
 

 

Korea ZA# V2 ชวนไปซ่า เกาหล ี5 วนั จดัเตม็เมษายนถงึมถุินายน16 

จาํนวนวนั ราคาเริ�ม (บาท) เดินทาง สายการบิน กรุ๊ปคณะ ปกติ 

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

 

คุ้มสุด!!! ในประเทศไทย...ชวนคุณ เกาหลี ฤดูกาลดอกไม้ผลิบาน 
โปรแกรมท่องเท ี*ยว หมูบ่า้นองักฤษ English Village ฟรี !! หนกุหนานปั นเรียวไบท ์ถํ)าเหมืองทอง “ ควังเมียง “  ผจญ
ภยัไปกบัถํ)าพิพิธภณัฑที์ มีชีวิตในแบบหลากมิตแิละสีสนั พระราชวังแฮกงุ (กษตัริยลี์ซาน) มรดกโลกซวูอนฮวาซอง วัด
แดซงุวอน สถานที ที ติ ง SM ไมค่วรพลาด ! “SM TOWN COEX ARTIUM” ดนิแดนแห่งความสนกุหฤหรรษแ์ละไฮเทค
เต็มรปูแบบ ดว้ยบตัร Magic Pass @สวนสนกุลอ๊ตเตเ้วิลด ์ พิพิธภณัฑพื์)นบา้นเกาหลี Lotte World Folk Museum เขา้ส ู่
โลกเทพนยิาย  Lotty's Kidstoria ไมมี่ที ไหนในเกาหลี พิพิธภณัฑภ์าพวาดลวงตาสามมิต ิพิพิธภณัฑน์ํ)าแข็ง Ice Museum 
พิพิธภณัฑร์กั Love Museum ถนนคารน์วิัล วัฒนธรรมการทาํกิมจงักิมจิและแตง่ชดุพื)นเมืองฮนับก ศนูยโ์สมเกาหลี 
เครื องสาํอางเกาหลี ย่านเมียงดอง ย่านมหาลยัฮงแด  รา้นขายสินคา้ LINE Store เพื อชาวสาวก LINE  

ไฮไลท์เมษายน แถมเพ ิ*มเท ี*ยวฟร ี ! ร่วมฉลองเทศกาล ดอกซากรุะเกาหลี (พอ็ตโกตบาน) โดยเฉพาะ

บรเิวณสวนสาธารณะยออโิดในกรุงโซล ซึ*งมต้ีนพอ็ตโกตบานกว่า 1,400 ต้น บริเวณสถานที เที ยวใกล้
กรงุโซล ยงัมีใหเ้ห็นสะพรั  ง เชน่ที  กรงุโซล (สวนสนกุลอ๊ตเตเ้วิลด ์ภเูขานมัซาน) เมืองซวูอน (ที ทาํการเมือง สวนสนกุ
เอเวอรแ์ลนด ์ ป้อมมรดกโลกซวูอน) พ็อตโกตจะบานสะพรั  ง ใหผู้ค้นไดช้ื นชมและเป็นสญัลกัษณข์องวัฏจกัรชีวิต 
เทศกาลดงักลา่วเป็นเวลาแห่งการเฉลิมฉลองอย่างรื นเริงใตต้น้ซากรุะที ครอบครัวและญาตมิิตรจะมาร่วมปิคนคิ เพื อ
ชื นชมความสวยงามของธรรมชาต ิ  ใหท้่านไดเ้ดินเลน่และถ่ายรปูและสมัผสัสีสนัแห่งดอกพ็อตโกตสีขาวอมชมพ ู

(รายการพิเศษนี)...ตอ้งรอพยากรณอ์ากาศออก ซึ งปกตนิา่จะอยู่ที  08-20เมษายน) 



อาหาร เมนอูาหารจดัเต็มเพื อสขุภาพหลากหลายไม่ซํ)ากนั #บารบี์คิวไฟหรือบลโูกกิ #หมอ้ไฟเห็ดโพซดชาบ ู#หมยู่าง
คาลบีเตาถ่าน #ไกอ่นัดองจิมทคั #ไกต่ ุน๋โสม  #คปูองอาหารชดุทานในภายสวนสนกุลอ๊ตเตเ้วิลดิoเพื อความคุม้คา้ !  # 
พิเศษ !! บฟุเฟ่ตอ์ร่อยลํ)าบารบี์คิวปิ) งย่างคาลบีสไตลเ์กาหลี   

Itinerary  Korea ZA# V2 ชวนไปซ่า เกาหล ี5 วนั จดัเตม็เมษายนถงึมถุินายน16 

จาํนวนวนั ราคาเริ�ม (บาท) เดินทาง สายการบิน กรุ๊ปคณะ ปกติ 

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

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

อาหาร อาหารเชา้@โรงแรม 3 มื4อ อาหารกลางวนัและคํ�า@หอ้งอาหารทอ้งถิ�น 7 มื4อ ฟรี ! นํ�าแร่ดืมบนรถวนัละ � ขวด 

มคัคุเทศก ์ ชาํนาญเส้นทางเกาหลีโดยตรง      ขอบคุณที	มาของภาพดีดีจากการท่องเที	ยวเกาหลี  www.visitkorea.co.kr 
เที�ยวบิน ขอสงวนสิทธิ9 เปลี�ยนแปลงเที�ยวบินและตารางการบินของสายการบินตามที�ไดอ้นุมติั 

(ทีนังจาํกัดในแต่ละวนั จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อาจต้องเพิมค่าตั)ว ) 
สายการบิน BKK-ICN เวลาออก เวลาถึง ICN-BKK เวลาออก เวลาถึง 

Eastar* Jet (ZE) ZE512 2225 0620+1 ZE511 1740 2125 
Jeju Air (7C) 7C2204 0045 0805 7C2203 1930 2345 

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

Jin Air (LJ) LJ002 0100 0800 LJ001 1935 2340 

T’way (TW) TW102 0125 0835 TW101 2005 0010+1 

โปรดตรวจสอบ อาย ุของหนงัสือเดินทาง ( Passport ) ของผูโ้ดยสาร วา่จะตอ้งคงมีอายเุหลือ ณ วนัเดินทาง มากกวา่ : เดือนขึ4นไป 

และหนงัสือเดินทางเหลือหนา้กระดาษเพียงพอใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจคนไดป้ระทบัตรา หนงัสือเดินทางอยูใ่นสภาพที�ดี (ไม่ชาํรุด) 

วนั รายการท่องเที�ยว B L D 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ    - - - 

วนัที�สอง สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต ้ – หมู่บา้นองักฤษ  ฟรี !! หนุกหนานปั�นเรียวไบท ์– 

เที�ยวถํ4 าเหมืองทอง “ ควงัเมียง “  ผจญภัยไปกับถํ4 าพิพิธภัณฑ์ที� มีชีวิตในแบบหลากมิติและสีสัน –  
วฒันธรรมการทาํกิมจงัหรือร่วมการทาํกิมจิและแต่งชุดพื)นเมืองฮนับก 

� พิเศษ !! บุฟเฟ่ตอ์ร่อยลํ)าบาร์บีคิวปิ) งยา่งคาลบีสไตลเ์กาหลี   

- X X 

วนัที�สาม ยอ้นรอยละครดงัหลากหลายเรื�อง@พระราชวงัแฮกุง (กษตัริยลี์ซาน)  – ป้อมมรดกโลกฮวาซอง (กษตัริย์
จองโจ ละคร “ลีซาน”) –  วดัแดซุงวอน  –  ศูนยน์ํ) ามนัสนเข็มแดง Red Pine – ศูนยเ์ครื�องสาํอางเวช

สาํอาง –  พิพิธภณัฑภ์าพวาดลวงตาสามมิติ พิพิธภณัฑน์ํ4 าแข็ง Ice Museum พิพิธภณัฑแ์ห่งรัก  Love 

Museum + โซนใหม่สุด Carnival Street  – ยา่นวยัรุ่นและคาเฟ่หนา้เมืองมหาลยัฮงแด – ภูเขานมั
ซาน  หอคอย N Tower  สายเคเบิ4ล Love Rock Cable   

X X X 

วนัที�สี� กรุงโซล ศูนยโ์สมเกาหลี – ดิวตรี4 ฟรี – คลองชองเกชอน – เมียงดอง " ถนนแฟชั�นของเกาหลี " – ร้านขาย
สินคา้ LINE Store เพื�อชาวสาวก LINE  -  สถานที�ที�ติ�ง SM ไม่ควรพลาด ! “ SM TOWN 

COEX ARTIUM ” ทั4งร้านขายของที�ระลึก  ร้านกาแฟ  สตูดิโอ โรงละคร จะตอ้งฟินอยา่งแน่นอน –  
เที�ยวครบสูตร ดว้ยบตัร Magic Pass Ticket สวนสนุกล็อตเตเ้วิลด์ กบัเครื�องเล่นหลากชนิดทั4งในร่ม
และกลางแจง้ เอด็เวนเจอร์กบัการผจญภยัต่างๆ หรือจะขา้มสะพานไปยงัเกาะมหัศจรรย ์Magic Island 

ที�เตม็ไปดว้ยเกาะแห่งการคน้หา ตั4งอยูใ่จกลางทะเลสาบ เยี�ยมชมพิพิธภณัฑพื์4นบา้นเกาหลี Lotte World 

Folk Museum  ห้ามพลาด ! เขา้สู่โลกเทพนิยาย  Lotty's Kidstoria ไม่มีที�ไหนในเกาหลี ที�คุณจะ

X X X 



ไดย้อ้นวยักลบัไปสัมผสัและชิกแช๊ะถ่ายรูปความอลงัการของสิ�งมหัศจรรยที์�อยู่ตรงหน้าของคุณ  คํ�าคืน
ประทบัใจกบัขบวนพาเหรดเลเซอร์โชวสุ์ดอลงัการ   

วนัที�หา้ กรุงโซล ศูนยฮ์อ๊กเก็ตนามู – หมู่บา้นพื4นเมืองพซูอนฮนันกและยา่นสามฟ้า  – แวะชอ้ปสินคา้แบรนด์เนมที� 
Premium Outlet (หากเวลาอาํนวย) – แวะซื4อของฝากติดไมติ้ดมือที�ศูนยร์วมของพื4นเมือง (ละลายเงิน
วอน) – สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ 

X X - 

เมนูอาหาร    #บาร์บีคิวไฟหรือบลูโกกิ #หมอ้ไฟเห็ดโพซดชาบู #หมูยา่งคาลบีเตาถ่าน #ไก่อนัดองจิมทคั #ไก่ตุ๋นโสม  

#คูปองอาหารชุดทานในภายสวนสนุกลอ๊ตเตเ้วลิดิ9 เพื�อความคุม้คา้ !  # พิเศษ !! บุฟเฟ่ตอ์ร่อยลํ)าบาร์บีคิวปิ) งยา่งคาลบีสไตลเ์กาหลี   
 

ไฮไลท์เมษายน แถมเพ ิ*มเท ี*ยวฟร ี ! ร่วมฉลองเทศกาลดอกซากรุะเกาหลี (พอ็ตโกตบาน) โดยเฉพาะ

บรเิวณสวนสาธารณะยออโิดในกรุงโซล ซึ*งมต้ีนพอ็ตโกตบานกว่า 1,400 ต้น บริเวณสถานที เที ยวใกล้

กรงุโซล ยงัมีใหเ้ห็นสะพรั  ง เชน่ที  กรงุโซล (สวนสนกุลอ๊ตเตเ้วิลด ์ภเูขานมัซาน) เมืองซวูอน (ที ทาํการเมือง สวนสนกุ
เอเวอรแ์ลนด ์ ป้อมมรดกโลกซวูอน) พ็อตโกตจะบานสะพรั  ง ใหผู้ค้นไดช้ื นชมและเป็นสญัลกัษณข์องวัฏจกัรชีวิต 
เทศกาลดงักลา่วเป็นเวลาแห่งการเฉลิมฉลองอย่างรื นเริงใตต้น้ซากรุะที ครอบครัวและญาตมิิตรจะมาร่วมปิคนคิ เพื อ
ชื นชมความสวยงามของธรรมชาต ิ  ใหท้่านไดเ้ดินเลน่และถ่ายรปูและสมัผสัสีสนัแห่งดอกพ็อตโกตสีขาวอมชมพ ู

(รายการพิเศษนี)...ตอ้งรอพยากรณอ์ากาศออก ซึ งปกตนิา่จะอยู่ที  08-20เมษายน) 
 

DAY วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูม ิ   เชา้ กลางวนั เยน็หรือคํ�า 

1 
เจ้าหน้าที�รอต้อนรับดูแล มอบเอกสาร และอธิบายเพิ�มเติม  (นัดหมาย

แต่ละคณะก่อนออกเดินทาง 3 ชั�วโมงล่วงหน้าก่อนเครื�องออก)   
- - - 

คํ�า หน้าเคาน์เตอร์ สายการบิน ใกล้ประตูทางเข้า  

พร้อมกนัที�ชั4น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เช็คอนิหมายเลข F   Jeju Air (7C) หมายเลข   3-4 
พร้อมกนัที�ชั4น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เช็คอนิหมายเลข D   Jin Air (LJ) หมายเลข   2-3 
พร้อมกนัที�ชั4น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เช็คอนิหมายเลข M   Eastar*Jet  (ZE) หมายเลข  5-6 
พร้อมกนัที�ชั4น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เช็คอนิหมายเลข L   T’way   (TW) หมายเลข  5-6 

เพิ�มคุณค่าการเดินทาง ร่วมเดินทางไปกบัเรา " การเดินทาง " ของคุณ จะสุขสนุกกวา่ที�เคย กบัผูช้าํนาญทวัร์เกาหลีกวา่ 19 ปี 

ขอ้มูลเพิ�มเติม 

• หากท่านต้องซื+อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื	อไปและกลับกรุงเทพฯ    กรุณาเลือกซื+อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที	สามารถเลื	อน

วนัและเวลาเดินทางได้      ทั+งนี+เพื	อป้องกันปัญหาเที	ยวบินล่าช้าหรือการเปลี	ยนแปลงเวลาของเที	ยวบินหรือการเปลี	ยนแปลงวนัเดินทาง 



• กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าชา้ของเที�ยวบิน การยกเลิกเที�ยวบิน มีการยุบเที�ยวบินรวมกนั ตารางการการ

เดินทางมีการเปลี�ยนแปลง เนื�องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย ์หรือเหตุผล

ทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้ )  โปรดเขา้ใจและรับทราบวา่  ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี 

ขอ้แนะนาํ 
• หากท่านมีปัญหาเรื�องอาหารกรุณาแจง้ทางผูจ้ดัทราบล่วงหนา้ 

• หา้มนาํผลไมแ้ละเนื4อสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศเกาหลีใต ้หากพบจะตอ้งเสียค่าปรับ 

• เตรียมสมัภาระขนาดกลาง เนื�องจากโรงแรมที�พกัในเกาหลีไม่มีบริกรช่วย (แนะนาํ ตลอดทริปจะตอ้งดูแลกระเป๋ายกขึ4นลงห้องดว้ยตวัท่าน

เอง เพื�อป้องกนัหลายกรณีที�อาจเกิดขึ4นได)้  ควรจดัสมัภาระใหมี้นํ4 าหนกัไม่เกิน 10-20 กก. ต่อชิ4น  สายการบินจาํกดันํ4าหนกัเพียงท่านละ 
15 หรือ 20 กก.  (ขึ4นอยูก่บันโยบายสายการบิน ไม่เกินจาํนวน 1 หรือ 2 ชิ4น) และถือขึ4นเครื�องไดอี้กท่านละ 1 ชิ4น 7 กก. (ตามขนาดที�

กาํหนดของสายการบิน ไม่รวมกระเป๋าสะพาย) 

• กระเป๋าทุกใบจะตอ้งฝากใหก้บัทางเจา้หนา้ที�สายการบินดว้ยตวัท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภยัของสายการบิน 

• ทรัพยสิ์นมีค่าและแตกหักง่าย  เช่น เงิน อญัมณี  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ กลอ้งถ่ายรูป อุปกรณ์วีดีโอ เอกสารที�แลกเปลี�ยนเป็น
เงินได ้ เอกสารทางธุรกิจ หนงัสือเดินทาง เก็บติดตวัเสมอ 

• สนามบินสุวรรณภูมิ  “ ไม่มีการประกาศเรียกลูกคา้ขึ4นเครื�อง ”  กรุณารอที�ประตูขึ4นเครื�องอยา่งนอ้ย 30 นาที ก่อนเวลาเครื�องออก 

• นาํเสื4อแจ็คแก็ต และ/หรือ หมอนรองคอ ติดตวัขึ4นเครื�องดว้ย เพราะอากาศอาจจะเยน็และเพื�อการพกัผอ่นที�อบอุ่น  (สาํหรับ มือใหม่ หรือ คน
กลวัวนัแรกๆ จะ jetlag หรืออาการเมาเวลาจากการเปลี�ยนโซนเวลาของโลก แนะนาํ :  นอนใหม้ากที�สุด หรือ ทานยาแกเ้มา เพราะมีมีฤทธิ9 ทาํ
ใหน้อนหลบั ไม่ดื�มสุราหรือของมึนเมา และดื�มนํ4 ามากๆ) 

* ตัXวสายการบินไม่สามารถระบุที�นั�ง ซื4อแบบใชว้ธีิ RANDOM คือสุ่มเลือกที�โดยระบบสายการบิน * 
สายการบิน  การจดัที�นั�งบนเครื�องบิน เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนด ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้แต่จะทาํการ Request ให้ได้

เท่านั)น   งดการคืนบัตรโดยสาร และหากยกเลิกการเดินทาง ทางสายการบินไม่มีระบบ คืนเงินบางส่วน    หากผู้โดยสารถูกปฎิเสธการออกนอก
ประเทศไทยหรือเข้าประเทศเกาหลี จากเจา้หน้าที�แรงงานไทยหรือเ จา้หนา้ที�ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หน้าที�ตรวจคนเขา้เมืองที�
ประเทศเกาหลี ทางผูจ้ดัและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ)นทุกกรณี  ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับที	ประเทศเกาหลี
เรียกเกบ็  ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเที�ยวบินถดัไปที�มีที�นั�งวา่งหรือตามวนัเดินทางของตั;วเครื�องบิน  ทั)งนี)แลว้แต่ทางเจา้หนา้ที�ตรวจคน
และสายการบิน ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

พร้อมเดินทาง !  การเช็คอินตัXวเดินทางที�เคาเตอร์สายการบิน  เงื�อนไข 
• เคาน์เตอร์เช็คอินจะเปิดใหบ้ริการก่อนเวลาเครื�องออกสาม (_) ชั�วโมง เคาน์เตอร์ จะปิดใหบ้ริการก่อนเวลาออกเดินทาง  (90) นาที  ผูโ้ดยสาร

จาํเป็นตอ้งดาํเนินการใหเ้รียบร้อยภายในระยะเวลาที�ไดร้ะบุไว ้ทั4งนี4 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�นไม่อนุญาตใหท่้านเดินทางหรือขึ4นเครื�องบิน 

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

 



DAY วนัที�สอง  สนามบินนานาชาตอินิชอน ประเทศเกาหลใีต้  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)  
บางสายการบินอาจมีชุดกล่องสแนค็บลอ็กให้ผู้โดยสารบนเครื องบิน 

และยงัมีบริการ Air Cafe จาํหน่าย  อาหาร เครืองดืม และขนมคบเคี�ยว ทีชาวเกาหลีนิยมกัน 

เชา้  

ถึงสนามบินนานาชาติอินชอน หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ รถโคช๊พา
ท่านขา้มทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพื�อความหวงัในการรวมชาติที�ยาว
กวา่ 4.42 กม.  มียอดโดมสูง =>? เมตร     

ICN Landing 

Bus (ประมาณ 2 ชั�วโมง) 

เชา้ 

หมู่บ้านองักฤษ  Paju English Village  เป็นสถานที�ที�สวยงามและคลาสสิกดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลอ์งักฤษที�โอบ

ลอ้มดว้ยภูเขาสีเขียวครึ) ม โดยภายในของ หมู่บา้นองักฤษ นั)นเรียกวา่ยกทั)งองักฤษมาไวที้�นี�โดยมีการการสร้างจาํลองสถานที�สาํคญั
ขององักฤษทั)ง สโตนเฮนจ ์ที�ดา้นหนา้ประตูทางเขา้ โดยส่วนของประตูนี) ก็ยงัจาํลอง
มาจากปราสาทวินเซอร์ โดยภายในก็ยงัถนนที�มีทั) ง ตูโ้ทรทัศน์ ตูไปรษณียเ์เบบ
องักฤษ รวมทั)งมีรถรางเเบบสมยัวิกตอเรียวิ�งไปมาอีกดว้ย นอกจากนี) เเลว้ก็ยงัมีทั) ง
ศาลากลางของเมือง คอนเสิร์ตฮอลล์ โรงละคร ห้องเรียน ห้องกิจกรรม อาคาร
นิทรรศการต่างๆ ห้องสมุด เเกลอรี�  และห้องอาหารแฮรี� พอตเตอร์อีกด้วย ซึ� ง
บรรยากาศนั)นเหมือนกบัองักฤษเลยจริงๆ   ปัจจุบนัเปิดให้เป็นแหล่งท่องเที�ยว ซึ� ง

เจ้าหน้าที� ทุกคนของที� นี�จะพูดภาษาอังกฤษเพื�อเป็นการฝึกภาษาให้กับทุกคน 
นอกจากนี) ที�นี�ยงัถูกใชเ้ป็นสถานที�ถ่ายทาํทั)งซีรีย ์ เกมส์โชว ์และ MV มากมาย  มีมุมสาํหรับถ่ายรูปมากมาย มีร้านกาแฟเก๋ๆ  และ 

ฟรี !! ให้ท่านได้หนุกหนานเพลิดเพลินกับการปั�นเรียวไบท์ชมความงามโดยรอบของหมู่บา้น English 

Village (อาจมีการงดให้บริการได้ ขึ+นอยู่กับนโยบายของเจ้าของสถานที	) 

เที�ยง 

เมนูบาร์บีควิไฟหรือบลูโกก ิเป็นอาหารดั)งเดิมของคาบสมุทรเกาหลี ก่อนเมนู

คาลบี โดยนาํเนื)อหมูสไลด์หมกัซอสคนัจงัและเครื�องปรุงรสต่าง ๆ  มานาํมาปรุงจะมีรส
ออกหวานนุ่ม  เวลาทาน นาํมายา่งขลุกขลิกกบัซุปบลูโกกิบนกะทะแบนพร้อมผกักะหลํ�า
และเส้นจันทน์ โดยจะมีลกัษณะออกเป็นแบบนํ) าขน้ เพื�อเป็นนํ) าซุปไวค้ลุกคลิกทาน
กบัขา้ว เสริฟพร้อมขา้วสวยร้อนและเครื�องเคียงต่าง ๆ ประจาํวนัคู่โตะ๊   

บ่าย 

ถํ9าเหมืองทอง  “ ควงัเมียง ” เที�ยวถํ)าเหมืองทอง “ ควงัเมียง “  ผจญภยัไปกบัถํ)าพิพิธภณัฑที์�มีชีวิตในแบบหลากมิติและ

สีสัน (เปิดตวัใหม่) สถานที�แห่งนี) เป็นเหมืองขุดทองของญี�ปุ่นในอดีต   หลงัจากหมดยคุการล่าอาณานิคม เหมืองทองแห่งนี) จึงถูก
ปล่อยทิ)งร้าง ปัจจุบนัทางการเกาหลีไดป้รับปรุงและพฒันาถํ)าแห่งนี) ใหเ้ป็นสถานที�ท่องเที�ยว ถํ)าแห่งนี) จึงถือไดว้า่เป็นพิพิธภณัฑม์รดก
แห่งความสร้างสรรค์และอนุ รักษ์  ย ัง เ ป็นสถานที� สําคัญทาง
ประวติัศาสตร์ มีความลึกถึง 8  ชั)น (อนุญาตเขา้ชมแค่ 2 ชั)นบน)  

ภายในถํ)ามีความยาวถึง F?G เมตร จะแบ่งออกเป็นห้องๆ โดยไดรั้บการ
ออกแบบจากศิลปินชื�อดงัทั�วประเทศเกาหลีใต ้เช่น ห้องแห่งแสงสวา่ง
และความมืด,  ห้องสวนสวยธรรมชาติ , ห้องจัดงานเ ลี) ยง 

ประชุมสัมมนา, ห้องพิพิธภณัฑ์สัตวน์ํ) า, ห้องถนนสีทองหรือเส้นทาง
แห่งความมั�งคั�งและสุขภาพดี, ห้องนํ) าตกสีทองที�มีความสูง 3.6 เมตร

และกวา้งถึง 8.5 เมตร, หอ้งพระราชวงัทองคาํ, หอ้งจดัแสดงโครงสร้าง



ของถํ)าควงัเมียง และห้องจดัแสดงไวน์ ไวน์คุณภาพดีที�นาํมาจดัแสดงมาจากทั�วประเทศเกาหลีใต ้ท่านสามารถชิมและเลือกซื)อไวน์
ไดจ้ากที�นี� หากคุณเป็นแฟนคลบัของภาพยนตร์เรื�องเดอะฮอบบิท และเดอะลอร์ดออฟเดอะริงส์ คุณจะไดพ้บกบัประติมากรรมตวั 
“กอลลมั”ที�ส่งตรงมาจากผูก้าํกบัของเรื�อง นอกจากนี)แลว้ท่านสามารถนาํขวดพลาสติกไปเติมนํ) าแร่จากธรรมชาติภายในถํ)าไดฟ้รี 

 

ร่วมเรียนรู้วฒันธรรมการทํากมิจังหรือร่วมการทํากิมจิ กิมจิจดัว่าเป็นเครื�องเคียงประจาํโต๊ะสาํหรับอาหาร

เกาหลีทุกมื)อก็วา่ได ้คู่กบัขา้วสวยร้อนๆ กิมจิเป็นอาหาร
ประเภทหมกัดอง ที�มีคุณค่าทางอาหารสูงชนิดหนึ� ง มี
รสชาติที�เป็นเอกลักษณ์  ให้ท่านนํากิมจิที�ทาํร่วมกัน
กลบัไปเ   ป็นของฝากคนทางบ้านไดลิ้)มลอง ก่อนกลบั
บา้นให้ทุกท่านไดแ้ต่งชุดพื)นเมืองเกาหลีฮนับกถ่ายรูป
เป็นที�ระลึก (กลอ้งของท่านเอง)    

คํ�า 

บุฟเฟ่ต์อร่อยลํ�า !!! เมนูบาร์บีคิวปิ� งย่างคาลบีสไตล์เกาหลี  กับ

หลากหลายสไตลข์องเนื)อหมูและเนื)อววั ไม่วา่จะเป็นแบบติดมนั แบบสันคอ แบบสามชั)น
แบบหมกัเผด็ แบบหมกัหวาน  แบบสดไม่มีการหมกั แบบเบอร์เกอร์ เป็นตน้ มีบริการขา้ว
สวย  และเครื�องเคียงต่างๆ ใหลิ้)มลอง    

คํ�า หลงัจบรายการท่องเที�ยว คํ�าคืนนี) ...ขอส่งทุกท่านกลบัเขา้ที�พกั  

คํ�า เดินทางเขา้เช็คอินที�พกั Gyeonggi-Do ณ โรงแรม River, Shine, Iris (3ดาว เกาหลี) หรือเทียบเท่า 

 

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

3  x x x 

เชา้ อาหารเช้าแบบอเมริกนัเกาหล ีที� ห้องอาหารโรงแรม  และ คืนหอ้งพกั 

เชา้ 

วงัฮวาซอง แฮกงุ “ วงัรอง ”   ตั)งอยูใ่นเมืองซูวอน(เมืองเอกของจงัหวดัเคียงกี) อยูท่างตอนใตข้องกรุงโซล   เมืองซูวอนมี

ความสาํคญัทางดา้นประวติัศาสตร์ ดว้ยมีโบราณสถานที�สาํคญั หนึ�งในนั)น คือ 
“วงัฮวาซอง แฮกุง” ที�ตั)งอยู่เขตกาํแพงป้อมฮวาซอง  ในอดีตวงัฮวาซอง แฮกุง 

เคยเป็นที�พระเจา้จองโจ กษตัริยอ์งคที์� FF แห่งราชวงศโ์ชซอน  พระองคย์งัเสด็จ
มาพาํนัก 13 ครั) งต่อปี  พระองค์ยงัใช้เป็นที�ประทับระหว่างการเสด็จแปร

พระราชฐานของในการมาบวงสรวงดวงพระวิญญาณของพระราชบิดาที�สุสาน
ใกล้ๆ  เมืองซูวอน   มีความสําคญัต่อปลายราชวงศ์ซซอนที�ใช ้ ในยามฉุกเฉิน  
โดยเฉพาะอยา่งยิ�งการวางแผนรูปแบบการจดัสร้างเพื�อประโยชน์ทางการเมืองและทางทหาร หากเราเดินทางเขา้สู่ดา้นในของวงั  
เราจพบกบัพระตาํหนกัหลายหลงัที�เชื�อมต่อถึงกนัเป็นแนวอยา่งเป็นระเบียบและสวยงาม นอกจากนี)บริเวณลานกวา้งหนา้วงั ยงัมี
การแสดงจดัพิธีเปลี�ยนเวรยามของทหารรักษาระองค ์(ตามเวลาที�กาํหนด ไม่ไดจ้ดัเป็นประจาํทุกวนั)    

เชา้ 

ป้อมมรดกโลก ฮวาซอง  พาตามความฝันแห่งกษตัริยป้์อมฮวาซอง 

(ป้อมดอกไม)้ ซึ� งไดรั้บการขึ)นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมของ
องค์การยูเนสโก UNESCO เมื�อปี ค.ศ. 1997    จากการใช้วิทยาการการ

ก่อสร้างระหวา่งวิธีของชาวตะวนัตก และ วิธีของชาวตะวนัออกผสมผสาน
เขา้ดว้ยกนั มีกรใชปั้) นจั�นเป็นครั) งแรกในการก่อสร้าง ซึ� งถือว่าทนัสมยัสุดๆ 
ในยคุนั)น     ป้อมมรดกโลก ฮวาซอง ที�สง่าและงดงามนี)  มีอายมุากกวา่ F>> ปี 
ยอ้นอดีตกลบัไปป้อมแห่งนี) ถูกสร้างขึ)นในสมยัพระเจา้ชองโจ กษตัริยอ์งคที์� FF แห่งราชวงศโ์ชซอน พระองคท์รงตอ้งการสร้างป้อม



แห่งนี) ขึ)นมาเพื�อระลึกแก่พระราชบิดาซึ�งถูกใส่ร้ายจากราชสาํนกัและถูกขงัจนสิ)นพระชนม ์ และตอ้งการสร้างเมืองหลวงขึ)นมาใหม่ 
เพื�อเสริมความยิ�งใหญ่ของความเป็นกษตัริย ์ ตวัป้อมฮวาซองนี) ถูกสร้างทอดตวัยาวไปตามแนวไหล่เขาและที�ราบ โอบลอ้มเมืองซู
วอนไวเ้ป็นรูปวงไข่ขนาดใหญ่ หรือบา้งก็วา่ดูเหมือนรูปดอกไม ้ยาวประมาณ 5,500 เมตร ประกอบดว้ยเชิงเทิน 48 ป้อม เพราะ

บางส่วนถูกทาํลายไปเมื�อสมยัญี�ปุ่นเขา้มาครอบครอง และสมยัเกิดสงครามเกาหลี   

เชา้ 
วดัแดซุงวอน วดัแดซุงวอน (Daeseungwon Temple) วดันี) ถูกสร้างขึ)นในปี 1953 ตั)งอยูท่างดา้นซา้ยของลานจอดรถป้อมฮ

วาซอง  บริเวณของวดัไม่ไดมี้ขนาดใหญ่มาก แต่มีความเงียบสงบร่มเยน็ มีพระพทุธรูปยนืสีทองรูปงามตั)งเด่นอยูภ่ายในบริเวณวดั มี
ความสูงประมาณ 19 เมตร 

เที�ยง 

เมนูหมูย่าง คาลบี อาหารพื4นเมืองเกาหลีที�เลื�องชื�อและรู้จักกันดีทั�วโลก มี

รสชาติออกหวาน นุ่มและกลมกล่อม นาํเนื4อหมูสตก็ยา่งบนเตาถ่านแบบดั4งเดิม และตดั
เป็นชิ4นพอคาํ ห่อทานกบัผกักาดเขียวแบบเมี�ยงคาํไทย  โดยใส่นํ4 าจิ4มเตา้เจี4ยว (เครื�องจิ4ม
หมกั ที�ช่วยชูรสอย่างดี) และเครื� องเคียงที�ชอบและข้าวสวยร้อนตามความชอบ  มี
บริการเครื�องเคียงต่าง ๆ ของร้านอาหาร พร้อมนํ4 าซุปสาหร่ายเพื�อการลา้งพิษ 

บ่าย 

ศูนย์นํ9ามันสนเขม็แดง พาท่านเดินทางสู่ ศูนยน์ํ) ามนัสนเขม็แดง Red Pine  ซึ�งผลิตจากใบสนเขม็แดงในประเทศเกาหลี เป็น

งานนวตักรรมวจิยัชิ)นใหม่ล่าสุดของเกาหลี เพื�อช่วยผูที้�มีปัญหาเรื�องไขมนัอุดตนัในเสน้เลือด คลอเรสเตอรอลในเลือดสูง ไขขอ้เสื�อม 
หรือ การไหลหมุนเวยีนของเลือด  เป็นตน้ กวา่จะมาทาํเป็นนํ) ามนัสนสกดัได ้ = แคปซูล ตอ้งใชใ้บสนเขม็แดงประมาณ F.? ก.ก.  
แนะนาํใหทุ้กท่านเลือกซื)อเป็นของฝากสุขภาพเพื�อตวัท่านเองและคนที�ท่านรักหรือคนที�ท่านเคารพ  เพราะเป็นสารอาหารธรรมชาติ 
ที�วจิยัจากโรงพยาบาลชั)นนาํในเกาหลีแลว้วา่ ไม่มีผลขา้งเคียง 

บ่าย 
ศูนย์เวชสําอางเครื�องสําอาง ให้ท่านเลือกซื)อคอสเมติกหลากยี�ห้อคุณภาพที�ผูห้ญิงชาวเกาหลีทั)งสาวทั)งไม่สาวแลว้ให้

ความสาํคญักบัเรื�องผิวหนา้ค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะในกลุ่มบาํรุงผิวพื)นฐาน Skin Care และเครื�องสาํอางผสมสมุนไพร @ศูนยเ์วช
สาํอางเครื�องสาํอาง Cosmetic 

บ่าย 

TRICK ART MUSEUM + ICE MUSEUM + LOVE MUSEUM (แถมFREE !) + CARNIVAL 

STREET  นาํท่านอิสระชม TRICK ART MUSEUM  ผลงานการสร้างสรรคศิ์ลปะแนวใหม่ "ภาพวาดลวงตาสามมิติ"  โดยท่าน
จะไดส้นุกสนานกบัการถ่ายรูปแอ็คชั�นท่าทางต่างๆ กบัภาพ
แนวมิติที�เกิดจากความคิดสร้างสรรคแ์ละจินตนาการของการ
สร้างภาพโดยใชเ้ทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติที�รวมทฤษฎี
ทางวิทยาศาสตร์และการซ้อนภาพโดยกระตุ ้นความ
เคลื�อนไหวของภาพให้มีมิติเหมือนจริงโดยให้ผูช้มเขา้ไปมี
ส่วนร่วมถ่ายภาพ เมื�อผา่นเขา้ไปในภาพนั)นๆ  ภาพทุกภาพจะ
ออกมาดูประหนึ�ง เหมือนจริงในเหตุการณ์   จนท่านจะอุทานวา่มนัเหมือนจริงมากจนแทบจะแยกไม่ออกเลยวา่อนัไหนภาพวาดและ
ของจริง โดยผลงานของท่าน จะสวยงามและสามมิติสมคาํรํ� าลือหรือไม่ก็ตอ้งใหเ้พื�อนติดชมกนัเอง  
ใหม่สุด !!!  "ICE MUSEUM"  เมืองนํ) าแข็งที�ไม่ใช่แค่นํ) าแข็ง
ธรรมดา แต่ตระการตาจนคุณอาจจะลืมหนาวไปเลยก็ ได ้!  
ลองนึกถึงความรู้สึกเมื�อคุณกา้วเขา้ไปในเมืองที�ทุกอย่างทาํ
จากนํ) าแข็งภายใต ้อุณหภูมิ  ลบ 4 องศา ! ภายในมีกิจกรรม
หลากหลายใหคุ้ณไดส้ัมผสั เช่น สไลเดอร์นํ) าข็งที�ยาวกวา่ 10 
เมตร รถกลางรูดอร์ฟ ทกัทายลุงซานตา้  โพสท่าคู่กบันกเพนกวิ)นขั)วโลก  สาํรวจบา้นนํ) าแข็งแข็งเอสกิโม  เยี�ยมชมปราสาทนํ) าแข็ง 
ชมวิวจากบนกาํแพงเมืองนํ) าแข็ง  ลองเขา้พกัเช็คอินโรงแรมนํ) าแข็ง และผลงานศิลปะอื�นที�ทาํจากนํ) าแข็งอีกกว ํ�า 50  ชิ)น  เช็คอิน
โรงแรมนํ) าแขง็ และผลงานศิลปะอื�นที�ทาํจากนํ) าแขง็อีกกว ํ�า 50  ชิ)น   
โซนใหม่ล่าสุด !!!  ถนนคาร์นิวลั  ซึ�งจดัขึ)นในหลายประเทศ ทั�วโลก ที�นบัถือศาสนาคริสต ์นิกายโรมนัคาทอลิก โดยเฉพาะงานคาร์



นิวลัที�มีชื�อเสียงของโลก  ที�เมืองริโอ เดอ จาเนโร ของประเทศบราซิล   สัญลกัษณ์ของงานคาร์นิวลัที�เห็นไดช้ดัเจน คือ การแต่งกาย
ของผูร่้วมเดินขบวนพาเหรดดว้ยชุดแฟนซีสีสนัฉูดฉาดสวยงาม ผูร่้วมเดินขบวนพาเหรดจะเดินเป็นทีมไปตามทอ้งถนน  และมีผูเ้ฝ้า
รอชมตลอดสองขา้งทาง  แถมฟรี!!! Love Museum  (ผู้ที	อายตุ ํ	ากว่า 20 ปีไม่สามารถเข้าชมได้) 

เยน็ 

ย่านดงัหน้ามหาวทิยาลยัฮงอกิ เที�ยวยา่นดงัหนา้มหาวทิยาลยัฮงอิก แหล่งรวมของวยัรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมที�กาํลงัศึกษา

ในระดบัมหาวิทยาลยัและวยัทาํงาน อีกทั)งไดชื้�อว่าเป็นถนนสายศิลปะอีกแห่งหนึ�งของกรุงโซล  มีสินคา้มากมายหลากหลายปร 
ะเภท ทั)งเสื)อผา้แฟชั�นแบรนดเ์กาหลี, รองเทา้, กระเป๋า, เครื�องสาํอาง, เครื�องประดบัมากมาย, งานศิลป์, ซีดีเพลง-หนงั และโปสเตอร์
ดาราที�กาํลงัฮอตฮิต หลากหลาย ฯลฯ  บางครั) งยงัมีบรรดาศิลปินเพื�อชีวติเปิดแสดงดนตรียอ่ยๆ ให้ฟังให้ชมอีกดว้ย  ร้านอาหารและ
ร้านคาเฟ่ทีมน่ารักต่างๆ  เช่น Hello Kitty Café’, , Charlie Brown Cafe (Snoopy), Buttercup Café’, DingDong Café’, Trinitea Café’, 
Etoile Café Homeo Café’ 

เยน็ 

เมนูอนัดงจมิทัค หรือ ไก่ต้มแห่งเมืองอนัดอง (เมืองอนัดงเป็น

หนึ�งของร่องรอยสุดทา้ยที�ยงัคงเหลืออยูข่องเกาหลี เป็นขมุทรัพยที์�มีค่าของประเพณี
ลทัธิขงจื)อ)  อาหารจานนี) ถือเป็นอาหารพิเศษเมนูหนึ�ง...บนโตะ๊อาหารของบา้น
เศรษฐีในหมู่บา้นอนัดงในสมยัราชวงศโ์ซซอน  อุดมไปดว้ยโปรตีนจากไก่ วติามิน 
แร่ธาตุต่างๆ จากสารพดัผกั และวุน้เสน้จนัทร์เกาหลี อาหารมีรสจดัจา้นเผด็ๆ ร้อนๆ  
เคม็ๆ หอมๆ จากพริกที�ไดชื้�อวา่เผด็ที�สุดในเกาหลี Cheong Yang Gochu และ ซอสแมก๊กี)  Ganjang รสชาติเผด็เลก็นอ้ย เนื�องจากวา่
เป็นการหมกัซอสสูตรพิเศษของเกาหลี     

คํ�า 

ภูเขานัมซาน  หอคอย N Tower  สายเคเบิ9ล Love Rock Cable   พาท่านขึ)นภูเขานมัซาน Namsan – 

ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงและอิสระถ่ายรูปคู่หอคอย N Tower เป็น 1 ใน 

17 หอคอยเมืองที�สูงที�สุดในโลก  สูงถึง 480 เมตรเหนือระดบันํ) าทะเล ณ เขานัม

ซานใจกลางเมืองหลวง สถานที�ละครหนังเกาหลีหรือหนังไทยสไตลเ์กาหลีมาถ่าย
ทาํกนั (ความเชื�อ: เตรียมแม่กุญแจลูกกุญแจเพื�อไปล็อคกุญแจคู่รัก ณ Love Rock 

Cable  ซี�งเชื�อกนัว่า ถา้ใครขึ)นมาคลอ้งกุญแจและโยนลูกกุญแจทิ)งไป คู่รัก คู่

ครอบครัว คู่เพื�อน คู่พี�นอ้ง คู่มิตรนั)นจะมีความรักที�ย ั�งยนืหรือไม่มีใครมาพรากจากกนัได)้   
(ค่าบัตรลิฟท์ขึ+นสู่จุดชมวิวบนหอคอย  ไม่รวมไว้ในค่าทัวร์)  

 
หลงัจบรายการท่องเที�ยว คํ�าคืนนี) ...ขอส่งทุกท่านพกัในเมืองหลวงกรุงโซล  ที�มีประชากรถึง 1 ใน 4 ของประเทศ  มีตึก 63 ชั)น ตึกที�
สูงที�สุด  มีแม่นํ) าฮนัไหลผา่นใจกลางเมืองหลวงของกรุงโซล    

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

DAY วนัที�สี�  กรุงโซล เชา้ กลางวนั เยน็หรือคํ�า 

4  x x x 

เชา้ อาหารเช้าแบบอเมริกนัเกาหล ีที� ห้องอาหารโรงแรม   

เชา้ 

ศูนย์โสมเกาหลี  พาท่านรู้จกัและเขา้ใจสมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแห่ง

มวลสมุนไพร  เพราะเกาหลีใตเ้ป็นประเทศที�มีการผลิตโสมเกาหลีที�มีคุณภาพเป็น
อนัดบั 1 ของโลก  ซึ� งใครใครที�ไดม้าเที�ยวก็จะชื�นชอบหาซื)อเป็นของฝากเพราะ
ราคาที�ถูกว่าเมืองไทยและคุณประโยชน์นานัปการ เช่น ช่วยเสริมความแข็งแรง
ให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทําให้จิตใจสงบและเพิ�มพละกําลังโดย
ส่วนรวม  สรรพคุณทางการแพทย ์ช่วยบาํรุงหวัใจ ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลือด เสริม



ประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง  

เชา้ 

ดิวตรี9ฟรี (ปัจจุบนัเป็นที�นิยมมาก เพราะ ดิวตรี) ฟรีประเทศนี)  มีถึง 5 บริษทัแข่งขนักนั)  เพลิดเพลินกบัการชอ้ปปิ) ง ณ  ห้าง

ปลอดภาษีลอ๊ตเตห้รือชินเซเก  ใหท่้านไดเ้ลือกซื)อสินคา้แบรนดเ์นมนาํเขา้จากต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิด รวมทั)งสินคา้
แบรนดเ์กาหลียอดนิยมที�ชาวเกาหลี ชาวจีน และชาวญี�ปุ่น  นิยมมาเลือกซื)อหากนัมากมาย   

เชา้ 

คลองชองเกชอน แวะแช๊ะรูปกนับริเวณชองเกชอนถูกขุดขึ)นเป็นครั) งแรก

เมื�อราว 600 ปีก่อนในสมัยของกษัตริย์ YEONGJO กษัตริย์องค์ที�  21 แห่ง
ราชวงศ์โชซอน เป็นสัญลักษณ์ของการผสมกลมกลืนกันอย่างลงตัวของ
ธรรมชาติ ศิลปวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ และใกลก้นัยงัเป็นที�ตั)งของคงัฮวา
พลาซ่า จุดเที�ยวสุดชิลของชาวเมือง 

เที�ยง 

เมนู " ไก่ตุ๋นโสม "  เป็นเมนูอาหารวงัตั) งแต่สมัยราชวงศ์โซซอน 

ปัจจุบนัเป็นอาหารเลื�องชื�อของเมืองหลวง เชื�อกนัวา่บาํรุงและเสริมสุขภาพ โดย
เสริฟท่านละ 1 ตวั ในหมอ้ดินร้อน โดยใชไ้ก่ที�มีอายปุระมาณ 45 วนั ภายในตวั

ไก่จะมีขา้วเหนียว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลบัในการตุ๋นเพื�อให้รสชาติกลม
กล่อม เนื)อไก่นุ่มและย่อย  เสริฟพร้อมเครื�องเคียงที�เรียกว่า กกัตุกี เส้นขนมจีน 
เหลา้โสม พริกไทยดาํ และเกลือ  เสริมสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตวั ในหมอ้ดิน 

บ่าย 

เมียงดอง " ถนนแฟชั�นของเกาหลี "  อิสระช้อปปิ) งบริเวณเมียง

ดอง Myeongdong ถูกขนานนามวา่ " ถนนแฟชั�นของเกาหลี " แหล่งรวมความฮิป
ใหม่ ไม่ตกเทรน ! ราคาระดบักลางถึงสูงเมื�อเทียบกบัตลาดทงแดมุน ห้างบูติกห
ลากยี�ห้อตั)งแต่แบรนด์เนมต่างชาติถึงเกาหลี ร้านเสื)อผา้มีสไตล์ห้องเล็กๆ  ร้าน 
Creative Lifestyle  ร้านรองเทา้ ร้านทาํผม ร้านเครื�องประดบั ร้านคอสเมติก  ร้าน
กาแฟ ร้านไอศครีม ร้านขนม    

บ่าย 

ใครเป็นสาวก LINE ห้ามพลาด!!!  เยี�ยมชมร้านขายสินคา้ Line Official  มีทั4งหมด 3 ชั4น ชั4น 1 เป็นส่วนของสินคา้ 

Line ทั�วไป มีหมีบราวน์ ตวัใหญ่ ตั4งอยูก่ลางร้าน เปิดประตูเขา้มาถึงตอ้งเจอตวันี4 ก่อนเลย ในร้านมีสินคา้ให้เลือกมากมายและมี

ครบทุกตวัไม่ว่าจะเป็น Brown, Cony, Sally, James, 

Moon, Boss, Jessica, Edward, Leonard ก็มากนัพร้อม

หน้า ในร้านมีสินคา้ให้เลือกซื4อมากมายไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตา 
หมอนอิง แกว้นํ4 า เครื�องเขียน เข็มกลดั เคสมือถือ จุกปิดมือ
ถือ และอื�นๆอีกมากมาย  ชั4น 2 จะเป็นโซนเสื4อผา้ และของ

ตกแต่งบา้น หมอน ผา้ห่ม  และยงัมีมุมใหท่้านไดแ้ช๊ะรูปสวยๆไปอวดเพื�อนกนัเลยทีเดียว ชั4นบนสุด  จะเป็นโซนของร้านคา้และ
ร้านกาแฟ มีขนมพวก คุก๊กี4  มาการอง เบเกอรี�  (เกือบทุกอยา่งหนา้ตาเป็น line หมดเลย น่ารัก น่าซื4อไปหมดโดยเฉพาะคุ๊กกี4  และมา

การอง )  งานนี4ตอ้งบอกเลยวา่ สาวกไลน์ไม่ควรพลาดดว้ยประการทั4งปวง 



บ่าย 

SM TOWN COEX ARTIUM สถานที�ที�ติ�ง SM ไม่ควรพลาด! “ SM TOWN COEX ARTIUM ” สวรรคบ์นดินของ

ติ�งเกาหลี ที�ๆคุณอาจไดก้ระทบไหล่ศิลปินดาราในดวงใจEXO, SUPER JUNIOR, 
GIRL’S GENERATION, BoA, SHINee, Red Velvet, F(x), TVXQ  ท่านไหนที�
หลงไหลชื�นชอบศิลปินค่าย SM หากไดเ้ขา้มาในตึกนี)แลว้อยู่ไดท้ั) งวนัก็ไม่เบื�อ 
เพราะดา้นในตึกมีกิจกรรมมากมายให้ท่านไดฟิ้นกนัเลยทีเดียว โดยภายในตึกมี
ทั)งหมด � ชั)น ชั)นแรกเป็นทางเขา้ของตึก ชั)นที� 2  ร้านขายของที�ระลึกของเหล่า
ศิลปินชื�อดงั อาทิ เสื)อผา้, หมอน, หมวกชื�อวงต่างๆ, นิตยสาร, CD  ฯลฯ ชั)นที� 3 
ห้องถ่าย MV สตูดิโอ ห้องอดัเสียง ห้องฝึกซ้อม และห้องแต่งหนา้  ชั)นที� 4 เป็น
ร้าน Cafe ที�ขายเครื�องดื�มต่างๆและของหวาน เช่น ขนม Cup Cake – Ice Cream ที�
สามารถสั�งรสชาติตามศิลปินที�เราชื�นชอบ และที�สาํคญัท่านสามารถฟังเพลงใหม่ล่าสุดของศิลปินที�ท่านชื�นชอบไดจ้ากห้องนี)  ชั)น
ที� 5-6 มี Hologram Theatre, Photo Box และท่านสามารถเลือกปริ)นรูปถ่ายหรือโปสเตอร์ที�หายากของศิลปิน (ในบางโซน อาจตอ้ง
เสียค่าใชจ่้ายเพิ�มเติม) 

เยน็ แจกคูปองอาหารชุดทานที� Food Court ในภายสวนสนุกล๊อตเต้เวลิด์เพื�อความคุ้มค้า !   

หลงัอาหาร
คํ�า 

สวนสนุกลอ็ตเต้เวลิด์ พาท่านปล่อยความแก่และเติมเตม็ความสุขของท่านดว้ยบตัร Magic Pass Ticket ซึ�งท่านสามารถ

เลือกเล่นเครื�องเล่นไดไ้ม่จาํกดัรอบ ที�ดินแดนแห่งความสนุกหฤหรรษแ์ละไฮเทคเตม็รูปแบบที�สวนสนุกลอ็ตเตเ้วลิด ์(Lotte World 
Adventure) สวนสนุกในร่มที�ใหญ่ที�สุดในเกาหลี สนุกสนานกบัเครื�องเล่นหลากชนิดทั)งในร่มและกลางแจง้ เอด็เวนเจอร์กบัการ
ผจญภยัต่างๆ เช่น Wild Wing, Wild Velley, Wild Jungle, The Adventure of Sindbad, The Conquistador, Flume Ride,The French 
Revolution, Jungle Adventure และ Pharaoh's Fury ผจญภยัในโลกของซินแบต สุดยอดความเสียวกบัหอคอยไฮโดดรอป โรงหนงั
สามมิติ  ไวกิ)ง บอลลูน โอแดเซแฟนตาซี เป็นตน้ หรือ
จะขา้มสะพานไปยงัเกาะมหศัจรรย ์ Magic Island ที�เตม็
ไปดว้ยเกาะแห่งการคน้หา ตั)งอยูใ่จกลางทะเลสาบ หรือ
จะนั�งรถรางไฟฟ้าชมความงามของสวนสนุกทั)งหมด  
หา้มพลาด ! เขา้สู่โลกเทพนิยาย  Lotty's Kidstoria ไม่มีที�
ไหนในเกาหลี ที�คุณจะไดย้อ้นวยักลบัไปสมัผสัและชิก
แช๊ะถ่ายรูปความอลงัการของสิ�งมหศัจรรยที์�อยูต่รงหนา้
ของคุณ  เกมส์การละเล่นต่างๆ  ร้านขายอาหารรูปแบบ
ต่างๆ  ร้านขายของที�ระลึกเฉพาะของสวนสนุก คํ�าคืนอนั
แสนโรแมนติกกบัเพื�อนหรือครอบครัวหรือหวานใจกบัความทรงจาํและความประทบัใจกบัขบวบพาเหรดเลเซอร์โชวสุ์ดอลงัการ   

เยี�ยมชมพพิธิภณัฑ์พื9นบ้านเกาหล ีLotte World Folk Museum จดัแสดงเรื�องราวประวติัความเป็นมา 

วถีิชีวติ ศิลปวฒันธรรม ของชนชาติเกาหลี  ของชนชาติเกาหลีตั)งแต่ยคุหินมาสู่ยคุสมยั ทั)งแพค็แจ กายาซิลลา และคูรยอยคุราชวงศ์
โครยอ  แต่ละยคุจะจดัแสดงไวใ้นแต่ละหอ้ง มรดกโลกในประเทศเกาหลีที�สาํคญั พระราชวงัเคียงบก  รวมทั)งตลาดพื)นเมืองที�มี
ชีวติจริงใหคุ้ณไดส้มัผสัการจบัจ่ายซื)อของ ร้านทานขนม ร้านทานอาหาร ร้านขายของที�ระลึกไวบ้ริการอีกดว้ย  
อิสระชม "ภาพวาดลวงตาสามมิติ"  โดยท่านจะไดส้นุกสนานกบัการถ่ายรูปแอค็ชั�นท่าทางต่างๆ กบัภาพแนวมิติที�เกิดจากความคิด
สร้างสรรคแ์ละจินตนาการของการสร้างภาพโดยใชเ้ทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติที�รวมทฤษฎีทางวทิยาศาสตร์และการซอ้นภาพ
โดยกระตุน้ความเคลื�อนไหวของภาพใหมี้มิติเหมือนจริงโดยใหผู้ช้มเขา้ไปมีส่วนร่วมถ่ายภาพ เมื�อผา่นเขา้ไปในภาพนั)นๆ  ภาพ
ทุกภาพจะออกมาดูประหนึ�ง เหมือนจริงในเหตุการณ์    

คํ�า หลงัจบรายการท่องเที�ยว คํ�าคืนนี4 ...ขอส่งทุกท่านกลบัเขา้ที�พกั  
 

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



5  x x - 

เชา้ อาหารเช้าแบบอเมริกนัเกาหล ีที� ห้องอาหารโรงแรม  และ คืนหอ้งพกั 

เชา้ 

ศูนย์ฮ๊อกเกต็นามู เพื�อนที�ดีในการดาํเนินชีวิต ! “ ฮ๊อกเก็ตนามู ” ตน้ไมช้นิดนี)

เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที�ปราศจากมลภาวะและระดบัสูงเหนือนํ) าทะเล 50-800 

เมตร เมล็ดของพนัธ์ุฮ๊อกเก็ตนี) ...ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนาํมารับประทานเพื�อช่วยดูแล
ตบัให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตบัแข็งไม่ถูกทาํลายจากการดื�มแอลกอฮอล์ กาแฟ 
บุหรี�  สารตกคา้งจากอาหารและยา       

เชา้ 

หมู่บ้านพื9นเมืองพูชอนฮันนก พาท่านเดินยอ้นเวลากลบัไปยงับริเวณที�ตั) งของบ้านชนชั)นยางบางของเกาหลีใน

ราชวงศโ์ซซอน และยงัเป็นเขตพิเศษที�ทางเทศบาลกรุงโซลอนุรักษไ์ว ้ โดยเรา
จะเรียกวา่ “  พชูอน ฮนันก Bucheon Hanok Village “   ยา่นที�บา้นสไตลฮ์นันก
ต่างๆ ของลูกหลานชาวยางบางอาศัยอยู่ หรือ ผูอ้นุรักษ์นิยม หรือ เศรษฐีรุ่น
ใหม่ที�ชอบกลิ�นอายความเก่าแก่  ใกลก้นัยงัเป็นยา่นสามฟ้า (ภูเขา นํ) า และคน) 
เราจะได้ความรู้สีกถึงกลิ�นอายของความกลมกลืนระหว่างตะวนัตกและ
ตะวนัออกผ่านร้านอาหาร ร้านคาเฟ่ ร้านแกลลอรี�  ร้านแอนติก ร้านงานศิลป  
ร้านCreative รวมทั)งศูนยว์ฒันธรรมแฝงตวัอยู ่โดยมกัดดัแปลงอาคารเก่าฮนันกให้มีความสมยัใหม่โดยกลมกลืนระหวา่งความ
เป็นฮนันกและโมเดิร์น   

เที�ยง 

เมนูหม้อไฟชาบูเห็ด อาหารพื4นเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตั4งแต่สมยัมองโกเลียบุก

คาบสมุทรเกาหลี คลา้ยสุกี4หมอ้ไฟ  โดยตม้หมูสไลด ์รวมกบั ผกัตามฤดู เห็ดเกาหลี วุน้เสน้
หรือเสน้ก๋วยเตี;ยว  ใบบีซูหอม ในหมอ้ไฟแบบรวมมิตร  เสริฟพร้อมนํ) าจิ)ม ขา้วสวย และ 
เครื�องเคียงต่างๆ 

บ่าย 

แวะซื9อของฝากตดิไม้ตดิมือที�ศูนย์รวมของพื9นเมือง (ละลายเงนิวอน)  ก่อนอาํลาเกาหลี  แ ว ะ ซื) อ

ของฝากติดไมติ้ดมือที�ศูนยร์วมของพื)นเมือง (ละลายเงินวอน)  สาหร่าย ขนมต่างๆ  ช็อกโกแล๊ตหิน  ซีเรียลช็อกโก  กระดูกมา้เจจู
โด  ผลิตภณัฑข์องใบและรากฝอยของโสม ในรูปขนมโสม ชาโสม เครื�องสําอางโสม เป็นตน้  หมอนสุขภาพ  กิมจิ  เป็บโปโร้ 
(ป๊อกกี) เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) ตุก๊ตา Ddung  เครื�องใชไ้ฟฟ้า  เป็นตน้  

บ่าย 
(หากเวลาอาํนวย)  แวะช้อปที� Premium Outlet สถานที�รวบรวมสินคา้แฟชั�นแบรนด์เนมชั)นนาํที�คา้งสต็อกหรือ

สินคา้ตกฤดูนาํมาลดราคา ภายใตส้ภาพแวดลอ้มในการช็อปปิ) งแบบสบายๆ โดยนาํมาลดราคาตั)งแต่ 15 – 50% ปัจจุบนัมีร้านคา้
หลากหลายหวา่ 165 ร้านคา้และมีสินคา้ Brand ดงัมากมายอาทิเช่น  Armani, Calvin Klein, Diesel,  DKNY, Guess, Escada ฯลฯ   

เยน็ 
ขึ)นอยูก่บัวนัและเวลาที�เดินทาง  เหินฟ้ากลบักรุงเทพฯ  บางสายการบินอาจมีชุดกล่องสแนค็บลอ็กให้ผู้โดยสารบนเครืองบิน และ
ยงัมีบริการ Air Cafe จาํหน่าย  อาหาร เครืองดืม และขนมคบเคี�ยว ทีชาวเกาหลีนิยมกัน 

ค ํ�า  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ 

 

** รายการนี4 เป็นเพียงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากผูจ้ดัอีกครั4 งหนึ�ง   

ผูจ้ดัขอสงวนสิทธิในเรื�องเที�ยวบิน ราคา และรายการอาจมีการเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ *** 

ขอ้มูลสาํหรับผูเ้ดินทาง 

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 นิ4วท่านละ1รูป    ผู้ จัดจะเป็นผู้ดาํเนินการยืนวีซ่าให้ท่าน โดยท่านจ่ายค่าบริการต่างหาก (สาํหรับหนังสือเดินทางต่าง

ด้าวผู้ เป็นเจ้าของหนังสือเดินทางจะต้องทาํเรืองแจ้ง เข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยืนวีซ่า) สิทธิ:การออกวีซ่าขึ�นอยู่กับสถานทูตเท่านั�น 

4. ขอสงวนสิทธิ9 ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื�อ นามสกลุ คาํนาํหนา้ชื�อ เลขที�หนงัสือเดินทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการ

จองตัXวเครื�องบิน ในกรณีที�มิไดส่้งหนา้สาํเนาหนงัสือเดินทาง (พร้อมทั4งหนา้เปลี�ยนชื�อนามสกลุ ถา้มี) ใหก้บัทางผูจ้ดั  

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

จาํนวนวนั ราคาเริ�ม (บาท) เดินทาง สายการบิน กรุ๊ปคณะ ปกติ 

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

• เดินทางขั4นตํ�าปกติ  20  ท่านผูใ้หญ่ (ที�นั�งจาํกดั จองและจ่ายก่อนไดสิ้ทธิก่อน จองหลงั อาจตอ้งเพิ�มค่าตัXว)  

• หากตํ�ากวา่กาํหนด และ  ผูเ้ดินทางทุกท่านยนิดีที�จะชาํระค่าบริการเพิ�มเพื�อใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายนิดีที�จะประสานงานในการเดินทาง
ตามความประสงค ์

• ราคานี4 เป็นราคาสาํหรับนกัท่องเที�ยวชาวไทยหรือผูถื้อหนงัสือเดินทางไทยเท่านั4น (นกัท่องเที�ยวตา่งประเทศ โปรดเช็ค) 

• ** ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี�ยนราคาเพิ�ม หากมีการปรับขึ4นของภาษีนํ4 ามนัหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน คิดอตัรา ณ วนัที�  26/01/16** 

• ขอสงวนสิทธิ9 ที�จะเปลี�ยนแปลงหรือสบัเปลี�ยนรายการไดต้ามความเหมาะสม ตลอดจนการเปลี�ยนแปลงเที�ยวบินและตารางบินสายการบิน 

ในกรณีทีไม่ใชต้ั �วกรุป๊แตต่อ้งการจอยทวัร ์หรอื ซื� อจอยตั �วกรุป๊ราคาพิเศษ โปรดโทรเช็ค 
หากตอ้งการเลื�อนวนัเดินทางกลบั  ชาํระค่าใชจ้่ายส่วนต่างที�สายการบินเรียกเก็บ ( หากที�นั �งในวนัที�ตอ้งการ “ วา่งและยนืยนั “ ) 

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�งคนต่อผูใ้หญ่สองคนเท่านั4น และหา้มมิใหน้าํรถเขน็เด็ก 
หรือที�นั�งสาํหรับเด็กขึ4นบนเครื�องบิน จาํนวนเด็กทารกต่อเที�ยวบินถูกจาํกดัไวเ้พื�อความปลอดภยั และสายการบินสามารถปฏิเสธการนาํเด็กทารก
เดินทางไปกบัท่าน  ส่วนผูจ้ดั เราคาํนึงถึงความปลอดภยัและเพื�อสร้างความสุขแก่คณะผูเ้ดินทาง 
ผูทุ้พลภาพ/มีปัญหาดา้นสุขภาพหรืออยูใ่นภาวะเจ็บป่วย ขอใหแ้จง้ผูจ้ดัก่อนซื4อทวัร์ เพื�อเช็คกบัทางสายการบินและผูใ้หบ้ริการ  เพราะอาจไม่
อนุญาตใหใ้ชอุ้ปกรณ์ช่วยเหลือตา่งๆ ขึ4นเครื�องบินได ้ เข่นนํ4 ายา เขม็ฉีดยา เครื�องใชแ้บตเตอรี�  หรือ เครื�องหายใจ  
สตรีมีครรภ ์ขอใหแ้จง้ผูจ้ดัก่อนซื4อทวัร์  เพื�อเช็คกบัทางสายการบินและผูใ้หบ้ริการ   โดยทั�วไป 
-อายคุรรภไ์ม่ถึง {| สปัดาห์ : ตอ้งลงนามยนิยอมในเอกสารจาํกดัขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน เมื�อทาํการเช็คอินเพื�อแสดงความ
ยนิยอมไม่ทาํการเรียกร้องใดๆ ตอ่สายการบิน 
-อายคุรรภใ์นช่วงสปัดาห์ที� {} สปัดาห์ ถึง _~ สปัดาห์ : แสดงใบรับรองแพทย ์  ยนืยนัสปัดาห์ที�ตั4งครรภแ์ละกาํกบัวนัที�ไม่เกินสามสิบ (_�) วนั
นบัจากเที�ยวบินขาออกที�กาํหนดหรือเที�ยวบินขาเขา้ที�กาํหนด  และตอ้งลงนามยนิยอมในเอกสารจาํกดัขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน  
เมื�อทาํการเช็คอินเพื�อแสดงความยนิยอมไม่ทาํการเรียกร้องใดๆ ตอ่สายการบิน 
-อายคุรรภต์ั4งแต่สปัดาห์ที� _� ขึ4นไป: สายการบินปฏิเสธการใหบ้ริการ 

ปกตผิูจ้ดัจะส่งใบนดัหมายเตรียมตวัการเดินทาง ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ยประมาณ  8-9 วนั  
หรือดาวโหลดหนา้เว็บเพื;อดูการเตรียมตวัเดินทางทั ;วไป 

 

Departure เมษายน DEFG (ทีนังจาํกัดในแต่ละวนั จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อาจต้องเพิมค่าตั)ว ) 

เช็คอนิ วนัออกเดนิทาง วนัเดนิทางกลบั 
ราคา/ท่าน

(บาท) 
ห้องเดี�ยว+ หมายเหตุ 

วนัเสาร์ 02 เมษายน 16 06 เมษายน 16 17,900 4,900 วนัหยดุ 



วนัองัคาร 05 เมษายน 16 09 เมษายน 16 17,900 4,900 วนัหยดุ 

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

วนัเสาร์ 09 เมษายน 16 13 เมษายน 16 17,900 4,900  

วนัอาทิตย ์ 10 เมษายน 16 14 เมษายน 16 18,900 4,900  

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

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

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

วนัเสาร์ 16 เมษายน 16 20 เมษายน 16 16,900 4,900  

วนัอาทิตย ์ 17 เมษายน 16 21 เมษายน 16 16,900 4,900  

วนัจนัทร์ 18 เมษายน 16 22 เมษายน 16 16,900 4,900  

วนัองัคาร 19 เมษายน 16 23 เมษายน 16 16,900 4,900  

วนัเสาร์ 23 เมษายน 16 27 เมษายน 16 16,900 4,900  

วนัอาทิตย ์ 24 เมษายน 16 28 เมษายน 16 16,900 4,900  

วนัจนัทร์ 25 เมษายน 16 29 เมษายน 16 16,900 4,900  

วนัองัคาร 26 เมษายน 16 30 เมษายน 16 16,900 4,900  

วนัเสาร์ 30 เมษายน 16 04 พฤษภาคม 16 17,900 4,900 วนัหยดุ 
 

Departure  พฤษภาคม DEFG (ทีนังจาํกัดในแต่ละวนั จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อาจต้องเพิมค่าตั)ว ) 

เช็คอนิ วนัออกเดนิทาง วนัเดนิทางกลบั 
ราคา/ท่าน

(บาท) 
ห้องเดี�ยว+ หมายเหตุ 

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

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

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

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

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

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

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

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

วนัอาทิตย ์ 15 พฤษภาคม 16 19 พฤษภาคม 16 15,900 4,900  

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

Departure  มิถุนายน DEFG (ทีนังจาํกัดในแต่ละวนั จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อาจต้องเพิมค่าตั)ว ) 

เช็คอนิ วนัออกเดนิทาง วนัเดนิทางกลบั 
ราคา/ท่าน

(บาท) 
ห้องเดี�ยว+ หมายเหตุ 

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

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

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

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

วนัเสาร์ 11 มิถุนายน 16 15 มิถุนายน 16 15,900 4,900  

วนัอาทิตย ์ 12 มิถุนายน 16 16 มิถุนายน 16 15,900 4,900  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

อัตราค่าบริการ

รวม   

ตามรายการ:  ค่าตัXวเครื�องบินชั4นประหยดั กรุงเทพฯ – โซล  – กรุงเทพฯ  ไปกลบัแบบหมู่คณะ ( ตามวนัเวลาที�ระบุในตัXว

เครื�องบิน )  พร้อมที�พกั  3  คืน (หอ้งละ  2-3  ท่าน) + อาหารเชา้ กลางวนั และเยน็หรือคํ�า + บตัรเขา้ชมสถานที� + ค่ารถนาํ

เที�ยว + ค่าผูน้าํทวัร์หรือไกด์จากเกาหลี อาํนวยความสะดวก + สายการบินจาํกดันํ4 าหนักเพียงท่านละ 15 หรือ 20 กก.  

(ขึ4นอยูก่บันโยบายสายการบิน ไม่เกินจาํนวน 1-2 ชิ4น) และถือขึ4นเครื�องไดอี้กท่านละ 1 ชิ4น 7 กก. (ตามขนาดที�กาํหนดของ
สายการบิน ไม่รวมกระเป๋าสะพาย) +  ประกนัอุบติัเหตุตามกรมธรรม ์(ขั4นตํ�าวงเงินประกนั 1 ลา้นบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 

แสนบาท 1-15 ปี หรือ อาย ุ75-85 ความคุม้ครองเหลือ 50% อายตุ ํ�ากวา่ 1 ปี หรือ อายเุกิน 85 ปีไม่คุม้ครอง ไม่คุม้ครองโรค

ประจาํตวัหรือการถูกฆาตกรรมหรือถูกทาํร้ายร่างกาย) 
โรงแรมที	พกัที	ระบใุนรายการทวัร ์จะยงัไม่คอนเฟิร์ม ���% ซึ� งโรงแรมที�พกั อาจมีการเปลี�ยนแปลง โดยจะใชอ้ยูใ่น
ระดบัเดียวกนั ปกติผูจ้ดัจะแจง้ให้ทราบก่อนการเดินทางอย่างน้อยประมาณ  �-| วนั พร้อมทั4งใบนัดหมายเตรียมตวัการ
เดินทาง 

รปูแบบหอ้งพกัของโรงแรมจะแตกต่างกนั  และอาจมีสไตลก์ารตกแต่งทุกห้องไม่เหมือนกนั ห้องพกัเดี�ยว (Single) 

ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพกัแบบ  3 ท่าน  (Triple Room หรือ  Family Room) ห้องพกัอาจจะไม่ติดกนั บางเมือง



ห้องจะเป็นแบบพื4นเมือง (Ondol)  บางเมือง ห้องมีขนาดกะทดัรัด ไม่มีอ่างอาบนํ4 า บางเมือง ห้องกวา้ง มีสิ�งอาํนวยความ

สะดวกครบ   ช่วงการจดังานประชุมนานาชาติ (Trade Fair, Convention) เป็นผลให้ราคาโรงแรมสูงขึ4นมากและห้องพกั

ในเมืองเตม็  ผูจ้ดัขอสงวนสิทธิในการจดัที�พกันอกเมืองตามความเหมาะสม 

เมนอูาหาร  อาจมีการเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ขึ4นอยูก่บัสถานการณ์   เช่น เวลาออกหรือเวลาถึงของเที�ยวบิน
แต่ละสายการบิน  การจารจรบนทอ้งถนน  วนัเวลาเปิดปิดของร้านอาหาร  หรือดว้ยสาเหตุต่างๆ    ขอสงวนสิทธิ9 ในการ
เปลี�ยนแปลงหรือปรับปรุง   

ราคาค่าบริการ

ไม่รวม  
 

ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�ม โทรศพัท ์โทรสาร มินิบาร์ ทีวช่ีองพิเศษ ค่าทาํหนงัสือเดินทาง ค่าซกัรีด  

ค่าทิปคนขบัรถและไกดว์นัละ 5,000 วอน หวัหนา้ทวัรว์นัละ 50 บาท 

(ตลอดการเที	ยว 5 วนั ใหท่้านเตรยีมเงินเกาหลี  20,000 วอน + เงินไทย 250 บาทต่อท่าน  )  ค่าสมัภาระ
ที�เกินชิ4นหรือนํ4 าหนกัเกินสายการบินกาํหนด  ค่าวซ่ีาพาสปอร์ตต่างดา้วหรือต่างชาติ   
ค่าภาษีการบริการ  3%  ภาษีมูลค่าเพิ�ม  7% 

เนื องจากการเดินทางนั)นเต็มไปดว้ยความเสี ยง และความรับผิดชอบของทางสายการบินที�มีต่อผูโ้ดยสารนั4นมีจาํกัด 
ดงันั4นจึงแนะนาํให้ซื4อประกนัภยัการเดินทางเพิ�มเติม ซึ� งมีความคุม้ครองการเปลี�ยนแปลงแผนการเดินทางและยกเลิกการ
เดินทาง ล่าชา้ เสียหายและสูญหายอนัเกิดกบักระเป๋าเดินทางและสิ�งของอื�น และซื4อประกนัสุขภาพเพิ�มเติม  โดยจะซื4อความ
คุม้ครองเพิ�มเติมจากบริษทัประกนัภยัที�ท่านรู้จกั ซึ�งไม่จาํเป็นวา่ตอ้งเป็นบริษทัเดียวกนักบัประกนัภยัที�ทางผูจ้ดัจดัให้   เพื�อ
ความมั�นใจได้ว่าหากเกิดเหตุเจ็บป่วยจะมีความสามารถในการจ่ายค่ารักษาได้ เนื�องจากหากเกิดเหตุดังกล่าวขึ4 นใน
ต่างประเทศ เช่น ประเทศเกาหลีใต ้จะมีค่าใชจ่้ายที�สูงมาก  

เงื�อนไขในการ

จอง   
 

มดัจําท่านละ 5,... บาทต่อท่าน หรือ ช่วงเทศกาล High Season หรือ

เที	ยวบินเหมาลํา  มดัจําท่านละ 10,... บาทต่อท่าน  โดยปกติจะตอ้งดาํเนินการ

โอนเงนิภายใน 1-2 วนันบัจากวนัที ทาํการจองและสง่ใบเรียกเก็บเงนิ และชาํระส่วนที�เหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 
25 วนัก่อนเดินทาง หรือ 35 วนัล่วงหนา้ในช่วงเทศกาล High Season (เทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน 

วนัแรงงาน วนัฉตัรมงคล  วนัหยดุสาํคญัทางศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือนธนัวาคม)   
หากไม่ชาํระมดัจาํตามกาํหนด ขออนุญาตตัดทีนังให้ลูกค้าท่านอืนทีรออยู่    การชาํระไม่ครบ ทางผูจ้ดัถือวา่ท่านยกเลิกการ
เดินทางโดยไม่มีเงื�อนไข หรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดใด ผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการ
เดินทางและขอสงวนสิทธิ9 ในการคืนเงินตามเงื�อนไขการยกเลิก  เมื�อตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั4งหมดหรือบางส่วน ทางผูจ้ดัจะ
ถือวา่ท่านไดย้อมรับในเงื�อนไขและขอ้ตกลงต่างๆ ที�ไดร้ะบุไวท้ั4งหมดนี4แลว้ 

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 )  หากไม่มีการส่งขอ้มูลทั4งหมดในพาสปรอตเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ทางผูจ้ดั 
และเกิดการออกชื�อนามสกุลในตัXวหรือบตัรโดยสารผิดพลาด อาจมีผลให้ผูโ้ดยสายจะตอ้งรับผิดชอบในค่าใชจ่้ายใหม่ที�จะเกิดขึ4นทั4งหมด และ
สายการบินไม่มีระบบเสียค่าใชจ่้ายเพื�อแกไ้ขตวัสะกดคาํนาํหนา้ชื�อ / ชื�อ / นามสกลุ หรือ การเปลี�ยนชื�อผูเ้ดินทาง 
หากท่านตอ้งซื�อบตัรโดยสารภายในประเทศเพื�อไปและกลบักรงุเทพฯ   กรุณาเลือกซื+อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที	สามารถ
เลื	อนวนัและเวลาการเดินทางได้      ทั+งนี+เพื	อป้องกันปัญหาเที	ยวบินล่าช้าหรือการเปลี	ยนแปลงเวลาของเที	ยวบินหรือการเปลี	ยนแปลงวนัเดินทาง 
กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าชา้ของเที�ยวบิน การยกเลิกเที�ยวบิน มีการยบุเที�ยวบินรวมกนั ตารางการ
การเดินทางมีการเปลี�ยนแปลง เนื�องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย ์หรือเหตุผล
ทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้ )  โปรดเขา้ใจและรับทราบวา่  ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี 
ในกรณีที�เกิดเหตใุดๆ จนทําใหค้ณะทวัรไ์ม่สามารถออกเดินทางได ้  เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลิกการเดินทางกะทนัหัน ทางสายการ
บินเรียกที�นั�งคืนดว้ยเหตุผลของสายการบิน ฯลฯ ทางผูจ้ดัจะพยายามหาโปรแกรมอื�นในราคาและช่วงเวลาใกลเ้คียงกนัทดแทน ขอให้ลูกคา้
ตระหนกัดีว่าเหตุการณ์ดงักล่าวถือเป็นเหตุสุดวิสัยและเชื�อมั�นวา่ผูจ้ดัไดพ้ยายามอย่างสุดความสามารถ  โดยลูกคา้จะไม่ยกเหตุขอ้นี4มาเป็นขอ้
เรียกร้องใดๆ กบัผูจ้ดั  หากลูกคา้ประสงครั์บเงินคืน ทางผูจ้ดัยนิดีคืนเงิน  



การคืนเงินทุกกรณี  ผูมี้ชื�อในเอกสารการจอง จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที�ทาํการของผูจ้ดัอยา่งใด
อย่างหนึ� งเพื�อทาํเรื� องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงิน
ค่าบริการต่างๆ  และหนา้สมุดบญัชีธนาคารที�ตอ้งการใหน้าํเงินเขา้ใหค้รบถว้น  

การยกเลิกการ

จอง   
 

1. การยกเลิกการจองนั4น จะตอ้งแฟ็กซ์หรืออีเมลแ์จง้ยกเลิกการจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  30 วนัทาํการก่อนการเดินทาง
หรือก่อนหนา้นั4น   
� โดยจะยึดเงินมดัจาํ 5,000 บาท  ยกเวน้ช่วงเทศกาล High Season (เทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือน
เมษายน วนัแรงงาน วนัฉตัรมงคล  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

ทั4งหมด 100%   
4)  ยกเลิกก่อนการเดินทางวนัเดินทาง หรือ 1-14 วนั - เก็บค่าบริการทั4งหมด 100%   
(การเดินทางทีต้องซื�อขาดแบบมีเงือนไขกับทางสายการบิน  เทียวบินเหมาลาํ Charter Flight  หรือ Extra Flight กับสายการ
บิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  รวมทั�งการการันตีค่าห้องพัก การการันตีแพก็เกตททัวร์ จะไม่มีการคืน
เงินมดัจาํหรือค่าบริการทั�งหมดไม่ว่ากรณีใดใด) 



ขอ้ตกลงและเงื;อนไขการเดินทางท่องเที;ยวกบัเรา 
• จดัใหเ้ฉพาะลกูคา้ที�ประสงคจ์ะไปท่องเที�ยวตามรายการของทวัรทุ์กวนัเท่านั-น  หากท่านไม่สามารถร่วมทวัรทุ์กวนั แค่สมคัรมาร่วมทวัร์

เพียงเพื�อการใชต้ั /วเครื�องบินและที�พกัในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวร์ในบางวนั ทางบริษัทจะคิดค่า
ดาํเนินการในการแยกท่องเที;ยวเอง 300 USD  (ก่อนซื- อทวัร ์จะตอ้งแจง้ความประสงคที์�เป็นจริง เพื�อทางผูจ้ดัจะไดคิ้ดค่าบริการที�
เหมาะสม)   หมายเหตุ หากการไปพบเพื�อนหรือญาติหรือไปติดต่อธุรกิจหรือท่องเที�ยวอิสระ ทาํหลงัจากที�รายการเสร็จสิ- นในแต่ละวนัแลว้ ไม่
เป็นเหตุที�ทางผูจ้ดั จะตดัการใหบ้ริการท่านแต่อยา่งใด  

• ขอสงวนสิทธิ7ในการขายหรือไมข่ายใหแ้ก่ท่านที�ตอ้งใชร้ถเข็น หรือ มีโรคประจาํตวับางอยา่ง หรือ ทอ้งอ่อนหรือทอ้งแก่มาก หรือ มีเด็กอายุ 1-2 ปี 

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

ความสุขแก่คณะผูเ้ดินทาง)   

• ขอสงวนสิทธิ7ไมร่บัท่านผูเ้ดินทางที�มีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศเกาหลีใตเ้พื�อไปทาํงาน หรือเพื�อการอื�นใดอนัมิใช่การท่องเที�ยว  

• การเปลี�ยนแปลงรายการท่องเที�ยวในทุกการเดินทางอาจเกิดการเปลี�ยนแปลง  ดงันี-  รายการท่องเที�ยว เมนูอาหาร โรงแรมที�พกั รถทวัรใ์นแต่ละ
วนัที�ไดจ้ดัเตรียมไว ้(ทั-งช่วงนําเสนอ ช่วงสรุป และช่วงเดินทางจริง) ขอสงวนสิทธิ7ในการเปลี�ยนแปลงหรือปรบัปรุง  โดยพยายามที�จะตามรายการ
สรุปใหต้รงมากที�สุด หรือในระดบั หรือในคุณภาพที�ใกลก้นัมากที�สุด 

• ขอสงวนสิทธิ7ปฏิเสธความรบัผิดชอบคา่เสียหายที�เกิดกบัชีวติ รา่งกาย 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 ์หรือเหตุผลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้  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 ไมมี่สิทธิ7ในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทั-งสิ- นแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของผูจ้ดักาํกบั

เท่านั-น     

• ผูจ้ดัจะไมร่บัผิดชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใชจ้่ายต่างๆ 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� (ตวัแทน) ทางผูจ้ัดอาจใชม้าตรการตามที�เห็นสมควรเพื�อป้องกนัไม่ใหค้วามประพฤติดงักล่าวดาํเนินต่อไป 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 

ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธิ7ไมร่บัผิดชอบทุกการซื- อของท่าน 

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

มีกําหนดการจํากัดความรับผิดชอบต่อสัมภาระ)  ทางทัวร์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าชา้ อุบัติเหตุ ที�เกิดจากกรณีใดๆ 

ทั-งสิ- น  ซึ�งลูกคา้ตอ้งเขา้ใจวา่ โดยปกติทุกฝ่าย เช่น คนขบัรถ  มคัคุเทศก ์หรือ หวัหน้าทวัร ์ ถึงแมจ้ะพยายามในการดูแลและระวงัเรื�องสมัภาระ

กระเป๋าเดินทางลกูคา้ 

ผูร้ว่มเดนิทางตกลงปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและเงื� อนไขการเดนิทางนี! ทกุประการและในกรณีมีขอ้พิพาท ใหถ้ือคาํตดัสินของผูจ้ดัเป็นที� สิ!นสดุ 

 


