
 

 

 

 
   

 
 

 
  
 
 

 
 

 
             
  
 
 

มหศัจรรยว์นัเทียว แอบส่องโอปป้าเกาหลีเหนือใต ้สูดโอโซน O2เกาหลี พิชิตภูเขาโซรัคซาน สวนสนุกเอเวอร์แลนด ์

ไฮไลท์ 01-22 เมษายน ร่วมฉลองเทศกาล ดอกซากุระเกาหล ี(พอ็ตกตบาน) ทวัประเทศ  

ทีพกั ห้องพกั 1 คืน #จงัหวดัคงัวนัโด +  พกั 2 คืน #กรุงโซล  หรือ #อินชอน ระดบั  3 ดาวเกาหลี 

รถโคช บริการดว้ยรถซึงมีขนาดของรถจะเป็นไปตามจาํนวนของผูโ้ดยสาร ปกติก 25 หรือ 30 หรือ 40 หรือ 45 ทนีงั   

อาหาร 
อาหารเชา้@โรงแรม 3 มือ อาหารกลางวนัและคาํ@ห้องอาหารทอ้งถิน 6 มือ   เมนูจดัหลากหลายไม่ซาํกนั  #หมูไฟบลูโกกิ     

#หมอ้ไฟชาบ ู#หมูยา่งคาลบี  #ไก่ตุ๋นโสม  #อนัดองจิมทคั  #BBQบุฟเฟ่ตห์มวูวัไม่อนั  ฟรี ! นาํแร่ดืมบนรถวันละ 1 ขวด 
 

วนัแรก (-) 

วนัทสีอง  
(-.L.D)    

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต ้–  มหศัจรรยห์นึงวนั #เมืองฮวาซอน Hwacheon  (เมืองตก

ปลานาํแขง็ในฤดูหนาว)  เมืองแห่งโอโซนเกาหลี Eco Paradise สุดชายแดนเกาหลีใต ้แอบส่องและชมเทือกเขาสวยของ #เกาหลี

เหนือ ทีหอสงัเกตุการณ์ จุดรวมพลโอป้ป้าเกาหลีเหนือใต ้–  เดินเล่นสะพาน O2 แห่งป่าเขาลาํเนาไพร – (แถมเทียวเพิม ! อาทิเช่น 

แวะทักทายอาจูม้าทีตลาดพืนเมือง  เล่นกิจกรรมทางนาํ  ขเีรือถบี การพายเรือคายคั  เป็นต้น หากมเีวลา) 

วนัทสีาม 

(B.L.D) 

ภูเขาสีฤดูอุทยานแห่งชาติโซรัคซาน (สวิสเซอร์แลนด์เกาหลี)  ขอพรวดัดงัชินฮึงซา  และเดินเทียวในอุทยานแห่งนี – ฉลอง

เทศกาลดอกไมบ้านทีสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ รวมบตัรเล่นเครืองเล่นไดไ้ม่จาํกดัรอบ  รวมสวนสัตวเ์ปิด – กรุงโซล – ตลาด

พนืเมืองใหญ่สุด “ ทงแดมุน “ – ทงแดมุน ดีไซน ์พาร์ค (DDP) สวนดอกกุหลาบไฟ LED กว่าสองหมืนกว่าดวง 

วนัทสีี 
(B.L.-) 

ศูนยน์าํมนัสนเข็มแดง – ศูนยเ์ครืองสาํอางเวชสาํอาง – เรียนรู้วฒันธรรมการทาํกิมจงักิมจิ + แต่งชุดฮนับกแชะถ่ายภาพ – ศูนยฮ๊์อก

เก็ตนามู – เยยีมชมพระราชวงัถ็อกซูคุง –  เดินเลาะถนนเลียบกาํแพงหินสีนาํตาลเทาสวยงาม – ผ่านถนนเซจอง – ผ่านชมบลูเฮาส์ 

ดิวตีฟรี – ยา่นเมียงดอง – ภูเขานมัซานหอคอย N Tower  สายเคเบิล Love Rock Cable 



วนัทหี้า 
(B.L) 

ศูนยโ์สมเกาหลี – พิพิธภณัฑภ์าพวาดลวงตาสีมิติ พิพิธภณัฑน์าํแขง็ Ice  พพิิธภณัฑแ์ห่งรัก  Love – ยา่นมหาลยัฮงแด แหล่งรวมตวั

วยัรุ่นชาวโสม – แวะซือของฝากติดไมติ้ดมือทีศูนยร์วมของพนืเมือง (ละลายเงินวอน) – สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ 

Itinerary   
โปรแกรมท่องเทียว Eco Paradise โอโซนเกาหลี สุดชายแดนเกาหลีใต ้ #เมืองฮวาซอน จุดรวมพลโอป้ป้าเกาหลีใตก้ว่า 20,000 นาย 

สะพานโอทู O2 แห่งป่าเขาลาํเนาไพรและสายนาํใสแจ๋ว ภูเขาสีฤดูอุทยานแห่งชาติโซรัคซาน (สวิสเซอร์แลนดเ์กาหลี)  – บตัร Special Pass 

Ticket  เล่นเครืองเล่นไดไ้ม่จาํกดัรอบ รวมโลกสวนสตัวเ์ปิดที Lost Valley ฉลองเทศกาลดอกไมบ้าน #สวนสนุกเอเวอร์แลนด–์ เรียนรู้

วฒันธรรมการทาํกิมจงักิมจิ+แต่งชุดฮนับกแชะภาพถ่าย – พระราชวงัถอ็กซูคุง กาํแพงหินสีนาํตาลเทา – ผา่นชมบลูเฮ้าส์  – 3 สุดยอดพิพิธภณัฑ ์

#Trick Eye Museum กบัภาพวาดศิลปะลวงตาสามสีมิติ รูปแบบ AR 100 กว่าภาพ  เมืองนาํแข็งทีไม่ใช่แค่นาํแขง็ธรรมดา  #Ice Museum  

เรืองราวของความรกัในรูปแบบศิลปะ #Love Museum – ภูเขานมัซาน & หอยคอย N – เตม็อิมยา่นแฟชนัฮิปเมียงดอง – ตลาดพนืเมืองใหญ่สุด 

“ ทงแดมุน “  –  ทงแดมุน ดีไซน ์พาร์ค (DDP) สวนดอกกุหลาบไฟ LED กว่าสองหมืนกว่าดวง – ยา่นมหาลยัฮงเด 

สายการบิน BKK-ICN เวลาออก เวลาถึง ICN-BKK เวลาออก เวลาถึง 

T’way (TW) TW102 0120 0840 TW101 2025 0010+1 
Jin Air (LJ) LJ002 0105 0825 LJ001 1955 2335 

Jeju Air (7C) 7C2206 0145 0920 7C2205 2040 0035+1 
Jeju Air (7C) 7C2204 0100 0840 7C2203 2005 2359  

(ขอสงวนสิทธิเปลยีนแปลงเทียวบินและตารางการบินของสายการบินตามทีได้อนมุัติทีนงัจาํกัดในแต่ละวัน จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อาจต้องเพิมค่าตวั ) 
 

ไฮไลทเ์มษายน รว่มฉลองเทศกาล ดอกซากรุะเกาหล ี(พ็อตกตบาน) ทวัประเทศ  
#โซรัคซาน #เมืองฮวาซอน #เมืองโคยงั #เกาะนามิ #เอเวอร์แลนด ์#ภูเขานมัซาน #สวนสาธารณะยออโิด #กรุงโซล #เมืองซูวอน #พอ็ตกตบาน

สะพรังขาวอมชมพูช่วงใบไมผ้ลิทีเกาหลี ให้ผูค้นไดชื้นชมและเป็นสญัลกัษณ์ของวฏัจกัรชีวิต เทศกาลดงักล่าวเป็นเวลาแห่งการเฉลิมฉลองอยา่ง

รืนเริงใตต้น้ซากุระทีครอบครัวและญาติมิตรจะมาร่วมปิคนิค เพือชืนชมความสวยงามของธรรมชาติ   ให้ท่านไดเ้ดินเล่นและถ่ายรูปและสัมผสั

สีสนัแห่งดอกพอ็ตกตสีขาวอมชมพู (รายการพิเศษนี...ต้องรอพยากรณ์อากาศออก ซึงปกติน่าจะอยู่ที 08-22เมษายน) 

โปรดตรวจสอบ อาย ุของหนงัสือเดินทาง ( Passport ) ของผูโ้ดยสาร ว่าจะตอ้งคงมีอายเุหลือ ณ วนัเดินทาง มากกว่า  เดือนขึนไป 

และหนงัสือเดินทางเหลือหน้ากระดาษเพียงพอให้เจา้หนา้ทีตรวจคนไดป้ระทบัตรา หนงัสือเดินทางอยูใ่นสภาพทีดี (ไม่ชาํรุด) 

DAY วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ    เชา้ กลางวนั คาํ 

1 
เจ้าหน้าทีรอต้อนรับดูแล มอบเอกสาร และอธิบายเพิมเติม  (นัดหมายแต่ละคณะก่อนออก

เดนิทาง 3 ชัวโมงล่วงหน้าก่อนเครืองออก)   
- - - 

คาํ หน้าเคาน์เตอร์ สายการบิน ใกล้ประตูทางเข้า  

พร้อมกนัทีชนั 4 ผูโ้ดยสารขาออก เชค็อินหมายเลข  F   Jeju Air (7C) หมายเลข   3-4 

พร้อมกนัทีชนั 4 ผูโ้ดยสารขาออก เชค็อินหมายเลข  D   Jin Air (LJ) หมายเลข   4-5 

พร้อมกนัทีชนั 4 ผูโ้ดยสารขาออก เชค็อินหมายเลข  L   T’way   (TW) หมายเลข  5-6 

การอนุญาตให้ท่านผ่านด่านตรวจคนออกนอกประเทศไทย และ ผ่านด่านตรวจคนเข้าประเทศเกาหลีเพือการท่องเทียว เป็น

อาํนาจของเจา้หนา้ทีตรวจคนเขา้ออกเมืองของประเทศไทยหรือประเทศเกาหลีในการพิจารณาและอนุญาตใหเ้ดินทางออกจาก

ประเทศไทย หรือ ใหพ้าํนักอยู่ในประเทศกาหลีใตเ้พือการท่องเทียว ทางผูจ้ดัไมม่ีอาํนาจและไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

หากท่านต้องซือบัตรโดยสารภายในประเทศเพือไปและกลับกรุงเทพฯ 

กรุณาเลือกซือบตัรโดยสารภายในประเทศประเภททีสามารถเลือนวนัและเวลาเดินทางได ้

ทงันีเพือป้องกนัปัญหาเทียวบินล่าชา้หรือการเปลียนแปลงเวลาของเทียวบินหรือการเปลียนแปลงวนัเดินทาง 
 



ขอ้แนะนาํ 

 หากท่านมีปัญหาเรืองอาหารกรุณาแจง้ทางผูจ้ดัทราบล่วงหนา้ 
 ห้ามนาํผลไมแ้ละเนือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศเกาหลีใต ้หากพบจะตอ้งเสียค่าปรับ 

 เตรียมสมัภาระขนาดกลาง เนืองจากโรงแรมทีพกัในเกาหลีไม่มีบริกรช่วย (แนะนาํ ตลอดทริปจะตอ้งดูแลกระเป๋ายกขึนลงห้องดว้ยตวัท่าน

เอง เพอืป้องกนัหลายกรณีทีอาจเกิดขึนได)้   

 กระเป๋าทกุใบจะตอ้งฝากให้กบัทางเจา้หนา้ทีสายการบินดว้ยตวัท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภยัของสายการบิน 

 ทรัพยสิ์นมีค่าและแตกหกัง่าย  เช่น เงิน อญัมณี  อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ กลอ้งถ่ายรูป อุปกรณ์วีดีโอ เอกสารทีแลกเปลียนเป็น

เงินได ้ เอกสารทางธุรกิจ หนงัสือเดินทาง เก็บติดตวัเสมอ 

 สนามบินสุวรรณภูมิ  “ ไม่มีการประกาศเรียกลูกคา้ขึนเครือง ”  กรุณารอทีประตูขึนเครืองอยา่งนอ้ย 30 นาที ก่อนเวลาเครืองออก 

 นาํเสือแจ็คแก็ตติดตวัขึนเครืองดว้ย เพราะอากาศอาจจะเยน็และเพือการพกัผ่อนทีอบอุ่น  (สาํหรับ มือใหม่ หรือ คนกลวัวนัแรกๆ จะ jetlag 

หรืออาการเมาเวลาจากการเปลียนโซนเวลาของโลก แนะนํา :  นอนใหม้ากทีสุด หรือ ทานยาแกเ้มา เพราะมีมีฤทธิทาํใหน้อนหลบั ไม่ดืม

สุราหรือของมึนเมา และดืมนาํมากๆ) 
 

DAY วนัทีสอง  สนามบินนานาชาติอนิชอน ประเทศเกาหลีใต้  -  จงัหวัดคังวอนโด เชา้ กลางวนั คาํ 

2 เวลาทีเกาหลีใตเ้ร็วกว่าไทย 2 ชวัโมง | เวลาบินประมาณ 5-6 ช.ม. - x x 
ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต ้โดยสายการบิน   T’way (TW) ,  Jin Air (LJ),  Jeju Air (7C) 

บางสายการบินมชุีดกล่องสแนค็บลอ็กให้ผู้โดยสารบนเครืองบิน และมีบริการ Air Cafe จาํหน่าย  อาหาร เครืองดืม และขนมคบเคียว 

เชา้ ICN Landing  ถึงสนามบินนานาชาติอินชอน หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้   

รถโค๊ชพาทา่นขา้มทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพือความหวงัในการรวมชาติทียาวกว่า 4.42 กม.  มี

ยอดโดมสูง  เมตร  ไปยงัจุดหมายปลายทางการท่องเทียวของวนันี 

เพือใหร้ายการท่องเทียวเป็นไปตามกาํหนดการ  ทางคณะทวัร์จะออกเดินทางจากสนามบินหลงัเวลาเครืองลง

ประมาณ 1.30 ชวัโมง ท่านทีติดสัมภาษณ์ทีด่านตรวจคนเขา้เมือง  หากท่านผ่านเขา้เมืองเรียบร้อย ท่านตอ้ง

เดินทางไปพบกบัคณะทวัร์ดว้ยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทางผูจ้ดัได ้ 

มหัศจรรย์วันพักผ่อน 1 วนั  เมือง#Hwacheon แอบส่องเกาหลี

เหนือ-ใต้ เมืองแห่งโอโซนเกาหลี Eco Paradise สุดชายแดนเกาหลีใต ้ นาํใส

สะอาด ภูเขาสวย อากาศบริสุทธิ อนุรักษว์ถีิชีวติดงัเดิมให้เขา้กบัยุคชีวิตดิจิทอลได้

อย่างลงตวัดว้ยกนัยงัลงตวั  ทีตงัเทศกาลหนา้หนาวอนัดบั 1 เกาหลี - เทศกาลตก

ปลานาํแขง็ Sancheoneo (Moutain Trout) Ice Festival  เมือง Hwacheon    

เทียง เมนูหมูไฟหรือบลโูกก ิ เป็นเนือหมูสไลดห์มกัซอสคนัจงัและเครืองปรุงรส ผดัยา่งขลุกขลิกบนกะทะ 

ทีนีทีเดียว ! แอบส่องและชมเทือกเขาสวย #เกาหลีเหนือ ทีหอสังเกตุการณ์ จุดรวมพลโอ้ปป้าเกาหลีกว่า 

20,000 นาย เพอืภารกิจ “ ชีวิตนีเพือชาติและรักนีเพือคนทีรัก “  ( เนืองจากเป็นรายการท่องเทียวพิเศษ  ขอสงวนสิทธิใน

การงดพาเทียว หากทางราชการทหารสังระงับด้วยสาเหตุใดๆ)  ให้ท่านไดส้ัมผสัอากาศแสนบริสุทธิ กบั เมืองทีแวดลอ้มไป

ดว้ยภูเขา สายนาํ และธรรมชาติ ครังหนึงเคยเป็นเมืองสําคญัของทางคาบสมุทรเกาหลี เพือผลิตกระแสไฟฟ้าไปทางตอน

เหนือของคาบสมุทร (ปัจจุบนั คือ ประเทศเกาหลีเหนือ) ทีตงัเมืองฮวาชอนอยู่ติดกับชายแดนของประเทศเกาหลีเหนือ  พา

ท่านเดินแบบ Slow Life  เพลดิเพลนิกบัการรับโอโซนเต็มปอดที #สะพาน O2 ทีพาดผ่านสายนาํขนาบภูเขาเพือเขา้

สู่เขตป่าธรรมชาติ  บนผิวนําจะสะทอ้นภาพความสวยงามของสะพานคู่นําตดัด้วยภูเขาและทอ้งฟ้า และเห็นความอุดม

สมบูรณ์ของป่าจากกลินธรรมชาติทโีชยมา  มีความโรแมนติกของแต่ละฤดูกาล เช่น ใบไมผ้ลิ  ใบไมเ้ปลียนสี  ใบไมสี้เขียว   



 

(หากมีเวลา แถมเทียวเพิม ! อาทิเช่น แวะทักทายอาจูม้าทีตลาดพืนเมือง แหล่งรวมวตัถุดิบทาํอาหารทงัสําเร็จรูป

และทีตอ้งนาํกลบัไปปรุงอาหารทานเองทีบา้น อีกทงัยงัมีของแหง้ ผลไมส้ดจาํหน่าย  เล่นกิจกรรมทางนํา  ขีเรือถีบ การ

พายเรือคายคั  เป็นต้น) 

เยน็ ออกเดินทางไปยงัจงัหวดัคงัวนัโด ทีตงั ของอุทยานแห่งชาติโซรัคซาน 

คาํ เมนูหม้อไฟชาบูเห็ด คลา้ยการตม้รวมมิตรสุกีหมอ้ไฟ  ประกอบไปดว้ยเนือหมูสไลด ์ผกัและเห็ดและวุน้เส้นเกาหลี   

 พักจังหวัดคังวอนโด 1 คืน   พกัผ่อนกนัทีรีสอร์ทหรือโรงแรม  Hyundai Soo, Lake Ocean, I-Park หรือ เทียบเท่า  

ห้องพกัคาํคืนนี  อาจจะบริการเป็นแบบห้องพกัสไตลต์ะวนัตก (เตียง) หรือ แบบออนดอล (ออน คือ ความอบอุ่น ดอล คือ 

กอ้นหิน) ห้องนอนแบบนอนบนพืนสไตล์เกาหลี ชาวเกาหลีนิยมนอนหลบับนพืนมากและจะนาํผา้ปูทีนอนทีเรียกว่า “โย” 

และผา้ห่มทเีรียกว่า “อบีูล” พร้อมหมอนสุขภาพหรือหมอนตามชอบใจ เพียงสามชินเพอืการพกัผอ่นยามคาํ 
 

DAY วนัทีสาม   จังหวดัคงัวอนโด – จังหวดัเคียงกโีด - กรุงโซล เชา้ กลางวนั คาํ 

3  x x x 

เชา้  รับประทานอาหารเช้า แบบอเมริกันเกาหลชุีด หรือ เซม ิที ห้องอาหารโรงแรมหรือรีสอร์ท 
 เดนิชมความงามของวนอุทยานแห่งชาตโิซรัคซาน #Soraksan  ไดขึ้นชือว่าเป็นภูเขาสีฤดูหรือภูเขาหิมะตงัอยู่

ใจกลางภูเขาแทแบคซึงทอดยาวไปถึงเขาคึมคังของ

ประเทศเกาหลีเหนือมีเทือกเขา ป่าไม้  หุบเขา สายนํา 

ทะเลสาบ หินรูปร่างต่างๆ ทีสวยงามซึงเกิดขึนเองตาม

ธรรมชาติทีหาดูได้ยากยิง ถ่ายรูปคู่กบัอนุสาวรียห์มี

เสียวพระจนัทร์  พร้อมนมสัการพระพุทธรูปปาง

สมาธิองค์มหึมาตงัอยู่กลางแจง้สร้างขึนเพือสวดออ้น

วอนให้คาบสมุทรเกาหลีไดร้วมเป็นหนึงเดียวกนั  และ เดินขา้มสะพานชาํระจิตใจเพือไปยงัวดัชินฮนัซาวดัเก่าแก่

กว่าพนัปี สร้างในสมยัอาณาจกัรชิลล่า   และยงัมีระฆงัอนัเก่าแก่   ปี ตงัอยู่ภายใน  (ค่าบัตรเคเบิลคาร์ Cable Car  

กระเช้าไฟฟ้าขึนสู่จุดชมวิวของอุทยาน ไม่รวมไว้ในค่าทัวร์)  

เทียง เมนูหมูย่างคาลบ ี#KALBI  อาหารพนืเมืองเกาหลีปิงยา่งทเีลืองชือและรู้จกักนัดีทวัโลก  

บ่าย #สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  “ ดิสนียแ์ลนด์เกาหลี ”  Everland สวนเปิดในหุบเขาทีมีชือเสียงมากทีสุดของ

ประเทศ มี Festival World จะประกอบไปดว้ย Global Fair, American Adventure, Magic Land, European Adventure และ 

Equatorial Adventure และ Zootopia ท่านสามารถปล่อยความแก่และเติมเต็มความสุขของท่านดว้ยบตัร Special Pass Ticket 

สนุกสนานกับเครืองเล่นต่างๆ  ซึงท่านสามารถเลือกเล่นเครืองเล่นไดไ้ม่จาํกัดรอบ  ไม่ว่าจะเป็นทีเอ็กเพรส รถไฟเหาะ 

หนอนสะบดั ชาร์ป โรงหนงัสามมิติ บา้นผีสิงหมุน ตีลงักาสองตลบ ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ทีนี ชมความ

น่ารัก ของหมีทีสามารถสือสารกบัคนขบัไดอ้ยา่งดี  ครังแรกของโลก !  เปิดโลกสวนสตัวเ์ปิดที Lost Valley กบัรถบสัสะเทิน

นาํสะเทินบก และอืนๆ  นอกจากนีท่านยงัสามารถช้อปปิงในร้านคา้ของทีระลึก  ชมเทศกาลดอกไมบ้าน ซึงผลดัเปลียน



หมุนเวียนตามฤดูกาล เช่น ฤดูร้อนจะเป็นดอกกุหลาบและดอกลิลลีบาน ฤดูใบไมผ้ลิจะเป็นดอกทิวลิปบาน ฤดูใบไม้ร่วงจะ

เป็นดอกเบญจมาศบาน  ขบวนพาเหรดตามวนัเวลา    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เยน็ เดินทางเข้าเมืองหลวงกรุงโซล ทมีีประชากรถึง  ใน  ของประเทศ  มีตึก  ชนั ตึกทีสูงทีสุด  มีแม่นาํฮนัไหลผ่านใจกลาง

เมืองหลวงของกรุงโซล    

คาํ เมนูเปิบพสิดาร-ไก่ตุ๋นโสม อาหารวงัในสมยัก่อน เชือกนัว่าบาํรุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตวั ในหมอ้ดินร้อน   

 

 

 

 

 

หลงัอาหารคาํ #ตะลุยกนัต่อทีตลาดเปิด 24 ชัวโมง ยา่นธุรกิจการคา้และแหล่งช็อปปิง มีร้านคา้มากกว่า 10,000 ร้านคา้ ทจีาํหน่ายผา้

ไหม ผา้ชิน เสือผา้สาํเร็จรูป เครืองประดบั รองเทา้ ตลอดจนอุปกรณ์เครืองใชใ้นบา้นและครัวเรือน และอนืๆ อกีมากมาย ใน

ราคาทีต่อรองได ้ อาทเิช่น ตึก Tongdaemun Market  ตึก Doota ตึก Freeya ตึก Migliore  ตึก aPM ตึก Hyundai City เป็น

ตน้ และ บริเวณแห่งนี ยงัเป็นทีตงั  #ทงแดมุน ดีไซน์ พาร์ค (DDP)  สถานททีนีาํเสนอนวตักรรมการออกแบบทีทนั

ทนัสมยัทีสุดสู่สายตาชาวโลก  ดว้ยการใชค้วามโคง้มน โดยไม่ตอ้งมีเสา รวมถึงมีการติดตงัไฟใหส้อดคลอ้งกบัองคป์ระกอบ 

บริเวณลาน DDP เป็นทีทสีามารถมาผอ่นคลาย และเพลิดเพลินไดต้ลอด 24 ชวัโมง มีการจดัแสดงสวนดอกกุหลาบไฟ LED 

กว่าสองหมืนกว่าดวง ถา้ใครเป็นติงซีรียล์ะครเกาหลี หรือ แฟนคลบันกัร้องเกาหลี เราจะรู้สึกคุน้เคยว่าเป็นฉากหลงัของเรือง 

ได้เวลาสมควร   พักกันที กรุงโซล หรือ เมืองอินชอน 2 คืน  เช็คอินทีพกั ณ โรงแรม  Seoul Benekia, Seoul 
Galaxy, Bridge, Co.op city  (3 ดาวเกาหลี) หรือเทียบเท่า 

 

DAY วนัทีสี   กรุงโซล  เชา้ กลางวนั คาํ 

4  x x - 

เชา้  รับประทานอาหารเช้า แบบอเมริกันเกาหลชุีด หรือ เซม ิที ห้องอาหารโรงแรม 
งานนวตักรรมวิจยัชินใหม่ล่าสุดของเกาหลีทีโด่งดงั ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี  เพือช่วยผูที้มี

ปัญหาเรืองไขมนัอุดตนัในเสน้เลือด คลอเรสเตอรอลในเลือดสูง ไขขอ้เสือม หรือ การไหลหมุนเวียนของเลือด  เป็นตน้ กว่า

จะมาทาํเป็นนาํมนัสนสกดัได ้  แคปซูล ตอ้งใช้ใบสนเข็มแดงประมาณ .  ก.ก.  แนะนาํให้ทุกท่านเลือกซือเป็นของฝาก

สุขภาพเพือตวัทา่นเองและคนทีท่านรักหรือคนทีท่านเคารพ  เพราะเป็นสารอาหารธรรมชาติ ทีวิจยัจากโรงพยาบาลชนันาํใน

เกาหลีแลว้ว่า ไม่มีผลขา้งเคียง ท ีศูนย์นาํมนัสนเข็มแดง  



ผูห้ญิงชาวเกาหลีทงัสาวทงัไม่สาว ลว้นใหค้วามสาํคญักบัเรืองผิวหนา้ค่อนขา้งมาก ให้ท่านได ้ฟังคาํแนะนาํการ

ดูแลผิวพรรณ จากผูช้าํนาญการ กลุ่มบาํรุงผิวพืนฐาน Skin Care ที ศูนย์ผลิตภัณฑ์ความงาม เครืองสําอางเวชสําอาง  

และใหท่้านไดเ้ลือกซือคอสเมติกหลากยหี้อคุณภาพทีไม่มีจาํหน่ายในทอ้งตลาดทวัไป 

 

 

 

ครบสูตร....เรียนรู้วัฒนธรรมการทํากิมจังหรือร่วมการทํากิมจิและประสบการณ์การแต่งกายชุดฮันบก (Gimji 

Making & Wearing Hanbok Experience Course) กิมจิจดัวา่เป็นเครืองเคียงประจาํโต๊ะสาํหรับอาหารเกาหลีทุกมือก็ว่าได ้

คู่กบัขา้วสวยร้อนๆ กิมจิเป็นอาหารประเภทหมกัดอง ทีมีคุณค่าทางอาหารสูงชนิดหนึง มีรสชาติทีเป็นเอกลกัษณ์  ให้ท่านได้

ประสบการณ์การเรียนรู้และเทคนิคการทาํกิมจิร่วมกนักับเพือนๆ และ ครอบครัว ขอเชิญชวนท่านแต่งชุดพืนเมือง

เกาหลี “ ฮนับก “ พร้อมพร้อตต่างๆ เพือ ถ่ายรูปเป็นทีระลึกกับฉากเกาหลีเก๋ไก๋กับท่าแอคติงตามไอเดีย  ให้ท่านได้

ถ่ายทอดความงามและความอ่อนชอ้ยของวฒันธรรมเกาหลี เพราะ ฮนับก เป็นเครืองแต่งกายประจาํชาติเกาหลีททีีสวมใส่ใน

ชีวิตประจาํวนัเป็นเวลาพนัปีมาแลว้   ก่อนทีวฒันธรรมการแต่งกายแบบตะวนัตกจะได้เข้ามาในเกาหลี  แต่ในปัจจุบนัชุด

ประจาํชาติฮนับก จะใชส้วมเฉพาะในโอกาสพิเศษต่าง ๆ เช่น งานมงคลสมรส วนัขึนปีใหม่ วนัขอบคุณพระเจา้ 

เทียง บุฟเฟ่ต์อร่อยลาํ !!!  เมนูบาร์บคีวิปิงย่างสไตล์เกาหล ีไม่วา่จะเป็นเนือหมู เนือววั เนือไก่ และของทานเล่น 

บ่าย เยียมชมสินคา้ทีชาวเกาหลีนิยมบริโภคเพือดูแลสุขภาพตบั ที ศูนย์ฮ๊อกเก็ ตนามู ตน้ไมฮ๊้อกเก็ตนามูชนิดนี

เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาทีปราศจากมลภาวะและระดบัสูงเหนือนาํทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพนัธุ์ฮ๊อกเก็ตนี..ชาว

เกาหลีรุ่นใหม่นิยมนํามารับประทานเพือช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทาํลายจากการดืม

แอลกอฮอล ์กาแฟ บุหรี สารตกคา้งจากอาหารและยา ชาวเกาหลีเรียกว่า มนัคือเพอืนทีดีในการดาํเนินชีวิต ! 

เยียมชมพระราชวังถ็อกซูคุง ซึงมีสิงก่อสร้างทน่ีาชมเป็นอนัมาก เช่น ประตูหลกัแทฮนัมุน (Daehangmun Gate) พระที

นงัชุงวาจอนและทอ้งพระโรง และซกโชจอน (Soekjojeon) อนัเป็นสิงก่อสร้างแบบตะวนัตกแห่งเดียวในบรรดาพระราชวงั

ต่างๆ ในเกาหลี ซกโชจอนแห่งนีเป็นทีตงัของพิพธิภณัฑพ์ระราชวงั (มีค่าใช้จ่ายเพิม) ซึงเป็นทีเก็บสิงของทีใชใ้นพระราชวงั

ในสมยัราชวงศโ์ชซอน พาท่านเดนิเลาะถนนเลยีบกาํแพง หินสีนาํตาลเทาสวยงาม (Stonewall Street) ขา้งพระราชวงั  ที

ขึนชือเรืองความสวยงามและโรแมนติกสายหนึงในกรุงโซล  สองข้างทางของถนนแห่งนีจะเรียงรายไปดว้ยต้นกิงโกะ 

(แปะก๊วย) ทีปลูกไวเ้ลียบไปกบัความโคง้ของเส้นถนน  ภายในถนนแห่งนี ยงัเป็นทีตงัของโรงละคร โบสถ ์พิพิธภณัฑ์ศิลปะ 

และรูปปัน 3 มิติ จางดอกแด (Jangdockdae) อยู่ตรงบริเวณลานนาํพุหน้าพิพิธภณัฑศิ์ลปะแห่งกรุงโซล  ในช่วงใบไมร่้วง 

ถนนแห่งนีจะเปลียนเป็นสีเหลืองสะพรัง 

นังรถผ่านถนนสายสําคัญเช่นถนนใจกลางเมือง “เซจองโนะ” และถนนทีมีการเปิดปิดเป็นเวลา-สถานทีตังทาํเนียบและบลู

เฮาท์หรือบ้านประจาํตาํแหน่งประธานาธิบดี     



เพลิดเพลินกับการช้อปปิง ณ  ห้างปลอดภาษี  ดิวตีฟรี (ปัจจุบนัเป็นทีนิยมมากของชาวเกาหลีและต่างประเทศ 

โดยเฉพาะชาวจีน  เพราะ ดิวตีฟรีประเทศนี มีถึง  บริษทัยกัษใ์หญ่ทีแข่งขนักนั)  มีสินคา้แบรนดเ์นมนาํเขา้จากต่างประเทศ

มากมายหลากหลายชนิด ทีมีความทนัสมยัในโลกแฟชนั รวมทงัสินคา้แบรนดเ์กาหลียอดนิยมทีชาวเกาหลี ชาวจีน และชาว

ญปีุ่ น  ไม่ว่าจะเป็นเสือผา้ กระเป๋า แว่นตา เครืองสาํอาง นาํหอม หมวก รองเทา้  เครืองประดบั เป็นตน้ 

 เยน็ ยําย่านเมียงดอง " ถนนแฟชันกรุงโซล "   มีห้างบูติกหลากยีห้อตงัแต่แบรนด์เนมต่างชาติถึงเกาหลี ร้านเสือผา้มี

สไตลห้์องเล็กๆ  ร้าน Creative Lifestyle  ร้านรองเทา้กีฬา  ร้านทาํผม ร้านคอสเมติก  ร้านกาแฟ ร้านไอศครีม ร้านขนม  

ปัจจุบนัยงัเป็นแหล่งรวมร้านอาหารขายบนรถเข็น Food Truck ทีกาํลงัเป็นทนิียมสาํหรับคนรุ่นใหม่  ไม่ว่าจะเป็นของคาว 

ของหวาน หลากรูปแบบ ใหเ้ราเลือกตดัสินเอง ว่าร้านไหนเดด็ ร้านไหนโดนใจ 

*อสิระอาหารคาํ ณ ย่านช้อปปิงเมียงดง เพือความคุ้มค่าในการช้อปปิง* 
 

 

 

 

 

 

หลงัอาหารคาํ พาท่านขึนภูเขานัมซาน #Namsan – ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงและอิสระถ่ายรูปคู่หอคอย N 

Tower เป็น 1 ใน 17 หอคอยเมืองทีสูงทีสุดในโลก  สูงถึง  เมตรเหนือระดบันาํทะเล สถานทีละครหนงัเกาหลีหรือ

หนงัไทยสไตลเ์กาหลีมาถ่ายทาํกนั (ความเชือ: เตรียมแม่กุญ  แจลูกกุญแจเพอืไปลอ็คกุญแจคู่รัก ณ Love Rock Cable  ซีงเชือ

กนัว่า ถา้ใครขึนมาคลอ้งกุญแจและโยนลูกกุญแจทิงไป คู่รัก คู่ครอบครัว คู่เพือน คู่พีน้อง คู่มิตรนนัจะมีความรักทียงัยืน

หรือไม่มีใครมาพรากจากกนัได)้  (ค่าบตัรลิฟท์ขึนสู่จุดชมวิวบนหอคอย  ไม่รวมไว้ในค่าทัวร์)     

หลงัจบรายการท่องเทียว พาท่านเดินทางกลบัทพีกั 
 

DAY วนัทีห้า  กรุงโซล  - สนามบินนานาชาตอิินชอน – กรุงเทพฯ เชา้ กลางวนั คาํ 

5  x x - 
เชา้  รับประทานอาหารเช้า แบบอเมริกันเกาหลชุีด หรือ เซม ิที ห้องอาหารโรงแรม 

ทุกท่านจะไดรู้้จักสมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแห่งมวลสมุนไพร  เพราะเกาหลีใตเ้ป็นประเทศทีมีการผลิต

โสมเกาหลีทีมีคุณภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลก  ที ศูนย์โสมเกาหลี  ซึงใครใครทีไดม้าเทยีวก็จะชืนชอบหาซือเป็นของ

ฝากเพราะราคาทีถูกว่าเมืองไทยและคุณประโยชน์นานปัการ เช่น ช่วยเสริมความแข็งแรงใหแ้ก่ระบบย่อยอาหารและปอด 

ช่วยทาํให้จิตใจสงบและเพิมพละกาํลงัโดยส่วนรวม  สรรพคุณทางการแพทย ์ช่วยบาํรุงหัวใจ ป้องกนัโรคหัวใจขาดเลือด 

เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง    
#TRICK ART MUSEUM  #ICE MUSEUM  #LOVE 

MUSEUM  นําท่านอิสระชมผลงานการสร้างสรรค์

ศิลปะแนวใหม่  "ภาพวาดลวงตาสีมิติ"  โดยท่าน

จะไดส้นุกสนานกบัการถ่ายรูปแอค็ชนัท่าทางต่างๆ กบั

ภ า พแ นว มิ ติ ที เ กิ ดจ าก ค วามคิ ด สร้า ง สรร ค์แ ล ะ

จินตนาการของการสร้างภาพโดยใช้เทคนิคพิเศษจาก

ภาพแนว AR ทีรวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และการ

ซอ้นภาพโดยกระตุ ้นความเคลือนไหวของภาพให้มีมิติ

เหมือนจริงโดยให้ผูช้มเข้าไปมีส่วนร่วมถ่ายภาพ เมือ



ผา่นเขา้ไปในภาพนนัๆ  ภาพทุกภาพจะออกมาดูประหนึง เหมือนจริงในเหตุการณ์   จนท่านจะอุทานวา่มนัเหมือนจริงมากจน

แทบจะแยกไม่ออกเลยว่าอนัไหนภาพวาดและของจริง โดยผลงานของท่าน จะสวยงามและสีมิติสมคาํรําลือหรือไม่ก็ตอ้งให้

เพอืนติดชมกนัเอง   เมืองนําแข็งทีไม่ใช่แค่นําแข็งธรรมดา แต่ตระการตาจนคุณอาจจะลืมหนาวไปเลยก็ ได ้!  ลองนึกถึง

ความรู้สึกเมือคุณก้าวเขา้ไปในเมืองทีทุกอย่างทาํจากนาํแข็งภายใต ้อุณหภูมิ  ลบ 4 องศา ! ภายในมีกิจกรรมหลากหลายให้

คุณไดส้ัมผสั เช่น สไลเดอร์นาํข็งทียาวกว่า 10 เมตร รถกลางรูดอร์ฟ ทกัทายลุงซานต้า  โพสท่าคู่กับนกเพนกวินขวัโลก  

สาํรวจบา้นนาํแข็งแขง็เอสกิโม  เยยีมชมปราสาทนาํแข็ง ชมวิวจากบนกาํแพงเมืองนาํแข็ง  ลองเขา้พกัเช็คอินโรงแรมนาํแข็ง 

และผลงานศิลปะอืนทีทาํจากนาํแข็งอีกกว่า 50  ชิน  และ LOVE Museum  (ผูท้ีอายุตาํกว่า 20 ปีไม่สามารถเขา้ชมได)้  #
ย่านมหาลัยฮงแด แหล่งรวมตวัวยัรุ่นชาวโสม ทีกาํลงัศึกษาในระดบัมหาวิทยาลยัและวยัทาํงาน อีกทงัไดชื้อว่าเป็นถนน

สายศิลปะอีกแห่งหนึงของกรุงโซล  มีสินคา้มากมายหลากหลายประเภท ทงัเสือผา้แฟชนัแบรนด์เกาหลี, รองเทา้, กระเป๋า, 

เครืองสาํอาง, เครืองประดบัมากมาย, งานศิลป์, ซีดีเพลง-หนงั และโปสเตอร์ดาราทกีาํลงัฮอตฮิต หลากหลาย ฯลฯ  บางครังยงั

มีบรรดาศิลปินเพือชีวิตเปิดแสดงดนตรียอ่ยๆ ให้ฟังใหช้มอีกดว้ย  ร้านอาหารและร้านคาเฟ่ทมีน่ารกัต่างๆ   

เทียง เมนูอนัดงจิมทัค หรือ ไก่ต้มพะโล้แห่งเมืองอนัดอง  (เมืองอนัดงเป็นหนึงของร่องรอยสุดทา้ยทียงัคงเหลืออยู่

ของเกาหลี เป็นขมุทรัพยท์ีมีค่าของประเพณีลทัธิขงจือ)   

บ่าย แวะซือของฝากติดไม้ติดมือทีศูนย์รวมของพืนเมือง (ละลายเงนิวอน)  ก่อนอาํลาเกาหลี  แวะซือของฝากติดไม้ติด

มือทีศูนยร์วมของพืนเมือง (ละลายเงินวอน)  สาหร่ายหลากรูปแบบ หลากรสชาติ ขนมอร่อยต่างๆ ซีเรียลช็อคโก กาแฟ 

กระดูกมา้เจจูโด  ขนมโสม ชาโสม เครืองสาํอางโสม หมอนสุขภาพ  กิมจิ  เป็บโปโร้ (ป๊อกกีเกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) 

ของใชใ้นบา้น ลูกบอลซกัผา้  เครืองใชไ้ฟฟ้า ของทีระลึก เป็นตน้  

เยน็.....ขึนอยู่กบัวนัและเวลาทีเดินทาง  เหินฟ้ากลบักรุงเทพฯ 

บางสายการบินมชุีดกล่องสแนค็บลอ็กให้ผู้โดยสารบนเครืองบิน และมบีริการ Air Cafe จาํหน่าย  อาหาร เครืองดืม และขนมคบเคียว  

คาํ.....เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ 

รายการนีเป็นเพียงขอ้เสนอทตีอ้งไดรั้บการยนืยนัจากผูจ้ดัอีกครังหนึง   สงวนสิทธิในเรืองเทียวบินและตารางบินสายการบิน ราคา และ รายการ 

เปลียนแปลงหรือสบัเปลียนได ้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  ผูจ้ดัจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี เนืองจาก

เป็นการชาํระค่าทวัร์ในลกัษณะเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ เช่น ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระทาํที

ส่อไปในทางผดิกฎหมาย  เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง การถูกปฏิเสธในกรณีอืนๆ   ไม่รับประทานอาหารบางมือ ไม่เทยีวบางรายการ เป็นตน้ 

ขอบคุณทีมาของภาพดีดีจากการท่องเทียวเกาหลี  www.visitkorea.co.kr ภาพทังหมดทีแสดงใช้เพือประกอบความเข้าใจ 
 

เมนูอาหารทัวร์สําหรับคณะ (ภาพและคาํอธิบายอาหารทีแสดงใชเ้พือประกอบความเขา้ใจ) 

เมนูบาร์บีคิวไฟหรือบลูโกกิ เสริฟเป็นชุดกะทะ สําหรับ 4 ท่าน/โต๊ะ เป็นอาหารดงัเดิมของ

คาบสมุทรเกาหลี ก่อนเมนูคาลบี โดยนาํเนือหมูสไลดห์มกัซอสคนัจงัและเครืองปรุงรสต่างๆ เมือนาํมาปรุง

จะมีรสออกหวานนุ่ม  เวลาทาน นาํมาผดัย่างขลุกขลิกกบัซุปบลูโกกิบนกะทะแบนพร้อมผกักะหลาํและ

เส้นจนัทน์ โดยจะมีลกัษณะออกเป็นแบบนาํขน้ เพอืเป็นนาํซุปไวค้ลุกคลิกทานกบัขา้ว เสริฟพร้อมขา้วสวย

ร้อนและเครืองเคียงต่าง ๆ ประจาํวนัคู่โต๊ะ  

บุฟเฟ่ต์อร่อยลํา!!!  เมนูบาร์บีคิวปิงย่างสไตล์เกาหลี กินไม่อนั สําหรับ 4 ท่าน/โต๊ะ   กับ

หลากหลายสไตลข์องเนือหมู ไม่วา่จะเป็นแบบติดมนัสนัคอ แบบสามชนั แบบหมกัหวาน  เพิมเติมบริการ

เนือววั เนือไก่ ไส้กรอก แฮม เห็ด  อีกทงั ขา้วสวยหุง นาํซุปสาหร่ายมิยกกุก สลดั กิมจิ ใบผกักาดเขียวซงัซู 

เครืองปรุงนาํจิมเตา้เจียว (เครืองจิมหมกั ทีช่วยชูรสอย่างดี)  ของทานเล่น เช่น ขา้วเหนียวต๊อกโป๊ะกี ของ

หวาน และ เครืองเคียงต่างๆ ใหลิ้มลองกนั  



เมนูเปิบพิสดาร-ไก่ตุ๋นโสม  เสิร์ฟท่านละ 1 ตวั ในหมอ้ดินร้อน อาหารวงัในสมยัก่อน ตงัแต่สมยั

ราชวงศโ์ซซอน เชือกนัวา่บาํรุงและเสริมสุขภาพ  โดยใชไ้ก่ทีมีอายุวยัรุ่น ภายในตวัไก่จะมีขา้วเหนียว ราก

โสม พุทราแดงและเคลด็ลบัในการตุ๋นเพือให้รสชาติกลมกล่อม เนือไก่นุ่มและย่อย  เสริฟพร้อมเครืองเคียง

คู่โต๊ะ เช่น กกัตุกีหรือหวัไช่เทา้หมกัดอง หรือ กิมจิหมกัดอง และ เหลา้โสม เป็นตน้ 
 

เมนูอันดงจิมทัค หรือ ไก่ต้มแห่งเมืองอันดอง  เสริฟเป็นชุดจานยกัษ์ สําหรับ 4 ท่าน/โต๊ะ 

(เมืองอนัดงเป็นหนึงของร่องรอยสุดทา้ยทียงัคงเหลืออยูข่องเกาหลี เป็นขุมทรัพยที์มีค่าของประเพณีลทัธิ

ขงจือ)  อาหารจานนีถือเป็นอาหารพิเศษเมนูหนึง...บนโต๊ะอาหารของบา้นเศรษฐีในหมู่บา้นอนัดงในสมยั

ราชวงศ์โซซอน  อุดมไปดว้ยโปรตีนจากไก่ วิตามิน แร่ธาตุต่างๆ จากสารพดัผกั และวุน้เส้นจนัทเ์กาหลี 

อาหารมีรสจดัจา้นเผด็ๆ ร้อนๆ  เค็มๆ หอมๆ จากพริกทีได้ชือว่าเผด็ทีสุดในเกาหลี Cheong Yang Gochu 

และ ซอสแม๊กกี Ganjang   รสชาติเผด็เลก็นอ้ย เนืองจากว่าเป็นการหมกัซอสสูตรพิเศษของเกาหลี     

เมนูหม้อไฟชาบูเห็ด เสริฟเป็นชุดหม้อไฟ สําหรับ 4 ท่าน/โต๊ะ อาหารพืนเมืองของคาบสมุทร

เกาหลีตงัแต่สมยัมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี คลา้ยสุกีหมอ้ไฟ   โดยนาํเนือหมูสไลด ์ตม้รวมมิตรกบัผกั

ตามฤดู เห็ดเกาหลี วุน้เส้นหรือเส้นก๋วยเตียว  ใบบีซูหอม ในหมอ้ไฟ  เสริฟพร้อมนาํจิม ข้าวสวย และ 

เครืองเคียงต่างๆ    
 

Price & Conditions  

ราคานีเป็นราคาสําหรับนักท่องเทียวชาวไทยหรือผู้ถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านนั (นักท่องเทียวต่างประเทศ โปรดเช็ค)  
 

 เดินทางขนัตาํปกติ  25  ทา่นผูใ้หญ่ (ทีนงัจาํกดั จองและจ่ายก่อนไดสิ้ทธิก่อน จองหลงั อาจตอ้งเพิมค่าตวั)  

 หากตาํกวา่กาํหนด อาจจะไม่มีหวัหนา้ทวัรและอาจตอ้งมีการเปลียนแปลงราคา  หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีทีจะชาํระค่าบริการเพิม

เพือใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายินดีทีจะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค ์
 สงวนสิทธิในการปรับเปลียนราคาเพิม หากมีการปรับขึนของภาษีนาํมนัหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน คิดอตัรา ณ วนัที 25/01/19 

 สงวนสิทธิในเรืองเทยีวบินและตารางบิน ราคา และ รายการ เปลียนแปลงหรือสับเปลียนได ้ โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 
เด็ก 2-7 ปี :  หอ้งพกั = ผูใ้หญ่ 2 + เด็ก 1 ไม่มีเตียง |  เด็ก 8-12 ปี  หอ้งครอบครวั 

ทารก หมายถึง ผูโ้ดยสารทีมีอายตุาํกวา่ 24 เดือน ณ วนัทีเดินทางไปและวนัเดินทางกลบั กรุณาติดต่อเพือขอราคาพิเศษ 

เดก็ทารกสามารถเดินทางโดยนงับนหนา้ตกัของผูใ้หญ่  โดยอนุญาตใหเ้ดก็ทารกหนึงคนต่อผูใ้หญส่องคนเท่านนั และหา้มมิใหน้าํรถเขน็เดก็ หรือ

ทีนงัสาํหรับเด็กขึนบนเครืองบิน จาํนวนเดก็ทารกต่อเทียวบินถูกจาํกดัไวเ้พือความปลอดภยั และสายการบินสามารถปฏิเสธการนาํเดก็ทารก

เดินทางไปกบัท่าน  ส่วนผูจ้ดั เราคาํนึงถึงความปลอดภยัและเพือสร้างความสุขแก่คณะผูเ้ดินทาง 

ผูทุ้พลภาพ/มีปัญหาดา้นสุขภาพหรืออยูใ่นภาวะเจบ็ป่วย ขอใหแ้จง้ผูจ้ดัก่อนซือทวัร์ เพอืเช็คกบัทางสายการบินและผูใ้หบ้ริการ  เพราะอาจไม่

อนุญาตให้ใชอุ้ปกรณช่์วยเหลือต่างๆ ขึนเครืองบินได ้ เข่นนาํยา เขม็ฉีดยา เครืองใชแ้บตเตอรี หรือ เครืองหายใจ  

สตรีมีครรภ ์ขอใหแ้จง้ผูจ้ดัก่อนซือทวัร์  เพอืเช็คกบัทางสายการบนิและผูใ้หบ้ริการ   โดยทวัไป 

-อายุครรภไ์ม่ถึง  สัปดาห์ : ตอ้งลงนามยนิยอมในเอกสารจาํกดัขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน เมือทาํการเช็คอินเพือแสดงความ

ยนิยอมไม่ทาํการเรียกร้องใดๆ ต่อสายการบิน 

-อายุครรภใ์นช่วงสปัดาห์ที  สัปดาห์ ถึง  สปัดาห์ : แสดงใบรับรองแพทย ์ ยนืยนัสปัดาห์ทีตงัครรภแ์ละกาํกบัวนัทีไม่เกินสามสิบ ( ) วนันบั

จากเทียวบนิขาออกทีกาํหนดหรือเทียวบินขาเขา้ทีกาํหนด  และตอ้งลงนามยนิยอมในเอกสารจาํกดัขอบเขตความรับผดิชอบของสายการบิน  เมือ

ทาํการเช็คอินเพอืแสดงความยนิยอมไม่ทาํการเรียกร้องใดๆ ต่อสายการบิน 

-อายุครรภต์งัแต่สปัดาห์ท ี  ขึนไป: สายการบินปฏิเสธการให้บริการ 

 

 



ปกติผูจ้ดัจะส่งใบนัดหมายเตรียมตวัการเดินทาง ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ยประมาณ  -  วนั  
ข้อมูลสําหรับผู้เดนิทาง 

1. คนไทยถือหนงัสือเดินทางประเทศไทย ไม่ตอ้งยืนขอวีซ่าก่อนออกเดินทาง  

2. เตรียมหนงัสือเดินทางมีอายมุากกว่า 6 เดือน ณ วนัเดินทาง (ตอ้งมีหน้าว่างสาํหรับประทบัตราอย่างนอ้ย 2 หน้าเต็ม) เพือยนื ณ ด่านตรวจคน

เขา้เมือง   เนืองจากเคาเตอร์สายการบินหรือด่านตรวจคนเขา้เมืองอาจปฏิเสธการเดินทางของท่าน 

3. ค่าวีซ่าสาํหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว  กรุณาเตรียมเอกสารคือ  (1) พาสปอร์ต (2) ใบประจาํตวัคนต่างดา้ว (3) ใบสําคญัถินทีอยู ่(4) สําเนาทะเบียน

บา้น(ถา้มี) (5)รูปถ่ายสี 2 นิวท่านละ1รูป   

 ผู้จัดจะเป็นผู้ดาํเนินการยืนวซ่ีาให้ท่าน โดยท่านจ่ายค่าบริการต่างหาก (สําหรับหนังสือเดินทางต่างด้าวผู้ เป็นเจ้าของหนังสือเดินทาง

จะต้องทาํเรืองแจ้ง เข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยืนวีซ่า) สิทธิการออกวซ่ีาขึนอยู่กับสถานทตูเท่านัน 

4. ขอสงวนสิทธิไม่รับผดิชอบค่าเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ นามสกุล คาํนาํหนา้ชือ เลขทีหนงัสือเดินทาง และอนืๆ เพอืใชใ้น

การจองตวัเครืองบิน ในกรณีทีมิไดส่้งหนา้สาํเนาหนงัสือเดินทาง (พร้อมทงัหนา้เปลียนชือนามสกลุ ถา้มี) ใหก้บัทางผูจ้ดั 
 

Departure  มีนาคม 2019 (ทีนังจาํกัดในแต่ละวนั จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อาจต้องเพิมค่าตัว ) 

เช็คอนิ วันออกเดินทาง วันเดินทางกลบั 
ราคา/ท่าน

(บาท) 
ห้องเดียว+ หมายเหตุ 

วนัพุธ 20 มีนาคม 19 24 มีนาคม 19 16,900 5,900  

วนัพุธ 27 มีนาคม 19 31 มีนาคม 19 16,900 5,900  
 

Departure เมษายน 2019 (ทนีังจาํกัดในแต่ละวัน จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อาจต้องเพิมค่าตัว ) 

เช็คอนิ วันออกเดินทาง วันเดินทางกลบั 
ราคา/ท่าน

(บาท) 
ห้องเดียว+ หมายเหตุ 

วนัพุธ 03 เมษายน 19 07 เมษายน 19 17,900 5,900  

วนัพธุ 10 เมษายน 19 14 เมษายน 19 22,900 5,900 วนัหยดุสงกรานต ์

วนัพฤหสั 11 เมษายน 19 15 เมษายน 19 24,900 5,900 วนัหยดุสงกรานต ์

วนัพุธ 17 เมษายน 19 21 เมษายน 19 17,900 5,900  

วนัพุธ 24 เมษายน 19 28 เมษายน 19 17,900 5,900  
 

Departure พฤษภาคม 2019 (ทนีังจาํกัดในแต่ละวัน จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อาจต้องเพิมค่าตัว ) 

เช็คอนิ วันออกเดินทาง วันเดินทางกลบั 
ราคา/ท่าน

(บาท) 
ห้องเดียว+ หมายเหตุ 

วนัพุธ 01 พฤษภาคม 19 05 พฤษภาคม 19 17,900 5,900 วนัหยดุ 

วนัพุธ 08 พฤษภาคม 19 12 พฤษภาคม 19 16,900 5,900  

วนัพุธ 15 พฤษภาคม 19 19 พฤษภาคม 19 16,900 5,900  

วนัพุธ 22 พฤษภาคม 19 26 พฤษภาคม 19 15,900 5,900  

วนัพุธ 29 พฤษภาคม 19 02 มิถุนายน 19 15,900 5,900  
 

 

 

 



Departure มิถุนายน 2019 (ทนีังจาํกัดในแต่ละวัน จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อาจต้องเพิมค่าตัว ) 

เช็คอนิ วันออกเดินทาง วันเดินทางกลบั 
ราคา/ท่าน

(บาท) 
ห้องเดียว+ หมายเหตุ 

วนัพุธ 05 มิถุนายน 19 09 มิถุนายน 19 15,900 5,900  

วนัพุธ 12 มิถุนายน 19 16 มิถุนายน 19 15,900 5,900  

วนัพุธ 19 มิถุนายน 19 23 มิถุนายน 19 15,900 5,900  

วนัพุธ 26 มิถุนายน 19 30 มิถุนายน 19 15,900 5,900  

 

อตัรา

ค่าบริการ

รวม   

ตามรายการ:  ค่าตวัเครืองบินชนัประหยดั กรุงเทพฯ – อินชอน  – กรุงเทพฯ  ไปกลบัแบบหมู่คณะ ( ตามวนัเวลาทีระบุในตวั

เครืองบิน )  พร้อมทีพกั  3  คืน (ห้องละ  2-3  ท่าน) + อาหารเชา้ กลางวนั และเยน็หรือคาํ + บตัรเขา้ชมสถานที + รถนาํเทียวตาม

รายการ + สายการบินจํากัดนําหนักเพียงท่านละ 15 กก.  (ขึนอยูก่บันโยบายสายการบิน ไม่เกินจาํนวน 1-2 ชิน)  และถือ

ขึนเครืองได้อีกท่านละ 1 ชิน 10 กก. (ตามขนาดทีกาํหนดของสายการบิน ไม่รวมกระเป๋าสะพาย) +  ประกนัอุบติัเหตุตาม

กรมธรรม ์(ขันตาํวงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อายุ 75-85 ความคุ้มครองเหลือ 50% อายุ

ตาํกว่า 1 ปี หรือ อายเุกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจาํตัวหรือการถูกฆาตกรรมหรือถกูทาํร้ายร่างกาย) 

ตัวเครืองบินและค่าทวัร์ทีชําระแล้ว 

ตวัเครืองบิน ไปกลบัแบบหมู่คณะ ไม่สามารถ 

เปลียนเทียวบินไปหรือกลบั เปลียนวนัเดินทางไปหรือกลบั เปลียนชือผูเ้ดินทาง อพัเกรดทีนงั คืนค่าบตัรโดยสาร 

และหากยกเลิกการเดินทาง  ไม่มีระบบ คืนเงินบางส่วน    หากผู้โดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศ

เกาหล ีจากเจา้หนา้ทีแรงงานไทยหรือเจา้หนา้ทตีรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีตรวจคนเขา้เมืองทีประเทศเกาหลี ทาง

ผูจ้ดัและทางสายการบินจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเกิดขึนทุกกรณี  ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับทีประเทศเกาหลีเรียก

เก็บ  ผูโ้ดยสารต้องรอกลบัประเทศไทยในเทียวบินถดัไปทีมีทีนังว่างหรือตามวนัเดินทางของตวัเครืองบิน  ทงันีแลว้แต่ทาง

เจา้หนา้ทีตรวจคนและสายการบิน ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

โรงแรมทีพักทีระบุในรายการทัวร์ อาจมีการเปลียนแปลง เนืองจากเป็นทวัร์ราคาพิเศษ (โรงแรมทีพกัไม่ไดอ้ยู่ในใจกลางเมือง) 

ปกติผูจ้ดัจะแจง้ใหท้ราบก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ยประมาณ  -  วนั พร้อมทงัใบนดัหมายเตรียมตวัการเดินทาง 

รูปแบบห้องพักของโรงแรมจะแตกต่างกัน  รูปแบบห้องพกัของโรงแรมจะแตกต่างกัน และอาจมีสไตลก์ารตกแต่งทุกหอ้งไม่

เหมือนกัน ห้องพกัเดียว (Single เตียงเล็กมาตราฐาน 1 เตียง) ห้องคู่ (Twin เตียงเล็กมาตราฐาน 2 เตียง / Double เตียงใหญ่

มาตราฐาน 1 เตียง)  และห้องพกัแบบ  3 ท่าน (ห้องครอบครัว Family Room 1 เตียงใหญ่+1เตียงเล็ก) ห้องพกัอาจจะไม่ติดกนั ห้อง

มีขนาดกะทดัรัด มีหรือไม่มีอ่างอาบนาํ มีสิงอาํนวยความสะดวกครบ นาํดืมฟรีอยูใ่นห้องพกัจะมี 1 หรือ 2 ขวด (บางโรงแรมหรือรี

สอร์ท อาจไม่มีบริการนี)   ส่วนนาํแร่ยหีอ้และมินิบาร์ในโรงแรมราคาจะสูงกว่าปกติ  อาจมีบริการกาต้มนาํ+ชากาแฟฟรี ช่วงการ

จดังานระดบัเมือง ระดบัประเทศ ระดบันานาชาติ เช่น Trade Fair, Convention, Festival, Conference, Expo เป็นตน้ เป็นผล

ใหร้าคาโรงแรมสูงขึนมากและหอ้งพกัในเมืองเตม็  ผูจ้ดัขอสงวนสิทธิในการจดัทพีกัตามความเหมาะสม 

เมนูอาหารทัวร์  โดยปกติทางผูจ้ดัจะหลีกเลียงอาหารประเภทเนือววัเพือส่วนรวม จะบริการเป็นหมูหรือไก่หรือมือพิเศษตาม

รายการ โดยส่วนมากอาหารทวัร์มกัจะเป็นอาหารทานเพือโภชนาการและสุขภาพ จะไม่ออกรสจดั แบบอาหารทอ้งถิน เช่น หมู

ยา่งเกาหลี ไก่ตุ๋นโสม เกาหลีมีวฒันธรรมในการรับประทานอาหาร ซึงจะนิยมอาหารชนิดเดียว มกัจะเป็นการทานแบบแบ่งปัน คือ 

1 ชุดต่อ 4 ท่าน และมีเครืองเคียงแบบต่างๆ พร้อมขา้วสวย     การนาํเครืองดืมทงัประเภทแอลกอฮอลแ์ละไม่แอลกอฮอลเ์ขา้ไปใน

ร้านอาหาร ทางร้านอาจจะเก็บค่าบริการ หรือ ค่าเปิดขวดเสมอ      สาํหรับท่านทีมีขอ้จาํกดัทางดา้นอาหารหรือศาสนา ท่านอาจ

ตอ้งชาํระเพิมเติม หรือ เตรียมอาหารส่วนตวัไป ระหว่างมืออาหาร กรุณารอจนกว่าทางร้านอาหารเสิร์ฟอาหารสําหรับกรุ๊ปให้

เรียบร้อยก่อน จึงจะทาํอาหารพิเศษเสิร์ฟให้ท่านไดใ้นภายหลงั     เมนูอาหารอาจมีการเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ขึนอยู่

กบัสถานการณ์   เช่น เวลาออกหรือเวลาถึงของเทียวบินแต่ละสายการบิน  การจารจรบนทอ้งถนน  วนัเวลาเปิดปิดของร้านอาหาร  



หรือดว้ยสาเหตุต่างๆ  ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงหรือปรับปรุง   

ในกรณีทีเกิดเหตุใดๆ จนทําให้คณะทัวร์ไม่สามารถออกเดนิทางได้   เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลิกการเดินทางกะทนัหนั ทางสายการ

บินเรียกทีนงัคืนดว้ยเหตุผลของสายการบิน ฯลฯ ทางผูจ้ดัจะพยายามหาโปรแกรมอืนในราคาและช่วงเวลาใกลเ้คียงกนัทดแทน 

ขอให้ลูกคา้ตระหนกัดีวา่เหตุการณ์ดงักล่าวถือเป็นเหตุสุดวสิยัและเชือมนัวา่ผูจ้ดัไดพ้ยายามอยา่งสุดความสามารถ  โดยลูกคา้จะไม่

ยกเหตุขอ้นีมาเป็นขอ้เรียกร้องใดๆ กบัผูจ้ดั  หากลูกคา้ประสงครั์บเงินคืน ทางผูจ้ดัยนิดีคืนเงิน  

ราคา

ค่าบริการ

ไม่รวม  

 

ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ อาหารและเครืองดืมทีสงัเพิม โทรศพัท ์โทรสาร มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่าทาํหนงัสือเดินทาง ค่าซกัรีด  ค่า

สัมภาระทีเกินชินหรือนําหนักเกินสายการบินกาํหนด  ค่าวีซ่าพาสปอร์ตต่างด้าวหรือต่างชาติ  ค่าภาษีการบริการ  3%  

ภาษีมูลค่าเพิม  7%    

จดัเกบ็ 50,000 วอน ทีสนามบินสุวรรณภูมิ ( ค่าบริการของ คนขบัรถ+ไกด์ )  

*** หวัหนา้ทวัร์แลว้แต่ความพึงพอใจของท่าน *** 

เงือนไขใน

การจอง   

ปกติมัดจําท่านละ 5,000 บาทต่อท่าน  โดยตอ้งดาํเนินการโอนเงินภายใน 1-2 วนันบัจากวนัทีทาํการ

จองและส่งใบเรียกเกบ็เงิน  และ ชาํระส่วนทีเหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 30 วนัก่อนเดินทาง  

ช่วงเทศกาล High Season (เทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วนัแรงงาน วนัฉตัรมงคล  วนัหยดุสาํคญัทาง

ศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือนธนัวาคม)  หรือ เทียวบินเหมาลํา  มัดจําท่านละ 10,000 บาทต่อท่าน โดย

ตอ้งดาํเนินการโอนเงินภายใน 1-2 วนันบัจากวนัทีทาํการจองและส่งใบเรียกเก็บเงิน  และ ชาํระส่วนทีเหลือก่อน

วนัเดินทางอยา่งนอ้ย  35 วนัล่วงหนา้  หากไม่ชาํระมดัจาํตามกาํหนด ขออนุญาตตัดทีนังให้ลูกค้าท่านอืนทีรออยู่   การชาํระ

ไม่ครบ ทางผูจ้ดัถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงือนไข หรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดใด ผูจ้ดัมีสิทธิ

ยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทางและขอสงวนสิทธิในการคืนเงินตามเงือนไขการยกเลิก 

การยกเลกิ

การจอง   

 

1) การยกเลิกการจองนนั จะตอ้งแฟ็กซ์หรืออีเมลแ์จง้ยกเลิกการจองล่วงหนา้อยา่งน้อย  30 วนัทาํการ ก่อนการเดินทาง โดยจะยึด

เงินมดัจาํ 5,000 บาท  ยกเวน้ช่วงเทศกาล High Season (เทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วนัแรงงาน วนัฉัตร

มงคล  วนัหยดุสาํคญัทางศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือนธนัวาคม)  จะยึดเงินมดัจาํ 10,000 บาท      

2)  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-24 วนั - เก็บค่าใชจ่้าย 10,000  ยกเวน้ช่วงเทศกาล High Season  12,000 - 18,000 บาท   

3)  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-23 วนั - เก็บค่าใชจ่้าย 80% ของราคาทวัร์  ยกเวน้ช่วงเทศกาล High Season  เก็บค่าบริการ 100%   

4)  ยกเลิกก่อนการเดินทางวนัเดินทาง หรือ 1-14 วนั - เก็บค่าบริการทงัหมด 100%   

(ราคาทัวร์เป็นการซือขาดแบบมเีงือนไขกับทางสายการบินและทางผู้จัดทัวร์เส้นทางเกาหลี จะไม่มีการคืนเงินมัดจาํหรือค่าบริการ

ทังหมดไม่ว่ากรณีใดใด) โดยเฉพาะช่วงเทศกาล High Season หรือ ฤดูกาลท่องเทียวของเกาหลี    

การคืนเงินทุกกรณี  ผูมี้ชือในเอกสารการจอง จะตอ้งอีเมลล ์หรือ เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนทีทาํการของผูจ้ดัอย่าง

ใดอยา่งหนึงเพอืทาํเรืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอาํนาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอาํนาจ หลกัฐานการ

ชาํระเงินค่าบริการต่างๆ  และหน้าสมุดบญัชีธนาคารทีตอ้งการใหน้าํเงินเขา้ใหค้รบถว้น 

สายการบินและตัวเครืองบนิ 

ในการสํารองทีนงัและการใส่ชือในระบบสํารองทีนัง  ผูเ้ดินทางตอ้งส่งสําเนาของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ทีชดัเจน หรือ ส่งรายละะ

รายละเอียดทสีายการบินตอ้งการ (ภาษาองักฤษ) เช่น คาํนาํหน้าชือ ชือและนามสกุล วนัเดือนปีเกิด เลขทีพาสปรอต วนัหมดอายุ ( โดยเซ็นตชื์อ

และเขียนยนืยนัรับรองเอกสารเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ทางผูจ้ดั )  หากไม่มีการส่งขอ้มูลทงัหมดในพาสปรอตเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหท้างผูจ้ดั 

และเกิดการออกชือนามสกุลในตวัหรือบตัรโดยสารผิดพลาด อาจมีผลใหผู้โ้ดยสายจะตอ้งรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใหม่ทีจะเกิดขึนทงัหมด และ

สายการบินไม่มีระบบเสียค่าใชจ่้ายเพือแกไ้ขตวัสะกดคาํนาํหน้าชือ / ชือ / นามสกุล หรือ การเปลียนชือผูเ้ดินทาง 

หากท่านต้องซือบัตรโดยสารภายในประเทศ  (เครืองบิน รถทัวร์, รถไฟ) เพือไปและกลับกรุงเทพฯ    กรุณาเลือกซือบตัรโดยสาร

ภายในประเทศประเภททีสามารถเลือนวนัและเวลาการเดินทางได ้     ทงันีเพอืป้องกนัปัญหาเทียวบินล่าชา้หรือการเปลียนแปลงเวลาของเทียวบิน



หรือการเปลียนแปลงวนัเดินทาง 

ตัวสายการบินไม่สามารถระบุทีนัง ซือแบบใช้วิธี RANDOM คือสุ่มเลือกทีโดยระบบสายการบิน   การจดัทีนังบนเครืองบิน 

เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนด ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้แต่จะทาํการ Request ให้ไดเ้ท่านนั    

การเช็คอนิตัวเดนิทางทเีคาเตอร์สายการบนิ  เงือนไข 

 เคาน์เตอร์เช็คอินจะเปิดให้บริการก่อนเวลาเครืองออกสาม ( ) ชวัโมง เคาน์เตอร์ จะปิดใหบ้ริการก่อนเวลาออกเดินทาง  (90) นาที  ผูโ้ดยสาร

จาํเป็นตอ้งดาํเนินการใหเ้รียบร้อยภายในระยะเวลาทีไดร้ะบุไว ้ทงันีไม่วา่ในกรณีใดๆ  สายการบินสงวนสิทธิในการปฏิเสธการเดินทาง โดย

ไม่มีการคืนเงินค่า โดยสารทที่านไดช้าํระไปแลว้  

 ไม่แสดงตนหรือยนืยนัความเป็นตวัทา่นต่อพนกังานของสายการบิน 

 ไม่อาจแสดงเอกสารไดอ้ยา่งครบถว้นและถูกตอ้ง (เอกสารการเดินทางทชีาํรุดไม่สมบูรณ์จดัว่าเป็นเอกสารทีไม่ถูกตอ้ง)  

 สาํหรับท่านตอ้งมีตราอนุญาตเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ (วซ่ีา) ซึงจาํเป็นต่อการเดินทางไปยงัสถานทีต่างๆ   หรือ  เอกสารการเจง้เขา้

แจง้ออก   หรือ  เอกสารดา้นการทาํงาน Work Permit 

 กระทาํการประทุษร้ายแก่พนักงานของสายการบิน หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย ณ เคาน์เตอร์ของสายการบิน หรือดูหมิน เหยียดหยาม

พนกังานของสายการบินไม่ว่าโดยการกระทาํหรือโดยวาจา 

 หากรัฐบาลหรือหน่วยงานอืนไม่อนุญาตใหท้่านเดินทางหรือขึนเครืองบิน 

 หากสายการบินเห็นควรว่าไม่สมควรแก่การเดินทางเนืองจากอาการเมาสุราหรือมีลกัษณะอาการทีเป็นอนัตรายอย่างเห็นได้ชดัในทาง

การแพทย ์และ/หรือ  หากสายการบินเห็นควรว่าไม่เหมาะสมในการเดินทางโดยเหตุผลทางการแพทย ์หรือเงือนไขทางการแพทยข์องท่าน

อาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพแก่ผูโ้ดยสารอืน 
 

อุ่นใจเพมิ  เนืองจากการเดินทางนนัเต็มไปดว้ยความเสียง และความรับผิดชอบของทางสายการบินทีมีต่อผูโ้ดยสารนนั

มีจาํกดั ดงันนัจึงแนะนาํให้ ซือประกนัภยัการเดินทางและสุขภาพเพมิเติม ท่านสามารถเลือกซือความคุม้ครองตามทีท่าน

ต้องการ โดยเฉพาะกรณี เกิดเหตุเจ็บป่วยจะมีความสามารถในการจ่ายค่ารักษาได้ เนืองจากหากเกิดเหตุดังกล่าวขึนใน

ต่างประเทศ เช่น ประเทศเกาหลีใต ้จะมีค่าใชจ่้ายทีสูงมาก 

เพือความคุ้มครองบาดเจบ็ เจ็บป่วย ไฟล์ยกเลกิ ตกเครือง ยกเลกิเดนิทาง กระเป๋าหาย พาสปรอร์ตหาย ทีมแพทย์แกเฉิก 

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

 แผนคุ้มครองสุขภาพ เพยีง 500 บาท  รักษาพยาบาล+สุขภาพ – อุบติัเหตุ – ยา้ยฉุกเฉิน+ส่งศพ – ทีมแพทยฉุ์กเฉิน – 

ยกเลิกการเดินทาง – ลดจาํนวนวนัเดินทาง – กระเป๋าเดินทางหายหรือเสียหาย – ความล่าชา้ของระบบขนส่งมวลชน – ความ

ล่าชา้ของสัมภาระ – การจีโดยสลดัอากาศ – การพลาดต่อเทียวบิน – พาสปอร์ตหาย – ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก – เงิน

ชดเชยระหวา่งรักษาตวัในต่างประเทศ 



ขอ้ตกลงและเงือนไขการเดินทางท่องเทียวกบัเรา 
 จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ทีประสงคจ์ะไปท่องเทียวตามรายการของทัวร์ทุกวนัเท่านัน  หากท่านไม่สามารถร่วมทวัรทุ์กวนั แค่สมคัรมาร่วมทวัร์

เพียงเพือการใชต้ัวเครืองบินและทีพักในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวรใ์นบางวัน ทางบริษัทจะคิดค่า
ดาํเนินการในการแยกท่องเทียวเอง 300 USDต่อท่าน  (ก่อนซือทัวร ์จะตอ้งแจง้ความประสงค์ทีเป็นจริง เพือทางผูจ้ัดจะไดคิ้ด
ค่าบริการทีเหมาะสม)   หมายเหต ุหากการไปพบเพือนหรือญาติหรือไปติดต่อธุรกิจหรือท่องเทียวอิสระ ทําหลังจากทีรายการเสร็จสินในแต่ละ
วนัแลว้ ไม่เป็นเหตุทีทางผูจ้ดั จะตดัการใหบ้ริการท่านแต่อย่างใด  

 ขอสงวนสิทธิในการขายหรือไม่ขายใหแ้ก่ท่านทีตอ้งใชร้ถเข็น หรือ มีโรคประจาํตวับางอย่าง หรอื ทอ้งอ่อนหรือทอ้งแก่มาก หรือ มีเด็กอายุ 1-2 ปี 
หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุสงฆ์ หรือ นักบวช (ก่อนซือทัวร ์จะตอ้งแจง้ เพือหาขอ้ตกลงร่วมกนั เพราะเราคํานึงถึงความปลอดภัยและเพือสรา้ง
ความสุขแก่คณะผูเ้ดินทาง)   

 ขอสงวนสิทธิไม่รบัท่านผูเ้ดินทางทีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศเกาหลีใตเ้พือไปทํางาน หรือเพอืการอืนใดอนัมิใช่การท่องเทียว  
 การเปลียนแปลงรายการท่องเทียวในทุกการเดินทางอาจเกิดการเปลียนแปลง  ดังนี รายการท่องเทียว เมนูอาหาร โรงแรมทีพกั รถทัวรใ์นแต่ละ

วนัทีไดจ้ดัเตรียมไว ้(ทังชว่งนําเสนอ ช่วงสรุป และช่วงเดินทางจริง) ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงหรือปรบัปรุง  โดยพยายามทีจะตามรายการ
สรุปใหต้รงมากทีสุด หรือในระดบั หรือในคุณภาพทีใกลก้นัมากทีสุด 

 ขอสงวนสิทธิปฏิเสธความรบัผิดชอบค่าเสียหายทีเกิดกบัชวีติ ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกทํารา้ย ความตาย อุบัติเหตุต่างๆ  สูญหายในทรพัยสิ์น
หรืออยา่งอืน การนัดหยุดงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวตัิ  และอืนๆ ทีเกิดขนึทางตรงหรือทางออ้ม  

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทนหรือหน่วยงานทีเกียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปลียนแปลง การบริการจากสายการบิน ( ความสูญหายหรือ
เสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ของเทียวบิน การยกเลิกเทียวบิน มีการยุบเทียวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลียนแปลง เนืองจาก
สายการบินพิจารณาสถานการณ์แลว้ว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย ์หรือเหตุผลทางดา้นความปลอดภยั เป็นตน้  โดยจะ
ปฏิบัติตามเงือนไขและขอ้จาํกัดความรบัผิดชอบของแต่ละสายการบิน )  บริษัทขนส่ง  รถโดยสาร  เรือบริการ หรือ หน่วยงานทีใหบ้ริการ  ทีจะ
ส่งผลทาํใหเ้สียเวลาหรือยกเลิกรายการท่องเทียวทัวรบ์างรายการหรือทังหมด  ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกรอ้งค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทังสิน 
ทงัค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรูส้ึก และค่าใชจ้า่ยทีบริษัทจ่ายไปแลว้ เป็นตน้   ขอใหท้ราบว่า  ผูจ้ดัจะดําเนินโดยสุดความสามารถทีจะ
ประสานงานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้ แต่จะไม่คืนเงิน  

 มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทังสินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อํานาจของผูจ้ดักาํกบั  
 ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี เนืองจากเป็นการชาํระค่าทัวร์ในลักษณะเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ เช่น ไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระทําทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้ง การถูกปฏิเสธในกรณีอืนๆ   ไม่รบัประทานอาหารบางมือ ไม่เทียวบางรายการ เป็นตน้ 

 ขอความร่วมมือในเรืองความประพฤติของคนเดินทางหากผูจ้ดัหรือตัวแทนของประเทศทีท่านไดเ้ดินทางมา เดินทางไปสู่ หรือเดินทางผ่าน  เห็นว่า
ผูโ้ดยสารประพฤติตนทีอาจก่อใหเ้กิดอันตรายต่อผูเ้ดินทางอืนๆ หรือทรพัย์สิน หรือขดัขวางการปฏิบัติหน้าทีของเจา้หน้าที (ตัวแทน) หรือไม่
ปฏิบัติตามคําชีแจงของเจา้หน้าที (ตัวแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามทีเห็นสมควรเพือป้องกนัไม่ใหค้วามประพฤติดังกล่าวดําเนินต่อไป ซึง
รวมไปถึงการยบัยงั และปฏิเสธใหบ้ริการ 

 การชอ้ปปิงการเลือกซือของนักท่องเทียว เป็นส่วนหนึงของการท่องเทียว โดยเฉพาะการท่องเทียวประเทศเกาหลีใต ้ซึงเป็นแหล่งชอ้ปปิงทีคนไทย
ชืนชอบ   โปรแกรมทัวร์อาจจะมีการรายการพาไปชอ้ปปิงยงัสถานทีต่างๆ โดยการเลือกซือของทุกอย่างเป็นเรืองการตัดสินใจส่วนตัวเสมอ  และ 
ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธิไม่รบัผิดชอบทุกการซอืของท่าน 

 กระเป๋าลูกคา้ตอ้งยอมรบัในความเสียงของกระเป๋าทุกใบของตัวเอง (ท่านสามารถเลือกซือประกนัเพิม เกียวกับสมัภาระกระเป๋า เพราะสายการบิน
มีกาํหนดการจาํกดัความรบัผิดชอบต่อสมัภาระ)  ทางทัวรจ์ะไม่รบัผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าชา้ อุบัติเหตุ ทีเกิดจากกรณีใดๆ ทังสิน  ซึง
ลูกคา้ตอ้งเขา้ใจว่า โดยปกติทุกฝ่าย เช่น คนขบัรถ  มคัคุเทศก์ หรือ หวัหน้าทัวร ์ ถึงแมจ้ะพยายามในการดูแลและระวงัเรืองสมัภาระกระเป๋า
เดินทางลูกคา้ 

ผูร้ว่มเดนิทางตกลงปฏบิัตติามขอ้กาํหนดและเงือนไขการเดินทางนีทุกประการและในกรณีมีขอ้พิพาท ใหถ้อืคาํตดัสินของผูจ้ดัเป็นทีสินสุด 

 


