
  
 

 
 

 
 

 

Beautiful Korea เกาหลี 5 วัน บนิมนีาคมถงึพฤษภา18 

เส้นทางพเิศษ ชวนคณุไปเริงร่าเยน็สบาย ช่วงเทศกาลใบไมผ้ลิบาน 

ไฮไลทเ์มษายน! ฉลองเทศกาล ดอกซากรุะเกาหลี (พ็อตโกตบาน) 
ที�ไหน? #เมืองฮวาซอน #เมืองโซกโช #ภเูขาสี�ฤดโูซรคัซาน #เอเวอรแ์ลนด ์#ภเูขานมัซาน  
#สวนสาธารณะยออิโด #กรงุโซล #พ็อตโกตบานสะพรั �งขาวอมชมพชูว่งใบไมผ้ลิที�เกาหลี 

 (การบานของดอกพอ็ตโกตแต่ละสถานที�แต่ละปี ประมาณช่วง 08-22 เมษายน ซึ�งอาจจะคลาดเคลื�อนตามสภาวะอากาศ)   
จาํนวนวนั ราคาเริ�ม (บาท) เดินทาง สายการบิน กรุ๊ปคณะ ปกติ 

   5 วนั 15,900 มีนาคมถึงพฤษภา18 Budget Airlines 25-31 ท่านต่อคณะ 
โปรแกรมท่องเท ี�ยว  เมืองฮวาซอน (โอโซนเกาหลี Eco Paradise สดุชายแดนเกาหลีใต)้  จดุรวมพลโอป้ป้าเกาหลี
กว่า 20,000 นาย เพื�อภารกิจ “ ชีวิตนี8เพื�อชาตแิละรกันี8เพื�อคนที�รกั “  สะพานอิสรภาพ  สะพาน O2 แห่งป่าเขาลาํเนา
ไพร สายนํ8าคู่รัก แวะทักทายอาจมูา้ที�ตลาดพื8นเมือง  กิจกรรมทางนํ8าและบกที�รอทา้ยทายท่าน – ดินแดนแห่งความ
สนกุหฤหรรษแ์ละไฮเทคเต็มรปูแบบ ดว้ยบัตร Magic Pass #สวนสนกุลอ๊ตเตเ้วิลด ์พิพิธภณัฑพื์8นบา้นเกาหลี Lotte 
World Folk Museum – ผ่านถนนเซจอง - ผ่านชมบลเูฮา้ส ์– เรียนร ูวิ้ธีการทาํคิมบับ (ขา้วห่อสาหร่าย) – พระราชวัง
โบราณ – ศนูยโ์สมเกาหลี – เครื�องสาํอางเกาหลี – ภเูขานมัซาน หอยคอย N Tower - ย่านแฟชั �นฮิปเมียงดอง  

น ั�งกระเชา้ข ึ"นจุดชมววิของภูเขาส ี�ฤดูอุทยานแห่งชาตโิซรคัซาน (สวสิเซอร์แลนด์เกาหล)ี และ วดัชนิฮนึซา 

ว๊าววว ฟร ี! บุฟเฟ่ต์อาหารกลางวนั บนเรอืสาํราญ Ara Cruise 
Itinerary  Beautiful Korea  เกาหลี 5 วัน บนิมนีาคมถงึพฤษภา18 



  
 

จาํนวนวนั ราคาเริ�ม (บาท) เดินทาง สายการบิน กรุ๊ปคณะ ปกติ 

   5 วนั 15,900 มีนาคมถึงพฤษภา18 Budget Airlines 25-31 ท่านต่อคณะ 
วนัเดินทาง 5 วนั 3 คืน (พกั 1 คืน @คงัวนัโด + พกั 2 คืน @ กรุงโซลหรือเคียงกีโด) ระดบั  3 ดาวเกาหลี 

รถโคช บริการดว้ยรถซึ�งมีขนาดของรถจะเป็นไปตามจาํนวนของผูโ้ดยสาร ปกติก 25 หรือ 30 หรือ 40 หรือ 45 ที�นั�ง   

อาหาร อาหารเชา้@โรงแรม 3 มื5อ อาหารกลางวนัและคํ�า@หอ้งอาหารทอ้งถิ�น 6 มื5อ ฟรี ! นํ�าแร่ดืมบนรถวนัละ � ขวด 

มคัคุเทศก ์ ชาํนาญเส้นทางเกาหลีโดยตรง             

ขอบคุณทีมาของภาพดีดีจากการท่องเทียวเกาหลี  www.visitkorea.co.kr   ภาพทั�งหมดทีแสดงใช้เพือประกอบความเข้าใจ 
เที�ยวบิน ขอสงวนสิทธิ: เปลี�ยนแปลงเที�ยวบินและตารางการบินของสายการบินตามที�ไดอ้นุมติั 

(ทีนังจาํกัดในแต่ละวนั จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อาจต้องเพิมค่าตั:ว ) 

สายการบิน BKK-ICN เวลาออก เวลาถึง ICN-BKK เวลาออก เวลาถึง 

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 

Eastar* Jet (ZE) ZE512 2225 0620+1 ZE511 1740 2125 
T’way (TW) TW102 0125 0835 TW101 2005 0010+1 

โปรดตรวจสอบ อาย ุของหนงัสือเดินทาง ( Passport ) วา่จะตอ้งคงมีอายเุหลือ ณ วนัเดินทาง มากกวา่ ; เดือนขึ5นไป 

และหนงัสือเดินทางเหลือหนา้กระดาษเพียงพอใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจคนไดป้ระทบัตรา หนงัสือเดินทางอยูใ่นสภาพที�ดี (ไม่ชาํรุด) 

วนั รายการท่องเที�ยว B L D 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ    - - - 

วนัที�สอง สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต ้  –  มหัศจรรยว์นัเมืองฮวาซอน Hwacheon  (เมืองตกปลา

นํ0 าแข็งในฤดูหนาว)  เมืองแห่งโอโซนเกาหลี Eco Paradise สุดชายแดนเกาหลีใต ้จุดรวมพลโอป้ป้าเกาหลี

กวา่ 20,000 นาย เพื�อภารกิจ “ ชีวตินี0 เพื�อชาติและรักนี0 เพื�อคนที�รัก “ (หากเวลาอาํนวยและได้รับอนุญาติ  แถม

ฟรี ! แอบส่องเกาหลีเหนือ ที"  หอสังเกตุการณ์ ) สะพานอิสรภาพ  สะพาน O2 แห่งป่าเขาลาํเนาไพร สายนํ0 า

คู่รัก แวะทักทายอาจูมา้ที�ตลาดพื0นเมือง อีกทั0 งกิจกรรมหลากหลายทางนํ0 าและทางบกที�รอให้ท่านได้มา
เลือกใชบ้ริการ (ค่าใช้จ่ายไม่ได้รวมไว้ในค่าทัวร์) เช่น การปั�นเรียวไบท์ Rail Bike  ขี�เรือถีบ การพายเรือแคนู 
การพายเรือคายคั  การโดดหอ การเก็บโสมเกาหลีและปรุงเป็นอาหาร  เป็นตน้  

� พกัที�จงัหวดัคงัวอนโด 1 คืน (รีสอร์ท หรือ โรงแรม)  

- X X 

วนัที�สาม คงัวอนโด –  นั�งกระเชา้ขึ0นจุดชมววิของภูเขาสี�ฤดูอุทยานแห่งชาติโซรัคซาน (สวิสเซอร์แลนด์เกาหลี)  ขอพร

วดัดงัชินฮึงซา  – กรุงโซล – ศูนยเ์ครื�องสาํอางเวชสาํอาง –  เที�ยวครบสูตร ดว้ยบตัร Magic Pass Ticket 
สวนสนุกลอ็ตเตเ้วลิด ์กบัเครื�องเล่นหลากชนิดทั5งในร่มและกลางแจง้ เอด็เวนเจอร์กบัการผจญภยัต่างๆ หรือจะ
ขา้มสะพานไปยงัเกาะมหัศจรรย ์Magic Island ที�เต็มไปดว้ยเกาะแห่งการคน้หา ตั5งอยูใ่จกลางทะเลสาบ 

เยี�ยมชมพิพิธภณัฑพื์5นบา้นเกาหลี Lotte World Folk Museum  และ ขบวนพาเหรดโชวสุ์ดอลงัการ 
(ตามรอบจดัแสดงของทางสวนสนุก)  

� พกัที�กรุงโซลหรือเคียงกีโด 2 คืน  (พกัระดบั 3 ดาวเกาหลี) 

X X X 

วนัที�สี� กรุงโซล–  ศูนยฮ์๊อกเก็ตนามู – เรียนรู้วิธีการทาํคิมบบั (ขา้วห่อสาหร่าย) + ฟรี!!! แต่งชุดฮนับก – ศูนย์

นํ0 ามนัสนเขม็แดง Red Pine –  ดิวตี0ฟรี – ยา่นแฟชั�นสุดฮิปเมียงดอง " ถนนแฟชั�นของเกาหลี "   

� พิเศษ ! บุฟเฟ่ตบ์นเรือสาํราญ Ara Cruise 

X X - 



  
 

� พกัที�กรุงโซลหรือเคียงกีโด 2 คืน  (พกัระดบั 3 ดาวเกาหลี) 

วนัที�หา้ กรุงโซล  – เยี�ยมชมพระราชวงัถ็อกซูคุง –  เดินเลาะถนนเลียบกาํแพงหินสีนํ0 าตาลเทาสวยงาม – ผ่านถนนเซ

จอง – ผา่นชมบลูเฮาส์ – ภูเขานมัซานหอคอย N Tower  สายเคเบิ0ล Love Rock Cable  (ค่าบตัรลิฟท์ขึ0นสู่จุด

ชมววิบนหอคอย ไม่รวมไวใ้นค่าทวัร์) – ศูนยโ์สมเกาหลี– แวะซื0อของฝากติดไมติ้ดมือที�ศูนยร์วมของพื0นเมือง 
(ละลายเงินวอน) – สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ 

X X - 

อาหาร เมนูจดัเตม็เพื�อสุขภาพหลากหลายไม่ซํ5 ากนั #หมูหมึกโอซมั  #บาร์บีคิวไฟหรือบลูโกกิ  #หมอ้ไฟเห็ดโพซดชาบู  #ไก่ตุ๋นโสม  #หมูยา่ง
คาลบี5   # พิเศษ ! บุฟเฟ่ตบ์นเรือสาํราญ Ara Cruise 
 

DAY วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ    เชา้ กลางวนั เยน็หรือคํ�า 

1 
เจ้าหน้าที�รอต้อนรับดูแล มอบเอกสาร และอธิบายเพิ�มเติม  (นัดหมายแต่ละคณะ

ก่อนออกเดินทาง 3 ชั�วโมงล่วงหน้าก่อนเครื�องออก)   
- - - 

คํ�า หน้าเคาน์เตอร์ สายการบิน ใกล้ประตูทางเข้า  

พร้อมกนัที�ชั5น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เช็คอินหมายเลข  F   Jeju Air (7C) หมายเลข   3-4 

พร้อมกนัที�ชั5น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เช็คอินหมายเลข  D   Jin Air (LJ) หมายเลข   4-5 

พร้อมกนัที�ชั5น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เช็คอินหมายเลข  M   Eastar* Jet  (ZE) หมายเลข  5-6 

พร้อมกนัที�ชั5น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เช็คอินหมายเลข  L   T’way   (TW) หมายเลข  5-6 

การอนุญาตให้ท่านผ่านด่านตรวจคนออกนอกประเทศไทย และ ผ่านด่านตรวจคนเข้าประเทศเกาหลีเพื อการท่องเที ยว เป็น
อาํนาจของเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้ออกเมืองของประเทศไทยหรือประเทศเกาหลีในการพิจารณาและอนุญาตให้เดินทางออกจาก
ประเทศไทย หรือ ใหพ้าํนกัอยูใ่นประเทศกาหลีใตเ้พื�อการท่องเที�ยว ทางผูจ้ดัไม่มีอาํนาจและไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

หากท่านต้องซื#อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื อไปและกลับกรุงเทพฯ 
กรุณาเลือกซื0อบตัรโดยสารภายในประเทศประเภทที�สามารถเลื�อนวนัและเวลาเดินทางได ้

ทั0งนี0 เพื�อป้องกนัปัญหาเที�ยวบินล่าชา้หรือการเปลี�ยนแปลงเวลาของเที�ยวบินหรือการเปลี�ยนแปลงวนัเดินทาง 
 

ขอ้แนะนาํ 
• หากท่านมีปัญหาเรื�องอาหารกรุณาแจง้ทางผูจ้ดัทราบล่วงหนา้ 

• หา้มนาํผลไมแ้ละเนื5อสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศเกาหลีใต ้หากพบจะตอ้งเสียค่าปรับ 

• เตรียมสมัภาระขนาดกลาง เนื�องจากโรงแรมที�พกัในเกาหลีไม่มีบริกรช่วย (แนะนาํ ตลอดทริปจะตอ้งดูแลกระเป๋ายกขึ5นลงห้องดว้ยตวัท่าน
เอง เพื�อป้องกนัหลายกรณีที�อาจเกิดขึ5นได)้   

• กระเป๋าทุกใบจะตอ้งฝากใหก้บัทางเจา้หนา้ที�สายการบินดว้ยตวัท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภยัของสายการบิน 

• ทรัพยสิ์นมีค่าและแตกหกัง่าย  เช่น เงิน อญัมณี  อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ กลอ้งถ่ายรูป อุปกรณ์วีดีโอ เอกสารที�แลกเปลี�ยนเป็น
เงินได ้ เอกสารทางธุรกิจ หนงัสือเดินทาง เก็บติดตวัเสมอ 

• สนามบินสุวรรณภูมิ  “ ไม่มีการประกาศเรียกลูกคา้ขึ5นเครื�อง ”  กรุณารอที�ประตูขึ5นเครื�องอยา่งนอ้ย 30 นาที ก่อนเวลาเครื�องออก 

นาํเสื5อแจ็คแก็ตติดตวัขึ5นเครื�องดว้ย เพราะอากาศอาจจะเยน็และเพื�อการพกัผอ่นที�อบอุ่น  (สาํหรับ มือใหม่ หรือ คนกลวัวนัแรกๆ จะ jetlag หรือ
อาการเมาเวลาจากการเปลี�ยนโซนเวลาของโลก แนะนาํ :  นอนใหม้ากที�สุด หรือ ทานยาแกเ้มา เพราะมีมีฤทธิ: ทาํใหน้อนหลบั ไม่ดื�มสุราหรือของ
มึนเมา และดื�มนํ5 ามากๆ) 
 

DAY วนัที�สอง  สนามบินนานาชาติอนิชอน ประเทศเกาหลใีต้  –  คังวนัโด เชา้ กลางวนั เยน็หรือคํ�า 

2 เวลาที�เกาหลีใตเ้ร็วกวา่ไทย 2 ชั�วโมง | เวลาบินประมาณ 5-6 ช.ม. - x x 



  
 

ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต ้โดยสายการบิน   JIN AIR (LJ), JEJU AIR (7C), Eastar* Jet (ZE), T’way (TW)  
บางสายการบินมีชุดกล่องสแนค็บลอ็กให้ผู้โดยสารบนเครืองบิน และมีบริการ Air Cafe จาํหน่าย  อาหาร เครืองดืม และขนมคบเคี�ยว 

เชา้ ICN Landing  ถึงสนามบินนานาชาติอินชอน หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้   

รถโคช๊พาท่านขา้มทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพื�อความหวงัในการรวมชาติที�ยาวกวา่ 4.42 กม.  มี

ยอดโดมสูง BCD เมตร  ไปยงัจุดหมายปลายทางการท่องเที�ยวของวนันี0  

เพื�อใหร้ายการท่องเที�ยวเป็นไปตามกาํหนดการ  ทางคณะทวัร์จะออกเดินทางจากสนามบินหลงัเวลาเครื�องลง
ประมาณ 1.40 ชั�วโมง ท่านที�ติดสัมภาษณ์ที�ด่านตรวจคนเขา้เมือง  หากท่านผา่นเขา้เมืองเรียบร้อย ท่านตอ้ง

เดินทางไปพบกบัคณะทวัร์ดว้ยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทางผูจ้ดัได ้ 
มหัศจรรย์วนัพกัผ่อน 1 วนัเต็มที� เมืองHwacheon  เมืองแห่งโอโซนเกาหลี 

Eco Paradise สุดชายแดนเกาหลีใต ้ นํ5 าใสสะอาด ภูเขาสวย อากาศบริสุทธิ:  

อนุรักษ์วิถีชีวิตดั5งเดิมให้เขา้กบัยคุชีวิตดิจิทอลไดอ้ย่างลงตวัดว้ยกนัยงัลงตวั  ที�ตั5ง
เทศกาลหน้าหนาวอันดับ 1 เกาหลี - เทศกาลตกปลานํ5 าแข็ง Sancheoneo 

(Moutain Trout) Ice Festival @เมือง Hwacheon   
 

เที�ยง เมนูบาร์บีคิวไฟหรือบลูโกก ิ เป็นเนื0อหมูสไลดห์มกัซอสคนัจงัและเครื�องปรุงรส ผดัยา่งขลุกขลิกบนกะทะ 

ใหท่้านไดส้มัผสัอากาศแสนบริสุทธิ:  กบั เมืองที�แวดลอ้มไปดว้ยภูเขา สายนํ5 า และธรรมชาติ ครั5 งหนึ�งเคยเป็นเมืองสาํคญัของ
ทางคาบสมุทรเกาหลี เพื�อผลิตกระแสไฟฟ้าไปทางตอนเหนือของคาบสมุทร (ปัจจุบนั คือ ประเทศเกาหลีเหนือ) ที�ตั5งเมืองฮวา

ชอนอยูติ่ดกบัชายแดนของประเทศเกาหลีเหนือ จึงเป็นจุดรวมพลโอ้ปป้าเกาหลีกว่า 20,000 นาย เพื�อภารกิจ “ ชีวิตนี5

เพื�อชาติและรักนี5 เพื�อคนที�รัก “  (หากเวลาอาํนวยและไดรั้บอนุญาติ  แถมฟรี ! แอบส่องเกาหลีเหนือ ที� หอสังเกตุ

การณ์ )  พาท่านเดินแบบ Slow Life  แวะทกัทายอาจูม้าที�ตลาดพื6นเมือง  แหล่งรวมวตัถุดิบทาํอาหารทั5งสาํเร็จรูปและที�

ตอ้งนํากลบัไปปรุงอาหารทานเองที�บ้าน อีกทั5งยงัมีของแห้ง ผลไมส้ดจาํหน่าย  พาท่านยอ้นภาพกลบัไปช่วงแห่งเวลาที�

คาบสมุทรเกาหลีตอ้งเจ็บปวดจากเป็นเมืองอาณานิคมของญี�ปุ่นจนไดรั้บอิสรภาพในปี ค.ศ. hijk  ที�สะพานอิสรภาพ  เพื�อ

บาํบดัความคิดและเกิดความสงบในใจตน  เพลิดเพลินกับการรับโอโซนเต็มปอดที� #สะพาน O2 ที�พาดผ่านสายนํ5 า

ขนาบภูเขาเพื�อเขา้สู่เขตป่าธรรมชาติ  บนผิวนํ5 าจะสะทอ้นภาพความสวยงามของสะพานคู่นํ5 าตดัดว้ยภูเขาและทอ้งฟ้า และเห็น
ความอุดมสมบูรณ์ของป่าจากกลิ�นธรรมชาติที�โชยมา  มีความโรแมนติกของแต่ละฤดูกาล เช่น ใบไมผ้ลิ  ใบไมเ้ปลี�ยนสี  

ใบไมสี้เขียว  พาท่านปล่อยอารมณ์โรแมนติกที�สายนํ6าคู่รัก สถานที�ประติมากรรมคู่ตั5งอยูเ่ลื5อยรอบขา้งแม่นํ5 าฮวาซอน  

สถานที�ที�เราจะคู่รักเกาหลีจะมาแสดงสัญญารักกนั   อีกทั6งกิจกรรมหลากหลายทางนํ6าและทางบกที�รอให้ท่านได้มา

เลอืกใช้บริการ (ค่าใช้จ่ายไม่ได้รวมไว้ในค่าทัวร์) เช่น การปั�นเรียวไบท์ Rail Bike  ขี�เรือถีบ การพายเรือแคนู การพาย

เรือคายคั  การโดดหอ การเก็บโสมเกาหลีและปรุงเป็นอาหาร  เป็นตน้ 

เยน็ ออกเดินทางไปยงัจงัหวดัคงัวนัโด ที�ตั0ง ของอุทยานแห่งชาติโซรัคซาน 

คํ�า เมนูโอซัมหรือหมูปลาหมึกบาร์บีคิวหมักซอสพริกเกาหล ีซึ� งคนต่างประเทศนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออก

หวานเผด็ 



  
 

  พักคังวอนรีสอร์ท 1 คืน   พกัผ่อนกนัที�รีสอร์ท  I-Park (Resort) หรือ เทียบเท่า  ห้องพกัคํ�าคืนนี0   อาจจะบริการเป็น

แบบออนดอล (ออน คือ ความอบอุ่น ดอล คือ กอ้นหิน) หรือ ห้องนอนแบบนอนบนพื0นสไตล์เกาหลี ชาวเกาหลีนิยมนอน
หลบับนพื0นมากและจะนาํผา้ปูที�นอนที�เรียกวา่ “โย” และผา้ห่มที�เรียกวา่ “อีบูล” พร้อมหมอนสุขภาพหรือหมอนตามชอบใจ 
เพียงสามชิ0นเพื�อการพกัผอ่นยามคํ�า 

 

DAY วนัที�สาม   คังวนัโด - กรุงโซล  เชา้ กลางวนั เยน็หรือคํ�า 

3  x x x 

เชา้  อาหารเช้า แบบอเมริกนัเกาหลชุีด หรือ เซมิ ที  ห้องอาหารรีสอร์ท หรือ โรงแรม 
เชา้ อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน  เดินชมวนอุทยานแห่งชาติโซรัคซาน #Soraksan  ถ่ายรูปคู่กบัอนุสาวรียห์มีเสี0 ยว

พระจนัทร์  เดินชมความงามของวนอุทยานแห่งชาติภูเขาโซรัคที�ไดขึ้0นชื�อ
ว่าเป็นภูเขาสี�ฤดูภูเขาโซรัคหรือภูเขาหิมะตั0งอยู่ใจกลางภูเขาแทแบคซึ� ง
ทอดยาวไปถึงเขาคึมคงัของประเทศเกาหลีเหนือมีเทือกเขา ป่าไม ้ หุบเขา 
สายนํ0 า ทะเลสาบ หินรูปร่างต่างๆ ที�สวยงามซึ�งเกิดขึ0นเองตามธรรมชาติที�
หาดูได้ยากยิ�ง พร้อมนมัสการพระพุทธรูปปางสมาธิองค์มหึมาตั0 งอยู่
กลางแจง้สร้างขึ0นเพื�อสวดออ้นวอนให้คาบสมุทรเกาหลีไดร้วมเป็นหนึ� ง
เดียวกนั และเดินขา้มสะพานชาํระจิตใจเพื�อไปยงัวดัชินฮนัซาวดัเก่าแก่กวา่พนัปี สร้างในสมยัอาณาจกัรชิลล่า   และยงัมีระฆงั
อนัเก่าแก่  BHCC ปี ตั0งอยูภ่ายใน  (รวมค่าบัตร Cable Car  กระเช้าไฟฟ้าขึ,นสู่จุดชมวิวของอุทยาน ไม่สามารถคืนเงินได้หาก
ยกเลิกบริการนี,) 

เที�ยง เมนูหมูย่าง คาลบี Pork KALBI อาหารพื0นเมืองเกาหลีปิ0 งยา่งบนเตาปิ0 งยา่งที�เลื�องชื�อและรู้จกักนัดีทั�วโลก  

บ่าย เดินทางเขา้เมืองหลวงกรุงโซล  ที�มีประชากรถึง B ใน H ของประเทศ  มีตึก IJ ชั0น ตึกที�สูงที�สุด  มีแม่นํ0 าฮนัไหลผ่านใจกลาง

เมืองหลวงของกรุงโซล   ศูนย์ผลิตภัณฑ์ความงาม เครื�องสําอางเวชสําอาง  ให้ท่านเลือกซื0อคอสเมติกหลากยี�ห้อ

คุณภาพที�ผูห้ญิงชาวเกาหลีทั0งสาวทั0งไม่สาว ลว้นให้ความสําคญักบัเรื�องผิวหน้าค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะในกลุ่มบาํรุงผิว
พื0นฐาน Skin Care และฟังคาํแนะนาํการดูแลผิวพรรณ จากผูช้าํนาญการ 

เยน็ เมนูหม้อไฟชาบูเห็ด คลา้ยการตม้รวมมิตรสุกี0หมอ้ไฟ  ประกอบไปดว้ยเนื0อหมูสไลด ์ผกัและเห็ดและวุน้เสน้เกาหลี   

หลงัอาหารเยน็ สวนสนุกลอ็ตเต้เวลิด์ พาท่านปล่อยความแก่และเติมเต็มความสุขของท่านด้วยบัตร Magic Pass Ticket  ซึ� ง

ท่านสามารถเลือกเล่นเครื�องเล่นไดไ้ม่จาํกดัรอบ ที�ดินแดนแห่งความสนุกหฤหรรษแ์ละไฮเทคเต็มรูปแบบที�สวนสนุกล็อตเต้
เวิลด์ (Lotte World Adventure) สวนสนุกในร่มที�ใหญ่ที�สุดในเกาหลี สนุกสนานกบัเครื�องเล่นหลากชนิดทั0งในร่มและ

กลางแจง้ เอ็ดเวนเจอร์กบัการผจญภยัต่างๆ เช่น Wild Wing, Wild Velley, Wild Jungle, The Adventure of Sindbad, The 

Conquistador, Flume Ride,The French Revolution, 

Jungle Adventure และ Pharaoh's Fury ผจญภยัในโลก

ของซินแบต สุดยอดความเสียวกับหอคอยไฮโดดรอป 
โรงหนงัสามมิติ  ไวกิ0ง บอลลูน โอแดเซแฟนตาซี เป็นตน้ 
หรือจะขา้มสะพานไปยงัเกาะมหัศจรรย ์Magic Island ที�

เต็มไปด้วยเกาะแห่งการคน้หา ตั0 งอยู่ใจกลางทะเลสาบ 
หรือจะนั�งรถรางไฟฟ้าชมความงามของสวนสนุกทั0งหมด  
เกมส์การละเล่นต่างๆ  ร้านขายอาหารรูปแบบต่างๆ  ร้าน
ขายของที�ระลึกเฉพาะของสวนสนุก คํ�าคืนอนัแสนโรแมน
ติกกบัเพื�อนหรือครอบครัวหรือหวานใจกบัความทรงจาํและความประทบัใจกบัขบวบพาเหรดโชว ์(ตามรอบจดัแสดงของทาง

สถานที�)  หรือ ชมพิพิธภัณฑ์พื6นบ้านเกาหลี Lotte World Folk Museum จดัแสดงเรื�องราวประวติัความเป็นมา วิถี



  
 

ชีวิต ศิลปวฒันธรรม ของชนชาติเกาหลี  ของชนชาติเกาหลีตั0งแต่ยุคหินมาสู่ยุคสมยั ทั0 งแพ็คแจ กายาซิลลา และคูรยอยุค
ราชวงศโ์ครยอ  แต่ละยคุจะจดัแสดงไวใ้นแต่ละห้อง มรดกโลกในประเทศเกาหลีที�สาํคญั พระราชวงัเคียงบก  รวมทั0งตลาด
พื0นเมืองที�มีชีวติจริงใหคุ้ณไดส้มัผสัการจบัจ่ายซื0อของ ร้านทานขนม ร้านทานอาหาร ร้านขายของที�ระลึกไวบ้ริการอีกดว้ย  

 หลงัจบรายการท่องเที�ยว พาท่านเขา้เช็คอินที�พกั ณ โรงแรม  Suwon Korea, Suwon Pacific, Seoul H 

Avenue, Seoul Haedamchae, Seoul Galaxy (J ดาวเกาหลี) หรือเทียบเท่า 

 

DAY วนัที�สี�    กรุงโซล  เชา้ กลางวนั เยน็หรือคํ�า 

4  x x - 

เชา้ อาหารเช้าแบบอเมริกนัเกาหลชุีด หรือ เซมิ ที� ห้องอาหารโรงแรม 

เช้า ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู เพื�อนที�ดีในการดาํเนินชีวิต ! “ ฮ๊อกเก็ตนามู ” ตน้ไมช้นิดนี0 เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที�ปราศจาก

มลภาวะและระดบัสูงเหนือนํ0 าทะเล 50-800 เมตร เมลด็ของพนัธ์ุฮอ๊กเก็ตนี0 ...ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนาํมารับประทานเพื�อช่วย
ดูแลตบัใหส้ะอาดแขง็แรง ป้องกนัโรคตบัแขง็ไม่ถูกทาํลายจากการดื�มแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหรี�  สารตกคา้งจากอาหารและยา       

 เรียนรู้วิธีการทําคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) อาหารง่ายๆๆที�คนเกาหลีนิยม

รับประทาน คิม แปลว่า สาหร่าย บบั แปลวา่ ขา้ว จะเป็นแท่งยาวๆ แลว้เคา้ก็จะหั�น
เป็นชิ0นๆพอดีคาํ จิ0มกะโชยญีุ�ปุ่นหรือวาซาบิก็ได ้จากนั5นเชิญท่านร่วมเป็นส่วนหนึ�ง
ของชาวเกาหลีโดยการแต่งกายชุดประจาํชาติต่างๆ (ชุดฮนับก) พร้อมถ่ายรูปเป็นที�

ระลึก เพื�อไปอวดคนทางบา้น 

เที�ยง ฟรี !!  อิ มอร่อยกับบุฟเฟต์บนเรือสําราญ Ara Cruise    พร้อมล่องเรือชมคลองแห่งแรกของเกาหลี ที�เรียกว่า 

“GYEONGIN ARA WATERWAY” บนเรือสาํราญสุดหรูที�น่าตื�นตาตื�นใจ ล่องเรือไปตามทางนํ0 าที�เชื�อมต่อแม่นํ0 าฮนัและทะเล

ตะวนัตก ภายในเรือมีห้องโถงพร้อมเวทีการแสดงความบนัเทิงให้ท่านไดรั้บชม หากท่านใดที�ตอ้งการสัมผสัธรรมชาติสอง
ขา้งทางยงัสามารถขึ0นไปดา้นบนชั0นสองเพื�อชมทศันียภาพสองขา้งทาง ระหวา่งทางเดินเรือท่านจะไดเ้ห็นมุมเล็กๆของนํ0 าตก
จาํลองที�ตื�นตาตื�นใจใหท่้านไดเ้ก็บถ่ายภาพไปอวดคนที�บา้นอีกดว้ย  

(หากเรือสาํราญงดให้บริการด้วยเหตุผลใดๆ กต็าม ทางผู้ จัดจะปรับเปลียนเป็น
เมนูหมหูมึกโอซัมบลูโกกิทีห้องอาหารท้องถินเกาหลี) 

บ่าย ศูนย์นํ6ามันสนเข็มแดง Red Pine  พาท่านเดินทางสู่ ศูนยน์ํ0 ามนัสน

เขม็แดง Red Pine  ซึ�งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี เป็นงาน

นวตักรรมวจิยัชิ0นใหม่ล่าสุดของเกาหลี เพื�อช่วยผูที้�มีปัญหาเรื�องไขมนัอุด
ตนัในเสน้เลือด คลอเรสเตอรอลในเลือดสูง ไขขอ้เสื�อม หรือ การไหลหมุนเวยีนของเลือด  เป็นตน้ กวา่จะมาทาํเป็นนํ0 ามนัสน
สกดัได ้B แคปซูล ตอ้งใชใ้บสนเขม็แดงประมาณ S.D ก.ก.  แนะนาํใหทุ้กท่านเลือกซื0อเป็นของฝากสุขภาพเพื�อตวัท่านเองและ
คนที�ท่านรักหรือคนที�ท่านเคารพ  เพราะเป็นสารอาหารธรรมชาติ ที�วิจัยจากโรงพยาบาลชั0นนําในเกาหลีแลว้ว่า ไม่มี
ผลขา้งเคียง 

ดิวตี6ฟรี  (ปัจจุบนัเป็นที�นิยมมาก เพราะ ดิวตรี0 ฟรีประเทศนี0  มีถึง T บริษทัแข่งขนักนั)  เพลิดเพลินกบัการชอ้ปปิ0 ง ณ  ห้าง

ปลอดภาษีลอ๊ตเตห้รือชินเซเก  ให้ท่านไดเ้ลือกซื0อสินคา้แบรนด์เนมนาํเขา้จากต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิด รวมทั0ง
สินคา้แบรนดเ์กาหลียอดนิยมที�ชาวเกาหลี ชาวจีน และชาวญี�ปุ่น  นิยมมาเลือกซื0อหากนัมากมาย   

เมียงดอง " ถนนแฟชั�นของเกาหลี "  อิสระชอ้ปปิ0 งบริเวณเมียงดอง 

Myeongdong ถูกขนานนามวา่ " ถนนแฟชั�นของเกาหลี " แหล่งรวมความ

ฮิปใหม่ ไม่ตกเทรน ! ราคาระดบักลางถึงสูงเมื�อเทียบกบัตลาดทงแดมุน 
ห้างบูติกหลากยี�ห้อตั0งแต่แบรนด์เนมต่างชาติถึงเกาหลี ร้านเสื0อผา้มีสไตล์



  
 

ห้องเล็กๆ  ร้าน Creative Lifestyle  ร้านรองเทา้ ร้านทาํผม ร้านเครื�องประดบั ร้านคอสเมติก  ร้านกาแฟ ร้านไอศครีม ร้าน

ขนม    

เยน็ *อสิระอาหารคํ�า ณ ย่านช้อปปิ6 งเมียงดง เพื�อความคุ้มค่าในการช้อปปิ6 ง* 
 หลงัจบรายการท่องเที�ยว พาท่านเขา้เช็คอินที�พกั ณ โรงแรม  Suwon Korea, Suwon Pacific, Seoul H 

Avenue, Seoul Haedamchae, Seoul Galaxy (J ดาวเกาหลี) หรือเทียบเท่า 

 

DAY วนัที�ห้า  กรุงโซล  - สนามบินนานาชาติอนิชอน – กรุงเทพฯ เชา้ กลางวนั เยน็หรือคํ�า 

5  x x - 

เชา้ อาหารเช้าแบบอเมริกนัเกาหลชุีด หรือ เซมิ  ที� ห้องอาหารโรงแรม 

เชา้ เยี�ยมชมพระราชวงัถ็อกซูคุง ซึ�งมีสิ�งก่อสร้างที�น่าชมเป็นอนัมาก เช่น ประตูหลกัแทฮนัมุน (Daehangmun Gate) พระที� 

 
 
 
 
 
 
 

นั�งชุงวาจอนและทอ้งพระโรง และซกโชจอน (Soekjojeon) อนัเป็นสิ�งก่อสร้างแบบตะวนัตกแห่งเดียวในบรรดาพระราชวงั
ต่างๆ ในเกาหลี ซกโชจอนแห่งนี0 เป็นที�ตั0งของพิพิธภณัฑพ์ระราชวงั (มีค่าใช้จ่ายเพิ"ม) ซึ�งเป็นที�เก็บสิ�งของที�ใชใ้นพระราชวงั

ในสมยัราชวงศโ์ชซอน พาท่านเดินเลาะถนนเลยีบกาํแพง หินสีนํ0 าตาลเทาสวยงาม (Stonewall Street) ขา้งพระราชวงั  ที�

ขึ0นชื�อเรื�องความสวยงามและโรแมนติกสายหนึ�งในกรุงโซล  สองขา้งทางของถนนแห่งนี0จะเรียงรายไปดว้ยตน้กิงโกะ 
(แปะก๊วย) ที�ปลูกไวเ้ลียบไปกบัความโคง้ของเสน้ถนน  ภายในถนนแห่งนี0  ยงัเป็นที�ตั0งของโรงละคร โบสถ ์พิพิธภณัฑศิ์ลปะ 
และรูปปั0 น 3 มิติ จางดอกแด (Jangdockdae) อยูต่รงบริเวณลานนํ0 าพหุนา้พิพิธภณัฑศิ์ลปะแห่งกรุงโซล  ในช่วงใบไมร่้วง 
ถนนแห่งนี0จะเปลี�ยนเป็นสีเหลืองสะพรั�ง นั"งรถผ่านถนนสายสาํคัญเช่นถนนใจกลางเมือง “เซจองโนะ” และถนนที"มีการเปิด
ปิดเป็นเวลา-สถานที"ตั,งทาํเนียบและบลเูฮาท์หรือบ้านประจาํตาํแหน่งประธานาธิบดี     

เยี�ยม ศูนย์โสมเกาหล ี  ทุกท่านจะไดรู้้จกัสมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแห่งมวลสมุนไพร  เพราะเกาหลีใตเ้ป็นประเทศที�มี

การผลิตโสมเกาหลีที�มีคุณภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลก  ซึ�งใครใครที�ไดม้าเที�ยวก็จะชื�นชอบหาซื0อเป็นของฝากเพราะราคาที�ถูก
วา่เมืองไทยและคุณประโยชน์นานปัการ เช่น ช่วยเสริมความแขง็แรงใหแ้ก่ระบบยอ่ยอาหารและปอด ช่วยทาํใหจิ้ตใจสงบ
และเพิ�มพละกาํลงัโดยส่วนรวม  สรรพคุณทางการแพทย ์ช่วยบาํรุงหวัใจ ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทาง
เพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง 

เที�ยง เมนูเปิบพสิดาร-ไก่ตุ๋นโสม อาหารวงัในสมยัก่อน เชื�อกนัวา่บาํรุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตวั ในหมอ้ดินร้อ 

บ่าย ภูเขานัมซาน  หอคอย N Tower  สายเคเบิ6ล Love Rock Cable   พาท่านขึ0นภูเขานมัซาน Namsan – ภูเขาเพียงลูก

เดียวใจกลางเมืองหลวงและอิสระถ่ายรูปคู่หอคอย N Tower เป็น B 

ใน BD หอคอยเมืองที� สูงที� สุดในโลก  สูงถึง  HlC เมตรเหนือ
ระดบันํ0 าทะเล สถานที�ละครหนงัเกาหลีหรือหนงัไทยสไตลเ์กาหลีมา
ถ่ายทาํกนั (ความเชื�อ: เตรียมแม่กญุแจลูกกญุแจเพื�อไปลอ็คกุญแจคู่รัก 
ณ Love Rock Cable  ซี�งเชื�อกนัวา่ ถา้ใครขึ0นมาคลอ้งกญุแจและโยน



  
 

ลูกกุญแจทิ0งไป คู่รัก คู่ครอบครัว คู่เพื�อน คู่พี�นอ้ง คู่มิตรนั0นจะมีความรักที�ย ั�งยืนหรือไม่มีใครมาพรากจากกนัได)้  (ค่าบัตร
ลิฟท์ขึ,นสู่จุดชมวิวบนหอคอย  ไม่รวมไว้ในค่าทัวร์)  

บ่าย แวะซื6อของฝากติดไม้ติดมือที�ศูนย์รวมของพื6นเมือง (ละลายเงินวอน)  ก่อนอาํลาเกาหลี  แวะซื0อของฝากติดไมติ้ด

มือที�ศูนยร์วมของพื0นเมือง (ละลายเงินวอน)  สาหร่ายหลากรูปแบบ หลากรสชาติ ขนมอร่อยต่างๆ ซีเรียลช็อคโก กาแฟ 
กระดูกมา้เจจูโด  ขนมโสม ชาโสม เครื�องสาํอางโสม หมอนสุขภาพ  กิมจิ  เป็บโปโร้ (ป๊อกกี0 เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) 
ของใชใ้นบา้น ลูกบอลซกัผา้  เครื�องใชไ้ฟฟ้า ของที�ระลึก เป็นตน้  

เยน็ ขึ0นอยูก่บัวนัและเวลาที�เดินทาง  เหินฟ้ากลบักรุงเทพฯ บางสายการบินอาจมีชุดกล่องสแนค็บลอ็กให้ผู้โดยสารบนเครื"องบิน 
และยงัมีบริการ Air Cafe จาํหน่าย  อาหาร เครื"องดื"ม และขนมคบเคี,ยว ที"ชาวเกาหลีนิยมกัน 

คํ�า เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ 

 

รายการนี0 เป็นเพียงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากผูจ้ดัอีกครั0 งหนึ�ง   สงวนสิทธิในเรื�องเที�ยวบินและตารางบินสายการบิน ราคา และ รายการ 
เปลี�ยนแปลงหรือสบัเปลี�ยนได ้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี เนื�องจาก
เป็นการชาํระค่าทวัร์ในลกัษณะเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ เช่น ไม่ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระทาํที�
ส่อไปในทางผิดกฎหมาย  เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง การถูกปฏิเสธในกรณีอื�นๆ   ไม่รับประทานอาหารบางมื0อ ไม่เที�ยวบางรายการ เป็นตน้ 

 

 

เมนูอาหารทัวร์สําหรับคณะ (ภาพอาหารที�แสดงใชเ้พื�อประกอบความเขา้ใจ) 

เมนูจัดจ้าน ! โอซัมหรือหมูปลาหมึกย่างบาร์บีคิวหมักสไตล์สมัยใหม่เกาหลี เป็นเมนูประยกุตที์�

ชาวเกาหลีคิดกนั ซี�งคนต่างประเทศนิยมรับประทานเช่นกนัเพราะมีรสชาติออกหวานเผด็เล็กนอ้ย   โดยนาํ
บาร์บีคิวหมูติดมนัและปลาหมึกหมกัซอสแดงผดัในกระทะ  เมื�อสุกรับประทานพร้อมเครื�องเคียงและขา้ว
สวย หากตอ้งการแบบรสชาติเกาหลีแท้ๆ  ก็สามารถใส่กิมจิหมกัลงตม้ดว้ย ก็จะไดร้สชาติอีกแบบหนึ�ง     

เมนูบาร์บีคิวไฟหรือบลูโกกิ เป็นอาหารดั0งเดิมของคาบสมุทรเกาหลี ก่อนเมนูคาลบี โดยนาํเนื0อหมู

สไลด์หมกัซอสคนัจงัและเครื�องปรุงรสต่าง ๆ เมื�อนาํมาปรุงจะมีรสออกหวานนุ่ม  เวลาทาน นาํมาผดัยา่ง
ขลุกขลิกกบัซุปบลูโกกิบนกะทะแบนพร้อมผกักะหลํ�าและเสน้จนัทน์ โดยจะมีลกัษณะออกเป็นแบบนํ0 าขน้ 
เพื�อเป็นนํ0 าซุปไวค้ลุกคลิกทานกบัขา้ว เสริฟพร้อมขา้วสวยร้อนและเครื�องเคียงต่าง ๆ ประจาํวนัคู่โตะ๊  

เมนูเปิบพิสดาร-ไก่ตุ๋นโสม อาหารวงัในสมยัก่อน เชื�อกนัวา่บาํรุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตวั 

ในหมอ้ดินร้อน  เป็นเมนูอาหารวงัตั0งแต่สมยัราชวงศโ์ซซอน โดยใชไ้ก่ที�มีอายวุยัรุ่น ภายในตวัไก่จะมีขา้ว
เหนียว รากโสม พทุราแดงและเคลด็ลบัในการตุ๋นเพื�อใหร้สชาติกลมกล่อม เนื0อไก่นุ่มและยอ่ย  เสริฟพร้อม
เครื�องเคียงคู่โตะ๊ 

 

เมนูหม้อไฟชาบูเห็ด อาหารพื0นเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตั0งแต่สมยัมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี 

คลา้ยสุกี0หมอ้ไฟ   โดยนาํเนื0อหมูสไลด ์ตม้รวมมิตรกบัผกัตามฤดู เห็ดเกาหลี วุน้เส้นหรือเส้นก๋วยเตีqยว  ใบ
บีซูหอม ในหมอ้ไฟ  เสริฟพร้อมนํ0 าจิ0ม ขา้วสวย และ เครื�องเคียงต่างๆ   

 

เมนูหมูย่าง คาลบี อาหารพื0นเมืองเกาหลีที�เลื�องชื�อและรู้จกักนัดีทั�วโลก มีรสชาติออกหวาน นุ่มและกลม

กล่อม นาํเนื0อหมูสตก็หรือหมูชิ0นหมกัยา่งบนเตาปิ0 งยา่ง และตดัเป็นชิ0นพอคาํ ห่อทานกบัผกักาดเขียวแบบ
เมี�ยงคาํไทย  โดยใส่นํ0 าจิ0มเตา้เจี0ยว (เครื�องจิ0มหมกั ที�ช่วยชูรสอยา่งดี) ตามดว้ยขา้วสวยร้อนเลก็นอ้ย  อยา่ลืม 
! ทานเครื�องเคียงต่างๆ เพื�อความสมดุลในการทานแบบหยนิหยาง และ นํ0 าซุปสาหร่ายเพื�อการลา้งพิษ  



  
 

พิเศษสุด !!  อิ มอร่อยกับบุฟเฟต์บนเรือสําราญ Ara Cruise ที�มีให้เลือกหลากหลายสไตล์

เมนูอาหารเกาหลี เสริฟใหท่้านไดลิ้0มลอง ทั0งของทอด ผดัผดั ตม้ตม้ สลดั เป็นตน้  พร้อมล่องเรือชมคลอง
แห่งแรกของเกาหลี ที�เรียกวา่ “GYEONGIN ARA WATERWAY” บนเรือสาํราญสุดหรูที�น่าตื�นตาตื�นใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Price & Conditions  Beautiful Korea  เกาหลี 5 วัน บนิมนีาคมถงึพฤษภา18 

ราคานี6เป็นราคาสําหรับนักท่องเที�ยวชาวไทยหรือผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั6น (นักท่องเที�ยวต่างประเทศ โปรดเช็ค) 

จาํนวนวนั ราคาเริ�ม (บาท) เดินทาง สายการบิน กรุ๊ปคณะ ปกติ 

   5 วนั 15,900 มีนาคมถึงพฤษภา18 Budget Airlines 25-31 ท่านต่อคณะ 
 

• เดินทางขั5นตํ�าปกติ  25  ท่านผูใ้หญ่ (ที�นั�งจาํกดั จองและจ่ายก่อนไดสิ้ทธิก่อน จองหลงั อาจตอ้งเพิ�มค่าตัlว)  

• หากตํ�ากว่ากาํหนด อาจจะไม่มีหวัหนา้ทวัรและอาจตอ้งมีการเปลี�ยนแปลงราคา  หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีที�จะชาํระค่าบริการเพิ�ม
เพื�อใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายินดีที�จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค ์

• สงวนสิทธิ: ในการปรับเปลี�ยนราคาเพิ�ม หากมีการปรับขึ5นของภาษีนํ5ามนัหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน คิดอตัรา ณ วนัที� 31/01/18 

• สงวนสิทธิในเรื�องเที�ยวบินและตารางบิน ราคา และ รายการ เปลี�ยนแปลงหรือสบัเปลี�ยนได ้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

ในกรณีทีไม่ใชต้ั �วกรุป๊แตต่อ้งการจอยทวัร ์คิดทา่นละ 9,900 บาท 
เด็ก 2-7 ปี :  หอ้งพกั = ผูใ้หญ่ 2 + เด็ก 1 ไม่มีเตียง |  เด็ก 8-12 ปี  เตยีงเสริมหรือหอ้งครอบครวั 

ทารก หมายถึง ผูโ้ดยสารที�มีอายตุ ํ�ากวา่ 24 เดือน ณ วนัที�เดินทางไปและวนัเดินทางกลบั กรุณาติดตอ่เพื�อขอราคาพิเศษ 
เด็กทารกสามารถเดินทางโดยนั�งบนหนา้ตกัของผูใ้หญ่  โดยอนุญาตใหเ้ด็กทารกหนึ�งคนต่อผูใ้หญ่สองคนเท่านั5น และหา้มมิใหน้าํรถเขน็เด็ก หรือ
ที�นั�งสาํหรับเด็กขึ5นบนเครื�องบิน จาํนวนเด็กทารกต่อเที�ยวบินถูกจาํกดัไวเ้พื�อความปลอดภยั และสายการบินสามารถปฏิเสธการนาํเด็กทารก
เดินทางไปกบัท่าน  ส่วนผูจ้ดั เราคาํนึงถึงความปลอดภยัและเพื�อสร้างความสุขแก่คณะผูเ้ดินทาง 
ผูทุ้พลภาพ/มีปัญหาดา้นสุขภาพหรืออยูใ่นภาวะเจ็บป่วย ขอใหแ้จง้ผูจ้ดัก่อนซื5อทวัร์ เพื�อเช็คกบัทางสายการบินและผูใ้หบ้ริการ  เพราะอาจไม่
อนุญาตใหใ้ชอุ้ปกรณ์ช่วยเหลือตา่งๆ ขึ5นเครื�องบินได ้ เข่นนํ5 ายา เขม็ฉีดยา เครื�องใชแ้บตเตอรี�  หรือ เครื�องหายใจ  
สตรีมีครรภ ์ขอใหแ้จง้ผูจ้ดัก่อนซื5อทวัร์  เพื�อเช็คกบัทางสายการบินและผูใ้หบ้ริการ   โดยทั�วไป 
-อายคุรรภไ์ม่ถึง qr สปัดาห์ : ตอ้งลงนามยนิยอมในเอกสารจาํกดัขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน เมื�อทาํการเช็คอินเพื�อแสดงความ
ยนิยอมไม่ทาํการเรียกร้องใดๆ ตอ่สายการบิน 
-อายคุรรภใ์นช่วงสปัดาห์ที� qs สปัดาห์ ถึง tj สปัดาห์ : แสดงใบรับรองแพทย ์ ยนืยนัสปัดาห์ที�ตั5งครรภแ์ละกาํกบัวนัที�ไม่เกินสามสิบ (tu) วนันบั
จากเที�ยวบินขาออกที�กาํหนดหรือเที�ยวบินขาเขา้ที�กาํหนด  และตอ้งลงนามยนิยอมในเอกสารจาํกดัขอบเขตความรับผดิชอบของสายการบิน  เมื�อ
ทาํการเช็คอินเพื�อแสดงความยนิยอมไม่ทาํการเรียกร้องใดๆ ต่อสายการบิน 



  
 

-อายคุรรภต์ั5งแต่สปัดาห์ที� tk ขึ5นไป: สายการบินปฏิเสธการใหบ้ริการ 

ปกตผิูจ้ดัจะส่งใบนดัหมายเตรียมตวัการเดินทาง ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ยประมาณ  4-5 วนั  
หรือดาวนโ์หลดหนา้เว็บเพื7อดูการเตรียมตวัเดินทางทั 7วไป 

ข้อมูลสําหรับผู้เดินทาง 

1. คนไทยถือหนงัสือเดินทางประเทศไทย ไม่ตอ้งยื�นขอวซ่ีาก่อนออกเดินทาง  

2. เตรียมหนงัสือเดินทางมีอายมุากกวา่ 6 เดือน ณ วนัเดินทาง (ตอ้งมีหนา้วา่งสาํหรับประทบัตราอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม) เพื�อยื�น ณ ด่านตรวจคน

เขา้เมือง   เนื�องจากเคาเตอร์สายการบินหรือด่านตรวจคนเขา้เมืองอาจปฏิเสธการเดินทางของท่าน 

3. ค่าวซ่ีาสาํหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว  กรุณาเตรียมเอกสารคือ  (1) พาสปอร์ต (2) ใบประจาํตวัคนต่างดา้ว (3) ใบสาํคญัถิ�นที�อยู ่(4) สาํเนาทะเบียน

บา้น(ถา้มี) (5)รูปถ่ายสี 2 นิ5วท่านละ1รูป   

� ผู้ จัดจะเป็นผู้ดาํเนินการยืนวีซ่าให้ท่าน โดยท่านจ่ายค่าบริการต่างหาก (สาํหรับหนังสือเดินทางต่างด้าวผู้ เป็นเจ้าของหนังสือเดินทางจะต้อง
ทาํเรืองแจ้ง เข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยืนวีซ่า) สิทธิHการออกวีซ่าขึ�นอยู่กับสถานทูตเท่านั�น 

4. ขอสงวนสิทธิ: ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื�อ นามสกลุ คาํนาํหนา้ชื�อ เลขที�หนงัสือเดินทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้น

การจองตัlวเครื�องบิน ในกรณีที�มิไดส่้งหนา้สาํเนาหนงัสือเดินทาง (พร้อมทั5งหนา้เปลี�ยนชื�อนามสกลุ ถา้มี) ใหก้บัทางผูจ้ดั 
 

 

Departure  มนีาคม 2018 (ทีนังจาํกัดในแต่ละวนั จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อาจต้องเพิมค่าตั:ว ) 

เช็คอนิ วนัออกเดนิทาง วนัเดนิทางกลบั 
ราคา/ท่าน

(บาท) 
ห้องเดี�ยว+ หมายเหตุ 

วนัพธุ 21 มีนาคม 18 25 มีนาคม 18 16,900 4,900  

วนัอาทิตย ์ 25 มีนาคม 18 29 มีนาคม 18 16,900 4,900  

วนัพธุ 28 มีนาคม 18 01 เมษายน 18 16,900 4,900  
 

Departure  เมษายน 2018 (ทีนังจาํกัดในแต่ละวนั จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อาจต้องเพิมค่าตั:ว ) 

เช็คอนิ วนัออกเดนิทาง วนัเดนิทางกลบั 
ราคา/ท่าน

(บาท) 
ห้องเดี�ยว+ หมายเหตุ 

วนัพธุ 04 เมษายน 18 08 เมษายน 18 17,900 4,900  

วนัอาทิตย ์ 08 เมษายน 18 12 เมษายน 18 16,900 4,900  

วนัพธุ 11 เมษายน 18 15 เมษายน 18 26,900 5,900 วนัหยดุ 

วนัอาทิตย ์ 15 เมษายน 18 19 เมษายน 18 17,900 4,900  

วนัพธุ 18 เมษายน 18 22 เมษายน 18 17,900 4,900  

วนัอาทิตย ์ 22 เมษายน 18 26 เมษายน 18 16,900 4,900  

วนัพธุ 25 เมษายน 18 29 เมษายน 18 17,900 4,900  

วนัอาทิตย ์ 29 เมษายน 18 03 พฤษภาคม 18 16,900 4,900  
 

Departure  พฤษภาคม 2018 (ทีนังจาํกัดในแต่ละวนั จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อาจต้องเพิมค่าตั:ว ) 

เช็คอนิ วนัออกเดนิทาง วนัเดนิทางกลบั 
ราคา/ท่าน

(บาท) 
ห้องเดี�ยว+ หมายเหตุ 

วนัพธุ 02 พฤษภาคม 18 06 พฤษภาคม 18 16,900 4,900  



  
 

วนัอาทิตย ์ 06 พฤษภาคม 18 10 พฤษภาคม 18 16,900 4,900  

วนัพธุ 19 พฤษภาคม 18 23 พฤษภาคม 18 16,900 4,900  

วนัอาทิตย ์ 13 พฤษภาคม 18 17 พฤษภาคม 18 15,900 4,900 ราคาโปรพิเศษ 

วนัพธุ 16 พฤษภาคม 18 20 พฤษภาคม 18 16,900 4,900  

วนัอาทิตย ์ 20 พฤษภาคม 18 24 พฤษภาคม 18 15,900 4,900 ราคาโปรพิเศษ 

วนัพธุ 23 พฤษภาคม 18 27 พฤษภาคม 18 16,900 4,900  

วนัอาทิตย ์ 27 พฤษภาคม 18 31 พฤษภาคม 18 15,900 4,900 ราคาโปรพิเศษ 

วนัพธุ 30 พฤษภาคม 18 03 มิถุนายน 18 16,900 4,900  
 

อตัรา

ค่าบริการ

รวม   

ตามรายการ:  ค่าตัlวเครื�องบินชั5นประหยดั กรุงเทพฯ – โซล  – กรุงเทพฯ  ไปกลบัแบบหมู่คณะ ( ตามวนัเวลาที�ระบุในตัlว
เครื�องบิน )  พร้อมที�พกั  3  คืน (หอ้งละ  2-3  ท่าน) + อาหารเชา้ กลางวนั และเยน็หรือคํ�า + บตัรเขา้ชมสถานที� + ค่ารถนาํเที�ยว + 
+ สายการบินจาํกดันํ5 าหนกัเพียงท่านละ 15 กก.  (ขึ5นอยูก่บันโยบายสายการบิน ไม่เกินจาํนวน 1-2 ชิ5น) และถือขึ5นเครื�องไดอี้ก
ท่านละ 1 ชิ5น 7 กก. (บางสายการบินไดถึ้ง 10กก.) (ตามขนาดที�กาํหนดของสายการบิน ไม่รวมกระเป๋าสะพาย) +  ประกนั

อุบติัเหตุตามกรมธรรม ์(ขั�นตําวงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อาย ุ75-85 ความคุ้มครอง
เหลือ 50% อายตุ ํากว่า 1 ปี หรือ อายเุกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจาํตัวหรือการถกูฆาตกรรมหรือถกูทาํร้ายร่างกาย) 
ตั+วเครื-องบินและค่าทวัรที์-ชําระแลว้   

ตั:วเครืองบิน ไปกลบัแบบหมู่คณะ ไม่สามารถ 
เปลี�ยนเที�ยวบินไปหรือกลบั เปลี�ยนวนัเดินทางไปหรือกลบั เปลี�ยนชื�อผูเ้ดินทาง อพัเกรดที�นั�ง คืนค่าบตัรโดยสาร 

และหากยกเลิกการเดินทาง  ไม่มีระบบ คืนเงินบางส่วน    หากผู้โดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศ
เกาหลี จากเจา้หนา้ที�แรงงานไทยหรือเจา้หน้าที�ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมืองที�ประเทศเกาหลี 
ทางผูจ้ดัและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ0นทุกกรณี  ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับที"ประเทศเกาหลี
เรียกเกบ็  ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเที�ยวบินถดัไปที�มีที�นั�งวา่งหรือตามวนัเดินทางของตัqวเครื�องบิน  ทั0งนี0 แลว้แต่ทาง
เจา้หนา้ที�ตรวจคนและสายการบิน ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

โรงแรมที-พกัที-ระบใุนรายการทวัร ์อาจมีการเปลี�ยนแปลง เนื�องจากเป็นทวัร์ราคาพิเศษ (โรงแรมที�พกัไม่ไดอ้ยูใ่นใจกลาง
เมือง) ปกติผูจ้ดัจะแจง้ใหท้ราบก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ยประมาณ  t-k วนั พร้อมทั5งใบนดัหมายเตรียมตวัการเดินทาง 

รปูแบบหอ้งพกัของโรงแรมจะแตกต่างกนั  และอาจมีสไตลก์ารตกแต่งทุกหอ้งไม่เหมือนกนั ห้องพกัเดี�ยว (Single) ห้องคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ  3 ท่าน  (Family Room) ทั�วไป เตียงใหญ่ 1 + เตียงเดี�ยว 1) ห้องพกัอาจจะไม่ติดกนั บางเมือง

หอ้งจะเป็นแบบพื5นเมือง (Ondol)  บางเมือง หอ้งมีขนาดกะทดัรัด ไม่มีอ่างอาบนํ5 า บางเมือง ห้องกวา้ง มีสิ�งอาํนวยความสะดวก

ครบ   ช่วงการจดังานประชุมนานาชาติ (Trade Fair, Convention) เป็นผลให้ราคาโรงแรมสูงขึ5นมากและห้องพกัในเมืองเต็ม  ผู ้

จดัขอสงวนสิทธิในการจดัที�พกันอกเมืองตามความเหมาะสม 

เมนอูาหารทวัร ์จะบริการเป็นหมูหรือไก่หรือมื5อพิเศษตามรายการ สาํหรับท่านที�มีขอ้จาํกดัทางดา้นอาหารหรือศาสนา ท่านอาจ
ตอ้งชาํระเพิ�มเติม หรือ เตรียมอาหารส่วนตวัไป เมนูอาหารอาจมีการเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ขึ5นอยูก่บัสถานการณ์  
เช่น เวลาออกหรือเวลาถึงของเที�ยวบินแต่ละสายการบิน  การจารจรบนทอ้งถนน  วนัเวลาเปิดปิดของร้านอาหาร  หรือดว้ยสาเหตุ
ต่างๆ    ขอสงวนสิทธิ: ในการเปลี�ยนแปลงหรือปรับปรุง   

ในกรณีที-เกิดเหตใุดๆ จนทําใหค้ณะทัวรไ์ม่สามารถออกเดินทางได ้  เช่น มีลูกค้ากลุ่มใหญ่ยกเลิกการเดินทาง
กะทนัหนั ทางสายการบินเรียกที�นั�งคืนดว้ยเหตุผลของสายการบิน ฯลฯ ทางผูจ้ดัจะพยายามหาโปรแกรมอื�นในราคาและช่วงเวลา
ใกล้เคียงกันทดแทน ขอให้ลูกคา้ตระหนักดีว่าเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นเหตุสุดวิสัยและเชื�อมั�นว่าผูจ้ ัดได้พยายามอย่างสุด
ความสามารถ  โดยลูกคา้จะไม่ยกเหตุขอ้นี5มาเป็นขอ้เรียกร้องใดๆ กบัผูจ้ดั  หากลูกคา้ประสงครั์บเงินคืน ทางผูจ้ดัยนิดีคืนเงิน  



  
 

ราคา

ค่าบริการ

ไม่รวม  
 

ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�ม โทรศพัท์ โทรสาร มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่าทาํหนงัสือเดินทาง ค่าซกัรีด  ค่า
สัมภาระที� เกินชิ5นหรือนํ5 าหนักเกินสายการบินกาํหนด  ค่าวีซ่าพาสปอร์ตต่างด้าวหรือต่างชาติ  ค่าภาษีการบริการ  3%  

ภาษีมูลค่าเพิ�ม  7%    

จดัเกบ็ 40,000 วอนที�สนามบินสุวรรณภูมิ (ค่าบริการของคนขบัรถ+ไกด+์หวัหนา้ทวัร์) 

เงื�อนไขใน

การจอง   
มดัจําท่านละ 5,999 บาทต่อท่าน หรือ ช่วงเทศกาล High Season หรือ
เที-ยวบินเหมาลํา  มดัจําท่านละ 10,999 บาทต่อท่าน  โดยปกติจะตอ้งดําเนินการโอน

เงินภายใน 1-2 วนันบัจากวนัที-ทําการจองและสง่ใบเรยีกเก็บเงิน และชาํระส่วนที�เหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 25 

วนัก่อนเดินทาง หรือ 35 วนัล่วงหน้าในช่วงเทศกาล High Season (เทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วนั

แรงงาน วนัฉัตรมงคล  วนัหยดุสําคญัทางศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือนธันวาคม)  หากไม่ชาํระมัดจาํตามกาํหนด ขอ
อนุญาตตัดทีนังให้ลกูค้าท่านอืนทีรออยู่   การชาํระไม่ครบ ทางผูจ้ดัถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื�อนไข หรือเช็คธนาคาร
ถูกระงบัการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดใด ผูจ้ ัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทางและขอสงวนสิทธิ: ในการคืนเงินตาม
เงื�อนไขการยกเลิก 

การยกเลกิ

การจอง   
 

1) การยกเลิกการจองนั5น จะตอ้งแฟ็กซ์หรืออีเมลแ์จง้ยกเลิกการจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  30 วนัทาํการ ก่อนการเดินทาง โดยจะยึด
เงินมดัจาํ 5,000 บาท  ยกเวน้ช่วงเทศกาล High Season (เทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วนัแรงงาน วนัฉตัร
มงคล  วนัหยดุสาํคญัทางศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือนธนัวาคม)  จะยดึเงินมดัจาํ 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 - เก็บค่าบริการทั5งหมด 100%   
(ราคาทัวร์เป็นการซื�อขาดแบบมีเงือนไขกับทางสายการบินและทางผู้ จัดทัวร์เส้นทางเกาหลี จะไม่มีการคืนเงินมัดจาํหรือค่าบริการ
ทั�งหมดไม่ว่ากรณีใดใด) โดยเฉพาะช่วงเทศกาล High Season หรือ ฤดูกาลท่องเทียวของเกาหลี    
การคืนเงินทุกกรณี  ผูมี้ชื�อในเอกสารการจอง จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที�ทาํการของผูจ้ดั
อย่างใดอย่างหนึ� งเพื�อทาํเรื� องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอาํนาจ 
หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ  และหนา้สมุดบญัชีธนาคารที�ตอ้งการใหน้าํเงินเขา้ใหค้รบถว้น 

สายการบินและตั+วเครื-องบิน 
ในการสาํรองที-นั-งและการใสชื่-อในระบบสาํรองที-นั-ง  ผูเ้ดินทางตอ้งส่งสาํเนาของหนงัสือเดินทาง ( Passport ) ที�ชดัเจน หรือ ส่งรายละะ

รายละเอียดที�สายการบินตอ้งการ (ภาษาองักฤษ) เช่น คาํนาํหนา้ชื�อ ชื�อและนามสกุล วนัเดือนปีเกิด เลขที�พาสปรอต วนัหมดอาย ุ( โดยเซ็นตชื์�อ
และเขียนยืนยนัรับรองเอกสารเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ทางผูจ้ดั )  หากไม่มีการส่งขอ้มูลทั5งหมดในพาสปรอตเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ทางผูจ้ดั 
และเกิดการออกชื�อนามสกุลในตัlวหรือบตัรโดยสารผิดพลาด อาจมีผลให้ผูโ้ดยสายจะตอ้งรับผิดชอบในค่าใชจ่้ายใหม่ที�จะเกิดขึ5นทั5งหมด และ
สายการบินไม่มีระบบเสียค่าใชจ่้ายเพื�อแกไ้ขตวัสะกดคาํนาํหนา้ชื�อ / ชื�อ / นามสกลุ หรือ การเปลี�ยนชื�อผูเ้ดินทาง 
หากท่านตอ้งซืIอบตัรโดยสารภายในประเทศ  (เครื-องบิน รถทวัร,์ รถไฟ) เพื-อไปและกลบักรงุเทพฯ   กรุณาเลือกซื0อบตัรโดยสาร
ภายในประเทศประเภทที�สามารถเลื�อนวนัและเวลาการเดินทางได ้     ทั0งนี0 เพื�อป้องกนัปัญหาเที�ยวบินล่าชา้หรือการเปลี�ยนแปลงเวลาของเที�ยวบิน
หรือการเปลี�ยนแปลงวนัเดินทาง 
ตั+วสายการบินไม่สามารถระบทีุ-นั-ง ซืIอแบบใชวิ้ธี RANDOM คือส ุ่มเลือกที-โดยระบบสายการบิน   การจดัที�นั�งบนเครื�องบิน 
เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนด ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้แต่จะทาํการ Request ใหไ้ดเ้ท่านั0น    

การเช็คอินตั+วเดินทางที-เคาเตอรส์ายการบิน  เงื-อนไข 

• เคาน์เตอร์เช็คอินจะเปิดใหบ้ริการก่อนเวลาเครื�องออกสาม (t) ชั�วโมง เคาน์เตอร์ จะปิดใหบ้ริการก่อนเวลาออกเดินทาง  (90) นาที  ผูโ้ดยสาร
จาํเป็นตอ้งดาํเนินการใหเ้รียบร้อยภายในระยะเวลาที�ไดร้ะบุไว ้ทั5งนี5 ไม่วา่ในกรณีใดๆ  สายการบินสงวนสิทธิในการปฏิเสธการเดินทาง โดย
ไม่มีการคืนเงินค่า โดยสารที�ท่านไดช้าํระไปแลว้  

• ไม่แสดงตนหรือยนืยนัความเป็นตวัท่านต่อพนกังานของสายการบิน 



  
 

• ไม่อาจแสดงเอกสารไดอ้ยา่งครบถว้นและถูกตอ้ง (เอกสารการเดินทางที�ชาํรุดไม่สมบูรณ์จดัวา่เป็นเอกสารที�ไม่ถูกตอ้ง)  

• สาํหรับท่านตอ้งมีตราอนุญาตเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ (วซ่ีา) ซึ�งจาํเป็นต่อการเดินทางไปยงัสถานที�ต่างๆ   หรือ  เอกสารการเจง้เขา้
แจง้ออก   หรือ  เอกสารดา้นการทาํงาน Work Permit 

• กระทาํการประทุษร้ายแก่พนักงานของสายการบิน หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย ณ เคาน์เตอร์ของสายการบิน หรือดูหมิ�น เหยียดหยาม
พนกังานของสายการบินไม่วา่โดยการกระทาํหรือโดยวาจา 

• หากรัฐบาลหรือหน่วยงานอื�นไม่อนุญาตใหท่้านเดินทางหรือขึ5นเครื�องบิน 

• หากสายการบินเห็นควรว่าไม่สมควรแก่การเดินทางเนื�องจากอาการเมาสุราหรือมีลกัษณะอาการที�เป็นอนัตรายอย่างเห็นไดช้ดัในทาง
การแพทย ์และ/หรือ  หากสายการบินเห็นควรวา่ไม่เหมาะสมในการเดินทางโดยเหตุผลทางการแพทย ์หรือเงื�อนไขทางการแพทยข์องท่าน
อาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพแก่ผูโ้ดยสารอื�น 

 

เนื-องจากการเดินทางนัIนเต็มไปดว้ย

ความเสี-ยง และความรับผิดชอบของทาง
สายการบินที� มีต่อผู ้โดยสารนั5 นมีจํากัด 
ดังนั5 น จึงแนะนําให้ซื5 อประกันภัยการ
เดินทางและสุขภาพเพิ�มเติม ท่านสามารถ
เลือกซื5อความคุม้ครองตามที�ท่านตอ้งการ 
โดย เฉพาะกรณี เ กิด เหตุเจ็บป่วยจะมี
ควา มส า ม ารถ ในก า รจ่า ยค่ า รักษ า ไ ด ้
เ นื� อง จาก หา ก เ กิ ด เหตุดัง ก ล่ าว ขึ5 นใ น
ต่างประเทศ เช่น ประเทศเกาหลีใต้ จะมี
ค่าใชจ่้ายที�สูงมาก 

 
 



  
 

ขอ้ตกลงและเงื7อนไขการเดินทางท่องเที7ยวกบัเรา 
• จดัใหเ้ฉพาะลกูคา้ที�ประสงคจ์ะไปท่องเที�ยวตามรายการของทวัรทุ์กวนัเท่านั#น  หากท่านไม่สามารถร่วมทวัรทุ์กวนั แค่สมคัรมาร่วมทวัร์

เพียงเพื�อการใชต้ั (วเครื�องบินและที�พกัในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏว่าท่านไม่รวมทวัร์ในบางวนั ทางบริษัทจะคิดค่า
ดาํเนินการในการแยกท่องเที7ยวเอง 300 USDต่อท่าน  (ก่อนซื# อทัวร์ จะตอ้งแจง้ความประสงค์ที�เป็นจริง เพื�อทางผูจ้ดัจะไดคิ้ด
ค่าบริการที�เหมาะสม)   หมายเหตุ หากการไปพบเพื�อนหรือญาติหรือไปติดต่อธุรกิจหรือท่องเที�ยวอิสระ ทาํหลงัจากที�รายการเสร็จสิ# นในแต่ละ
วนัแลว้ ไมเ่ป็นเหตุที�ทางผูจ้ดั จะตดัการใหบ้ริการท่านแต่อยา่งใด  

• ขอสงวนสิทธิ6ในการขายหรือไมข่ายใหแ้ก่ท่านที�ตอ้งใชร้ถเข็น หรือ มีโรคประจาํตวับางอย่าง หรือ ทอ้งอ่อนหรือทอ้งแก่มาก หรือ มีเด็กอายุ 1-2 ปี 

หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุสงฆ ์หรือ นักบวช (ก่อนซื# อทวัร ์จะตอ้งแจง้ เพื�อหาขอ้ตกลงร่วมกนั เพราะเราคาํนึงถึงความปลอดภยัและเพื�อสรา้ง

ความสุขแก่คณะผูเ้ดินทาง)   

• ขอสงวนสิทธิ6ไมร่บัท่านผูเ้ดินทางที�มีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศเกาหลีใตเ้พื�อไปทาํงาน หรือเพื�อการอื�นใดอนัมิใช่การท่องเที�ยว  

• การเปลี�ยนแปลงรายการท่องเที�ยวในทุกการเดินทางอาจเกิดการเปลี�ยนแปลง  ดงันี#  รายการท่องเที�ยว เมนูอาหาร โรงแรมที�พกั รถทวัรใ์นแต่ละ
วนัที�ไดจ้ดัเตรียมไว ้(ทั#งช่วงนําเสนอ ช่วงสรุป และช่วงเดินทางจริง) ขอสงวนสิทธิ6ในการเปลี�ยนแปลงหรือปรบัปรุง  โดยพยายามที�จะตามรายการ
สรุปใหต้รงมากที�สุด หรือในระดบั หรือในคุณภาพที�ใกลก้นัมากที�สุด 

• ขอสงวนสิทธิ6ปฏิเสธความรบัผิดชอบคา่เสียหายที�เกิดกบัชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกทาํรา้ย ความตาย อุบติัเหตุต่างๆ  สูญหายในทรพัยสิ์น

หรืออยา่งอื�น การนัดหยุดงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวติั  และอื�นๆ ที�เกิดขึ# นทางตรงหรือทางออ้ม  

• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทนหรือหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปลี�ยนแปลง การบริการจากสายการบิน ( ความสูญหายหรือ

เสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ของเที�ยวบิน การยกเลิกเที�ยวบิน มีการยุบเที�ยวบินรวมกนั ตารางการการเดินทางมีการเปลี�ยนแปลง เนื�องจาก

สายการบินพิจารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย ์หรือเหตุผลทางดา้นความปลอดภยั เป็นตน้  โดยจะ

ปฏิบติัตามเงื�อนไขและขอ้จาํกดัความรบัผิดชอบของแต่ละสายการบิน )  บริษัทขนส่ง  รถโดยสาร  เรือบริการ หรือ หน่วยงานที�ใหบ้ริการ  ที�จะ

ส่งผลทาํใหเ้สียเวลาหรือยกเลิกรายการท่องเที�ยวทวัรบ์างรายการหรือทั#งหมด  ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกรอ้งค่าเสียหาย ไม่วา่ในกรณีใดๆ ทั#งสิ# น 

ทั#งคา่เสียเวลา  คา่เสียโอกาส คา่เสียความรูสึ้ก และคา่ใชจ้่ายที�บริษัทจ่ายไปแลว้ เป็นตน้   ขอใหท้ราบวา่  ผูจ้ดัจะดาํเนินโดยสุดความสามารถที�จะ

ประสานงานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ลกูคา้ แต่จะไมคื่นเงิน  

• มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมมี่สิทธิ6ในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทั#งสิ# นแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของผูจ้ดักาํกบั  

• ผูจ้ดัจะไมร่บัผิดชอบและไมส่ามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี เนื�องจากเป็นการชาํระค่าทวัรใ์นลกัษณะเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ เช่น ไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระทําที�ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร

เดินทางไมถู่กตอ้ง การถูกปฏิเสธในกรณีอื�นๆ   ไมร่บัประทานอาหารบางมื# อ ไมเ่ที�ยวบางรายการ เป็นตน้ 

• ขอความรว่มมือในเรื�องความประพฤติของคนเดินทางหากผูจ้ดัหรือตวัแทนของประเทศที�ท่านไดเ้ดินทางมา เดินทางไปสู่ หรือเดินทางผ่าน  เห็นวา่

ผูโ้ดยสารประพฤติตนที�อาจก่อใหเ้กิดอันตรายต่อผูเ้ดินทางอื�นๆ หรือทรพัยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบัติหน้าที�ของเจา้หน้าที� (ตัวแทน) หรือไม่

ปฏิบติัตามคาํชี# แจงของเจา้หน้าที� (ตัวแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามที�เห็นสมควรเพื�อป้องกนัไม่ใหค้วามประพฤติดังกล่าวดาํเนินต่อไป ซึ�ง

รวมไปถึงการยบัยั#ง และปฏิเสธใหบ้ริการ 

• การชอ้ปปิ# งการเลือกซื# อของนักท่องเที�ยว เป็นส่วนหนึ�งของการท่องเที�ยว โดยเฉพาะการท่องเที�ยวประเทศเกาหลีใต ้ซึ�งเป็นแหล่งชอ้ปปิ# งที�คนไทย

ชื�นชอบ   โปรแกรมทวัรอ์าจจะมีการรายการพาไปชอ้ปปิ# งยงัสถานที�ต่างๆ โดยการเลือกซื# อของทุกอย่างเป็นเรื�องการตดัสินใจส่วนตวัเสมอ  และ 

ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธิ6ไมร่บัผิดชอบทุกการซื# อของท่าน 

• กระเป๋าลกูคา้ตอ้งยอมรบัในความเสี�ยงของกระเป๋าทุกใบของตวัเอง (ท่านสามารถเลือกซื# อประกนัเพิ�ม เกี�ยวกบัสมัภาระกระเป๋า เพราะสายการบิน

มีกาํหนดการจาํกดัความรบัผิดชอบต่อสมัภาระ)  ทางทวัรจ์ะไมร่บัผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าชา้ อุบติัเหตุ ที�เกิดจากกรณีใดๆ ทั#งสิ# น  ซึ�ง

ลูกคา้ตอ้งเขา้ใจว่า โดยปกติทุกฝ่าย เช่น คนขบัรถ  มคัคุเทศก ์หรือ หวัหน้าทัวร ์ ถึงแมจ้ะพยายามในการดูแลและระวงัเรื�องสัมภาระกระเป๋า

เดินทางลกูคา้ ผูร้ว่มเดนิทางตกลงปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและเงื� อนไขการเดนิทางนี!ทกุประการและในกรณีมีขอ้พิพาท ใหถ้ือคาํตดัสินของผูจ้ดัเป็นที� สิ!นสดุ 

 


