
 

 

 

 

JOURNEY Classic No.1 เกาหลี 5 วัน บนิเมษายนถงึพฤษภา18 

เส้นทางสุดคลาสสคิ ชวนคณุไปเริงร่าเยน็สบาย ช่วงเทศกาลใบไมผ้ลิบาน 

ไฮไลทเ์มษายน! ฉลองเทศกาล ดอกซากรุะเกาหลี (พ็อตโกตบาน) 
ที�ไหน? #เมืองเจินจ ู#ภเูขาแดดึงซาน #ลอ๊ตเตเ้วิลดิ�  #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 เมษายนถงึพฤษภาคม18 Budget Airlines 25-31 ท่านต่อคณะ 
โปรแกรมท่องเท ี�ยว  เมอืงอินชอน – เมอืงซงโด เมอืงแห่งความไฮเทคและมติรกบัสิ�งแวดลอ้มมากที�สดุ – อาคาร
แปลก Tri Bowl - หมูบ่า้นเทพนยิาย – ชมุชนไชนา่ทาวน ์ แห่งเดียวของเกาหลี มอีายกุวา่ =>> ปี – เที�ยวถํAา
เหมอืงทอง “ ควงัเมยีง ” – ภเูขาจบูกนั ฟรี ! บัตรนั �งเคเบิAลคารข์ึAนสูจ่ดุชมวิวบนเขาแดดึงซาน - เปิดเมอืง
แปลกเกาหล ี“ ฮนัสไตล ์ฮนัจ ีฮนับก ฮนัช ิดงัสดุ” - สนกุหฤหรรษแ์ละไฮเทคเต็มรปูแบบ ดว้ยบัตร Magic Pass 
#สวนสนกุลอ๊ตเตเ้วิลด ์ พิพิธภณัฑพื์Aนบา้นเกาหล ี Lotte World Folk Museum – ผา่นถนนเซจอง - ผา่นชมบลู
เฮา้ส ์ – เรียนรูวิ้ธีการทาํคิมบับ แตง่ชดุพืAนเมอืงฮนับกถ่ายรปู – พระราชวงัโบราณ - ศนูยโ์สมเกาหลี - 
เครื�องสาํอางเกาหล ี– ยา่นเมยีงดอง 

Itinerary  JOURNEY Classic No.1 เกาหลี 5 วัน บนิเมษาถงึพฤษภา18 



 

จาํนวนวนั ราคาเริ�ม (บาท) เดินทาง สายการบิน กรุ๊ปคณะ ปกติ 

   5 วนั 15,900 เมษายนถงึพฤษภาคม18 Budget Airlines 25-31 ท่านต่อคณะ 
วนัเดินทาง 5 วนั 3 คืน (พกั 1 คืน @ โรงแรมจงัหวดัจอลลาบุกโด พกั 2 คืน กรุงโซลหรืออินชอน) ระดบั  3 ดาวเกาหลี 

รถโคช บริการดว้ยรถซึ�งมีขนาดของรถจะเป็นไปตามจาํนวนของผูโ้ดยสาร ปกติ 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 

T’way (TW) TW102 0125 0835 TW101 2005 0010+1 
Jin Air (LJ) LJ002 0100 0800 LJ001 1935 2340 

Jeju Air (7C) 7C2206 0150 0910 7C2205 2035 0050+1 

Jeju Air (7C) 7C2204 0045 0805 7C2203 1930 2345 

Eastar* Jet (ZE) ZE512 2225 0620+1 ZE511 1740 2125 

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

และหนงัสือเดินทางเหลือหนา้กระดาษเพียงพอใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจคนไดป้ระทบัตรา หนงัสือเดินทางอยูใ่นสภาพที�ดี (ไม่ชาํรุด) 

วนั รายการท่องเที�ยว B L D 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ    - - - 

ไฮไลทเ์มษายน รว่มฉลองเทศกาล ดอกซากรุะเกาหลี (พ็อตโกตบาน) ทั+วประเทศ #เมืองเจินจู #ภูเขาแดดึงซาน #ภู

เขานมัซาน #ล๊อเตเ้วิลดิ-   พอ็ตโกตจะบานสะพรั�ง ให้ผูค้นไดชื้�นชมและเป็นสัญลกัษณ์ของวฏัจกัรชีวิต เทศกาลดงักล่าวเป็นเวลาแห่งการเฉลิม

ฉลองอยา่งรื�นเริงใตต้น้ซากรุะที�ครอบครัวและญาติมิตรจะมาร่วมปิคนิค เพื�อชื�นชมความสวยงามของธรรมชาติ   ให้ท่านไดเ้ดินเล่นและถ่ายรูป
และสมัผสัสีสนัแห่งดอกพอ็ตโกตสีขาวอมชมพ ู(รายการพิเศษนี9 ...ตอ้งรอพยากรณ์อากาศออก ซึ�งปกติน่าจะอยูที่� 08-22เมษายน) 
วนัที�สอง สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต ้ – ขา้มสะพาน Incheon Bridge สู่เมืองพิเศษซงโด เมืองแห่ง

ความไฮเทคสําหรับผูอ้ยู่อาศยั การทาํธุรกิจ การศึกษา โรงพยาบาล สนามกอล์ฟ และสวนสาธารณะขนาด
ใหญ่ 100 ไร่  อีกทั9งเป็นมิตรกบัสิ�งแวดลอ้มมากที�สุด และบา้นของแฝดสามตระกูลซง – ถ่ายรูปหนา้อาคาร 

Tri Bowl – เดินเที�ยวใจกลางเมืองอินชอน – พิพิธภณัฑจ์าจงัเมียน หรือบะหมี�หนา้ดาํ หนึ� งในอาหารประจาํ

ชาติของเกาหลีใต ้– ชุมชนไชน่าทาวน์ เพียงแห่งเดียวของเกาหลี มีอายุกว่า ABB ปี – หมู่บา้นเทพนิยาย – 
เที�ยวถํ5าเหมืองทอง “ควงัเมียง“  ผจญภยัไปกบัถํ5าพิพิธภณัฑที์�มีชีวติในแบบหลากมิติและสีสนั 

� ลิ9มลองเมนูแบบพื9นบา้น “ ฮนัชิ ”  เป็นอาหารชุดสาํหรับของชาวเกาหลีสมยัราชวงศโ์ซซอน 

� พกั 1 คนื @ พกัจอลลาบุกโด ? คืน (ระดบั @ ดาวเกาหลี) 

- X X 

วนัที�สาม เมืองเจินจู  –  เปิดเมืองแปลกเกาหลี  “ ฮนัสไตล ์ฮนัจี ฮนับก ฮนัชิ ดงัสุด “  เมืองเจินจู (Jeonju) เป็นเมืองที�

เต็มไปดว้ยศิลปินระดบัชั9นครูของเกาหลี และยงัคงรักษาวิถีชีวิตความเป็นอยู ่วฒันธรรมอนัเป็นเอกลกัษณ์
ของเกาหลีไดอ้ยา่งดีเยี�ยม  อีกทั9งยงัเป็นเมืองที�มีชื�อเสียงดา้นอาหาร  เดินเล่นหมู่บา้นพื9นเมืองฮนันก กวา่ 800 

หลงัคาเรือน ศูนยว์ฒันธรรมโอทอปต่างๆ ตน้แปะก๊วยที�ปลูกเป็นแถวตามทางเดินและริมถนน – นั�งรถผ่าน
ชมยา่นดงัต่างๆ  เช่น  ถนนแต่งงาน ถนนภาพยนตร์ ถนนสุดฮิปวยัรุ่น เป็นตน้) - พาเที�ยวภูเขาจูบกนั  ฟรี ! 

บตัรนั�งเคเบิ9ลคาร์ขึ9นสู่จุดชมวิวบนเขาแดดึงซาน (Daedunsan Mountain)  อิสระเดินขา้มสะพานคู่รัก  – 

X X X 



 

กรุงโซล – เที�ยวครบสูตร ดว้ยบตัร Magic Pass Ticket  #สวนสนุกล็อตเตเ้วิลด์ กบัเครื�องเล่นหลากชนิด
ทั5งในร่มและกลางแจง้ เอ็ดเวนเจอร์กบัการผจญภยัต่างๆ หรือ จะขา้มสะพานไปยงัเกาะมหัศจรรย ์Magic 

Island ที�เต็มไปดว้ยเกาะแห่งการคน้หา ตั5งอยูใ่จกลางทะเลสาบ หรือ เยี�ยมชมพิพิธภณัฑพื์5นบา้นเกาหลี 
Lotte World Folk Museum   และ ขบวนพาเหรดโชวสุ์ดอลงัการ (ตามรอบจดัแสดงของทางสวนสนุก) 

� พกักรุงโซล F คืน (ระดบั 3 ดาวเกาหลี) 
วนัที�สี� กรุงโซล – ศูนยฮ์๊อกเก็ตนามู – ศูนยเ์ครื�องสําอางเวชสําอาง – เรียนรู้วิธีการทาํคิมบบั (ขา้วห่อสาหร่าย) + 

ฟรี!!! แต่งชุดฮนับก – นํ9 ามนัสนเข็มแดง Red Pine – ดิวตรี5 ฟรี – เมียงดอง " ถนนแฟชั�นของเกาหลี "  – ภู 

เขานมัซาน  หอคอย N Tower เตรียมกญุแจไปคลอ้งสายเคเบิ5ล Love Rock Cable  (ค่าบตัรขึ5นลิฟท์สู่บน
หอคอย ไม่รวมไวใ้นค่าทวัร์) 

X X - 

วนัที�หา้ กรุงโซล – เยี�ยมชมพระราชวงัมรดกโลกชงัดก (สวนลับบีวอน ไม่ได้รวมไว้ในค่าทัวร์) ผ่านถนนเซจอง – 
ผา่นชมบลูเฮาส์ –  ศูนยโ์สมเกาหลี – แวะซื5อของฝากติดไมติ้ดมือที�ศูนยร์วมของพื5นเมือง (ละลายเงินวอน) –  
สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ 

X X - 

เมนูอาหาร ลิ�มลองอาหารหลากหลายเพื�อสุขภาพ  #บะหมี�หนา้ดาํจาจงัเมียน หนึ�งในอาหารประจาํชาติของเกาหลีใต ้ #ลิ9มลองเมนูแบบพื9นเมือง 

“ ฮนัชิ ” #บาร์บีคิวไฟหรือบลูโกกิ #หมูยา่งคาลบี #ไก่ตุ๋นโสม #ไก่อนัดองจิมทคั  
 

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  P   Jin Air (LJ) หมายเลข   7 

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 
กรุณาเลือกซื9อบตัรโดยสารภายในประเทศประเภทที�สามารถเลื�อนวนัและเวลาเดินทางได ้

ทั9งนี9 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�อการพกัผ่อนที�อบอุ่น  (สาํหรับ มือใหม่ หรือ คนกลวัวนัแรกๆ จะ jetlag 
หรืออาการเมาเวลาจากการเปลี�ยนโซนเวลาของโลก แนะนาํ :  นอนให้มากที�สุด หรือ ทานยาแกเ้มา เพราะมีมีฤทธิ: ทาํให้นอนหลบั ไม่ดื�ม
สุราหรือของมึนเมา และดื�มนํ5 ามากๆ) 

 

DAY วนัที�สอง  สนามบินนานาชาติอนิชอน ประเทศเกาหลใีต้ – ชุนนัม – จอลบุก – อาซาน 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 ?JK เมตร  ไปยงัจุดหมายปลายทางการท่องเที�ยวของวนันี9  

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

เดินทางไปพบกบัคณะทวัร์ดว้ยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทางผูจ้ดัได ้ 
พาท่านนั�งรถข้ามสะพานข้ามทะเลที�มีความยาวที�สุดของเกาหล ีเป็นมุมที�สามารถมองเห็นรูปทรงที�คดเคี9ยวเหนือผนื

นํ9 าของสะพานอินชอนที�ทอดยาวกว่า F?.@L กิโลเมต ความลํ9าหนา้ทางดา้นวิศวกรรม เราจะสังเกตุเห็นสะพานแห่งนี9 มีการ
เชื�อมต่อกันถึงสามสะพานในหนึ� งเดียว  
คือ สะพานขึง สะพานเชื�อม และทาง
ยกระดับ บริ เวณกลางสะพานจะเป็น
สะพานขึงที�ยาวที� สุดแห่งหนึ� งของโลก 
โดยทอดยาวกวา่ 800 เมตร การสร้างสะพานแห่งนี9 เป็นไปดว้ยความยากลาํบาก เนื�องจากตอ้งเผชิญกบัคลื�นลมของทะเล

ตะวนัตก สามารถรองรับแผน่ดินไหวไดถึ้ง 7 ริกเตอร์ และป้องกนัคลื�นทะเล 72  เมตรต่อวนิาที  ท่านจะไดส้มัผสักบัทิวทศัน์

ของทะเลอินชอนที�ทอดยาวและความสวยงามของสะพานและบรรยากาศที�แสนโรแมนติคในทุกช่วงของวนั ช่วงยามเยน็ก็
สวยในมุมมองพระอาทิตยต์ก ยามคํ�าคืนแสงไฟที�ส่องประกายมาก็ทาํใหส้ะพานอินชอนงดงามไปอีกแบบ 

นั�งรถชมเมืองพิเศษซงโด Songdo International City เป็นเขตการคา้เศรษฐกิจเสรี เมืองแห่งความไฮเทคสําหรับผูอ้ยู่

อาศยั การทาํธุรกิจ การศึกษา โรงพยาบาล สนามกอลฟ์ และสวนสาธารณะขนาดใหญ่ 100 ไร่   อีกทั9งเป็นมิตรกบัสิ�งแวดลอ้ม

มากที�สุด และบา้นของแฝดสามตระกลูซง โดยออกแบบภายใตแ้นวคิดการพฒันาที�ย ั�งยนื  โดยเนน้การเชื�อมต่อพื9นที�ใกลเ้คียง
เพื�อการเข้าถึงในการขนส่ง การออกแบบประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร การออกแบบโครงสร้างพื9นฐานที�มี
ประสิทธิภาพ พื9นที�โล่งและที�อยูอ่าศยัที�คาํนึงถึงความปลอดภยัและเป็นมิตรต่อ
สิ�งแวดลอ้ม และสิ�งมีชีวติทุกชนิด   

หมู่บ้านเทพนิยาย หรือ "ดงฮวามาอึล" เป็นโครงการปรับสภาพแวดลอ้มที�อยู่

อาศยัใหมี้ความน่าอยูม่ากขึ9น โดยให้นกัจิตกรรมช่วยกนัเสกบา้นแสนธรรมดาให้
กลายเป็นหมูบา้นเทพนิยาย นกัจิตกรรมช่วยกนัวาดภาพที�มีสีสนัสดใสตามฝาผนงั 
กาํแพง ซุ้มประตูและตรอกซอยตลอดทางเดิน โดยมีหลากหลายทีมสุดคลาสสิค
ใหท่้านไดถ่้ายรูปคู่กบัตวัการ์ตูน อาทิเช่น หนูนอ้ยหมวกแดง พินอคคิโอ สโนวไ์วท์กบัคนแคระทั9ง K  ปีเตอร์แพน อะลาดิน
กบัตะเกียงวเิศษตวัการ์ตูนจากดิสนี�ย ์หรือตวัการ์ตูนชุดพื9นเมืองชาวเกาหลี นอกจากท่านจะไดถ่้ายรูปเล่นเก๋สุดๆ แลว้ ท่านยงั
สามารถเพลิดเพลินไปกบัร้านกาแฟน่ารักๆ และร้านคา้ของที�ระลึกทอ้งถิ�น 



 

เที�ยวใจกลางเมืองอนิชอน เมอืงท่าอันดับสองของประเทศ  พาท่านเดินออกกาํลงักาย ยอ้นอดีตของเมืองอินชอนกลบัไป

ในช่วงที�คาบสมุทรเกาหลีเปิดประเทศทางการคา้กบัต่างประเทศ 
ช่วงปี ค.ศ. Allm  เราจะได้เป็นสัมผสักับสถาปัตยกรรมผ่านตึก
รูปแบบทรงต่างๆ ซึ�งปัจจุบนัอาคารเหล่านี5 ไดถู้กใชเ้ป็นพิพิธภณัฑ์
และหอแสดงต่างๆ   

เที�ยง ลิ6มลองเมนูยอดฮิตสําหรับคนเกาหลีทุกเพศทุกวัย  “ 

บะหมี�หน้าดําจาจังเมียน “ ในเมืองอินชอน ซึ� งเป็นถิ�นกาํเนิดอาหารเมนูนี5 ในเกาหลี    บะหมี�หนา้ดาํไดรั้บความนิยมใน

เกาหลีและเกือบทุกร้านอาหารจีนในเกาหลี   หากใครเป็นคอละครซี�รี�ยเ์กาหลี จะเห็นวา่ เมนูนี5 ยงัเป็นหนึ�งในเมนูประจาํตวั
ของนางเอกเกาหลีอีกดว้ย (รองจากตอ็กบกกี ขา้วเหนียวตม้ซอสแดง)   ปกติทาํจากเส้นโซเมียนหรือโซเมนที�ทาํจากแป้งสาลี
และไข่ มาทาํเส้นบะหมี�ร้อน จาจงัเมียนนี5 เป็นบะหมี�แห้งคลุกดว้ยซอสดาํหวานทาํจากเตา้เจี5 ยวดาํมีลกัษณะขน้ และในวนั 
Black Day ซึ� งเป็นวนัที�  An เมษายนทุกปี จะเป็นวนัที�คนโสดไม่ได้รับขนมใดๆ (ช็อคโกแลตหรือลูกอม) on 

Valentine 's Day (Feb An) หรือ White Day (An มีนาคม) เพราะวา่สีดาํของซอสนั5นถือเป็น"ตรงขา้ม"สีแดง
สญัลกัษณ์ของความรัก   

บ่าย ถํ6าเหมืองทอง  “ ควังเมียง ” เที�ยวถํ9าเหมืองทอง “ ควงัเมียง “  ผจญภยัไปกบัถํ9าพิพิธภณัฑที์�มีชีวิตในแบบหลากมิติและ

สีสนั สถานที�แห่งนี9 เป็นเหมืองขดุทองของญี�ปุ่นในอดีต   หลงัจากหมดยคุการล่าอาณานิคม เหมืองทองแห่งนี9 จึงถูกปล่อยทิ9ง
ร้าง ปัจจุบนัทางการเกาหลีไดป้รับปรุงและพฒันาถํ9าแห่งนี9 ใหเ้ป็นสถานที�ท่องเที�ยว 
ถํ9าแห่งนี9 จึงถือไดว้า่เป็นพิพิธภณัฑม์รดกแห่งความสร้างสรรคแ์ละอนุรักษ ์ ยงัเป็น
สถานที�สาํคญัทางประวติัศาสตร์ มีความลึกถึง 8  ชั9น (อนุญาตเขา้ชมแค่ 2 ชั9นบน)  

ภายในถํ9ามีความยาวถึง FKP เมตร จะแบ่งออกเป็นห้องๆ โดยไดรั้บการออกแบบ
จากศิลปินชื�อดงัทั�วประเทศเกาหลีใต ้เช่น ห้องแห่งแสงสวา่งและความมืด, ห้อง
สวนสวยธรรมชาติ, หอ้งจดังานเลี9ยง ประชุมสมัมนา, ห้องพิพิธภณัฑส์ัตวน์ํ9 า, ห้อง

ถนนสีทองหรือเสน้ทางแห่งความมั�งคั�งและสุขภาพดี, หอ้งนํ9 าตกสีทองที�มีความสูง 
3.6 เมตรและกวา้งถึง 8.5 เมตร, ห้องพระราชวงัทองคาํ, ห้องจดัแสดงโครงสร้าง

ของถํ9าควงัเมียง และหอ้งจดัแสดงไวน์ ไวน์คุณภาพดีที�นาํมาจดัแสดงมาจากทั�วประเทศเกาหลีใต ้ท่านสามารถชิมและเลือก
ซื9อไวน์ไดจ้ากที�นี�  หากคุณเป็นแฟนคลบัของภาพยนตร์เรื�องเดอะฮอบบิท และเดอะลอร์ดออฟเดอะริงส์ คุณจะไดพ้บกบั
ประติมากรรมตวั “กอลลมั”ที�ส่งตรงมาจากผูก้าํกบัของเรื�อง นอกจากนี9 แลว้ท่านสามารถนาํขวดพลาสติกไปเติมนํ9 าแร่จาก
ธรรมชาติภายในถํ9าไดฟ้รี 

คํ�า  ลิ�มลองเมนูแบบพื�นบ้าน “ ฮันชิ ”  เป็นอาหารชุดสาํหรับของชาวเกาหลีสมยัราชวงศโ์ซซอน 

หลงัอาหารคํ�า พาท่านเขา้เช็คอินที�พกั ณ โรงแรม  Jeonllabuk-do :  Gunsan Lake & Hill  หรือเทียบเท่า (3 ดาวเกาหลี ) 
 

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

3  x x x 

เชา้  รับประทานอาหารเช้า แบบอเมริกนัเกาหล ีหรือ อาหารชุดเช้าเกาหล ีที� ห้องอาหารโรงแรม 

เชา้ เมืองเจินจู (Jeonju) พาท่านออกเดินทางสู่ เมืองจอนจู (Jeonju) เมืองที�เตม็ไปดว้ยศิลปินระดบัชั9นครูของเกาหลี และยงัคง

รักษาวิถีชีวิตความเป็นอยู ่วฒันธรรมอนัเป็นเอกลกัษณ์ของเกาหลีไดอ้ยา่งดีเยี�ยม  อีกทั9งยงัเป็นเมืองที�มีชื�อเสียงดา้นอาหาร
พื9นบา้นที�เป็นขา้วกบัผกัเรียกวา่บิบิมบบั และฮนัจิซึ�งเป็นกระดาษสาโบราณ   สาํรวจมนตเ์สน่ห์ของผูค้น วิถีชีวิตความเป็นอยู ่
ประวติัศาตร์และวฒันธรรมอนัเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศเกาหลีใต ้กบัเมืองเอกลกัษณ์ “ จอนจู (Jeonju) “   



 

หมู่บ้านพื6นเมืองเกาหลีโบราณ Hanok  อิสระให้ท่านไดเ้ดินยอ้นเวลากลบัไปในอดีตกว่า 100 ปี สถานที�ที�มีจริงและ

สัมผสัไดจ้ริง กบัหมู่บา้นพื9นเมืองเกาหลีโบราณ Hanok กว่า 800 
หลงัคาเรือน โดยผูค้นยงัคงอนุรักษ์ประเพณีวฒันธรรมผ่านศูนย์
ต่างๆ เ ช่น ศูนย์ว ัฒนธรรมพื9นเ มือง สวนประสบการณ์ชีวิต 
พิพิธภณัฑ์เหลา้พื9นเมือง  หอการแสดงงานศิลปะหัตถกรรม ศูนย์
สมบติัเจินจู  เคียงกีจอน และโอมกแด และยงัเป็นสถานที�ถ่ายหนัง
มากมาย   และยงัเตม็ไปดว้ยตน้แปะก๊วยที�ปลูกเป็นแถวตามทางเดิน
และริมถนนว่าเกี�ยวขอ้งกับความเคารพที�ชาวเมืองมีต่อท่านขงจื9อ 
เพราะวา่ขงจื9อมกัจะสัมผสัตน้แปะก๊วยดว้ยความรักและหวงัว่าลูก
ศิษยข์องเขาจะมีความซื�อตรงเหมือนลาํตน้ของตน้แปะก๊วยและทาํประโยชน์ให้แผ่นดินเหมือนเม็ดแปะก๊วยที�นําไปทาํ
สมุนไพรได ้ ยิ�งช่วงฤดูใบไมร่้วง สีเหลืองทองสดใสของใบไมจ้ะสวยงามยิ�ง  หลงัจากท่องเที�ยวกนัดว้ยความประทบัใจแลว้ 
ไม่ใช่แค่รูปภาพและความทรงจาํเท่านั9นที�ท่านสามารถเก็บกลบัมาได ้ของฝากและของที�ระลึกก็ยงัเป็นอีกสิ�งหนึ�งที�เป็นเครื�อง
เตือนความทรงจาํดีๆ ที�ท่านมีใหก้บั Jeonju  ซึ�งมีสิ�งของที�ระลึกมากมายหลายประเภทใหท่้านไดเ้ลือกซื9อ     

เที�ยง เมนูบาร์บีคิวไฟหรือบลูโกก ิ เป็นเนื9อหมูสไลดห์มกัซอสคนัจงัและเครื�องปรุงรส ผดัยา่งขลุกขลิกบนกะทะ 

บ่าย วนอุทยานจังหวัดแดดึงซาน  (Daedunsan Mountain) มีความสูงกวา่ 878 เมตร เป็นภูเขา 2 ลูกที�เอนเขา้หากนั จึงเรียก

ภูเขาแห่งนี9 วา่ “ ภูเขาจูบกนั “ และมีสิ�งที�น่าสนใจมากมาย เหมาะแก่การเดินชมธรรมชาติ โดยเฉพาะการมาเป็นคู่คู่  เพราะ
ตลอดเส้นทางการเดินขา้มสะพานความรัก เราจะได้ชมความงาม
ของหินที�มีรูปร่างและชื�อเรียกต่างๆ กนัไป ช่วงใบไมเ้ปลี�ยนสี ชาว
เกาหลีนิยมมาเที�ยวกนัไม่แพภู้เขาสี�ฤดูโซรัคซาน   อีกทั9งทุกเดือนสี�

ยงัเป็นจุดที�นกัท่องเที�ยวนิยมมาเดินชมซากุระกนั  (ฟรี ! รวมค่า
ขึ�นเคเบิ�ลคาร์ขึ�นสู่จุดชมวิวของภูเขาแห่งนี�  สงวนสิทธิ&ไม่
ทอนเงินคืนค่าบัตร กรณีหากสภาพอากาศไม่เอื�ออาํนวย หรือ ปิดงดให้บริการจากสถานที1 ) 

บ่ายบ่าย เดินทางเขา้เมืองหลวงกรุงโซล  ที�มีประชากรถึง ? ใน h ของประเทศ  มีตึก i@ ชั9น ตึกที�สูงที�สุด  มีแม่นํ9 าฮนัไหลผ่านใจกลาง
เมืองหลวงของกรุงโซล    

เยน็ เมนูหม้อไฟชาบูเห็ด คลา้ยการตม้รวมมิตรสุกี9หมอ้ไฟ  ประกอบไปดว้ยเนื9อหมูสไลด ์ผกัและเห็ดและวุน้เสน้เกาหลี  

หลงัอาหารเยน็  สวนสนุกลอ็ตเต้เวลิด์ พาท่านปล่อยความแก่และเติมเต็มความสุขของท่านด้วยบัตร Magic Pass Ticket  ซึ� ง

ท่านสามารถเลือกเล่นเครื�องเล่นไดไ้ม่จาํกดัรอบ ที�ดินแดนแห่งความสนุกหฤหรรษแ์ละไฮเทคเต็มรูปแบบที�สวนสนุกล็อตเต้
เวิลด์ (Lotte World Adventure) สวนสนุกในร่มที�ใหญ่ที�สุดในเกาหลี สนุกสนานกบัเครื�องเล่นหลากชนิดทั9งในร่มและ

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 ผจญภยัใน

โลกของซินแบต สุดยอดความเสียวกับหอคอยไฮโดด
รอป โรงหนังสามมิติ  ไวกิ9ง บอลลูน โอแดเซแฟนตาซี 
เป็นตน้ หรือจะขา้มสะพานไปยงัเกาะมหัศจรรย ์Magic 

Island ที�เต็มไปดว้ยเกาะแห่งการคน้หา ตั9 งอยู่ใจกลาง

ทะเลสาบ หรือจะนั�งรถรางไฟฟ้าชมความงามของสวน
สนุกทั9 งหมด  เกมส์การละเล่นต่างๆ  ร้านขายอาหาร
รูปแบบต่างๆ  ร้านขายของที�ระลึกเฉพาะของสวนสนุก 
คํ�าคืนอันแสนโรแมนติกกับเพื�อนหรือครอบครัวหรือ



 

หวานใจกบัความทรงจาํและความประทบัใจกบัขบวบพาเหรดโชว ์(ตามรอบจดัแสดงของทางสถานที�)  หรือ เยี�ยมชม

พพิธิภัณฑ์พื6นบ้านเกาหล ีLotte World Folk Museum จดัแสดงเรื�องราวประวติัความเป็นมา วิถีชีวิต ศิลปวฒันธรรม 

ของชนชาติเกาหลี  ของชนชาติเกาหลีตั9งแต่ยคุหินมาสู่ยคุสมยั ทั9งแพค็แจ กายาซิลลา และคูรยอยคุราชวงศ์โครยอ  แต่ละยคุ
จะจดัแสดงไวใ้นแต่ละหอ้ง มรดกโลกในประเทศเกาหลีที�สาํคญั พระราชวงัเคียงบก  รวมทั9งตลาดพื9นเมืองที�มีชีวิตจริงให้คุณ
ไดส้มัผสัการจบัจ่ายซื9อของ ร้านทานขนม ร้านทานอาหาร ร้านขายของที�ระลึกไวบ้ริการอีกดว้ย  

หลงัจบรายการท่องเที�ยว พาท่านเขา้เช็คอินที�พกั ณ Incheon Bliss, Seoul H Avenue, Seoul 

Haedamchae, Co-Op City, Galaxy  (@ ดาวเกาหลี) หรือเทียบเท่า 

 

DAY วนัที�สี�    กรุงโซล  เชา้ กลางวนั เยน็หรือคํ�า 

4  x x - 

เชา้ อาหารเช้าแบบอเมริกนัเกาหลชุีด หรือ เซมิ ที� ห้องอาหารโรงแรม 

 ศูนย์ฮ๊อกเกต็นามู เพื�อนที�ดีในการดาํเนินชีวติ ! ตน้ไมฮ้อ๊กเก็ตนามูชนิดนี9 เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที�ปราศจากมลภาวะ

และระดบัสูงเหนือนํ9 าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพนัธ์ุฮ๊อกเก็ตนี9 ...ชาวเกาหลี

รุ่นใหม่นิยมนาํมารับประทานเพื�อช่วยดูแลตบัใหส้ะอาดแขง็แรง ป้องกนัโรคตบั
แขง็ไม่ถูกทาํลายจากการดื�มแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหรี�  สารตกคา้งจากอาหารและ

ยา      ศูนย์ผลติภัณฑ์ความงาม เครื�องสําอางเวชสําอาง  ให้ท่านเลือกซื9อ

คอสเมติกหลากยี�ห้อคุณภาพที�ผูห้ญิงชาวเกาหลีทั9 งสาวทั9 งไม่สาว ล้วนให้
ความสาํคญักบัเรื�องผิวหนา้ค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะในกลุ่มบาํรุงผิวพื9นฐาน Skin Care และฟังคาํแนะนาํการดูแลผิวพรรณ 

จากผูช้าํนาญการ   พพิธิภัณฑ์สาหร่าย + แต่งชุดฮันบก   เป็นที�สถานที�ที�จดัแสดงขบวนการและขั9นตอนต่างๆ ตั9งแต่ตน้

นํ9 าจนถึงปลายทางการผลิตออกมาเป็นสาหร่ายกินไดใ้นรูปแบบต่างๆ ใหเ้รารับประทานได ้ นอกจากนี9  เรายงัสามารถชิมและ
เลือกซื9อสาหร่ายกลบัไปเป็นของฝากของทานเล่นได ้โดยมีรสต่างๆ อยา่งเช่น รถกุง้ รสหมู รถกิมจิ รถวาซาบิ ฯลฯ   จากนั�น

เชิญท่านร่วมเป็นส่วนหนึ�งของชาวเกาหลีโดยการแต่งกายชุดประจําชาติต่างๆ (ชุดฮันบก) พร้อมถ่ายรูปเป็นที�ระลึก เพื�อไป

อวดคนทางบ้าน 

เที�ยง เมนูหมูย่าง คาลบี Pork KALBI อาหารพื9นเมืองเกาหลีปิ9 งยา่งบนเตาที�เลื�องชื�อและรู้จกักนัดีทั�วโลก 

บ่าย ศูนย์นํ6ามันสนเข็มแดง Red Pine  พาท่านเดินทางสู่ ศูนยน์ํ9 ามนัสนเข็มแดง Red Pine  ซึ� งผลิตจากใบสนเข็มแดงใน

ประเทศเกาหลี เป็นงานนวตักรรมวิจัยชิ9นใหม่ล่าสุดของเกาหลี เพื�อช่วยผูที้�มีปัญหาเรื�องไขมนัอุดตนัในเส้นเลือด คลอ
เรสเตอรอลในเลือดสูง ไขขอ้เสื�อม หรือ การไหลหมุนเวียนของเลือด  เป็นตน้ กวา่จะมาทาํเป็นนํ9 ามนัสนสกดัได ้? แคปซูล 
ตอ้งใชใ้บสนเขม็แดงประมาณ F.K ก.ก.  แนะนาํใหทุ้กท่านเลือกซื9อเป็นของฝากสุขภาพเพื�อตวัท่านเองและคนที�ท่านรักหรือ
คนที�ท่านเคารพ  เพราะเป็นสารอาหารธรรมชาติ ที�วจิยัจากโรงพยาบาลชั9นนาํในเกาหลีแลว้วา่ ไม่มีผลขา้งเคียง    

ดิวตี6ฟรี (ปัจจุบนัเป็นที�นิยมมาก เพราะ ดิวตรี9 ฟรีประเทศนี9  มีถึง P บริษทัแข่งขนักนั)  เพลิดเพลินกบัการชอ้ปปิ9 ง ณ  ห้าง

ปลอดภาษีลอ๊ตเตห้รือชินเซเก  ให้ท่านไดเ้ลือกซื9อสินคา้แบรนด์เนมนาํเขา้จากต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิด รวมทั9ง
สินคา้แบรนดเ์กาหลียอดนิยมที�ชาวเกาหลี ชาวจีน และชาวญี�ปุ่น    

เยน็ ยํ�าเมียงดอง " ถนนแฟชั�นของเกาหลี "  อิสระชอ้ปปิ9 งบริเวณเมียงดอง Myeongdong ถูกขนานนามวา่ " ถนนแฟชั�น

ของเกาหลี " แหล่งรวมความฮิปใหม่ ไม่ตกเทรน ! ราคาระดบักลางถึงสูงเมื�อเทียบกบัตลาดทงแดมุน ห้างบูติกหลากยี�ห้อ
ตั9งแต่แบรนด์เนมต่างชาติถึงเกาหลี ร้านเสื9อผา้มีสไตล์ห้องเล็กๆ  ร้าน Creative Lifestyle  ร้านรองเทา้ ร้านทาํผม ร้าน

เครื�องประดบั ร้านคอสเมติก  ร้านกาแฟ ร้านไอศครีม ร้านขนม    

เยน็ อสิระอาหารเยน็เพื�อความคุ้มค้าในการช้อปปิ� ง !   



 

หลงัอาหารคํ�า ภูเขานัมซาน  หอคอย N Tower  สายเคเบิ6ล Love Rock Cable   พาท่านขึ9นภูเขานมัซาน Namsan – ภูเขาเพียงลูก

เดียวใจกลางเมืองหลวงและอิสระถ่ายรูปคู่หอคอย N Tower เป็น ? ใน ?K 

หอคอยเมืองที�สูงที�สุดในโลก  สูงถึง hLJ เมตรเหนือระดบันํ9 าทะเล สถานที�
ละครหนงัเกาหลีหรือหนงัไทยสไตลเ์กาหลีมาถ่ายทาํกนั (ความเชื�อ: เตรียม
แม่กุญแจลูกกุญแจเพื�อไปล็อคกุญแจคู่รัก ณ Love Rock Cable  ซี�งเชื�อกนั

ว่า ถา้ใครขึ9นมาคลอ้งกุญแจและโยนลูกกุญแจทิ9งไป คู่รัก คู่ครอบครัว คู่
เพื�อน คู่พี�นอ้ง คู่มิตรนั9นจะมีความรักที�ย ั�งยนืหรือไม่มีใครมาพรากจากกนัได)้  (ค่าบัตรลิฟท์ขึ�นสู่จุดชมวิวบนหอคอย  ไม่รวม
ไว้ในค่าทัวร์) 

หลงัจบรายการท่องเที�ยว พาท่านเขา้เช็คอินที�พกั ณ Incheon Bliss, Seoul H Avenue, Seoul 

Haedamchae, Co-Op City, Galaxy  (@ ดาวเกาหลี) หรือเทียบเท่า 

 

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

5  x x - 

เชา้ อาหารเช้าแบบอเมริกนัเกาหลชุีด หรือ เซมิ ที� ห้องอาหารโรงแรม 

เชา้ เยี�ยมชมพระราชวงัชังดก-สมบติัแห่งชาติที�ถูกจดทะเบียนเป็นมรดกทางวฒันธรรมของโลก ถูกกล่าวขานวา่เป็นพระราชวงั

แบบอย่างทางสถาปัตยกรรมและวฒันธรรมทางภูมิ
ประเทศที�สวยงามไร้ที� ติในช่วงเวลาหลายร้อยปีที�
ผา่นมา โดยเฉพาะกษตัริยโ์กจอง ซึ� งเป็นกษตัริยอ์งค์
สุดท้ายของราชวงศ์โชซอน ซึ� งต่อมาทรงถูกบังคบั
ให้สละราชสมบัติโดยญี� ปุ่นในปี ค.ศ. ?mJK แต่
พระองคเ์องก็ทรงประทบัอยูที่�พระราชวงัแห่งนี9จนสิ9นพระชนมใ์นปี ค.ศ. ?m?m (สวนลบับีวอน อุทยานพักผ่อนของเจ้าชายรัช
ทายาทในสมยัราชวงศ์โซซอน ซึ1งไม่ได้รวมไว้ในค่าทัวร์ ด้วยข้อจาํกัดของเวลาท่องเที1ยว และ การสาํรองรอบเข้า)   

 (ในวนัจนัทร์ ซึ�งเป็นวนัหยดุประจาํสปัดาห์ของพระราชวงั ขอปรับเปลี�ยนไปเป็นพระราชวงัเคียงบก หรือ พระราชวงัอื�นๆ 

นั�งรถผา่นถนนสายสาํคญัที�มีการเปิดปิดเป็นเวลา-สถานที�ตั9งทาํเนียบและบลูเฮาทห์รือบา้นประจาํตาํแหน่งประธานาธิบดี      

เยี�ยม ศูนย์โสมเกาหล ี ทุกท่านจะไดรู้้จกัสมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแห่งมวลสมุนไพร  เพราะเกาหลีใตเ้ป็นประเทศที�มี

การผลิตโสมเกาหลีที�มีคุณภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลก  ซึ�งใครใครที�ไดม้าเที�ยวก็จะชื�นชอบหาซื9อเป็นของฝากเพราะราคาที�ถูก

วา่เมืองไทยและคุณประโยชน์นานัปการ เช่น ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบยอ่ยอาหารและปอด ช่วยทาํให้จิตใจสงบ
และเพิ�มพละกาํลงัโดยส่วนรวม  สรรพคุณทางการแพทย ์ช่วยบาํรุงหวัใจ ป้องกนัโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทาง
เพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง    

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

บ่าย (หากเวลาเอื�ออาํนวย) ยํ�าย่านอินซาดอง ได้ชื�อว่า  " ถนนแห่งแอนติค "  (Insadong) ชาวต่างชาติที�พาํนกัใน

กรุงโซลให้ฉายาวา่ “ แมรี�แอลลี� “ หรือ ตรอกแมรี�  ท่านจะคน้พบความเก่าแก่ที�ผสมอารยธรรมสมยัใหม่ในเมืองหลวง ร้าน

แกลอรี�  ร้านศิลปะพื9นเมือง ร้านขายวตัถุโบราณ  ร้านอาหารพื9นเมืองที�เลื�องชื�อ  ร้านชาพื9นเมือง โบราณที�มีชื�อเสียง  ร้าน
สะสมแสตมป์  ร้านเซรามิค  ร้านไอศรีม  ร้านเครื�องสาํอาง และโพจงัมาซาเกาหลี 

บ่าย แวะซื6อของฝากติดไม้ติดมือที�ศูนย์รวมของพื6นเมือง (ละลายเงินวอน)  ก่อนอาํลาเกาหลี  แวะซื9อของฝากติดไมติ้ด

มือที�ศูนยร์วมของพื9นเมือง (ละลายเงินวอน)  สาหร่ายหลากรูปแบบ หลากรสชาติ ขนมอร่อยต่างๆ ซีเรียลช็อคโก กาแฟ 
กระดูกมา้เจจูโด  ขนมโสม ชาโสม เครื�องสาํอางโสม หมอนสุขภาพ  กิมจิ  เป็บโปโร้ (ป๊อกกี9 เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) 
ของใชใ้นบา้น ลูกบอลซกัผา้  เครื�องใชไ้ฟฟ้า ของที�ระลึก เป็นตน้  



 

เยน็ ขึ9นอยูก่บัวนัและเวลาที�เดินทาง  เหินฟ้ากลบักรุงเทพฯ บางสายการบินอาจมีชุดกล่องสแนค็บลอ็กให้ผู้โดยสารบนเครื1องบิน 
และยงัมีบริการ Air Cafe จาํหน่าย  อาหาร เครื1องดื1ม และขนมคบเคี�ยว ที1ชาวเกาหลีนิยมกัน 

คํ�า เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ 

 

รายการนี9 เป็นเพียงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากผูจ้ดัอีกครั9 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   ไม่รับประทานอาหารบางมื9อ ไม่เที�ยวบางรายการ เป็นตน้ 

 

 

 

เมนูอาหารทัวร์สําหรับคณะ (ภาพอาหารที�แสดงใชเ้พื�อประกอบความเขา้ใจ) 

ลิ6มลองบะหมี�หน้าดําจาจังเมียน   บะหมี�หนา้ดาํไดรั้บความนิยมในเกาหลีและเกือบทุกร้านอาหารจีน

ในเกาหลี   หากใครเป็นคอละครซี�รี�ยเ์กาหลี จะเห็นวา่ เมนูนี5ยงัเป็นหนึ�งในเมนูประจาํตวัของนางเอกเกาหลี
อีกดว้ย (รองจากตอ็กบกกี ขา้วเหนียวตม้ซอสแดง)   ปกติทาํจากเส้นโซเมียนหรือโซเมนที�ทาํจากแป้งสาลี
และไข่ มาทาํเสน้บะหมี�ร้อน จาจงัเมียนนี5 เป็นบะหมี�แหง้คลุกดว้ยซอสดาํหวานทาํจากเตา้เจี5 ยวดาํมีลกัษณะ
ขน้ และในวนั Black Day ซึ�งเป็นวนัที� An เมษายนทุกปี จะเป็นวนัที�คนโสดไม่ไดรั้บขนมใดๆ (ช็อคโก
แลตหรือลูกอม) on Valentine 's Day (Feb An) หรือ White Day (An มีนาคม) เพราะวา่สีดาํ
ของซอสนั5นถือเป็น"ตรงขา้ม"สีแดงสญัลกัษณ์ของความรัก   

 

ลิ�มลองเมนูแบบพื�นบ้าน “ ฮันชิ ”  เป็นอาหารชุดสาํหรับของชาวเกาหลีสมยัราชวงศ์โซซอน มีคุณค่า

ทางสารอาหาร มีรสชาติและกลิ�นที�เป็นเอกลกัษณ์ มีแคลลอรี�ต ํ�าโดยใชคุ้ณสมบติัของอาหารจานเดี�ยวอยา่ง
เป็นประโยชน์ที�สุดตามฤดูกาลและทอ้งที� จึงใหคุ้ณค่าความลงตวัในรสชาติ มีกบัขา้วถว้ยเล็กๆ หลากหลาย
ชนิดและประเภทที�จดัเตรียมให้ไดเ้ลือกชิมและทานคู่กบัขา้วสวยหุง  ถือเป็นอาหารเพื�อสุขภาพและอายทีุ�
ยนืยาวเพราะครบคุณค่าทางโภชนาการ  

เมนูหมูย่าง คาลบี อาหารพื9นเมืองเกาหลีที�เลื�องชื�อและรู้จกักนัดีทั�วโลก มีรสชาติออกหวาน นุ่มและกลม

กล่อม นาํเนื9อหมูสตก็หรือหมูชิ9นหมกัยา่งบนเตา และตดัเป็นชิ9นพอคาํ ห่อทานกบัผกักาดเขียวแบบเมี�ยงคาํ
ไทย  โดยใส่นํ9 าจิ9มเตา้เจี9ยว (เครื�องจิ9มหมกั ที�ช่วยชูรสอยา่งดี) ตามดว้ยขา้วสวยร้อนเล็กนอ้ย  อยา่ลืม ! ทาน

เครื�องเคียงต่างๆ เพื�อความสมดุลในการทานแบบหยนิหยาง และ นํ9 าซุปสาหร่ายเพื�อการลา้งพิษ  

เมนูบาร์บีคิวไฟหรือบลูโกกิ เป็นอาหารดั9งเดิมของคาบสมุทรเกาหลี ก่อนเมนูคาลบี โดยนาํเนื9อหมู

สไลด์หมกัซอสคนัจงัและเครื�องปรุงรสต่าง ๆ เมื�อนาํมาปรุงจะมีรสออกหวานนุ่ม  เวลาทาน นาํมาผดัยา่ง
ขลุกขลิกกบัซุปบลูโกกิบนกะทะแบนพร้อมผกักะหลํ�าและเสน้จนัทน์ โดยจะมีลกัษณะออกเป็นแบบนํ9 าขน้ 
เพื�อเป็นนํ9 าซุปไวค้ลุกคลิกทานกบัขา้ว เสริฟพร้อมขา้วสวยร้อนและเครื�องเคียงต่าง ๆ ประจาํวนัคู่โตะ๊  

เมนูเปิบพิสดาร-ไก่ตุ๋นโสม อาหารวงัในสมยัก่อน เชื�อกนัวา่บาํรุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตวั 

ในหมอ้ดินร้อน  เป็นเมนูอาหารวงัตั9งแต่สมยัราชวงศโ์ซซอน โดยใชไ้ก่ที�มีอายวุยัรุ่น ภายในตวัไก่จะมีขา้ว
เหนียว รากโสม พทุราแดงและเคลด็ลบัในการตุ๋นเพื�อใหร้สชาติกลมกล่อม เนื9อไก่นุ่มและยอ่ย  เสริฟพร้อม
เครื�องเคียงคู่โตะ๊ 

 



 

เมนูหม้อไฟชาบูเห็ด อาหารพื9นเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตั9งแต่สมยัมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี 

คลา้ยสุกี9หมอ้ไฟ   โดยนาํเนื9อหมูสไลด ์ตม้รวมมิตรกบัผกัตามฤดู เห็ดเกาหลี วุน้เส้นหรือเส้นก๋วยเตีoยว  ใบ
บีซูหอม ในหมอ้ไฟ  เสริฟพร้อมนํ9 าจิ9ม ขา้วสวย และ เครื�องเคียงต่างๆ   

 

 

 

 

 

 

Price & Conditions JOURNEY Classic No.1 เกาหลี 5 วัน บนิเมษาถงึพฤษภา18 

ราคานี6เป็นราคาสําหรับนักท่องเที�ยวชาวไทยหรือผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั6น (นักท่องเที�ยวต่างประเทศ โปรดเช็ค) 

จาํนวนวนั ราคาเริ�ม (บาท) เดินทาง สายการบิน กรุ๊ปคณะ ปกติ 

   5 วนั 15,900 เมษายนถงึพฤษภาคม18 Budget Airlines 25-31 ท่านต่อคณะ 
 

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

• 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 8,900 บาท (ยกเวน้วนัหยุด) 
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 tu สปัดาห์ : ตอ้งลงนามยนิยอมในเอกสารจาํกดัขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน เมื�อทาํการเช็คอินเพื�อแสดงความ
ยนิยอมไม่ทาํการเรียกร้องใดๆ ตอ่สายการบิน 
-อายคุรรภใ์นช่วงสปัดาห์ที� tl สปัดาห์ ถึง mn สปัดาห์ : แสดงใบรับรองแพทย ์ ยนืยนัสปัดาห์ที�ตั5งครรภแ์ละกาํกบัวนัที�ไม่เกินสามสิบ (mB) วนันบั
จากเที�ยวบินขาออกที�กาํหนดหรือเที�ยวบินขาเขา้ที�กาํหนด  และตอ้งลงนามยนิยอมในเอกสารจาํกดัขอบเขตความรับผดิชอบของสายการบิน  เมื�อ
ทาํการเช็คอินเพื�อแสดงความยนิยอมไม่ทาํการเรียกร้องใดๆ ต่อสายการบิน 
-อายคุรรภต์ั5งแต่สปัดาห์ที� mv ขึ5นไป: สายการบินปฏิเสธการใหบ้ริการ 

ปกตผิูจ้ดัจะส่งใบนดัหมายเตรียมตวัการเดินทาง ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ยประมาณ  6-7 วนั  
หรือดาวนโ์หลดหนา้เว็บเพื9อดูการเตรียมตวัเดินทางทั 9วไป 

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 เป็นเจ้าของหนังสือเดินทาง
จะต้องทาํเรืองแจ้ง เข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยืนวีซ่า) สิทธิDการออกวีซ่าขึ�นอยู่กับสถานทูตเท่านั�น 

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

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

 

Departure  เมษายน 2018 (ทีนังจาํกัดในแต่ละวนั จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อาจต้องเพิมค่าตั:ว ) 

เช็คอนิ วนัออกเดนิทาง วนัเดนิทางกลบั 
ราคา/ท่าน

(บาท) 
ห้องเดี�ยว+ หมายเหตุ 

วนัพฤหสั 05 เมษายน 18 09 เมษายน 18 17,900 5,900  

วนัเสาร์ 07 เมษายน 18 11 เมษายน 18 17,900 5,900  

วนัพฤหสั 12 เมษายน 18 16 เมษายน 18 26,900 5,900 เทศกาลวนัสงกรานต ์

วนัเสาร์ 14 เมษายน 18 18 เมษายน 18 16,900 5,900 ราคาพิเศษ 

วนัพฤหสั 19 เมษายน 18 23 เมษายน 18 17,900 5,900  

วนัเสาร์ 21 เมษายน 18 25 เมษายน 18 16,900 5,900 ราคาพิเศษ 

วนัพฤหสั 26 เมษายน 18 30 เมษายน 18 17,900 5,900  

วนัเสาร์ 28 เมษายน 18 02 พฤษภาคม 18 16,900 5,900 ราคาพิเศษ 
 

Departure  พฤษภาคม 2018 (ทีนังจาํกัดในแต่ละวนั จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อาจต้องเพิมค่าตั:ว ) 

เช็คอนิ วนัออกเดนิทาง วนัเดนิทางกลบั 
ราคา/ท่าน

(บาท) 
ห้องเดี�ยว+ หมายเหตุ 

วนัพฤหสั 03 พฤษภาคม 18 07 พฤษภาคม 18 16,900 5,900  

วนัเสาร์ 05 พฤษภาคม 18 09 พฤษภาคม 18 16,900 5,900  

วนัพฤหสั 10 พฤษภาคม 18 14 พฤษภาคม 18 16,900 5,900  

วนัเสาร์ 12 พฤษภาคม 18 16 พฤษภาคม 18 16,900 5,900  

วนัพฤหสั 17 พฤษภาคม 18 21 พฤษภาคม 18 16,900 5,900  

วนัเสาร์ 19 พฤษภาคม 18 23 พฤษภาคม 18 15,900 5,900 ราคาพิเศษ 

วนัพฤหสั 24 พฤษภาคม 18 28 พฤษภาคม 18 16,900 5,900  

วนัเสาร์ 26 พฤษภาคม 18 30 พฤษภาคม 18 15,900 5,900 ราคาพิเศษ 

วนัพฤหสั 31 พฤษภาคม 18 04 มิถุนายน 18 16,900 5,900  
 

อตัรา

ค่าบริการ
ตามรายการ:  ค่าตัoวเครื�องบินชั5นประหยดั กรุงเทพฯ – โซล  – กรุงเทพฯ  ไปกลบัแบบหมู่คณะ ( ตามวนัเวลาที�ระบุในตัoวเครื�องบิน 
)  พร้อมที�พกั  3  คืน (ห้องละ  2-3  ท่าน) + อาหารเชา้ กลางวนั และเยน็หรือคํ�า + บตัรเขา้ชมสถานที� + รถนาํเที�ยวตามรายการ + 



 

รวม   สายการบินจาํกดันํ5 าหนกัเพียงท่านละ 15 กก.  (ขึ5นอยูก่บันโยบายสายการบิน ไม่เกินจาํนวน 1-2 ชิ5น) และถือขึ5นเครื�องไดอี้กท่าน
ละ 1 ชิ5น 7 กก. (บางสายการบินไดถึ้ง 10กก.) (ตามขนาดที�กาํหนดของสายการบิน ไม่รวมกระเป๋าสะพาย) +  ประกนัอุบติัเหตุตาม

กรมธรรม ์(ขั�นตําวงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อาย ุ75-85 ความคุ้มครองเหลือ 50% อายุ
ต ํ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�แรงงานไทยหรือเจา้หนา้ที�ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมืองที�ประเทศเกาหลี ทาง
ผูจ้ดัและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ9นทุกกรณี  ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับที1ประเทศเกาหลีเรียก
เก็บ  ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเที�ยวบินถดัไปที�มีที�นั�งว่างหรือตามวนัเดินทางของตัoวเครื� องบิน  ทั9 งนี9 แลว้แต่ทาง
เจา้หนา้ที�ตรวจคนและสายการบิน ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

โรงแรมที+พกัที+ระบใุนรายการทวัร ์อาจมีการเปลี�ยนแปลง เนื�องจากเป็นทวัร์ราคาพิเศษ (โรงแรมที�พกัไม่ไดอ้ยูใ่นใจกลาง
เมือง) ปกติผูจ้ดัจะแจง้ใหท้ราบก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ยประมาณ  m-v วนั พร้อมทั5งใบนดัหมายเตรียมตวัการเดินทาง 

รปูแบบหอ้งพกัของโรงแรมจะแตกต่างกนั  รูปแบบหอ้งพกัของโรงแรมจะแตกต่างกนั และอาจมีสไตลก์ารตกแต่งทุกห้อง
ไม่เหมือนกนั ห้องพกัเดี�ยว (Single เตียงเล็กมาตราฐาน 1 เตียง) ห้องคู่ (Twin เตียงเล็กมาตราฐาน 2 เตียง / Double เตียงใหญ่
มาตราฐาน 1 เตียง)  และห้องพกัแบบ  3 ท่าน  (Family Room 1 เตียงใหญ่+1เตียงเล็ก) ห้องพกัอาจจะไม่ติดกนั ห้องมีขนาด
กะทดัรัด มีหรือไม่มีอ่างอาบนํ5 า มีสิ�งอาํนวยความสะดวกครบ นํ5 าดื�มฟรีอยูใ่นหอ้งพกัจะมี 1 หรือ 2 ขวด ส่วนนํ5 าแร่ยี�หอ้และมินิบาร์
ในโรงแรมราคาจะสูงกวา่ปกติ  อาจมีบริการกาตม้นํ5 า+ชากาแฟฟรี ช่วงการจดังานระดบัเมือง ระดบัประเทศ ระดบันานาชาติ เช่น 
Trade Fair, Convention, Festival, Conference, Expo เป็นตน้ เป็นผลใหร้าคาโรงแรมสูงขึ5นมากและห้องพกัในเมืองเต็ม  ผูจ้ดั

ขอสงวนสิทธิในการจดัที�พกัตามความเหมาะสม 

เมนอูาหารทวัร ์ โดยปกติทางผูจ้ดัจะหลีกเลี�ยงอาหารประเภทเนื5อววัเพื�อส่วนรวม จะบริการเป็นหมูหรือไก่หรือมื5อพิเศษตาม
รายการ โดยส่วนมากอาหารทวัร์มกัจะเป็นอาหารทานเพื�อโภชนาการและสุขภาพ จะไม่ออกรสจดั แบบอาหารทอ้งถิ�น เช่น หมู
ยา่งเกาหลี ไก่ตุ๋นโสม เกาหลีมีวฒันธรรมในการรับประทานอาหาร ซึ�งจะนิยมอาหารชนิดเดียว มกัจะเป็นการทานแบบแบ่งปัน คือ 
1 ชุดต่อ 4 ท่าน และมีเครื�องเคียงแบบต่างๆ พร้อมขา้วสวย     การนาํเครื�องดื�มทั5งประเภทแอลกอฮอลแ์ละไม่แอลกอฮอลเ์ขา้ไปใน

ร้านอาหาร ทางร้านอาจจะเก็บค่าบริการ หรือ ค่าเปิดขวดเสมอ      สาํหรับท่านที�มีขอ้จาํกดัทางดา้นอาหารหรือศาสนา ท่านอาจ
ตอ้งชาํระเพิ�มเติม หรือ เตรียมอาหารส่วนตวัไป ระหวา่งมื5ออาหาร กรุณารอจนกว่าทางร้านอาหารเสิร์ฟอาหารสําหรับกรุ๊ปให้
เรียบร้อยก่อน จึงจะทาํอาหารพิเศษเสิร์ฟใหท่้านไดใ้นภายหลงั     เมนูอาหารอาจมีการเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ขึ5นอยู่
กบัสถานการณ์   เช่น เวลาออกหรือเวลาถึงของเที�ยวบินแต่ละสายการบิน  การจารจรบนทอ้งถนน  วนัเวลาเปิดปิดของร้านอาหาร  
หรือดว้ยสาเหตุต่างๆ  ขอสงวนสิทธิ: ในการเปลี�ยนแปลงหรือปรับปรุง   

ในกรณีที+เกิดเหตใุดๆ จนทําให้คณะทัวรไ์ม่สามารถออกเดินทางได ้  เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลิกการเดินทาง
กะทนัหนั ทางสายการบินเรียกที�นั�งคืนดว้ยเหตุผลของสายการบิน ฯลฯ ทางผูจ้ดัจะพยายามหาโปรแกรมอื�นในราคาและช่วงเวลา
ใกลเ้คียงกันทดแทน ขอให้ลูกค้าตระหนักดีว่าเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นเหตุสุดวิสัยและเชื�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 มดัจําท่านละ 5,999 บาทต่อท่าน หรือ ช่วงเทศกาล High Season หรือ



 

การจอง   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�อนามสกุลในตัoวหรือบตัรโดยสารผิดพลาด อาจมีผลให้ผูโ้ดยสายจะตอ้งรับผิดชอบในค่าใชจ่้ายใหม่ที�จะเกิดขึ5นทั5งหมด และ
สายการบินไม่มีระบบเสียค่าใชจ่้ายเพื�อแกไ้ขตวัสะกดคาํนาํหนา้ชื�อ / ชื�อ / นามสกลุ หรือ การเปลี�ยนชื�อผูเ้ดินทาง 
หากท่านตอ้งซืIอบตัรโดยสารภายในประเทศ  (เครื+องบิน รถทวัร,์ รถไฟ) เพื+อไปและกลบักรงุเทพฯ   กรุณาเลือกซื9อบตัรโดยสาร
ภายในประเทศประเภทที�สามารถเลื�อนวนัและเวลาการเดินทางได ้     ทั9งนี9 เพื�อป้องกนัปัญหาเที�ยวบินล่าชา้หรือการเปลี�ยนแปลงเวลาของเที�ยวบิน
หรือการเปลี�ยนแปลงวนัเดินทาง 
ตั-วสายการบินไม่สามารถระบทีุ+นั+ง ซืIอแบบใชวิ้ธี RANDOM คือส ุ่มเลือกที+โดยระบบสายการบิน   การจดัที�นั�งบนเครื�องบิน 
เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนด ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้แต่จะทาํการ Request ใหไ้ดเ้ท่านั9น    

การเช็คอินตั-วเดินทางที+เคาเตอรส์ายการบิน  เงื+อนไข 

• เคาน์เตอร์เช็คอินจะเปิดใหบ้ริการก่อนเวลาเครื�องออกสาม (m) 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�มีต่อผูโ้ดยสารนั5นมีจาํกดั ดงันั5น
จึงแนะนําให้ซื5อประกันภยัการเดินทางและ
สุขภาพเพิ�มเติม ท่านสามารถเลือกซื5อความ
คุม้ครองตามที�ท่านตอ้งการ โดยเฉพาะกรณี 
เกิดเหตุเจ็บป่วยจะมีความสามารถในการจ่าย
ค่ารักษาได ้เนื�องจากหากเกิดเหตุดงักล่าวขึ5น
ในต่างประเทศ เช่น ประเทศเกาหลีใต ้จะมี
ค่าใชจ่้ายที�สูงมาก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ขอ้ตกลงและเงื9อนไขการเดินทางท่องเที9ยวกบัเรา 
• จดัใหเ้ฉพาะลกูคา้ที�ประสงคจ์ะไปท่องเที�ยวตามรายการของทวัรทุ์กวนัเท่านั#น  หากท่านไม่สามารถร่วมทวัรทุ์กวนั แค่สมคัรมาร่วมทวัร์

เพียงเพื�อการใชต้ั (วเครื�องบินและที�พกัในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏว่าท่านไม่รวมทวัร์ในบางวนั ทางบริษัทจะคิดค่า
ดาํเนินการในการแยกท่องเที9ยวเอง 300 USDต่อท่าน  (ก่อนซื# อทัวร์ จะตอ้งแจง้ความประสงคที์�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 

 


