เมษำยน 16 24,900 4,900 วนัหยดุ 

วนัศุกร์ 15 เมษำยน 16 19 เมษำยน 16 18,900 4,900 วนัหยดุ 

วนัเสำร์ 16 เมษำยน 16 20 เมษำยน 16 16,900 4,900  

วนัอำทิตย ์ 17 เมษำยน 16 21 เมษำยน 16 16,900 4,900  

วนัจนัทร์ 18 เมษำยน 16 22 เมษำยน 16 16,900 4,900  

วนัองัคำร 19 เมษำยน 16 23 เมษำยน 16 16,900 4,900  

วนัเสำร์ 23 เมษำยน 16 27 เมษำยน 16 16,900 4,900  

วนัอำทิตย ์ 24 เมษำยน 16 28 เมษำยน 16 16,900 4,900  

วนัจนัทร์ 25 เมษำยน 16 29 เมษำยน 16 16,900 4,900  

วนัองัคำร 26 เมษำยน 16 30 เมษำยน 16 16,900 4,900  

วนัเสำร์ 30 เมษำยน 16 04 พฤษภาคม 16 17,900 4,900 วนัหยดุ 
 

Departure  พฤษภาคม 2016 (ท่ีน่ังจ ำกัดในแต่ละวนั จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 
เช็คอนิ วนัออกเดนิทาง วนัเดนิทางกลบั ราคา/ท่าน ห้องเดีย่ว+ หมายเหตุ 



 

(บาท) 

วนัจนัทร์ 02 พฤษภาคม 16 06 พฤษภาคม 16 15,900 4,900  

วนัองัคำร 03 พฤษภาคม 16 07 พฤษภาคม 16 15,900 4,900  

วนัพฤหสั 05 พฤษภาคม 16 09 พฤษภาคม 16 17,900 4,900 วนัหยดุ 

วนัเสำร์ 07 พฤษภาคม 16 11 พฤษภาคม 16 15,900 4,900  

วนัอำทิตย ์ 08 พฤษภาคม 16 12 พฤษภาคม 16 15,900 4,900  

วนัจนัทร์ 09 พฤษภาคม 16 13 พฤษภาคม 16 15,900 4,900  

วนัองัคำร 10 พฤษภาคม 16 14 พฤษภาคม 16 15,900 4,900  

วนัเสำร์ 14 พฤษภาคม 16 18 พฤษภาคม 16 15,900 4,900  

วนัอำทิตย ์ 15 พฤษภาคม 16 19 พฤษภาคม 16 15,900 4,900  

วนัจนัทร์ 16 พฤษภาคม 16 20 พฤษภาคม 16 14,900 4,900  

วนัองัคำร 17 พฤษภาคม 16 21 พฤษภาคม 16 15,900 4,900  

วนัเสำร์ 21 พฤษภาคม 16 25 พฤษภาคม 16 15,900 4,900  

วนัอำทิตย ์ 22 พฤษภาคม 16 26 พฤษภาคม 16 15,900 4,900  

วนัจนัทร์ 23 พฤษภาคม 16 27 พฤษภาคม 16 14,900 4,900  

วนัองัคำร 24 พฤษภาคม 16 28 พฤษภาคม 16 15,900 4,900  

วนัเสำร์ 28 พฤษภาคม 16 01 มิถุนายน 16 15,900 4,900  

วนัอำทิตย ์ 29 พฤษภาคม 16 02 มิถุนายน 16 15,900 4,900  

วนัจนัทร์ 30 พฤษภาคม 16 03 มิถุนายน 16 14,900 4,900  

วนัองัคำร 31 พฤษภาคม 16 04 มิถุนายน 16 15,900 4,900  
 

Departure  มิถุนายน 2016 (ท่ีน่ังจ ำกัดในแต่ละวนั จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 

เช็คอนิ วนัออกเดนิทาง วนัเดนิทางกลบั 
ราคา/ท่าน
(บาท) 

ห้องเดีย่ว+ หมายเหตุ 

วนัเสำร์ 04 มิถุนายน 16 08 มิถุนายน 16 15,900 4,900  

วนัอำทิตย ์ 05 มิถุนายน 16 09 มิถุนายน 16 15,900 4,900  

วนัจนัทร์ 06 มิถุนายน 16 07 มิถุนายน 16 14,900 4,900  

วนัองัคำร 07 มิถุนายน 16 11 มิถุนายน 16 15,900 4,900  

วนัเสำร์ 11 มิถุนายน 16 15 มิถุนายน 16 15,900 4,900  

วนัอำทิตย ์ 12 มิถุนายน 16 16 มิถุนายน 16 15,900 4,900  

วนัจนัทร์ 13 มิถุนายน 16 17 มิถุนายน 16 14,900 4,900  

วนัองัคำร 14 มิถุนายน 16 18 มิถุนายน 16 15,900 4,900  

วนัเสำร์ 18 มิถุนายน 16 22 มิถุนายน 16 15,900 4,900  



 

วนัอำทิตย ์ 19 มิถุนายน 16 23 มิถุนายน 16 15,900 4,900  

วนัจนัทร์ 20 มิถุนายน 16 24 มิถุนายน 16 14,900 4,900  

วนัองัคำร 21 มิถุนายน 16 25 มิถุนายน 16 15,900 4,900  

วนัเสำร์ 25 มิถุนายน 16 29 มิถุนายน 16 15,900 4,900  

วนัอำทิตย ์ 26 มิถุนายน 16 30 มิถุนายน 16 15,900 4,900  

วนัจนัทร์ 27 มิถุนายน 16 01 กรกฎาคม 16 14,900 4,900  

วนัองัคำร 28 มิถุนายน 16 02 กรกฎาคม 16 15,900 4,900  
 

อัตราค่าบริการ
รวม   

ตำมรำยกำร:  ค่ำตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั กรุงเทพฯ – โซล  – กรุงเทพฯ  ไปกลบัแบบหมู่คณะ ( ตำมวนัเวลำท่ีระบุในตัว๋
เคร่ืองบิน )  พร้อมท่ีพกั  3  คืน (หอ้งละ  2-3  ท่ำน) + อำหำรเชำ้ กลำงวนั และเยน็หรือค ่ำ + บตัรเขำ้ชมสถำนท่ี + ค่ำรถน ำ
เท่ียว + ค่ำผูน้ ำทัวร์หรือไกด์จำกเกำหลี อ ำนวยควำมสะดวก  + สำยกำรบินจ ำกัดน ้ ำหนักเพียงท่ำนละ 15 หรือ 20 กก.  
(ข้ึนอยูก่บันโยบำยสำยกำรบิน ไม่เกินจ ำนวน 1-2 ช้ิน) และถือข้ึนเคร่ืองไดอี้กท่ำนละ 1 ช้ิน 7 กก. (ตำมขนำดท่ีก ำหนดของ
สำยกำรบิน ไม่รวมกระเป๋ำสะพำย) +  ประกนัอุบติัเหตุตำมกรมธรรม ์(ขั้นต ่ำวงเงินประกนั 1 ลำ้นบำท ค่ำรักษำพยำบำล 5 
แสนบำท 1-15 ปี หรือ อำย ุ75-85 ควำมคุม้ครองเหลือ 50% อำยตุ  ่ำกวำ่ 1 ปี หรือ อำยเุกิน 85 ปีไม่คุม้ครอง ไม่คุม้ครองโรค
ประจ ำตวัหรือกำรถูกฆำตกรรมหรือถูกท ำร้ำยร่ำงกำย) 
โรงแรมท่ีพกัท่ีระบใุนรายการทวัร  ์จะยงัไม่คอนเฟิร์ม 100% ซ่ึงโรงแรมท่ีพกั อำจมีกำรเปล่ียนแปลง โดยจะใชอ้ยูใ่น
ระดบัเดียวกนั ปกติผูจ้ดัจะแจง้ให้ทรำบก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อยประมำณ  5-7 วนั พร้อมทั้งใบนัดหมำยเตรียมตวักำร
เดินทำง 
รปูแบบหอ้งพกัของโรงแรมจะแตกต่างกนั  และอำจมีสไตลก์ำรตกแต่งทุกหอ้งไม่เหมือนกนั ห้องพกัเด่ียว (Single) 
ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพกัแบบ  3 ท่ำน  (Triple Room หรือ  Family Room) ห้องพกัอำจจะไม่ติดกนั บำงเมือง
ห้องจะเป็นแบบพ้ืนเมือง (Ondol)  บำงเมือง ห้องมีขนำดกะทดัรัด ไม่มีอ่ำงอำบน ้ ำ บำงเมือง ห้องกวำ้ง มีส่ิงอ ำนวยควำม
สะดวกครบ   ช่วงกำรจดังำนประชุมนำนำชำติ (Trade Fair, Convention) เป็นผลให้รำคำโรงแรมสูงข้ึนมำกและห้องพกั
ในเมืองเตม็  ผูจ้ดัขอสงวนสิทธิในกำรจดัท่ีพกันอกเมืองตำมควำมเหมำะสม 
เมนอูาหาร  อำจมีกำรเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ข้ึนอยูก่บัสถำนกำรณ์   เช่น เวลำออกหรือเวลำถึงของเท่ียวบิน
แต่ละสำยกำรบิน  กำรจำรจรบนทอ้งถนน  วนัเวลำเปิดปิดของร้ำนอำหำร  หรือดว้ยสำเหตุต่ำงๆ    ขอสงวนสิทธ์ิในกำร
เปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง   

ราคาค่าบริการ
ไม่รวม  
 

ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวัอำทิ อำหำรและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิม โทรศพัท ์โทรสำร มินิบำร์ ทีวช่ีองพิเศษ ค่ำท ำหนงัสือเดินทำง ค่ำซกัรีด  

ค่าทิปคนขบัรถและไกด์วันละ 5,000 วอน หัวหน้าทัวรว์ันละ 50 บาท 

(ตลอดการเท่ียว 5 วนั ใหท่้านเตรยีมเงินเกาหลี  20,000 วอน + เงินไทย 250 บาทต่อท่าน  )  ค่ำสมัภำระ
ท่ีเกินช้ินหรือน ้ ำหนกัเกินสำยกำรบินก ำหนด  ค่ำวซ่ีำพำสปอร์ตต่ำงดำ้วหรือต่ำงชำติ   
ค่ำภำษีกำรบริกำร  3%  ภำษีมูลค่ำเพ่ิม  7% 

เนื่องจากการเดินทางนั้นเต็มไปดว้ยความเสี่ยง และควำมรับผิดชอบของทำงสำยกำรบินท่ีมีต่อผูโ้ดยสำรนั้นมีจ ำกัด 
ดงันั้นจึงแนะน ำให้ซ้ือประกนัภยักำรเดินทำงเพ่ิมเติม ซ่ึงมีควำมคุม้ครองกำรเปล่ียนแปลงแผนกำรเดินทำงและยกเลิกกำร
เดินทำง ล่ำชำ้ เสียหำยและสูญหำยอนัเกิดกบักระเป๋ำเดินทำงและส่ิงของอ่ืน และซ้ือประกนัสุขภำพเพ่ิมเติม  โดยจะซ้ือควำม
คุม้ครองเพ่ิมเติมจำกบริษทัประกนัภยัท่ีท่ำนรู้จกั ซ่ึงไม่จ ำเป็นวำ่ตอ้งเป็นบริษทัเดียวกนักบัประกนัภยัท่ีทำงผูจ้ดัจดัให ้  เพื่อ
ควำมมั่นใจได้ว่ำหำกเกิดเหตุเจ็บป่วยจะมีควำมสำมำรถในกำรจ่ำยค่ำรักษำได้ เน่ืองจำกหำกเกิดเหตุดังกล่ำวข้ึนใน
ต่ำงประเทศ เช่น ประเทศเกำหลีใต ้จะมีค่ำใชจ่้ำยท่ีสูงมำก  



 

เง่ือนไขในการ
จอง   
 

มดัจ าท่านละ 5,000 บาทต่อท่าน หรือ ช่วงเทศกาล High Season หรือ

เท่ียวบินเหมาล า  มดัจ าท่านละ 10,000 บาทต่อท่าน  โดยปกตจิะตอ้งด าเนนิการ

โอนเงนิภายใน 1-2 วันนบัจากวันที่ท าการจองและส่งใบเรียกเก็บเงนิ และช ำระส่วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทำงอยำ่งนอ้ย 
25 วนัก่อนเดินทำง หรือ 35 วนัล่วงหนำ้ในช่วงเทศกำล High Season (เทศกำลปีใหม่ เทศกำลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษำยน 
วนัแรงงำน วนัฉตัรมงคล  วนัหยดุส ำคญัทำงศำสนำ ตลอดเดือนตุลำคม ตลอดเดือนธนัวำคม)   
หำกไม่ช ำระมัดจ ำตำมก ำหนด ขออนุญำตตัดท่ีน่ังให้ลกูค้ำท่ำนอ่ืนท่ีรออยู่    กำรช ำระไม่ครบ ทำงผูจ้ดัถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำร
เดินทำงโดยไม่มีเง่ือนไข หรือเช็คธนำคำรถูกระงบักำรจ่ำยไม่วำ่ดว้ยสำเหตุใดใด ผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกกำรจดัหรือยกเลิกกำร
เดินทำงและขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินตำมเง่ือนไขกำรยกเลิก  เม่ือตกลงช ำระเงินไม่วำ่ทั้งหมดหรือบำงส่วน ทำงผูจ้ดัจะ
ถือวำ่ท่ำนไดย้อมรับในเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่ำงๆ ท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 

ในการส ารองท่ีนั่งและการใสช่ื่อในระบบส ารองท่ีนั่ง  ผูเ้ดินทำงตอ้งส่งส ำเนำของหนงัสือเดินทำง ( Passport ) ท่ีชดัเจน หรือ ส่งรำยละะ
รำยละเอียดท่ีสำยกำรบินตอ้งกำร (ภำษำองักฤษ) เช่น ค ำน ำหนำ้ช่ือ ช่ือและนำมสกุล วนัเดือนปีเกิด เลขท่ีพำสปรอต วนัหมดอำย ุ( โดยเซ็นตช่ื์อ
และเขียนยืนยนัรับรองเอกสำรเป็นลำยลกัษณ์อกัษรให้ทำงผูจ้ดั )  หำกไม่มีกำรส่งขอ้มูลทั้งหมดในพำสปรอตเป็นลำยลกัษณ์อกัษรให้ทำงผูจ้ดั 
และเกิดกำรออกช่ือนำมสกุลในตัว๋หรือบตัรโดยสำรผิดพลำด อำจมีผลให้ผูโ้ดยสำยจะตอ้งรับผิดชอบในค่ำใชจ่้ำยใหม่ท่ีจะเกิดข้ึนทั้งหมด และ
สำยกำรบินไม่มีระบบเสียค่ำใชจ่้ำยเพ่ือแกไ้ขตวัสะกดค ำน ำหนำ้ช่ือ / ช่ือ / นำมสกลุ หรือ กำรเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทำง 
หากท่านตอ้งซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศเพ่ือไปและกลบักรงุเทพฯ   กรุณาเลือกซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ีสามารถ
เล่ือนวนัและเวลาการเดินทางได้      ท้ังนีเ้พ่ือป้องกันปัญหาเท่ียวบินล่าช้าหรือการเปลีย่นแปลงเวลาของเท่ียวบินหรือการเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง 
กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าชา้ของเท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยบุเท่ียวบินรวมกนั ตารางการ
การเดินทางมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย ์หรือเหตุผล
ทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้ )  โปรดเขา้ใจและรับทราบวา่  ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี 
ในกรณีท่ีเกิดเหตใุดๆ จนท าใหค้ณะทวัรไ์ม่สามารถออกเดินทางได้   เช่น มีลูกคำ้กลุ่มใหญ่ยกเลิกกำรเดินทำงกะทนัหนั ทำงสำยกำร
บินเรียกท่ีนั่งคืนดว้ยเหตุผลของสำยกำรบิน ฯลฯ ทำงผูจ้ดัจะพยำยำมหำโปรแกรมอ่ืนในรำคำและช่วงเวลำใกลเ้คียงกนัทดแทน ขอให้ลูกคำ้
ตระหนักดีว่ำเหตุกำรณ์ดงักล่ำวถือเป็นเหตุสุดวิสัยและเช่ือมัน่ว่ำผูจ้ดัไดพ้ยำยำมอย่ำงสุดควำมสำมำรถ  โดยลูกคำ้จะไม่ยกเหตุขอ้น้ีมำเป็นขอ้
เรียกร้องใดๆ กบัผูจ้ดั  หำกลูกคำ้ประสงครั์บเงินคืน ทำงผูจ้ดัยนิดีคืนเงิน  
การคืนเงินทุกกรณี  ผูมี้ช่ือในเอกสำรกำรจอง จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล ์หรือเดินทำงมำเซ็นเอกสำรกำรขอรับเงินคืนท่ีท ำกำรของผูจ้ดัอยำ่งใด
อย่ำงหน่ึงเพ่ือท ำเร่ืองขอรับเงินค่ำบริกำรคืน โดยแนบหนังสือมอบอ ำนำจพร้อมหลกัฐำนประกอบกำรมอบอ ำนำจ หลกัฐำนกำรช ำระเงิน
ค่ำบริกำรต่ำงๆ  และหนำ้สมุดบญัชีธนำคำรท่ีตอ้งกำรใหน้ ำเงินเขำ้ใหค้รบถว้น  

การยกเลิกการ
จอง   
 

1. กำรยกเลิกกำรจองนั้น จะตอ้งแฟ็กซ์หรืออีเมล์แจง้ยกเลิกกำรจองล่วงหน้ำอย่ำงน้อย  30 วนัท ำกำรก่อนกำรเดินทำง
หรือก่อนหนำ้นั้น   
 โดยจะยึดเงินมดัจ ำ 5,000 บำท  ยกเวน้ช่วงเทศกำล High Season (เทศกำลปีใหม่ เทศกำลตรุษจีน ตลอดเดือน
เมษำยน วนัแรงงำน วนัฉตัรมงคล  วนัหยดุส ำคญัทำงศำสนำ ตลอดเดือนตุลำคม ตลอดเดือนธนัวำคม)  จะยดึเงินมดัจ ำ 
10,000 บำท      

2)  ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 29-24 วนั - เก็บค่ำใชจ่้ำย 10,000  ยกเวน้ช่วงเทศกำล High Season  12,000 - 18,000 บำท   
3)  ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 15-23 วนั - เก็บค่ำใชจ่้ำย 80% ของรำคำทวัร์  ยกเวน้ช่วงเทศกำล High Season  เก็บค่ำบริกำร

ทั้งหมด 100%   
4)  ยกเลิกก่อนกำรเดินทำงวนัเดินทำง หรือ 1-14 วนั - เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100%   
(กำรเดินทำงท่ีต้องซ้ือขำดแบบมีเง่ือนไขกับทำงสำยกำรบิน  เท่ียวบินเหมำล ำ Charter Flight  หรือ Extra Flight กับสำยกำร
บิน หรือผ่ำนตัวแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศ  รวมท้ังกำรกำรันตีค่ำห้องพัก กำรกำรันตีแพ็กเกตททัวร์ จะไม่มีกำรคืน



 

เงินมดัจ ำหรือค่ำบริกำรท้ังหมดไม่ว่ำกรณีใดใด) 

ขอ้ตกลงและเง่ือนไขการเดินทางท่องเที่ยวกบัเรา 

 จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ท่ีประสงคจ์ะไปท่องเท่ียวตามรายการของทวัรทุ์กวนัเท่าน้ัน  หากท่านไม่สามารถร่วมทวัรทุ์กวนั แค่สมคัรมาร่วมทวัร์

เพียงเพื่อการใชต้ัว๋เคร่ืองบินและท่ีพกัในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวรใ์นบางวนั ทางบริษัทจะคิดค่า

ด าเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD  (ก่อนซ้ือทวัร ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท่ี์เป็นจริง เพื่อทางผูจ้ดัจะไดค้ิดค่าบริการท่ี

เหมาะสม)   หมายเหตุ หากการไปพบเพ่ือนหรือญาติหรือไปติดต่อธุรกิจหรือท่องเท่ียวอิสระ ท าหลงัจากท่ีรายการเสร็จส้ินในแต่ละวนัแลว้ ไม่

เป็นเหตุท่ีทางผูจ้ดั จะตดัการใหบ้ริการท่านแต่อยา่งใด  

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

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

ความสุขแก่คณะผูเ้ดินทาง)   

 ขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัท่านผูเ้ดินทางท่ีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศเกาหลีใตเ้พ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการอ่ืนใดอนัมิใช่การท่องเท่ียว  

 การเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวในทุกการเดินทางอาจเกิดการเปล่ียนแปลง  ดงัน้ี รายการท่องเท่ียว เมนูอาหาร โรงแรมท่ีพัก รถทวัร์ในแต่ละ

วนัท่ีไดจ้ดัเตรียมไว ้(ทั้งช่วงน าเสนอ ช่วงสรุป และช่วงเดินทางจริง) ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงหรือปรบัปรุง  โดยพยายามท่ีจะตามรายการ

สรุปใหต้รงมากท่ีสุด หรือในระดบั หรือในคุณภาพท่ีใกลก้นัมากท่ีสุด 

 ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรบัผิดชอบค่าเสียหายท่ีเกิดกบัชีวิต รา่งกาย 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 เน่ืองจาก

สายการบินพิจารณาสถานการณ์แลว้ว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย ์หรือเหตุผลทางดา้นความปลอดภัยเป็นตน้  โดยจะ

ปฏิบัติตามเง่ือนไขและขอ้จ ากดัความรบัผิดชอบของแต่ละสายการบิน )  บริษัทขนส่ง  รถโดยสาร  เรือบริการ หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ  ท่ีจะ

ส่งผลท าใหเ้สียเวลาหรือยกเลิกรายการท่องเท่ียวทวัรบ์างรายการหรือทั้งหมด  ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกรอ้งค่าเสียหาย ไม่วา่ในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส คา่เสียความรูสึ้ก และคา่ใชจ้่ายท่ีบริษัทจ่ายไปแลว้ เป็นตน้   ขอใหท้ราบวา่  ผูจ้ดัจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะ

ประสานงานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้ แต่จะไมคื่นเงิน  

 มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมมี่สิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของผูจ้ดัก ากบั

เท่าน้ัน     

 ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการช าระค่าทวัรใ์นลกัษณะเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ เช่น ไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร

เดินทางไมถู่กตอ้ง การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ   ไมร่บัประทานอาหารบางมื้ อ ไมเ่ท่ียวบางรายการ เป็นตน้ 

 ขอความร่วมมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทางหากผูจ้ดัหรือตวัแทนของประเทศท่ีท่านไดเ้ดินทางมา เดินทางไปสู่ หรือเดินทางผ่าน  เห็นวา่

ผูโ้ดยสารประพฤติตนท่ีอาจก่อใหเ้กิดอันตรายต่อผู้เดินทางอ่ืนๆ หรือทรพัยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบัติหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ี (ตัวแทน) หรือไม่

ปฏิบติัตามค าช้ีแจงของเจา้หน้าท่ี (ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือป้องกนัไม่ใหค้วามประพฤติดงักล่าวด าเนินต่อ ไป ซ่ึง

รวมไปถึงการยบัยั้ง และปฏิเสธใหบ้ริการ 

 การชอ้ปป้ิงการเลือกซ้ือของนักท่องเท่ียว เป็นส่วนหน่ึงของการท่องเท่ียว โดยเฉพาะการท่องเท่ียวประเทศเกาหลีใต ้ซ่ึงเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีคนไทย

ช่ืนชอบ   โปรแกรมทวัรอ์าจจะมีการรายการพาไปชอ้ปป้ิงยงัสถานท่ีต่างๆ โดยการเลือกซ้ือของทุกอย่างเป็นเร่ืองการตดัสินใจส่วนตั วเสมอ  และ 

ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบทุกการซ้ือของท่าน 

 กระเป๋าลูกคา้ตอ้งยอมรบัในความเส่ียงของกระเป๋าทุกใบของตวัเอง (ท่านสามารถเลือกซ้ือประกนัเพ่ิม เก่ียวกบัสมัภาระกระเป๋า เพราะสายการบิน

มีก าหนดการจ ากัดความรับผิดชอบต่อสัมภาระ)  ทางทัวร์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าชา้ อุบัติเหตุ ท่ีเกิดจากกรณีใดๆ 

ทั้งส้ิน  ซ่ึงลูกคา้ตอ้งเขา้ใจว่า โดยปกติทุกฝ่าย เช่น คนขบัรถ  มคัคุเทศก ์หรือ หวัหน้าทัวร์  ถึงแมจ้ะพยายามในการดูแลและระวงัเร่ืองสมัภาระ

กระเป๋าเดินทางลูกคา้ 

ผูร้ว่มเดนิทางตกลงปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการเดนิทางน้ีทกุประการและในกรณีมีขอ้พิพาท ใหถ้ือค าตดัสินของผูจ้ดัเป็นท่ีส้ินสุด 
 


