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OH !!  MY  Asan เกาหลี 5 วัน กนัยาถงึพฤศจกิา17 

โปรพิเศษ..ไม่ควรพลาด พกันอนแช่น ้าแร่ 2 คืน ชว่งฤดใูบไมเ้ปล่ียนสี 
กนัยายน ช่วงเฉลิมฉลองฤดเูก็บเกี่ยว เตรียมลั้ลลา อากาศเย็นสบาย พักรอ้นด่วน 

ตลุาถึงพฤศจิ ช่วงเวลาแห่งความสขุ ใบไมเ้ร่ิมเปล่ียนสีเป็นสีแดงเพลิงและสีทอง ก่อนฤดหูนาวจะมาเยือน 

จ ำนวนวนั รำคำเร่ิม (บำท) เดินทำง สำยกำรบิน กรุ๊ปคณะ ปกติ 

   5 วัน 14,900 กันยาถึงพฤศจิกา2017 Budget Airline 25-31 ท่ำนต่อคณะ 
โปรแกรมท่องเที่ยว  แอบด ูเกาหลีเหนือ #หอสังเกตการณ์โอด ูซาน –  ปั่นปั่นปั่น เรียวไบท ์ Rail Bike กับวิวชนบท 

ทิวทัศนธ์รรมชาติ สวนนาไร่  – ปั่นปั่นปั่น จักรยานรัก หรือ เดินแชะร ูป โรแมนติก ที่ถนนอโุมงคแ์ปะก๊วย ตน้สงูเสียด

ฟ้า ที่ทอดยาวกว่า 1.5 กม – ชมเมือง Smart City อาซาน ที่ หอคอยเขียว กรีนทาวเวอร์ หนึง่ในสถานที่ถ่ายท  ารันนิ่ง

แมน – ยอ้นเวลาหาอดีตที่หมู่บ ้านพ้ืนเมืองโบราณเวอัม – ทะเลสาปอาซาน – เฟริสต ์วิลเลจอาณาจักรแห่งการชอ้ป

ป้ิงสินคา้แบรนดด์ังเกาหลี – หมู่บา้นฝรั่งเศส France Village แห่งใหม่ ไฉไลกว่าเดิม – “Seoullo 7017” สะพานลอยฟ้า 

ไอคอนนคิแห่งใหม่กรงุโซล –  บัตร Special Pass Ticket ชดุพิเศษที่สวนสนกุเอเวอร์แลนด ์– พิพิธภัณฑส์าหร่ายและแต่ง

ชดุฮันบก - ย่านแฟชัน่ฮิปเมียงดอง - ศนูยโ์สมเกาหลี – เคร่ืองส าอางเกาหลี – พระราชวังโบราณ 
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Hot สดุสดุ “Seoullo 7017” สะพานลอยฟ้า ไอคอนนิคแห่งใหม่กรงุโซล 

อาหาร เมนจัูดเต็มเพ่ือสขุภาพหลากหลายไม่ซ า้กัน #ตม้กระดกูหมู กัมจาทัง #บาร์บีคิวไฟหรือบลโูกกิ  #หมอ้ไฟเห็ดโพ
ซดชาบู  #หมูย่างคาลบี้  #ไก่ต ุ๋นโสม  #หมูหมึกโอซัม  

Itinerary  OH !!  MY Asan  เกาหลี 5 วัน กนัยาถงึพฤศจกิา17 

ภาพที่แสดงเพ่ือประกอบความเข้าใจและขอบคุณทีม่าของภาพดดีีจากการท่องเที่ยวเกาหล ี www.visitkorea.co.kr 

โปรดตรวจสอบ อำยุ ของหนังสือเดินทำง ( Passport ) วำ่จะตอ้งคงมอีำยุเหลือ ณ วนัเดินทำง มำกกวำ่ 6 เดือนข้ึนไป 
และหนังสือเดินทำงเหลือหน้ำกระดำษเพียงพอให้เจำ้หน้ำท่ีตรวจคนไดป้ระทบัตรำ หนังสือเดินทำงอยูใ่นสภำพท่ีดี (ไมช่  ำรุด ) 

จ ำนวนวนั รำคำเร่ิม (บำท) เดินทำง สำยกำรบิน กรุ๊ปคณะ ปกติ 

   5 วัน 14,900 กันยาถึงพฤศจิกา2017 Budget Airline 25-31 ท่ำนต่อคณะ 
วนัเดินทำง 5 วนั 3 คืน (พกั 2 คืน @ โรงแรมในเมอืงอำซำน พกั 1 คืน กรุงโซลหรืออินชอน)  ระดบั  3 ดำวเกำหลี 

รถโคช บริกำรดว้ยรถซ่ึงมขีนำดของรถจะเป็นไปตำมจ ำนวนของผูโ้ดยสำร ปกติก 25 หรือ 30 หรือ 40 หรือ 45 ท่ีนั่ง   
อำหำร อำหำรเชำ้@โรงแรม 3 มือ้ อำหำรกลำงวนัและค ่ำ@ห้องอำหำรทอ้งถ่ิน 6 มือ้ ฟรี ! น ำ้แร่ด่ืมบนรถวนัละ 1 ขวด 
มคัคเุทศก ์ ช  ำนำญเส้นทำงเกำหลีโดยตรง             
เท่ียวบิน ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตำรำงกำรบินของสำยกำรบินตำมท่ีได้อนุมติั 

(ที่นั่งจ  ำกัดในแต่ละวนั จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 

สำยกำรบิน BKK-ICN เวลำออก เวลำถึง ICN-BKK เวลำออก เวลำถึง 
Jin Air (LJ) LJ002 0105 0825 LJ001 1955 2335 

Jeju Air (7C) 7C2206 0135 0910 7C2205 2040 0035+1 
T’way (TW) TW102 0120 0840 TW101 2025 0010+1 

Eastar* Jet (ZE) ZE512 2220 0600+1 ZE511 1730 2120 
 

วัน รายการท่องเทีย่ว B L D 

วนัแรก สนำมบนิสุวรรณภูมิ    - - - 

วนัทีส่อง สนำมบนินำนำชำตอิินชอน ประเทศเกาหลีใต ้–  หอสงัเกตการณ์โอดูซาน – เ ตมิเ ตม็ความสุขทีส่วนสนุกเอ - X X 

http://www.visitkorea.co.kr/
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เวอร์แลนด์ หรือ “ ดิสนีย์แลนด์เกาหลี  ” รวมบตัร Special Pass Ticket  เล่นเคร่ืองเล่นไดไ้ม่จ ากดัรอบ  
อีกท ัง้สามารถเทีย่วสวนสตัวเ์ปิด  และชืน่ชมดอกไมต้ามฤดูกาล  
 พัก 2 คืน อาบน  า้แร่ในห้องนอน @ โรงแรมในเมืองอาซาน จังหวดัชนุชอนนัมโด 

วนัทีส่ำม เมืองอาซาน  –  เ ปิดประสบการณ์ ป่ัน ป่ันป่ัน เรียวไบท์  Rail Bike บนทางรถไฟสายเกา่ ชื่นชนววิชนบท 
ทวิทศัน์ธรรมชาติ สวนนาไร่ ตลอด 2 ขา้งทาง – ป่ันป่ันป่ัน จักรยานรกั หรือ เดินเล่น ชมแชะรูป โรแมนตกิ ที่
ถนนอุโมงคแ์ปะกว๊ย  (สีเขียวในฤดูใบไม้ผลิและฤดูรอ้น สีเหลืองทองในฤดูใบไม้ร่วง) ตน้สูงเ สียดฟ้า ทีท่อด
ยาวกวา่ 1.5 กม – ชมเมือง Smart City อาซาน  ที ่หอคอยเขียว กรีนทาวเวอร์ หน่ึงในสถานทีถ่่ายท  ารนัน่ิงแมน 
– ยอ้นเวลาหาอดีตทีห่มู่บา้นพื้นเมืองโบราณเวอมั – ทะเลสาปอาซาน – เฟริสตว์ิลเลจอาณาจักรแห่งการชอ้ป
ป้ิงสินคา้แบรนเกาหลี – หมู่บา้นฝรัง่เศส France Village แห่งใหม่ ไฉไลกวา่เดิม  

  พัก 2 คืน อาบน  า้แร่ในห้องนอน @ โรงแรมในเมืองอาซาน จังหวดัชนุชอนนัมโด 

X X - 

วนัทีส่ี่ กรุงโซล – ศูนย์น ้ ามนัสนเข็มแดง Red Pine – ศูนย์เคร่ืองส าอางเวชส าอาง – พิพิธภ ัณฑ์สำหร่ำย  ฟรี!!! แต่ง
ชดุฮนับก –  ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนำมู  –  ดิวตี้ฟรี –  ย่านชอ้ปป้ิงเมียงดอง " ถนนแฟช ัน่ของเกาหลี "   –  “Seoullo 
7017” สะพานลอยฟ้า ไอคอนนิคแห่งใหม่กรุงโซล  

 พัก 1 คืน @ โรงแรมในกรุงโซลหรือเมืองอินชอน 

X X X 

วนัทีห่้ำ กรุงโซล  – ศูนย์โสมเกาหลี – เ ยี่ยมชมพระราชวงัถ็อกซคูุง –  เ ดินเลาะถนนเลียบก  าแพงหินสีน ้ าตาลเทา
สวยงาม – ผา่นถนนเซจอง - ผา่นชมบลูเฮาส์ –แวะซือ้ของฝากติดไมต้ดิมือทีศู่นย์รวมของพื้นเมือง (ละลายเงิน
วอน) – สนามบนินานาชาตอิินชอน – กรุงเทพฯ 

X X - 

อาหาร เ มนูจัดเตม็เพื่อสุขภาพหลากหลายไม่ซ  ้ากนั #ตม้กระดูกหมู กมัจาทงั #บาร์บีควิไฟหรือบลูโกก ิ #หมอ้ไฟเห็ดโพซดชาบ ู #หมูย่างคาลบี้  
#ไกตุ่๋นโสม  #หมูหมึกโอซมั 
 

DAY วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ    เชำ้ กลำงวนั เย็นหรือค  ำ่ 

1 
เจ้าหน้าทีร่อต้อนรับดูแล มอบเอกสาร และอธิบายเพิม่เติม  (นัดหมายแต่ละคณะ
ก่อนออกเดินทาง 3 ช่ัวโมงล่วงหน้าก่อนเคร่ืองออก)   

- - - 

ค ่า หน้าเคาน์เตอร์ สายการบนิ ใกล้ประตูทางเข้า  

พร้อมกนัท่ีช ั้น 4 ผูโ้ดยสำรขำออก เช็คอินหมำยเลข  D   Jin Air (LJ) หมำยเลข   4-5 

พร้อมกนัท่ีช ั้น 4 ผูโ้ดยสำรขำออก เช็คอินหมำยเลข  F   Jeju Air (7C) หมำยเลข   3-4 

พร้อมกนัท่ีช ั้น 4 ผูโ้ดยสำรขำออก เช็คอินหมำยเลข  M   Eastar* Jet  (ZE) หมำยเลข  5-6 

พร้อมกนัท่ีช ั้น 4 ผูโ้ดยสำรขำออก เช็คอินหมำยเลข  L   T’way   (TW) หมำยเลข  5-6 

การอนุญาตให้ทา่นผา่นดา่นตรวจคนออกนอกประเทศไทย และ ผา่นดา่นตรวจคนเข้าประเทศเ กาหลีเพื่อการทอ่งเท่ียว เป็น
อ านาจของเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้ออกเมอืงของประเทศไทยหรือประเทศเกาหลีในการพิจารณาและอนุญาตให้เดินทางออกจาก
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ประเทศไทย หรือ ให้พ  านักอยูใ่นประเทศกาหลีใตเ้พื่อการทอ่งเท่ียว ทางผูจ้ดัไมม่อี านาจและไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได้ 

**หากทา่นตอ้งซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศ (เคร่ืองบิน รถทวัร์, รถไฟ) เพื่อไปและกลบักรุงเทพฯ**  
** กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาเ ดินทางได้ ** 

ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัปัญหาเท่ียวบินลา่ชา้หรือการเปล่ียนแปลงเวลาของเท่ียวบินหรือการเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง 
 

ขอ้แนะน ำ 
 หำกทำ่นมีปัญหำเร่ืองอำหำรกรุณำแจ้งทำงผูจ้ัดทรำบล่วงหน้ำ 
 ห้ำมน ำผลไมแ้ละเน้ือสตัวท์กุชนิดเขำ้ประเทศเกำหลีใต ้หำกพบจะตอ้งเสียคำ่ปรบั 
 เตรียมสมัภำระขนำดกลำง เ น่ืองจำกโรงแรมที่พกัในเกำหลีไม่มีบริกรชว่ย  (แนะน ำ ตลอดทริปจะตอ้งดูแลกระเป๋ำยกขึ้นลงห้องด้วยตวัทำ่น

เอง เพื่อป้องกนัหลำยกรณีทีอ่ำจเกดิขึ้นได)้   
 กระเป๋ำทกุใบจะตอ้งฝำกให้กบัทำงเจ้ำหน้ำทีส่ำยกำรบนิดว้ยตวัท่ำนเองตำมนโยบำยรกัษำควำมปลอดภยัของสำยกำรบนิ  
 ทรพัย์สินมีคำ่และแตกหักง่ำย   เชน่ เงิน อญัมณี  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ กลอ้งถ่ำยรูป อุปกรณ์วีดีโอ เอกสำรที่แลกเปล่ียนเป็น

เงินได ้ เอกสำรทำงธุรกจิ หนังสือเดินทำง เกบ็ตดิตวัเสมอ 

 สนำมบนิสุวรรณภูมิ  “ ไม่มีกำรประกำศเรียกลูกคำ้ขึ้นเคร่ือง ”  กรุณำรอทีป่ระตขูึ้นเคร่ืองอย่ำงน้อย 30 นำท ีกอ่นเวลำเคร่ืองออก 

 น ำเส้ือแจ็คแกต็ติดตวัขึ้นเ คร่ืองดว้ย เพรำะอำกำศอำจจะเย็นและเพื่อกำรพกัผอ่นทีอ่บอุ่น  (ส ำหรบั มือใหม่ หรือ คนกลวัวนัแรกๆ จะ jetlag 
หรืออำกำรเมำเวลำจำกกำรเปล่ียนโซนเวลำของโลก แนะน ำ :  นอนให้มำกทีสุ่ด หรือ ทำนยำแกเ้มำ เพรำะมีมีฤทธ์ิท  ำให้นอนหลบั ไม่ด่ืม
สุรำหรือของมึนเมำ และด่ืมน ้ ำมำกๆ) 

 

DAY วันทีส่อง  สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ – เคียงกีโด – ชุนชอนนัมโด เชำ้ กลำงวนั เย็นหรือค  ำ่ 

2 เวลำท่ีเกำหลีใตเ้ร็วกวำ่ไทย 2 ช ัว่โมง | เวลำบินประมำณ 5-6 ช.ม. - x x 

ออกเดินทำงสูป่ระเทศเกำหลีใต ้ โดยสำยกำรบิน   JIN AIR (LJ), JEJU AIR (7C), Eastar* Jet (ZE), T’way (TW)  
บำงสำยกำรบินมชุีดกล่องสแน็คบล็อกให้ผู้โดยสำรบนเคร่ืองบิน และมบีริกำร Air Cafe จ  ำหน่ำย  อำหำร เคร่ืองด่ืม และขนมคบเคีย้ว 

เชา้ ICN Landing  ถึงสนามบนินานาชาตอิินชอน หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้   
รถโคช๊พาทา่นขา้มทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพื่อความหวงัในการรวมชาติทีย่าวกวา่ 4.42 กม 

  ยอดโดมสูง 107 เมตร  ไปยงัจุดหมายปลายทางการทอ่งเทีย่วของวนัน้ี 

เชา้ แอบดูเกาหลีเหนือทีห่อสังเกตการณ์โอดูซาน 
เป็นหอสงัเกตการณ์ทีส่ร้างขึ้นเพื่อแสดงความเสียใจ
กบัผูสู้ญเสียครอบครัวและสถานทีใ่ห้ความรูเ้ร่ืองการ
รวมชาติผา่นตกึ 5 ช ัน้ หอสงัเกตการณ์น้ีต ัง้อยู่เกอืบ
ตดิกบัชายแดนเกาหลีเหนือใต ้ โดยมีระยะห่างเพยีง 460 เมตรระหวา่งสองประเทศ โดยมีแม่น ้ าฮนัและเม่น ้ าอิมจินต ัง้ขวางอยู่ 
และมีเสน้ชวีติชาวกรุงโซลเป็นเดิมพนั  ณ ทีแ่ห่งน้ี เราสามารถชมภาพภูเขาซงกกัซาน Songaksan ทีอ่ยู่ในเมืองเกซองของ
เกาหลีเหนือ ทีต่ ัง้ของโรงเรียน ทีท่  าการของทางราชการ การท  าเกษตรกรรมของชาวเกาหลีเหนือ ผา่นการใชก้ล้องส่อง
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ทางไกล (มีคา่ใชจ่้ายเล็กน้อย) กลองเพื่อการรวมชาต ิ ป้อมโอซนัซอง อนุเสาวรีย์ทา่น Cho Man-shik และรบัฟังค  าบรรยาย
วดีีโอเกีย่วกบัภูมิศาตร์และเร่ืองราวทีห่อกระจก 180 องศา ทีห่ันหน้าสู่ชายแดนเกาหลีเหนือ (ตามรอบทีจ่ัดแสดง)  และห้อง
จัดแสดงชวีติของชาวเกาหลีเหนือจากหนังสือ เส้ือผา้ และเคร่ืองใชภ้ายในบา้นในปัจจุบนัทีจ่ัดแสดงไวด้ว้ย  

เทีย่ง เมนูบาร์บีคิวไฟหรือบลูโกกิ  เป็นเน้ือหมูสไลด์หมกัซอสคนัจังและเคร่ืองปรุงรส ผดัย่างขลุกขลิกบนกะทะ  

บา่ย สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  เทีย่วเอเวอร์แลนด์ – Everland “ ดิสนีย์แลนด์เกาหลี ”  สวนเปิดในหุบเขาทีม่ีชือ่เสียงมากทีสุ่ดของ
ประเทศ มี Festival World จะประกอบไปดว้ย  Global Fair, American Adventure, Magic Land, European Adventure และ 
Equatorial Adventure และ Zootopia (มาใหม่ PANDA World)  ทา่นสามารถปล่อยความแก่และเตมิเต็มความสุขของทา่น
ด้วยบ ัตร Special Pass Ticket สนุ กสนานก ับ
เคร่ืองเล่นตา่งๆ  ซึ่งทา่นสามารถเลือกเล่นเคร่ือง
เล่นได้ไม่จ ากดัรอบ  ไม่ว่าจะเป็นทีเอ็กเพรส 
รถไฟเหาะ หนอนสะบดั ชาร์ป โรงหนังสามมิต ิ
บา้นผีสิงหมุน ตีลงักาสองตลบ ป่าซาฟารี ชมไล
เกอร์แฝดคูแ่รกของโลก ทีน่ี่  ชมความน่ารกัของหมีที่สามารถส่ือสารกบัคนขบัไดอ้ย่างดี  อีกท ั้งยงัมี  LINE Store ส าหรบั ชาว
สาวก LINE ให้แชะ๊ภาพ  อีกท ั้งให้สาวกชาว K-POP  ไดม้ีโอกาสชมคอนเสิร์ต K-POP ผ่านเทคนิคพิเศษเสมือนจริง “ 
HOLOGRAM “ ที่ท  าให้ท่านรูสึ้กวา่ก  าลงัรบัชมศิลปินท  าการแสดงตวัเป็นๆ  ตอ่หน้าเรา  กบัศิลปินนักร้องจากค่ายดงัใน
เกาหลี (ช  าระเพิ่ม)  ครั้งแรกของโลก !  เปิดโลกสวนสัตว์เปิดที่ Lost Valley กบัรถบสัสะเทิ้นน ้ าสะเทิน้บก และอ่ืนๆ  
นอกจากน้ีท่านยงัสามารถชอ้ปป้ิงในรา้นคา้ของทีร่ะลึก และสุดทา้ย เดินชมและถ่าย รูปกบัสวนดอกไม้ซึ่งผลดัเปล่ียน
หมุนเ วยีนตามฤดูกาล เช่น ฤดูร้อนจะเป็นดอกกหุลาบและดอกลิลล่ีบาน ฤดูใบไมผ้ลิจะเป็นดอกทิวลิปบาน ฤดูใบไม้ร่วงจะ
เป็นดอกเบญจมาศบาน  ขบวนพาเหรดตามวนัเวลา    

ค  า่ เมนูหมูย่าง คาลบี Pork KALBI อาหารพื้นเมืองเกาหลีป้ิงย่างบนเตาถ่านทีเ่ ล่ืองชือ่และรูจ้ักกนัดีท ัว่โลก  

หลงัอาหารค  า่ พาทา่นเขา้เช็คอินท่ีพ ัก ณ โรงแรม น ้ าแร ่2 คืน Asan Onchon Hotel ในเมอืงอาซาน (3 ดาวเกาหลี)  หรือ
เทยีบเทา่ เพื่อผอ่นคลายความเมื่อยลา้หลงัการเดินทางทอ่งเทีย่วและเชือ่วา่จะมีประโยชน์ตอ่สุขภาพร่างกาย  

แนะน า น ้ าพุรอ้นหรือน ้ าแร่ร้อน “ Onchon ” ของอนยาง Onyang Hot Spring เป็นแหล่งอาบ
น ้ าแร่ธรรมชาติทีเ่กา่แก่ทีสุ่ดของประเทศเกาหลี มีมานานมากวา่ 1,300 ปี  ราชวงศ์ต่างๆ ใน
ประวตัศิาสตร์เกาหลี ไดใ้ชแ้หล่งน ้ าแร่น้ีเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะ มหาราชองคก์ษตัริย์เซจอง ใน
ราชวงศ์โซซอน ไดใ้ชน้ ้ าแร่น้ีเพื่อบ  าบดัสายตา  น ้ าพุร้อนของอนยาง Onyang ประกอบดว้ย 
แร่ไบโอไทท์  เฟสเดียว และ แร่หินแกรนิต ฮอร์นเบลนด์ โดยมีอุณหภูมิของน ้ ารอ้นทีป่ระมาณ 
37.8 ~ 54.9 องศาเซลเซยีส มนุษยเ์ราเชือ่วา่การไดอ้าบน ้ าแร่รอ้นหรือน ้ าแร่เย็นจะท  าให้สุขภาพดี
ขึ้น  ผวิพรรณสดใส สามารถรกัษาและบรรเทาอาการบางอย่างทีเ่ป็นสาเหตขุองโรคตา่งๆ ได้  
เฉกเชน่เดียวกบัชาวเกาหลีกเ็ชือ่เชน่นั้น    
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การอาบน ้ าแร่รวมสไตล์เกาหลี จะตอ้งเตรียมใจเร่ืองการแกผ้า้ออกหมด ไม่มีการนุ่งผา้เชด็ตวั (ตอ้งตดัความอายออกไป) เมื่อ
อาบน ้ าแร่ธรรมชาตแิล้วทา่นจะรูสึ้กผ่อนคลาย ตวัเบาสบาย  มบีอ่แชน่ ้ าแร่หลายแบบ หรือ คลายเหงื่อในห้องซาวน่าไดอี้กด้วย 
วธีิการใชบ้ริการสอบถามไกด์เพื่อแนะน า (ค่ำอำบน  ำ้แร่รวมทุกชนิดมีค่ำใช้จ่ำย  โดยได้รับส่วนลดเป็นพิเศษสุด)   

 

DAY วันทีส่าม   เมืองอาซาน  เมืองอนยาง  ชุนชอนนัมโด  เชำ้ กลำงวนั เย็นหรือค  ำ่ 

3  x x - 

เชา้  รับประทานอาหารเช้า แบบอเมริกันเกาหลี  หรือ อาหารชุดเช้าเกาหลี  ที ่ห้องอาหารโรงแรม 
เชา้ เปิดประสบการณ์ ป่ัน ป่ันป่ัน  เ รียวไบท์  Rail Bike บนทางรถไฟสายเก่าของเมืองอาซาน มีระยะทางไปกลับราว 5 

กโิลเมตร ให้ท่านไดช้ืน่ชมววิชนบท ทวิทศัน์ธรรมชาติทีอุ่ดมสมบรูณ์
ขนาบสองขา้งทางของชาวเกาหลี ไม่วา่จะเป็นแปลงเกษตร ทุง่นา ไ ร่
สวน สวนดอกไม ้ตน้ไม้ยกัษ์ใหญ่พนัธ์ุตา่งๆ  ภายใตภู้เขาทีโ่อบลอ้ม  
ประทบัใจกบัความสวยงามของแต่ละฤดูทีผ่ลดัเปล่ียนสีสนัมาอวดกนั 
และ อุณหภูมิของอากาศทีเ่ย็นสบายตา่งกนัในแตล่ะฤดูกาลอีกดว้ย (นั่งคนัละ 4 ทา่น เพราะตอ้งช่วยกนัป่ันป่ันป่ัน เป็นอีก
หน่ึงกจิกรรมการทอ่งเทีย่วทีช่าวเกาหลีนิยมกนั เพื่อความสามคัคแีละความหนุกหนาน) 

 ป่ันป่ันป่ัน จักรยานรกั หรือ เ ดินเล่น ชมแชะรูป โรแมนตกิที ่ถนนอุโมงค์แปะก๊วย (สีเขียวในฤดูใบไมผ้ลิและฤดูรอ้น สี
เหลืองทองในฤดูใบไมร่้วง)  ตน้สูงเสียดฟ้า ทีท่อดยาวกวา่ 1.5 กม  ซึ่งต ัง้อยู่บริเวณ
ของคูคลองเคียวกีชอน ในช่วงฤดูใบไมผ้ลิ บริเวณน้ีจะเตม็ไปด้วยทุ่งดอกสีเหลือง
ของตน้เ รฟ  ในช่วงฤดูใบไมร่้วง ใบของตน้จิงโก๊ะ หรือ ตน้แปะก๊วยทีอ่ายุหลายสิบ
ปี จะเปล่ียนใบเป็นสีทองสุดสวยงดงามยิ่ง  มีสีสันของดอกไมต้ามฤดูกาลให้ไดช้ื่น
ชมกนั ตลอดทางเดินยงัมีงานศิลปะมา้นั่ง หรือ งานศิลปะสรา้งสรรคน่์ารกัน่ารกัไว ้
ให้ชืน่ชม เพราะ ทีน่ี่มี ศูนย์วฒันธรรมต ัง้อยู่ เรายงัสามารถเดินทอดน่องลงสะพานไปชมนกอพยพที่มารวมตวักนัในแตล่ะ
ฤดูกาล (ฟรี ! จักรยานของสถานที่ ขออภัย หากมีจ  านวนจ  ากัดในการให้บริการ) 

เทีย่ง เมนูดังของชาวเกาหลี   “คมัจาทงั” หรือ เเกงมันฝรัง่กบักระดูกหมู  ซึ่งประกอบไปดว้ยส่วนผสมทีส่ าคญัคือ กระดูกหมู
ส่วนซีโ่ครง/สนัหลงั มนัฝรัง่ ตน้หอม พริกแกง งาด าป่า ใบงาเขียว เห็ด โดยปล่อยเคีย่วกระดูกหมูและเคร่ืองเคยีงตลอดท ัง้วนั
ท ัง้คนื   

บา่ย หอคอย กรีนทาวเวอร์ หน่ึงในสถานที่ถ่ายท  ารนั น่ิงแมน บริเ วณจุดทีต่ ั้งของกรีนทาวเวอร์เป็น
สถานทีข่องโรงงานก  าจัดขยะทีไ่ดส้รา้งขึ้ นมา เพื่อรกัษาสภาพแวดลอ้ม ขยะทีถู่กเผาจะส่งควนัออกมา
จากกรีนทาวเวอร์ ในปริมาณทีน่้อยทีสุ่ดในแตล่ะวนั กรีนทาวเวอร์สูงจากพื้นดิน 150 เมตร ชื่นชมกบั
ทศันียภาพโดยรอบ 360 องศาท ัว่ท ัง้เ มืองอาซานโดยมองลงมาจากกรีนทาวเวอร์ จุดทีใ่ห้ความสนุก
อย่างหน่ึงคอื การมองทวิทศัน์เมืองอาซานผา่นพลาสตกิใสชนิดแข็งทนทานพิเศษลงไปยงัพื้นล่าง   
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ย้อนเวลาหาอดีตทีห่ มู่บ้านพ้ืนเมืองโบราณเวอัมในสมยัโชซอนเมื่อประมาณ 500 ปีกอ่น หมู่บา้นแห่งน้ียงัมีชาวบา้น
ในปัจจุบนัใชช้วีิตอาศัยอยู่ประมาณ 80 กวา่หลงัคาเรือน  เป็นทีใ่ห้ประสบการณ์สมัผสัการใชช้ีวติ ประเพณีวฒันธรรม ของ
คนพื้นเมือง ผา่นบา้นสไตล์ฮนันก บา้นสไตล์โซกาจิบ ทางเดิน
ก  าแพงหินทีส่รา้งจากการถมกอ้นหิน ทีเ่ราเห็นอยู่บนเกาะเจจู  หรือ 
ลองนั่งโล้ชงิชา้ลอยฟ้าแบบโบราณ เพื่อสูดอากาศบริสุทธ์ิสดชื่น
เตม็ปอด หมู่บา้นพื้นเมืองเวอัมยงัเป็นสถานทีถ่่ายท  าถาพยนตแ์ละ
ละครตา่งๆ ทีเ่ป็นทีรู่จ้ักกนัดี เชน่ ภาพยนตร์ “เทกกึก”ี  

นั่งรถข้ามสะพานทะเลสาปอาซาน อีกหนึ่งจุดชมวิวทีส่วยงามของเมืองนี้ 
เย็น เดินเล่นแชะภาพซือ้ขนมของกนิที ่ หมู่บ้านฝร่ังเศส France Village  แห่งใหม่ ไฉไลกวา่เดิม หมู่บา้นฝรัง่เศแห่งน้ี

ไดจ้ าลองสีสนัเอกลกัษณ์ของเมืองฝรั่งเศสตอนใตด้้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โปรวองซ ์ 
ซึ่งภายในหมู่บา้นจะการจัดสวนสไตล์ฝรัง่เ ศส และยงัมีรา้นคา้และรา้นอาหารสไตล์
โปรวองซ์ผสมความเป็นเกาหลี เชน่ รา้นเบเกอร่ี รา้นกาแฟ รา้นอาหาร ฯลฯ จึงท  าให้

ทีน่ี่เป็นจุดหมายปลายทางทีใ่ครๆ มกัจะมาถ่ายรูปไวเ้ป็นที่ระลึกเสมอ  และเฟริสต์วิล
เล จ First Village อาณาจักรแห่ งการช้อปป้ิง สิน ค้าแบรน ด์ดั งเกาหลี  
สนุกสนานกบัการจับจ่ายชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เกาหลีคุณภาพที่เอามาลดราคากนัตลอด
ท ัง้ปี  

เย็น  อิสระอาหารเย็นเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิงและถ่ายรูปชิวชิว 

หลงัอาหารค  า่ พาทา่นเขา้เช็คอินท่ีพ ัก ณ โรงแรม น ้ าแร ่2 คืน Asan Onchon Hotel ในเมอืงอาซาน (3 ดาวเกาหลี)  หรือ
เทยีบเทา่ เพื่อผอ่นคลายความเมื่อยลา้หลงัการเดินทางทอ่งเทีย่วและเชือ่วา่จะมีประโยชน์ตอ่สุขภาพร่างกาย  

 

DAY วันทีส่ี่  ชุนชอนนัมโด - กรุงโซล  เชำ้ กลำงวนั เย็นหรือค  ำ่ 

4  x x - 

เชา้ รับประทานอาหารเช้า แบบอเมริกันเกาหลี  หรือ อาหารชุดเช้าเกาหลี  ที ่ห้องอาหารโรงแรม 
เชา้ เดินทางเขา้เมืองหลวงกรุงโซล  ทีม่ีประชากรถึง 1 ใน 4 ของประเทศ  มีตกึ 63 ช ั้น ตกึทีสู่งทีสุ่ด  มีแม่น ้ าฮนัไหลผา่นใจกลาง

เมืองหลวงของกรุงโซล   

ศูนย์น ้ามันสนเข็มแดง Red Pine  พาทา่นเดินทางสู่ ศูนย์น ้ ามนัสนเข็มแดง Red Pine  ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงใน
ประเทศเกาหลี เ ป็นงานนวตักรรมวิจัยชิน้ใหม่ล่าสุดของเกาหลี เพื่อชว่ยผูท้ีม่ี ปัญหาเร่ืองไขมันอุดตนัในเสน้เลือด คลอ
เรสเตอรอลในเลือดสูง ไขขอ้เส่ือม หรือ การไหลหมุนเวยีนของเลือด  เป็นตน้ กวา่จะมาท  าเป็นน ้ ามนัสนสกดัได้ 1 แคปซูล 
ตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 2.7 ก.ก.  แนะน าให้ทกุทา่นเลือกซือ้เป็นของฝากสุขภาพเพื่อตวัทา่นเองและคนทีท่่านรกัหรือ
คนทีท่า่นเคารพ  เพราะเป็นสารอาหารธรรมชาต ิทีว่จิัยจากโรงพยาบาลช ัน้น าในเกาหลีแลว้วา่ ไม่มีผลขา้งเคยีง 
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ศูนย์เคร่ืองส าอางเวชส าอาง   ให้ท่านเ ลือกซื้อคอสเมติกหลากยี่ห้อคณุภาพที่ผูห้ญ ิงชาวเกาหลีท ัง้สาวท ั้งไม่สาว ล้วนให้
ความส าคญักบัเร่ืองผวิหน้าคอ่นขา้งมาก โดยเฉพาะในกลุ่มบ  ารุงผวิพื้นฐาน Skin Care และเคร่ืองส าอางผสมสมุนไพร @ 
ศูนย์เวชส าอางเคร่ืองส าอาง   

เทีย่ง เมนูเปิบพสิดาร-ไก่ตุ๋นโสม อาหารวงัในสมยักอ่น เชือ่กนัวา่บ  ารุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟทา่นละ 1 ตวั ในหมอ้ดินรอ้น   

บา่ย พพิิธภัณฑ์สาหร่าย + แต่งชุดฮันบก   เ ป็นทีส่ถานทีท่ี่จัดแสดงขบวนการและข ั้นตอนตา่งๆ ต ั้งแต่ตน้น ้ าจนถึงปลาย
ทางการผลิตออกมาเป็นสาหร่ายกินได้ในรูปแบบตา่งๆ ให้เ รารับประทานได ้ 
นอกจากน้ี  เราย ังสามารถชิมและเลือกซือ้สาหร่ายกลับไปเป็นของฝากของทาน
เล่นได ้โดยมีรสตา่งๆ อย่างเช่น รถกุง้ รสหมู รถกมิจิ รถวาซาบ ิฯลฯ   จากนั้ น
เชญิทา่นร่วมเ ป็นส่วนหน่ึงของชาวเกาหลีโดยการแต่งกายชุดประจ าชาตติ่างๆ 
(ชดุฮนับก) พรอ้มถ่ายรูปเป็นทีร่ะลึก เพื่อไปอวดคนทางบา้น 
ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู เพื่อนที่ดีในการด าเนินชวีติ ! “ ฮ๊อกเก็ตนามู ” ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเตบิโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจาก
มลภาวะและระดบัสูงเหนือน ้ าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพนัธ์ุฮ๊อกเกต็น้ี..ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามารบัประทานเพื่อชว่ย
ดูแลตบัให้สะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็งไม่ถูกท  าลายจากการด่ืมแอลกอฮอล์ กาแฟ บหุร่ี สารตกคา้งจากอาหารและยา       

บา่ย ดิวตี้ฟรี  (ปัจจุบนั เป็นทีนิ่ยมมาก เพราะ ดิวตร้ีฟรีประเทศน้ี มีถึง 5 บริษัทแข่งขนักนั)  เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง ณ  ห้าง
ปลอดภาษีชนิเซเก  ให้ทา่นไดเ้ลือกซือ้สินคา้แบรนด์เนมน าเข ้าจากตา่งประเทศมากมายหลากหลายชนิด รวมท ัง้สินคา้แบรนด์
เกาหลียอดนิยมทีช่าวเกาหลี ชาวจีน และชาวญีปุ่่น  นิยมมาเลือกซือ้หากนัมากมาย   

บา่ย ย่านเมียงดอง " ถนนแฟช่ันของเกาหลี "   อิสระชอ้ปป้ิงบริเวณเมียงดอง Myeongdong ถูกขนานนามวา่ " ถนนแฟช ัน่
ของเกาหลี " แหล่งรวมความฮิปใหม่ ไม่ตกเทรน ! ราคาระดับกลางถึงสูงเมื่อเทียบกบัตลาดทงแดมุน ห้างบตูิกหลากยี่ห้อ
ต ัง้แตแ่บรนด์เนมตา่งชาตถึิงเกาหลี รา้นเส้ือผา้มีสไตล์ห้องเล็กๆ  รา้น Creative Lifestyle  รา้นรองเทา้ รา้นท  าผม รา้น 
เคร่ืองประดบั รา้นคอสเมตกิ  รา้นกาแฟ รา้นไอศครีม รา้นขนม    

เย็น เมนูหม้อไฟชาบูเห็ด คลา้ยการตม้รวมมิตรสุกี้หมอ้ไฟ  ประกอบไปดว้ยเน้ือหมูชิน้หรือสไลด์ ผกั เห็ด และวุน้เสน้ 
หลงัอาหารเย็น  ไอคอนนคิแห่งใหม่กรุงโซล  “ Seoullo 7017 ” สะพานลอยฟ้า ถือเป็นอีกหน ึง่สถานที่เทีย่วใหม่ของเกาหลใีต้ ที่เกดิจาก

การปรับปรุงทัศนยีภาพของถนนยกระดับ ให้กลายเป็นสถานทีพ่กัผอ่น 
เดินเล่น ชวิชวิ ส าหรบัประชาชนและนักทอ่งเที่ยว สรา้งพื้นทีส่าธารณะ
สีเขียวทีเ่ป็นนวตักรรมใหม่โดยใชส่ิ้งอ านวยความสะ  ดวกทีม่ีอยู่ เพื่อ
สรา้งวฒันธรรมใหม่ขึ้นอยู่กบัแหล่งวฒันธรรมทอ้งถ่ิน สะพานแห่งน้ี
จะเป็นพื้นทีสี่เขียว (Seoul’s Botanical Skyline Park) ทีเ่ตม็ไปดว้ยตน้
ไม่ และดอกไม้กวา่ 200 สายพ ัน ธ์ุของกรุงโซล ทุกคนสามารถม า
พกัผอ่นหย่อนใจ รวมถึงจะเป็นอีกหน่ึงสถานทีท่ีเ่ป็นศูนย์กลางในการ
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ท  ากจิกรรมและจัดเทศกาล นิทรรศการตา่งๆ  ยงัมี ส่ิงอ านวยความสะดวกตา่งๆ  อาทิเชน่ ศูนย์ข ้อมูลนักทอ่งเทีย่ว รา้นกาแฟ 
รา้นอาหารวา่ง ขนม และ  รา้นขายของทีร่ะลึก อีกมากมาย และยงัมีบริการ Wifi ดว้ย ไม่วา่คณุจะมาตอนเชา้กจ็ะไดอ้ารมณ์นึง 
หรือจะมาชว่งตอนดึกบนสะพานกจ็ะเปิดไฟสเมือนสรอ้ยคอสีน ้ าเงิน ท  าให้ไดฟี้ลอีกแบบนึง เรียกไดว้า่มาเทีย่วไดท้กุเวลาเลย  
หลงัจบรายการทอ่งเทีย่ว ค  า่คนืน้ี... พาทา่นเขา้เชค็อินทีพ่กั 1 คนื ณ โรงแรม  Incheon Bliss, Incheon Charis, Seoul 

VIP, Galaxy, Seoul L'Art, (3 ดาวเกาหลี) หรือเทยีบเทา่ 
 

DAY วันทีห้่า  กรุงโซล  - สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ เชำ้ กลำงวนั เย็นหรือค  ำ่ 

5  x x - 

เช้า อาหารเช้าแบบอเมริกันเกาหลี ชุด หรือ เซมิ  ที ่ห้องอาหารโรงแรม 
เชา้ เยี่ยมศูนย์โสมเกาหลี   ทกุทา่นจะไดรู้จ้ักสมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแห่งมวลสมุนไพร  เพราะเกาหลีใตเ้ ป็นประเทศที่มี

การผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเป็นอันดับ 1 ของโลก  ซึ่งใครใครทีไ่ดม้าเที่ยวกจ็ะชื่น
ชอบหาซื้อเป็นของฝากเพราะราคาที่ถูกวา่เมืองไทยและคุณประโยชน์นานัปการ เช่น 
ชว่ย เสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ชว่ยท  าให้จิตใจสงบและเพิ่ม
พละก  าลังโดยส่วนรวม  สรรพคณุทางการแพทย์ ชว่ยบ  ารุงหัวใจ ป้องกนัโรคหัวใจขาด
เลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง 

  เยี่ยมชมพระราชวังถ็อกซูคงุ ซึ่งมีส่ิงกอ่สรา้งทีน่่าชมเป็นอันมาก เชน่ ประตูหลกัแทฮนัมุน (Daehangmun Gate) พระที่
นั่งชงุวาจอนและทอ้งพระโรง และซกโชจอน (Soekjojeon) อนัเป็นส่ิงกอ่สรา้ง
แบบตะวนัตกแห่งเดียวในบรรดาพระราชวงัตา่งๆ ในเกาหลี ซกโชจอนแห่งน้ี
เป็นทีต่ ั้งของพิพิธภ ัณฑ์พระราชวงั ซึ่งเป็นที่เกบ็ส่ิงของที่ใชใ้นพระราชวงัใน
สมยัราชวงศ์โชซอน นอกจากน้ียงัมีพิพิธภณัฑ์ศิลปะถ๊อกซกูงุ ซึ่งแสดงผลงาน

ทางศิลปะสมยัใหม่มากมาย  พาท่านเดินเล าะถนนเลี ยบก าแพง หินสี
น ้ าตาลเทาสวยงาม (Stonewall Street) ข ้างพระราชวงั  ทีข่ึ้ นชือ่เร่ืองความสวยงามและโรแมนติกสายหน่ึงในกรุงโซล  สอง
ขา้งทางของถนนแห่งน้ีจะเรียงรายไปดว้ยตน้กงิโกะ (แปะกว๊ย) ทีป่ลูกไวเ้ลียบไปกบัความโคง้ของเสน้ถนน   ภายในถนนแห่ง
น้ี ยงัเป็นทีต่ ั้งของโรงละคร โบสถ์ พิพิธภณัฑ์ศิลปะ และรูปป้ัน 3 มิต ิจางดอกแด (Jangdockdae) อยู่ตรงบริเวณลานน ้ าพุหน้า
พิพิธภณัฑ์ศิลปะแห่งกรุงโซล  ในชว่งใบไมร่้วง ถนนแห่งน้ีจะเปล่ียนเป็นสีเหลืองสะพรัง่ นั่งรถผ่านถนนสายส าคัญเช่นถนน
ใจกลางเมือง “เซจองโนะ” และถนนที่มีการ เปิดปิดเป็นเวลา-สถานที่ตั้งท  าเนียบและบลูเฮาท์หรือบ้านประจ  าต  าแหน่ง
ประธานาธิบดี     

เทีย่ง เมนูจัดจ้าน ! โอซัมหรือหมูปลาหมึกย่างบาร์บีคิวหมกัสไตล์สมยัใหม่เกาหลี เป็นเมนูประยุกตท์ีช่าวเกาหลีคิดกนั ซี่ง
คนตา่งประเทศนิยมรบัประทานเชน่กนัเพราะมีรสชาตอิอกหวานเผด็เล็กน้อย    
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หรือ  เมนูอันดงจิมทคั หรือ ไก่ต้มแห่งเมืองอันดอง  (เมืองอนัดงเป็นหน่ึงของร่องรอยสุดทา้ยทีย่งัคงเหลืออยู่ของเกาหลี 
เป็นขุมทรพัย์ทีม่ีคา่ของประเพณีลทัธิขงจ้ือ)  อาหารจานน้ีถือเป็นอาหารพิเศษเมนูหน่ึง...บนโต๊ะอาหารของบา้นเศรษฐใีน
หมู่บา้นอนัดงในสมยัราชวงศ์โซซอน   

บา่ย แวะซ้ือของฝากติดไม้ติดมือทีศู่นย์รวมของพ้ืนเมือง (ละลายเงินวอน)   กอ่นอ าลาเกาหลี  แวะซื้อของฝากติดไม้ติด
มือทีศู่นย์รวมของพื้นเมือง (ละลายเงินวอน)  สาหร่ายหลากรูปแบบ หลากรสชาติ ขนมอร่อยตา่งๆ ซเีรียลชอ็คโก กาแฟ 
กระดูกมา้เ จจูโด  ขนมโสม ชาโสม เคร่ืองส าอางโสม หมอนสุขภาพ  กมิจิ  เป็บโปโร ้(ป๊อกกี้เ กาหลี) ชนิราเมง (มาม่าเกาหลี) 
ของใชใ้นบา้น ลูกบอลซกัผา้  เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ของทีร่ะลึก เป็นตน้  

เย็น ขึ้นอยู่กบัวนัและเวลาทีเ่ดินทาง  เหินฟ้ากลบักรุงเทพฯ บางสายการบินอาจมีชุดกล่องสแน็คบล็อกให้ผู้โดยสารบนเคร่ืองบิน 
และยังมีบริการ Air Cafe จ  าหน่าย  อาหาร เคร่ืองด่ืม และขนมคบเคีย้ว ที่ชาวเกาหลีนิยมกัน 

ค  า่ เดินทางถึงสนามบนิสุวรรณภูมิ 
 

รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยืนยนัจากผูจ้ัดอีกครั้งหน่ึง   สงวนสิทธิในเร่ืองเทีย่วบนิและตารางบนิสายการบนิ ราคา และ รายการ 
เปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนได ้ โดยมิตอ้งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  ผูจ้ัดจะไม่รบัผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ่้ายตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี เน่ืองจาก
เป็นการช  าระคา่ทวัร์ในลกัษณะเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ เชน่ ไม่ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง -ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระท  าที่
ส่อไปในทางผดิกฎหมาย  เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง การถูกปฏเิสธในกรณีอ่ืนๆ   ไม่รบัประทานอาหารบางมื้อ ไม่เทีย่วบางรายการ เป็นตน้  

 

เมนูอาหารทัวร์ส าหรับคณะ (ภาพอาหารทีแ่สดงใชเ้พื่อประกอบความเขา้ใจ) 
เมนูบาร์บีคิวไฟหรือบลู โกกิ เ ป็นอาหารดั้งเดิมของคาบสมุทรเกาหลี กอ่นเมนูคาลบ ีโดยน าเน้ือหมู
สไลด์หมกัซอสคนัจังและเคร่ืองปรุงรสต่าง ๆ เมื่อน ามาปรุงจะมีรสออกหวานนุ่ม  เวลาทาน น ามาผดัย่าง
ขลุกขลิกกบัซปุบลูโกกบินกะทะแบนพรอ้มผกักะหล ่าและเส้นจันทน์ โดยจะมีลกัษณะออกเป็นแบบน ้ าข ้น 
เพื่อเป็นน ้ าซปุไวค้ลุกคลิกทานกบัขา้ว เสริฟพรอ้มขา้วสวยรอ้นและเคร่ืองเคยีงตา่ง ๆ ประจ าวนัคูโ่ตะ๊  
เมนูหมูย่าง คาล บี อาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เ ล่ืองชือ่และรูจ้ักกนัดีท ัว่โลก มีรสชาตอิอกหวาน นุ่มและกลม
กล่อม น าเน้ือหมูสตก็หรือหมูชิน้หมกัย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม และตดัเป็นชิน้พอค  า ห่อทานกบัผกักาด
เขียวแบบเมี่ยงค  าไทย  โดยใส่น ้ าจ้ิมเตา้เจ้ียว (เ คร่ืองจ้ิมหมัก ทีช่่วยชรูสอย่างดี) ตามด้วยข ้าวสวยรอ้น
เล็กน้อย  อย่าลืม ! ทานเคร่ืองเคยีงตา่งๆ เพื่อความสมดุลในการทานแบบหยินหยาง และ น ้ าซปุสาหร่ายเพื่อ
การลา้งพิษ 

 

เมนูดังของชาวเกาหลี  “คมัจาทงั” หรือ เเกงมนัฝรัง่กบักระดูกหมู  ค  าวา่ “ทงั” เเปลวา่น ้ าซปุ ส่วนค  าว่า 
“คมัจา” มีความหมายวา่ มันฝรัง่ เเ ตท่วา่เมนูน้ี  ค  าวา่ “คมัจา” จะหมายถึงเจ้ากระดูกหมูซึ่งเป็นหัวใจส าคญั
ของหมอ้แกงน้ี  ซึ่งประกอบไปดว้ยส่วนผสมทีส่ าคญัคือ กระดูกหมูส่วนซี่โครง/สนัหลงั มนัฝรัง่ ตน้หอม 
พริกแกง งาด าป่า ใบงาเขียว เห็ด  โดยปล่อย เคีย่วกระดูกหมูและเคร่ืองเคยีงตลอดท ัง้วนัท ัง้คืน  เจ้าซีโ่ครง
หมูจะเป่ือยมากๆ แถมหวานนุ่มอร่อยสุดๆ เมื่อกินกบัมนัฝรัง่  บริการขา้วสวยและเคร่ืองเคยีง  เพิ่มเตมิคือ
เมนูน้ีมีครบท ัง้โปรตนี เเคลเซยีม วติามิน บี1 ซึ่งเกาหลีเชือ่วา่สามารถชว่ยปัญหาการกรนเเละชะลอความเ เ ก ่ 
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และยงัเป็นเมนูยอดนิยมในหมู่คนทีช่อบด่ืมเหลา้โซจู และ คนทีต่อ้งการแกแ้ฮงคห์ลงัค  า่คนื    

เมนูเปิบพสิดาร-ไก่ตุ๋นโสม อาหารวงัในสมยัก่อน เชื่อกนัวา่บ  ารุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟทา่นละ 1 ตวั 
ในหมอ้ดินรอ้น  เป็นเมนูอาหารวงัต ัง้แต่สมยัราชวงศ์โซซอน โดยใชไ้กท่ีม่ีอายุวยัรุ่น ภายในตวัไกจ่ะมีขา้ว
เหนียว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลบัในการตุ๋นเพื่อให้รสชาตกิลมกล่อม เน้ือไกนุ่่มและย่อย  เสริฟพรอ้ม
เคร่ืองเคยีงคูโ่ตะ๊  
เมนูหม้อไฟชาบูเห็ด  อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลีต ัง้แตส่มยัมองโกเลียบกุคาบสมุทรเกาหลี 
คลา้ยสุกี้หมอ้ไฟ   โดยน าเ น้ือหมูสไลด์ ตม้รวมมิตรกบัผกัตามฤดู เ ห็ดเกาหลี วุน้ เสน้หรือเสน้ก๋วยเตีย๋ว  ใบ
บซีหูอม ในหมอ้ไฟ  เสริฟพรอ้มน ้ าจ้ิม ขา้วสวย และ เคร่ืองเคยีงตา่งๆ   

 

เมนูจัดจ้าน ! โอซัมหรือหมูปลาหมึกย่างบาร์บีคิวหมกัสไตล์สมัยใหม่เกาหลี เป็นเมนูประยุกตท์ีช่าว
เกาหลีคดิกนั ซีง่คนตา่งประเทศนิยมรบัประทานเชน่กนัเพราะมีรสชาตอิอกหวานเผด็เล็กน้อย   โดยน าบาร์
บคีวิหมูตดิมนัและปลาหมึกหมกัซอสแดงผดัในกระทะ  เมื่อสุกรบัประทานพรอ้มเคร่ืองเคียงและขา้วสวย 
หากตอ้งการแบบรสชาตเิกาหลีแท ้ๆ  กส็ามารถใส่กมิจิหมกัลงตม้ดว้ย กจ็ะไดร้สชาตอีิกแบบหน่ึง   

 
 

Price & Conditions  OH !!  MY  Asan   เกาหลี 5 วัน กนัยาถงึพฤศจกิา17 

ราคานี้เป็นราคาส าหรับนักท่องเทีย่วชาวไทยหรือผู้ ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น  (นักท่องเทีย่วต่างประเทศ โปรดเช็ค) 

จ ำนวนวนั รำคำเร่ิม (บำท) เดินทำง สำยกำรบิน กรุ๊ปคณะ ปกติ 

   5 วัน 14,900 กันยาถึงพฤศจิกา2017 Budget Airline 25-31 ท่ำนต่อคณะ 
 

 เดินทำงขั้นต ่ำปกติ  20  ทำ่นผูใ้หญ ่(ท่ีนัง่จ  ำกดั จองและจำ่ยกอ่นไดสิ้ทธิกอ่น จองหลงั อำจตอ้งเพ่ิมคำ่ตัว๋)  
 หำกต ่ำกวำ่ก  ำหนด อำจจะไมมี่หวัหนำ้ทวัรและอำจตอ้งมีกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ   หำกผูเ้ดินทำงทุกทำ่นยินดีท่ีจะช ำระค่ำบริกำรเพ่ิม

เพ่ือใหค้ณะเดินทำงได ้ทำงเรำยินดีที่จะประสำนงำนในกำรเดินทำงตำมควำมประสงค์ 
 สงวนสิทธ์ิในกำรปรับเปลี่ยนรำคำเพ่ิม หำกมีกำรปรับขึ้นของภำษีน ้ำมนัหรือภำษีใด  ๆ จำกสำยกำรบิน คิดอตัรำ ณ วนัที่  27/06/17 

 สงวนสิทธิในเร่ืองเที่ยวบินและตำรำงบินสำยกำรบิน รำคำ และ รำยกำร เปลี่ยนแปลงหรือสบัเปลี่ยนได ้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้รำบ
ลว่งหนำ้ 

ในกรณีทีไม่ใช้ตัว๋กรุป๊แต่ตอ้งการจอยทัวร ์คิดท่านละ 7,900 บาท (ยกเวน้วันหยุด) 

เด็ก 2-7 ปี :  หอ้งพัก = ผูใ้หญ่ 2 + เด็ก 1 ไม่มีเตียง |  เด็ก 8-12 ปี  เตียงเสริมหรือหอ้งครอบครัว 
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ทำรก หมำยถึง ผูโ้ดยสำรทีม่ีอำยุต  ำ่กวำ่ 24 เดือน ณ วนัทีเ่ดินทำงไปและวนัเดินทำงกลบั กรุณำตดิตอ่เพื่อขอรำคำพิเศษ 
เด็กทำรกสำมำรถเดินทำงโดยนั่งบนหน้ำตกัของผูใ้หญ ่ โดยอนุญำตให้เด็กทำรกหน่ึงคนตอ่ผูใ้หญส่องคนเทำ่นั้น และห้ำมมิให้น ำรถเขน็เด็ก หรือ
ทีน่ั่งส ำหรบัเด็กขึ้นบนเคร่ืองบนิ จ ำนวนเด็กทำรกตอ่เทีย่วบนิถูกจ ำกดัไวเ้พื่อควำมปลอดภยั และสำยกำรบนิสำมำรถปฏเิสธกำรน ำเด็กทำรก
เดินทำงไปกบัทำ่น  ส่วนผูจ้ัด เรำค  ำนึงถึงควำมปลอดภยัและเพื่อสรำ้งควำมสุขแกค่ณะผูเ้ดินทำง  
ผูท้พุลภำพ/มีปัญหำด้ำนสุขภำพหรืออยู่ในภำวะเจ็บป่วย ขอให้แจ้งผูจ้ัดกอ่นซือ้ทวัร์ เพื่อเชค็กบัทำงสำยกำรบนิและผูใ้ห้บริกำร  เพรำะอำจไม่
อนุญำตให้ใชอุ้ปกรณ์ชว่ยเหลือตำ่งๆ ขึ้นเคร่ืองบนิได ้ เข่นน ้ ำยำ เข็มฉดียำ เคร่ืองใชแ้บตเตอร่ี หรือ เคร่ืองหำยใจ  
สตรีมีครรภ์ ขอให้แจ้งผูจ้ัดกอ่นซือ้ทวัร์  เพื่อเชค็กบัทำงสำยกำรบนิและผูใ้ห้บริกำร   โดยท ัว่ไป 
-อำยุครรภ์ไม่ถึง 27 สปัดำห์ : ตอ้งลงนำมยินยอมในเอกสำรจ ำกดัขอบเขตควำมรับผิดชอบของสำยกำรบนิ เมื่อท  ำกำรเชค็อินเพื่อแสดงควำม
ยินยอมไม่ท  ำกำรเรียกรอ้งใดๆ ตอ่สำยกำรบนิ 
-อำยุครรภ์ในช่วงสปัดำห์ที ่28 สปัดำห์ ถึง 34 สัปดำห์ : แสดงใบรับรองแพทย์  ยืนยนัสปัดำห์ทีต่ ัง้ครรภ์และก  ำกบัวนัทีไ่ม่เกนิสำมสิบ (30) วนันับ
จำกเทีย่วบนิขำออกที่ก  ำหนดหรือเทีย่วบนิขำเขำ้ทีก่  ำหนด  และตอ้งลงนำมยินยอมในเอกสำรจ ำกดัขอบเขตควำมรบัผดิชอบของสำยกำรบนิ  เมื่อ
ท  ำกำรเชค็อินเพื่อแสดงควำมยินยอมไม่ท  ำกำรเรียกรอ้งใดๆ ตอ่สำยกำรบนิ 
-อำยุครรภ์ต ัง้แตส่ปัดำห์ที ่ 35 ขึ้นไป: สำยกำรบนิปฏเิสธกำรให้บริกำร 

ปกติผูจั้ดจะส่งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างนอ้ยประมาณ  5-7 วัน  

หรือดาวนโ์หลดหนา้เว็บเพื่อดูการเตรียมตัวเดินทางทัว่ไป 

ข้อมูลส าหรับผู้ เดินทาง 
1. คนไทยถือหนังสือเดินทำงประเทศไทย ไม่ตอ้งยื่นขอวซีำ่กอ่นออกเดินทำง  
2. เตรียมหนังสือเดินทำงมีอำยุมำกกว่ำ 6 เดือน ณ วนัเดินทำง (ตอ้งมีหน้ำวำ่งส ำหรับประทบัตรำอย่ำงน้อย 2 หน้ำเตม็) เพื่อยื่น ณ ด่ำนตรวจคน
เขำ้เมือง   เน่ืองจำกเคำเตอร์สำยกำรบนิหรือด่ำนตรวจคนเขำ้เมืองอำจปฏเิสธกำรเดินทำงของทำ่น 
3. คำ่วซีำ่ส ำหรับพำสปอร์ตต่ำงดำ้ว  กรุณำเตรียมเอกสำรคอื  (1) พำสปอร์ต (2) ใบประจ ำตวัคนตำ่งดำ้ว (3) ใบส ำคญัถ่ินที่อยู่ (4) ส ำเนำทะเบยีน
บำ้น(ถำ้มี) (5)รูปถ่ำยสี 2 น้ิวทำ่นละ1รูป   
 ผู้จัดจะเป็นผู้ด  ำเนินกำรย่ืนวีซ่ำให้ท่ำน โดยท่ำนจ่ำยค่ำบริกำรต่ำงหำก (ส ำหรับหนังสือเดินทำงต่ำงด้ำวผู้เป็นเจ้ำของหนังสือเดินทำง

จะต้องท  ำเร่ืองแจ้ง เข้ำ-ออกด้วยตนเองก่อนจะย่ืนวีซ่ำ) สิทธ์ิกำรออกวีซ่ำขึ้นอยู่กับสถำนทูตเท่ำนั้น 
4. ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผดิชอบคำ่เสียหำยจำกควำมผดิพลำดในกำรสะกดชื่อ นำมสกลุ ค  ำน ำหน้ำชือ่ เลขทีห่นังสือเดินทำง และอ่ืนๆ เพื่อใชใ้น

กำรจองต ัว๋เคร่ืองบนิ ในกรณีทีม่ิไดส่้งหน้ำส ำเนำหนังสือเดินทำง (พรอ้มท ัง้หน้ำเปล่ียนชือ่นำมสกลุ ถำ้มี) ให้กบัทำงผูจ้ัด 

 

Departure  กันยายน 2017 (ที่นั่งจ  ำกัดในแต่ละวนั จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 

เช็คอิน วันออกเดินทาง วันเดินทางกลับ 
ราคา/ท่าน
(บาท) 

ห้องเดี่ยว+ หมายเหตุ 

วนัจันทร์ 04 กนัยายน 17 08 กนัยายน 17 14,900 4,900  

วนัองัคาร 05 กนัยายน 17 09 กนัยายน 17 14,900 4,900  
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วนัจันทร์ 11 กนัยายน 17 15 กนัยายน 17 14,900 4,900  

วนัองัคาร 12 กนัยายน 17 16 กนัยายน 17 14,900 4,900  

วนัจันทร์ 18 กนัยายน 17 22 กนัยายน 17 14,900 4,900  

วนัองัคาร 19 กนัยายน 17 23 กนัยายน 17 14,900 4,900  

วนัจันทร์ 25 กนัยายน 17 29 กนัยายน 17 14,900 4,900  

วนัองัคาร 26 กนัยายน 17 30 กนัยายน 17 14,900 4,900  
 

Departure  ตุลาคม 2017 (ที่นั่งจ  ำกัดในแต่ละวัน จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 

เช็คอิน วันออกเดินทาง วันเดินทางกลับ 
ราคา/ท่าน
(บาท) 

ห้องเดี่ยว+ หมายเหตุ 

วนัจันทร์ 02 ตลุาคม 17 06 ตลุาคม 17 17,900 4,900  

วนัองัคาร 03 ตลุาคม 17 07 ตลุาคม 17 17,900 4,900  

วนัจันทร์ 09 ตลุาคม 17 13 ตลุาคม 17 17,900 4,900  

วนัองัคาร 10 ตลุาคม 17 14 ตลุาคม 17 17,900 4,900  

วนัพุธ 11 ตลุาคม 17 15 ตลุาคม 17 18,900 4,900 วนัหยุด 

วนัพฤหัสบดี 12 ตลุาคม 17 16 ตลุาคม 17 18,900 4,900 วนัหยุด 

วนัจันทร์ 16 ตลุาคม 17 20 ตลุาคม 17 17,900 4,900  

วนัองัคาร 17 ตลุาคม 17 21 ตลุาคม 17 17,900 4,900  

วนัพฤหัสบดี 19 ตลุาคม 17 23 ตลุาคม 17 19,900 4,900 วนัหยุด 

วนัศุกร์ 20 ตลุาคม 17 24 ตลุาคม 17 19,900 4,900 วนัหยุด 

วนัจันทร์ 23 ตลุาคม 17 27 ตลุาคม 17 17,900 4,900  

วนัองัคาร 24 ตลุาคม 17 28 ตลุาคม 17 17,900 4,900  

วนัจันทร์ 30 ตลุาคม 17 03 พฤศจิกายน 17 17,900 4,900  

วนัองัคาร 31 ตลุาคม 17 04 พฤศจิกายน 17 17,900 4,900  
 

Departure  พฤศจิกายน 2017 (ที่นั่งจ  ำกัดในแต่ละวัน จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 

เช็คอิน วันออกเดินทาง วันเดินทางกลับ 
ราคา/ท่าน
(บาท) 

ห้องเดี่ยว+ หมายเหตุ 
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วนัจันทร์ 06 พฤศจิกายน 17 10 พฤศจิกายน 17 15,900 4,900  

วนัองัคาร 07 พฤศจิกายน 17 11 พฤศจิกายน 17 15,900 4,900  

วนัจันทร์ 13 พฤศจิกายน 17 17 พฤศจิกายน 17 15,900 4,900  

วนัองัคาร 14 พฤศจิกายน 17 18 พฤศจิกายน 17 15,900 4,900  

วนัจันทร์ 20 พฤศจิกายน 17 24 พฤศจิกายน 17 15,900 4,900  

วนัองัคาร 21 พฤศจิกายน 17 25 พฤศจิกายน 17 15,900 4,900  

วนัจันทร์ 27 พฤศจิกายน 17 31 พฤศจิกายน 17 15,900 4,900  

วนัองัคาร 28 พฤศจิกายน 17 01 ธนัวาคม 17 15,900 4,900  

 

อัตรา

ค่าบริการ
รวม   

ตำมรำยกำร:  คำ่ต ัว๋เคร่ืองบนิช ั้นประหย ัด กรุงเทพฯ – โซล  – กรุงเทพฯ  ไปกลบัแบบหมู่คณะ ( ตำมวนัเวลำที่ระบใุนต ัว๋เคร่ืองบิน 
)  พรอ้มทีพ่ ัก  3  คืน (ห้องละ  2-3  ท่ำน) + อำหำรเชำ้ กลำงวนั และเย็นหรือค  ำ่ + บตัรเข ้ำชมสถำนที ่+ รถน ำเที่ยวตำมรำยกำร + 
สำยกำรบนิจ ำกดัน ้ ำหนักเพียงทำ่นละ 15 กก.  (ขึ้นอยู่กบันโยบำยสำยกำรบนิ ไม่เกนิจ ำนวน 1-2 ชิน้) และถือขึ้นเคร่ืองไดอี้กทำ่น
ละ 1 ชิน้ 7 กก. (บำงสำยกำรบนิไดถึ้ง 10กก.) (ตำมขนำดทีก่  ำหนดของสำยกำรบนิ ไม่รวมกระเป๋ำสะพำย) +  ประกนัอุบตัเิหตตุำม
กรมธรรม์ (ขั้นต  ำ่วงเงินประกนั 1 ล้ำนบำท ค่ำรักษำพยำบำล 5 แสนบำท 1-15 ปี หรือ อำยุ 75-85 ควำมคุ้มครองเหลือ 50% อำยุ
ต  ำ่กว่ำ 1 ปี หรือ อำยุเกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจ  ำตัวหรือกำรถกูฆำตกรรมหรือถกูท  ำร้ำยร่ำงกำย) 
ตั๋วเครื่องบินและค่าทัวรท่ี์ช าระแลว้   

ตั๋วเคร่ืองบิน ไปกลับแบบหมู่คณะ ไม่สำมำรถ 
เปล่ียนเทีย่วบนิไปหรือกลบั เปล่ียนวนัเดินทำงไปหรือกลบั เปล่ียนชือ่ผูเ้ดินทำง อพัเกรดทีน่ั่ง คนืคำ่บตัรโดยสำร 

และหำกยกเลิกกำรเดินทำง  ไม่มีระบบ คืนเงินบำงส่วน    หากผู้โดยสารถกูปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศ
เกาหลี จากเจ้าหน้าทีแ่รงงานไทยหรือเจ้าหน้าทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้าหน้าทีต่รวจคนเขา้เมืองทีป่ระเทศเกาหลี ทาง
ผูจ้ัดและทางสายการบนิจะไม่รบัผดิชอบคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นทกุกรณี   ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับที่ประเทศเกาหลีเรียก
เก็บ   ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบินถดัไปทีม่ีที่นั่งวา่งหรือตามวนัเดินทางของต ัว๋เ คร่ืองบนิ  ท ั้งน้ีแลว้แต่ทาง
เจ้าหน้าทีต่รวจคนและสายการบนิ ทำงผูจ้ัดไม่สำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได ้
โรงแรมท่ีพกัท่ีระบใุนรายการทัวร  ์อำจมีกำรเปล่ียนแปลง เน่ืองจำกเป็นทวัร์รำคำพิเศษ (โรงแรมทีพ่กัไม่ไดอ้ยู่ในใจกลำง
เมือง) ปกตผูิจ้ัดจะแจ้งให้ทรำบกอ่นกำรเดินทำงอย่ำงน้อยประมำณ  3-5 วนั พรอ้มท ัง้ใบนัดหมำยเตรียมตวักำรเดินทำง 
รปูแบบหอ้งพกัของโรงแรมจะแตกต่างกนั  และอำจมีสไตล์กำรตกแตง่ทกุห้องไม่เหมือนกนั ห้องพกัเด่ียว (Single) ห้องคู ่
(Twin/Double) และห้องพกัแบบ  3 ทำ่น  (Family Room) ท ัว่ไป เตียงใหญ ่1 + เตยีงเด่ียว 1) ห้องพ ักอำจจะไม่ตดิกนั  บำงเมือง
ห้องจะเป็นแบบพื้นเมือง (Ondol)  บำงเมือง  ห้องมีขนำดกะทดัรดั ไม่มีอ่ำงอำบน ้ ำ บำงเมือง ห้องกวำ้ง มี ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก
ครบ   ช่วงกำรจัดงำนประชมุนำนำชำติ (Trade Fair, Convention) เป็นผลให้รำคำโรงแรมสูงขึ้นมำกและห้องพกัในเมืองเตม็  ผู ้
จัดขอสงวนสิทธิในกำรจัดทีพ่กันอกเมืองตำมควำมเหมำะสม 
เมนอูาหารทัวร ์จะบริกำรเป็นหมูหรือไกห่รือมื้อพิเศษตำมรำยกำร ส ำหรบัทำ่นทีม่ีขอ้จ ำกดัทำงดำ้นอำหำรหรือศำสนำ ทำ่นอำจ
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ตอ้งช  ำระเพิ่มเตมิ หรือ เตรียมอำหำรส่วนตวัไป เมนูอำหำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ขึ้ นอยู่กบัสถำนกำรณ์   
เชน่ เวลำออกหรือเวลำถึงของเทีย่วบนิแตล่ะสำยกำรบนิ  กำรจำรจรบนทอ้งถนน  วนัเวลำเ ปิดปิดของรำ้นอำหำร  หรือดว้ยสำเหตุ
ตำ่งๆ    ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงหรือปรบัปรุง   
ในกรณีท่ีเกิดเหตใุดๆ จนท าใหค้ณะทัวร์ไม่สามารถออกเดินทางได ้    เ ชน่  มีลูกคำ้กลุ่มใหญ่ยกเ ลิกกำรเดินทำง
กะทนัหัน ทำงสำยกำรบินเรียกที่นั่งคนืด้วยเหตผุลของสำยกำรบิน ฯลฯ ทำงผูจ้ัดจะพยำยำมหำโปรแกรมอ่ืนในรำคำและชว่งเวลำ
ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ขอให้ลูกคำ้ตระหนักดีว่ำเหตกุำรณ์ดงักล่ำวถือเป็นเหตุสุดวิสยัและเชื่อม ัน่ว่ำผูจ้ัดได้พยำยำมอย่ำงสุด
ควำมสำมำรถ  โดยลูกคำ้จะไม่ยกเหตขุอ้น้ีมำเป็นขอ้เรียกรอ้งใดๆ กบัผูจ้ัด  หำกลูกคำ้ประสงคร์บัเงินคนื ทำงผูจ้ัดยินดีคนืเงิน  

ราคา
ค่าบริการ

ไม่รวม  
 

คำ่ใชจ่้ำยส่วนตวัอำทิ อำหำรและเคร่ืองด่ืมทีส่ ัง่ เพิ่ม โทรศพัท ์โทรสำร มินิบำร์ ทีวชีอ่งพิเ ศษ คำ่ท  ำหนังสือเดินทำง  คำ่ซกัรีด  ค่ำ
สัมภำระที่เ กินชิ้นห รือน ้ ำหนั กเกิน สำยกำรบินก  ำหนด  ค่ำวีซ่ำพ ำสปอร์ตต่ำงด้ำวห รือต่ำงชำติ  ค่ำภำษีกำรบริกำร  3%  
ภำษีมูลคำ่เพิ่ม  7%    

จัดเกบ็ 40,000 วอนท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ (คา่บริการของคนขับรถ+ไกด์+หัวหน้าทัวร์) 

 เน่ืองจากการเดินทางนัน้เต็มไปดว้ยความเสี่ยง  และควำมรบัผิดชอบของทำงสำยกำรบนิทีม่ีต่อผูโ้ดยสำรนั้ นมีจ ำกดั 
ดงันั้ นจึงแนะน ำให้ซื้อประกนัภ ัยกำรเดินทำงและสุขภำพเพิ่มเ ตมิ ทำ่นสำมำรถเลือกซื้อควำมคุม้ครองตำมที่ท่ำนตอ้งกำร 
โดยเฉพำะกรณี เ กดิเหตเุจ็บป่วยจะมีควำมสำมำรถในกำรจ่ำยคำ่รักษำได ้เน่ืองจำกหำกเกดิเหตุดงักล่ำวขึ้ นในตำ่งประเทศ เช่น 
ประเทศเกำหลีใต ้จะมีคำ่ใชจ่้ำยทีสู่งมำก 

 
เง่ือนไข
ในการ

จอง   
 

มัดจ าท่านละ 5,000  บาทต่อท่าน หรือ ช่วงเทศกาล High Season หรือ

เท่ียวบินเหมาล า  มัดจ าท่านละ 10,000 บาทต่อท่าน  โดยปกติจะต้องด าเนินการโอน

เงินภายใน 1-2 วนันบัจากวนัท่ีท าการจองและส่งใบเรียกเก็บเงิน และช  ำระส่วนทีเ่หลือกอ่นวนัเดินทำงอย่ำงน้อย 25 
วนักอ่นเดินทำง หรือ 35 วนัล่วงหน้ำในชว่งเทศกำล High Season (เทศกำลปีใหม่ เทศกำลตรุษจีน ตลอดเ ดือนเมษำยน วนั
แรงงำน วนัฉตัรมงคล  วนัหยุดส ำคญัทำงศำสนำ ตลอดเดือนตลุำคม ตลอดเดือนธนัวำคม)  หำกไม่ช ำระมัดจ  ำตำมก  ำหนด ขอ
อนุญำตตัดที่นั่งให้ลูกค้ำท่ำนอ่ืนที่รออยู่    กำรช  ำระไม่ครบ ทำงผูจ้ัดถือวำ่ทำ่นยกเลิกกำรเดินทำงโดยไม่มีเงื่อนไข หรือเชค็ธนำคำร
ถูกระงบักำรจ่ำยไม่วำ่ดว้ยสำเหตใุดใด ผูจ้ัดมีสิทธิยกเลิกกำรจัดหรือยกเลิกกำรเดินทำงและขอสงวนสิทธ์ิในกำรคนืเงินตำมเงื่อนไข
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กำรยกเลิก 

ก า ร
ย ก เ ลิ ก

การจอง   
 

1) กำรยกเลิกกำรจองนั้ น จะตอ้งแฟ็กซห์รืออีเมล์แจ้งยกเลิกกำรจองล่วงหน้ำอย่ำงน้อย   30 วนัท  ำกำร ก่อนกำรเดินทำงหรือกอ่น
หน้ำนั้น   โดยจะยึดเงินมดัจ ำ 5,000 บำท  ยกเวน้ชว่งเทศกำล High Season (เทศกำลปีใหม่ เทศกำลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษำยน 
วนัแรงงำน วนัฉตัรมงคล  วนัหยุดส ำคญัทำงศำสนำ ตลอดเดือนตลุำคม ตลอดเดือนธนัวำคม)  จะยึดเงินมดัจ ำ 10,000 บำท      

2)  ยกเลิกกอ่นกำรเดินทำง 29-24 วนั - เกบ็คำ่ใชจ่้ำย 10,000  ยกเวน้ชว่งเทศกำล High Season  12,000 - 18,000 บำท   
3)  ยกเลิกกอ่นกำรเดินทำง 15-23 วนั - เกบ็คำ่ใชจ่้ำย 80% ของรำคำทวัร์  ยกเวน้ชว่งเทศกำล High Season  เกบ็คำ่บริกำร 100%   
4)  ยกเลิกกอ่นกำรเดินทำงวนัเดินทำง หรือ 1-14 วนั - เกบ็คำ่บริกำรท ัง้หมด 100%   
(รำคำทัวร์เป็นกำรซ้ือขำดแบบมีเง่ือนไขกบัทำงสำยกำรบินและทำงผู้จัดทัวร์เส้นทำงเกำหลี จะไม่มีกำรคืนเงินมัดจ  ำหรือค่ำบริกำร
ทั้งหมดไม่ว่ำกรณีใดใด) โดยเฉพำะช่วงเทศกำล High Season หรือ ฤดูกำลท่องเที่ยวของเกำหลี    
กำรคนืเงินทุกกรณี  ผูม้ีชือ่ในเอกสำรกำรจอง จะตอ้ง อีเมลล์ หรือเดินทำงมำเซน็เอกสำรกำรขอรบัเงินคนืทีท่  ำกำรของผูจ้ัดอย่ำงใด
อย่ำงหน่ึงเพื่อท  ำเ ร่ืองขอรับเงินคำ่บริกำรคนื โดยแนบหนังสือมอบอ ำนำจพรอ้มหลักฐำนประกอบกำรมอบอ ำนำจ หลักฐำนกำร
ช  ำระเงินคำ่บริกำรตำ่งๆ  และ หน้ำสมุดบญัชธีนำคำรทีต่อ้งกำรให้น ำเงินเขำ้ให้ครบถว้น 

สายการบินและตัว๋เคร่ืองบิน 

ในการส ารองท่ีนัง่และการใส่ชื่อในระบบส ารองท่ีนัง่  ผูเ้ดินทำงตอ้งส่งส ำเนำของหนังสือเดินทำง ( Passport ) ทีช่ดัเจน หรือ ส่งรำยละะ
รำยละเอียดที่สำยกำรบนิตอ้งกำร (ภำษำองักฤษ) เชน่ ค  ำน ำหน้ำชื่อ ชือ่และนำมสกลุ วนัเดือนปีเกิด เลขทีพ่ำสปรอต วนัหมดอำยุ ( โดยเซ็นตช์ื่อ
และเขียนยืนยนัรับรองเอกสำรเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ทำงผูจ้ัด )  หำกไม่มีกำรส่งขอ้มูลท ัง้หมดในพำสปรอตเป็นลำยลกัษณ์อกัษรให้ทำงผูจ้ั ด 
และเกดิกำรออกชือ่นำมสกลุในต ัว๋หรือบตัรโดยสำรผดิพลำด อำจมีผลให้ผูโ้ดยสำยจะตอ้งรับผดิชอบในคำ่ใชจ่้ำยใหม่ทีจ่ะเกดิขึ้นท ั้งหมด และ
สำยกำรบนิไม่มีระบบเสียคำ่ใชจ่้ำยเพื่อแกไ้ขตวัสะกดค  ำน ำหน้ำชือ่ / ชือ่ / นำมสกลุ หรือ กำรเปล่ียนชือ่ผูเ้ดินทำง 
หากท่านต้องซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศ  (เครือ่งบิน รถทัวร,์ รถไฟ) เพ่ือไปและกลบักรงุเทพฯ   กรุณาเลือกซือ้บตัรโดยสาร
ภายในประเทศประเภททีส่ามารถเล่ือนวนัและเ วลาการเดินทางได้       ท ั้งน้ี เพื่อป้องกนัปัญหาเที่ยวบนิล่าชา้หรือการเปล่ียนแปลงเวลาของ
เทีย่วบนิหรือการเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง 
ตั๋วสายการบินไม่สามารถระบท่ีุนัง่  ซ้ือแบบใชว้ิธี RANDOM คือส ุ่มเลือกท่ีโดยระบบสายการบิน   กำรจัดทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 
เป็นไปโดยสำยกำรบนิเป็นผูก้  ำหนด ทำงผูจ้ัดไม่สำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได ้ แตจ่ะท  าการ Request ให้ไดเ้ทา่นั้น    

การเช็คอินตั๋วเดินทางท่ีเคาเตอรส์ายการบิน  เงื่อนไข 

 เคำน์ เ ตอร์เช็คอินจะเปิดให้บริกำรกอ่นเวลำเคร่ืองออกสำม (3) ช ัว่โมง เคำน์เ ตอร์ จะปิดให้บริกำรก่อนเวลำออกเ ดินทำง  (90) นำท ี 
ผูโ้ดยสำรจ ำเ ป็นตอ้งด ำเนินกำรให้เรียบรอ้ยภำยในระยะเวลำที่ไดร้ะบไุว ้ท ั้งน้ีไม่วำ่ในกรณีใดๆ  สำยกำรบินสงวนสิทธิในกำรปฏเิสธกำร
เดินทำง โดยไม่มีกำรคนืเงินคำ่ โดยสำรทีท่ำ่นไดช้  ำระไปแลว้  

 ไม่แสดงตนหรือยืนยนัควำมเป็นตวัทำ่นตอ่พนักงำนของสำยกำรบนิ 
 ไม่อำจแสดงเอกสำรไดอ้ย่ำงครบถว้นและถูกตอ้ง (เอกสำรกำรเดินทำงทีช่  ำรุดไม่สมบรูณ์จัดวำ่เป็นเอกสำรทีไ่ม่ถูกตอ้ง)  
 ส ำหรบัทำ่นตอ้งมีตรำอนุญำตเดินทำงเขำ้หรือออกนอกประเทศ (วซีำ่) ซึ่งจ ำเ ป็นตอ่กำรเดินทำงไปยงัสถำนทีต่ำ่งๆ   หรือ  เอกสำรกำรเจ้งเข ้ำ

แจ้งออก   หรือ  เอกสำรดำ้นกำรท  ำงำน Work Permit 
 กระท  ำกำรประทษุรำ้ยแกพ่นักงำนของสำยกำรบนิ หรือกอ่ให้เกิดควำมวุ่นวำย  ณ เคำน์ เตอร์ของสำยกำรบนิ หรือดูหมิ่น เหยียดหยำม

พนักงำนของสำยกำรบนิไม่วำ่โดยกำรกระท  ำหรือโดยวำจำ 
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 หำกรฐับำลหรือหน่วยงำนอ่ืนไม่อนุญำตให้ทำ่นเดินทำงหรือขึ้นเคร่ืองบนิ 
 หำกสำยกำรบนิเห็นควรวำ่ไม่สมควรแกก่ำรเ ดินทำงเ น่ืองจำกอำกำรเมำสุรำหรือมีลักษณะอำกำรที่เป็นอันตรำยอย่ำงเห็นได้ชดัในทำง

กำรแพทย์ และ/หรือ  หำกสำยกำรบินเห็นควรวำ่ไม่เหมำะสมในกำรเดินทำงโดยเหตผุลทำงกำรแพทย์ หรือเงื่อนไขทำงกำรแพทย์ของทำ่น
อำจกอ่ให้เกดิอนัตรำยตอ่สุขภำพแกผู่โ้ดยสำรอ่ืน 
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ขอ้ตกลงและเง่ือนไขการเดินทางท่องเท่ียวกบัเรา 

 จัดใหเ้ฉพาะลูกคา้ที่ประสงค์จะไปทอ่งเทีย่วตามรายการของทัวรท์ุกวนัเท่าน้ัน  หากท่านไมส่ามารถร่วมทัวร์ทุกวนั แค่สมคัรมาร่วมทัวร์

เพียงเพื่อการใช้ตัว๋เครื่องบินและที่พักในราคาพิเศษ  หากท่านไมแ่จง้ และปรากฏวา่ท่านไม่รวมทัวร์ในบางวนั ทางบริษัทจะคิดค่า

ด  าเนินการในการแยกท่องเท่ียวเอง 300 USDต่อท่าน  (ก่อนซ้ือทัวร์ จะต้องแจง้ความประสงค์ที่เป็นจริง เพื่อทางผู้จัดจะไดคิ้ด

ค่าบริการที่เหมาะสม)   หมายเหตุ หากการไปพบเพื่อนหรือญาติหรือไปติดต่อธุรกิจหรือท่องเที่ยวอิสระ ท าหลังจากที่รายการเสร็จสิ้ นในแต่ละ

วันแลว้ ไม่เป็นเหตุที่ทางผูจั้ด จะตัดการใหบ้ริการท่านแต่อย่างใด  

 ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายใหแ้ก่ท่านที่ตอ้งใชร้ถเข็น หรือ มีโรคประจ าตัวบางอย่าง หรือ ทอ้งอ่อนหรือท ้องแก่มาก หรือ มีเด็กอายุ 1-2 ปี 

หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุสงฆ์ หรือ นักบวช (ก่อนซื้ อทัวร์ จะตอ้งแจ้ง เพื่อหาขอ้ตกลงร่วมกัน เพราะเราค านึงถึงความปลอดภัยและเพื่อสรา้ง

ความสุขแก่คณะผูเ้ดินทาง)   

 ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผูเ้ดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเขา้ประเทศเกาหลีใตเ้พื่อไปท างาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว  

 การเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวในทุกการเดินทางอาจเกิดการเปลี่ยนแปลง  ดังน้ี  รายการท่องเที่ยว เมนูอาหาร โรงแรมที่พัก รถทัวร์ในแต่ละ

วันที่ไดจั้ดเตรียมไว ้(ทั้งช่วงน าเสนอ ช่วงสรุป และช่วงเดินทางจริง) ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง  โดยพยายามที่จะตามรายการ

สรุปใหต้รงมากที่สุด หรือในระดับ หรือในคุณภาพที่ใกลก้ันมากที่สุด 

 ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายที่ เกิดกับชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย ความตาย อุบั ติเหตุต่างๆ  สูญหายในทรัพย์สิน

หรืออย่างอื่น การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวัติ  และอื่นๆ ที่เกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม  

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน ( ความสูญหายหรือ

เสียหายของสัมภาระ ความล่าช ้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจาก

สายการบินพิจารณาสถานการณ์แลว้ว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัย  เป็นตน้  โดยจะ

ปฏิบัติตามเง่ือนไขและขอ้จ ากัดความรับผิดชอบของแต่ละสายการบิน )  บริษัทขนส่ง  รถโดยสาร  เรือบริการ หรือ หน่วยงานที่ใหบ้ริการ  ที่จะ

ส่งผลท าใหเ้สียเวลาหรือยกเลิกรายการท่องเที่ยวทัวร์บางรายการหรือทั้งหมด  ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกรอ้งค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้ น 

ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรูส้ึก และค่าใชจ่้ายที่บริษัทจ่ายไปแลว้ เป็นต้น   ขอใหท้ราบว่า  ผูจั้ดจะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะ

ประสานงานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้ แต่จะไม่คืนเงิน  

 มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มีสิทธิ์ในการใหค้ าสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนผูจั้ด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของผูจั้ดก ากับ  

 ผูจั้ดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช ้จ่ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการช าระค่าทัวร์ในลักษณะเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ เช่น ไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข ้าออกเมือง เอกสาร

เดินทางไม่ถูกตอ้ง การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ   ไม่รับประทานอาหารบางมื้ อ ไม่เที่ยวบางรายการ เป็นตน้ 

 ขอความร่วมมือในเรื่องความประพฤติของคนเดินทางหากผูจั้ดหรือตัวแทนของประเทศที่ท่านไดเ้ดินทางมา เดินทางไปสู่ หรือเดินทางผ่าน  เห็นว่า

ผูโ้ดยสารประพฤติตนที่อาจก่อใหเ้กิดอันตรายต่อผูเ้ ดินทางอื่นๆ หรือทรัพย์สิน หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน)  หรือไม่

ปฏิบัติตามค าชี้ แจงของเจา้หน้าที่ (ตัวแทน) ทางผูจั้ดอาจใชม้าตรการตามที่ เห็นสมควรเพื่อป้องกันไม่ใหค้วามป ระพฤติดังกล่าวด าเนินต่อไป ซึ่ง

รวมไปถึงการยับยั้ง และปฏิเสธใหบ้ริการ 

 การชอ้ปป้ิงการเลือกซื้ อของนักท่องเที่ยว เป็นส่วนหน่ึงของการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวประเทศเกาหลี ใต ้ซึ่งเป็นแหล่งชอ้ป ป้ิงที่คนไทย

ชื่นชอบ   โปรแกรมทัวร์อาจจะมีการรายการพาไปช ้อปป้ิงยั งสถานที่ ต่างๆ โดยการเลือกซื้ อของทุกอย่างเป็นเรื่องการตัดสินใจส่วนตัวเสมอ   และ 

ทางผูจั้ดขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกการซื้ อของท่าน 

 กระเป๋าลูกคา้ตอ้งยอมรับในความเสี่ยงของกระเป๋าทุกใบของตัวเอง (ท่านสามารถเลือกซื้ อประกันเพิ่ม เกี่ยวกับสัมภาระกระเป๋า  เพราะสายการบิน

มีก าหนดการจ ากัดความรับผิดชอบต่อสัมภาระ)  ทางทัวร์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าชา้ อุบัติเหตุ ที่เกิดจากกรณีใดๆ ทั้งสิ้ น   ซึ่ง
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ลูกค้าตอ้งเขา้ใจว่า โดยปกติทุกฝ่าย เช่น คนขับรถ  มัคคุเทศก์ หรือ หัวหน้าทัวร์  ถึงแมจ้ะพยายามในการดูแลและระวังเรื่องสัมภาระกระเป๋า

เดินทางลูกคา้ 

ผูร้่วมเดินทางตกลงปฏิบัติตามขอ้ก  าหนดและเง่ือนไขการเดินทางน้ีทุกประการและในกรณีมีขอ้พิพาท ให้ถือค าตดัสินของผูจ้ดัเป็นท่ีสิ้นสุด 

 


