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Beautiful Korea  เกาหลี 5 วัน จัดเต็มตลอดสิงหาคม17 

จ ำนวนวนั รำคำเร่ิม (บำท) เดินทำง สำยกำรบิน กรุ๊ปคณะ ปกติ 

   5 วัน 12,555 สิงหาคม 2017 Budget Airlines 25-30 ท่ำนต่อคณะ 

เลอค่า ! เท ีย่ว ชอ้ป แชะ ครบ สมัผสับรรยากาศก่อนฤดใูบไมเ้ปล่ียนสี  
สิงหา ชอ้ปมนัส ์ช่วงซมัเมอร ์สง่ทา้ย GRAND SALE ลดทัว่ประเทศ 

โปรแกรมท่องเทีย่ว  ภเูขาส่ีฤด ูอทุยานแห่งชาติโซรัคซาน (สวิสเซอร์แลนด ์เกาหลี) -  เกาะนามิ - หนกุหนานปั่นเรียวไบท ์

Rail Bike - สวนเทพนยิายเกาหลี Jade Garden - ถ า้เหมืองทอง “ ควังเมียง “  ผจญภัยไปกับถ า้พิพิธภัณฑท์ี่มีชีวิตใน

แบบหลากมิติและสีสัน - ดินแดนแห่งความสนกุหฤหรรษ์และไฮเทคเต็มรปูแบบ ดว้ยบัตร Magic Pass @สวนสนกุล๊อต

เตเ้วิลด ์ พิพิธภัณฑพ้ื์นบา้นเกาหลี Lotte World Folk Museum เขา้สู่ โลกเทพนยิาย  Lotty's Kidstoria – ผ่านถนนเซจอง - 

ผ่านชมบลเูฮ ้าส ์– แต่งชดุ พ้ืนเมืองฮันบกถ่ายรปู – พระราชวังโบราณ – ศนูยโ์สมเกาหลี – เคร่ืองส าอางเกาหลี– ภ ู

เขานมัซาน หอยคอย N Tower - ย่านแฟชัน่ฮิปเมียงดอง   

Hot สดุสดุ “Seoullo 7017” สะพานลอยฟ้า ไอคอนนิคแห่งใหม่กรงุโซล 
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อาหาร เมนจัูดเต็มเพ่ือสขุภาพหลากหลายไม่ซ า้กัน #ไก่ทัคคาลบี้  #บาร์บีคิวไฟหรือบลโูกกิ  #หม้อไฟเห็ดโพซดชาบู  #

ไก่ต ุ๋นโสม  #หมูย่างคาลบี้  #ขา้วย าบิบิมพับ+หมอ้ไฟ 

 

Itinerary  Beautiful Korea  เกาหลี 5 วัน จัดเต็มตลอดสิงหาคม17 

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 12,555 สิงหาคม 2017 Budget Airlines 25-30 ท่ำนต่อคณะ 
วนัเดินทำง 5 วนั 3 คืน (พกั 1 คืน @คงัวนัโด + พกั 2 คืน @ กรุงโซลหรือเคียงกโีด) 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 
Jeju Air (7C) 7C2204 0045 0805 7C2203 1930 2345 
Jeju Air (7C) 7C2206 0150 0910 7C2205 2035 0050+1 
T’way (TW) TW102 0125 0835 TW101 2005 0010+1 

 

วัน รายการท่องเทีย่ว B L D 

วนัแรก สนำมบนิสุวรรณภูมิ    - - - 

วนัทีส่อง สนำมบนินำนำชำติอินชอน ประเทศเกาหลีใต ้– เ กำะดงัของในหมู่นักทอ่งเทีย่ว “ เกำะนำมิ “ – มหัศจรรย์วนั
พกัผ่อนกบัมหำสนุกเ รียวไบท์ – สวนหยกเกำหลีหรือJade Garden – ทำ้ทำย ! ทำงเดินลอยฟ้ำเหนือ
ทะเลสำบ   
 ล้ิมลองเมนูดงัตามละคร Winter Love Song “ ทคัคาลบ ี “   
 พกัทีจ่ังหวดัคงัวอนโด 1 คนื (รีสอร์ท) บางรีสอร์ทมีห้องอาบน ้ าแร่รวมบริการ (ช  าระเพิ่ม) 

- X X 

วนัทีส่ำม คงัวอนโด –  อุทยานภูเขาส่ีฤดูโซรคัซาน (สวสิเซอร์แลนด์เกาหลี)  ขอพรวดัดงัชนิฮึงซา  – เทีย่วถ ้ำเหมืองทอง 
“ควงัเมียง“  ผจญภยัไปกบัถ ้ำพิพิธภณัฑ์ทีม่ีชวีติในแบบหลำกมิติและสีสนั  – กรุงโซล – ศูนย์ เคร่ืองส าอางเวช

X X X 

http://www.visitkorea.co.kr/
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ส าอาง – ภูเ ขานัมซานหอคอย N Tower  สายเคเบิ้ล Love Rock Cable (คา่บตัรลิฟทข์ึ้น สู่จุดชมววิบนหอคอย 
ไม่รวมไวใ้นคา่ทวัร์)  
 เมนูหมูย่างคาลบ ีอาหารพื้นเมืองเกาหลีป้ิงย่างบนเตาถ่าน 
 พกัทีก่รุงโซลหรือเคยีงกโีด 2 คนื  (พกัระดบั 3 ดาวเกาหลี) 

วนัทีส่ี่ กรุงโซล – ศูนย์โสมเกาหลี – เยี่ยมชมพระราชวงัถ็อกซคูุง –  เ ดินเลาะถนนเลียบก  าแพงหินสีน ้ าตาลเทา
สวยงาม  – ผา่นถนนเซจอง – ผ่านชมบลูเฮาส์ –  ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู  – เรียนรูว้ธีิการท  าคมิบบั (ขา้วห่อสาหร่าย) 
+ ฟรี!!! แตง่ชดุฮนับก – ย่านแฟช ัน่สุดฮิปเมียงดอง " ถนนแฟช ัน่ของเกาหลี "  –  เที่ยวครบสูตร ด้วยบตัร 
Magic Pass Ticket สวนสนุกล็อตเตเ้ วลิด์ กบัเคร่ืองเล่นหลำกชนิดท ัง้ในร่มและกลำงแจ้ง  เอ็ดเวนเจอร์
กบักำรผจญภัยตำ่งๆ หรือจะขำ้มสะพำนไปย ังเกำะมหัศจรรย์ Magic Island ทีเ่ต็มไปดว้ยเกำะแห่งกำร
คน้หำ ต ัง้อยู่ใจกลำงทะเลสำบ เ ยี่ยมชมพิพิธภณัฑ์พื้นบำ้นเกำหลี Lotte World Folk Museum  โลก
เทพนิยำย  Lotty's Kidstoria ไม่มีทีไ่หนในเกำหลี ที่คณุจะไดย้อ้นวยักลับไปสมัผสัและชิกแช๊ะถ่ำยรูป
ควำมอลงักำรของส่ิงมหัศจรรย์ทีอ่ยู่ตรงหน้ำของคณุ  และ ขบวนพำเหรดโชว์สุดอลงักำร (ตำมรอบจัดแสดง
ของทำงสวนสนุก)   
 พกัทีก่รุงโซลหรือเคยีงกโีด 2 คนื  (พกัระดบั 3 ดาวเกาหลี) 

X X - 

วนัทีห่้ำ กรุงโซล  – ศูนย์น ้ ามนัสนเข็มแดง Red Pine –  ดิวตี้ฟรี – “Seoullo 7017”  สะพำนลอยฟ้ำ ไอคอนนิคแห่ง
ใหม่กรุงโซล – แวะซือ้ของฝากตดิไมต้ดิมือทีศู่นย์รวมของพื้นเมือง (ละลายเงินวอน) – สนามบินนานาชาตอิิน
ชอน – กรุงเทพฯ 

X X - 

อาหาร เมนูจัดเตม็เพื่อสุขภำพหลำกหลำยไม่ซ  ้ำกนั #ไกท่คัคำลบี้  #บำร์บคีิวไฟหรือบลูโกก ิ #หมอ้ไฟเห็ดโพซดชำบ ู #ไกตุ่๋นโสม  #หมูย่ำง
คำลบี้  #ขำ้วย  ำบบิมิพบั+หมอ้ไฟ 
 

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  F   Jeju Air (7C) หมำยเลข   3-4 

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

การอนุญาตให้ทา่นผา่นดา่นตรวจคนออกนอกประเทศไทย และ ผา่นดา่นตรวจคนเข้าประเทศเกาหลีเพื่อการทอ่งเท่ียว เป็น
อ านาจของเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้ออกเมอืงของประเทศไทยหรือประเทศเกาหลีในการพิจารณาและอนุญาตให้เดินทางออกจาก
ประเทศไทย หรือ ให้พ  านักอยูใ่นประเทศกาหลีใตเ้พื่อการทอ่งเท่ียว ทางผูจ้ดัไมม่อี านาจและไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได้ 

**หากทา่นตอ้งซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศ (เคร่ืองบิน รถทวัร์, รถไฟ) เพื่อไปและกลบักรุงเทพฯ**  
** กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาเ ดินทางได ้ ** 
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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 – คังวันโด เชำ้ กลำงวนั เย็นหรือค  ำ่ 

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

ออกเดินทำงสูป่ระเทศเกำหลีใต ้ โดยสำยกำรบิน   JEJU AIR (7C), T’way (TW)  
บำงสำยกำรบินมชุีดกล่องสแน็คบล็อกให้ผู้โดยสำรบนเคร่ืองบิน และมบีริกำร Air Cafe จ  ำหน่ำย  อำหำร เคร่ืองด่ืม และขนมคบเคีย้ว 

เชา้ ICN Landing  ถึงสนามบนินานาชาตอิินชอน หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้   
รถโคช๊พาทา่นขา้มทะเลตะวนัตกด้วยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพื่อความหวงัในการรวมชาตทิี่ยาวกว่า 4.42 กม.  มี
ยอดโดมสูง 107 เมตร  ไปยงัจุดหมายปลายทางการทอ่งเทีย่วของวนัน้ี 

เชา้ เกาะนามิ (Nami) นั่งเรือเฟอร์ร่ีที่ทา่เรือข ้ามฟากไปยงัเกาะนามิ (Nami) สถานทีโ่ร
แมนตกิอีกแห่งหน่ึงส าหรับคู่รักคู่หนุ่มสาว ครอบครวั เพื่อนๆ เกาะนามิมี รูปร่าง
เหมือนใบไมท้ี่ลอยอยู่   ณ ทีแ่ห่งน้ี  ท่านสามารถเชา่จักรยานหรือมอเตอร์ไบทเ์ทีย่ว
รอบเกาะ เดินเล่นชมสวนเกาหลี คาราวะสุสานนายพลนามิ  เดินผา่นกลางแมกไมแ้ห่ง
สวนสนทีสู่งเสียดฟ้าเพื่อสุขภาพ ผา่นดงตน้สน ดอกสน ตน้เกาลดั เลือกนั่งทีม่า้นั่งขา้งชายฝ่ังเพื่อชมบรรยากาศโรแมนตกิใต ้
เงาไม้ มองดูพนั ธ์ุสตัวต์า่งๆ  เ ชน่นกกระจอกเทศ กระต่าย กระรอก เป็ด กวาง ได้เวลา
สมควร นั่งเรือกลบัมายงัฝ่ัง    

เทีย่ง ลิ้มลองเมนูดังตามละคร Winter Love Song “ ทคัคาลบี “  หรือไกบ่าร์บคีวิผดั
ซอสเกาหลีแห่งเมืองชนุชอน  
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บา่ย หนุกหนานกับการป่ันเรียวไบท์ (Rail Bike)  บนรางรถไฟกบัประสบการณ์ ทีอ่ยากจะหาได ้ป่ันจักรยานเรียวไบท ์บน
รถราง ที่มีความงดงามและเสน่ห์ธรรมชาติทีห่าได้ยาก ไม่วา่ จะเป็นการผ่าน ล าธาร ทุ่งนา แปลงผกั ทิวสน ตน้ไมด้อกไม ้
ตลอดเสน้ทาง ทา่มกลางความโรแมนตคิ สุด สุด    

สวนหยกเกาหลี   หรือ Jade Garden สวนสวยภายใตค้อนเซปต ์" Small Europe in the Forest”  สวนพฤกษชาติที่
ถ่ายทอดธรรมชาติดว้ยการจัดดอกไม้ในธีมทีแ่ตกต่างกนักว่า 24 ธีม  ภายใตค้วามสง่างามของสถาปัตยกรรมแบบยุโรป 
ครอบคลุมพื้นที่กว่า 160,000 ตารางเมตร และตน้ไม้นานาพรรณกวา่ 3,000 ชนิด   เช่น ตน้โรโดเด็นทรอนตน้เมเป้ิลไอริส 
และพุ่มไมสี้ฟ้า  ปกคลุมด้วยตน้ไมห้นาทึบตามธรรมชาต ิ  อิสระให้ทา่นเดินเล่นตามสไตล์  เ ชน่ ที ่ เ กาะสมุนไพรเ วนิซ  
พิพิธภณัฑ์สมุนไพร พิพิธภณัฑ์พืชสมุนไพร  รา้นอโรมา หมู่บา้น Un Petite Village 
ศูนย์บ  าบดั รา้นอาหารสมุนไพร รา้นสินคา้สมุนไพรประเภทตา่งๆ เพลิดเพลินกบัขนม
ขบเคี้ยวและเคร่ืองด่ืม หรือเลือกซือ้ของทีร่ะลึก 

ท้าทาย ! ทางเดินลอยฟ้าเหนือทะเลสาบ  อีกหน่ึงแหล่งท่องเทีย่วของเมืองชุน
ชอนทีไ่ด้รบัความสนใจเป็นอย่างมากจากชาวเกาหลี  ท่านจะได้สมัผสัความตืน่เตน้ 
เสมือนท่านเดินบนทอ้งฟ้าเหนือทะเลสาบ ทางเดินกระจกแกว้น้ีเหมาะส าหรบัการ
แชะถ่ายภาพเพื่อบนัทกึความทรงจ า  ทางเดินลอยฟ้ากระจกใสน้ี อยู่สูงเหนือพื้นผิว
น ้ าประมาณ 12 เมตร เมื่อเราเดินไปจนสุดปลายทางของทาง เราจะพบกบัลานกวา้ง
แบบวงกลม และจะรูสึ้กตืน่ เตน้มากขึ้ น หากเรามองวิวผ่านพื้นกระจกใสไปย ัง
ดา้นล่าง เปรียบเหมือนเราก  าลังเดินอยู่บนทอ้งฟ้าในขณะเดียวกนัเ รากรู็สึ้กวา่ก  าลัง
จะตกลงน ้ า ! 

ค  า่ เมนูหม้อไฟชาบูเห็ด คลา้ยการตม้รวมมิตรสุกี้หมอ้ไฟ  ประกอบไปดว้ยเน้ือหมูสไลด์ ผกัและเห็ดและวุน้เสน้เกาหลี   
หลงัจบรายการทอ่งเทีย่ว ค  า่คนืน้ี...ขอส่งทกุทา่นกลบัเขา้ทีพ่กั  

พกัคังวอนรีสอร์ท 1 คืน   พกัผ่อนกนัทีรี่สอร์ท  Daemyung, Hanwha, I-Park (Resort) หรือ เทยีบเทา่  (ค่ำอำบน  ำ้แร่ทกุ
ชนิดมีค่ำใช้จ่ำย  โดยได้รับส่วนลดเป็นพิเศษสุด)  ห้องพกัค  า่คนืน้ี  อาจจะบริการเป็นแบบออนดอล (ออน คือ ความอบอุ่น 
ดอล คอื กอ้นหิน) หรือ ห้องนอนแบบนอนบนพื้นสไตล์เกาหลี ชาวเกาหลีนิยมนอนหลบับนพื้นมากและจะน าผา้ปทูีน่อนที่
เรียกวา่ “โย” และผา้ห่มทีเ่รียกวา่ “อีบลู” พรอ้มหมอนสุขภาพหรือหมอนตามชอบใจ เพียงสามชิน้เพื่อการพกัผอ่นยามค  า่คนื 
การอาบน ้ าแร่รวมสไตล์เกาหลี จะตอ้งเตรียมใจเร่ืองการแกผ้า้ออกหมด ไม่มีการนุ่งผา้เชด็ตวั (ตอ้งตดัความอายออกไป) เมื่อ
อาบน ้ าแร่ธรรมชาตแิลว้ทา่นจะรูสึ้กผอ่นคลาย ตวัเบาสบาย  นอกจากส่วนทีเ่ป็นน ้ าแร่ในร่ม ยงัมีสวนน ้ าในร่มและกลางแจ้งที่
ให้ไดส้นุกกบับอ่แชน่ ้ าแร่หลายๆ แบบ โดยสามารถสวมใส่ชดุวา่ยน ้ าลงไปได ้

 

DAY วันทีส่าม   คังวันโด - กรุงโซล  เชำ้ กลำงวนั เย็นหรือค  ำ่ 

3  x x x 
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เชา้  อาหารเช้า แบบอเมริกันเกาหลี ชุด หรือ เซมิ ที ่ห้องอาหารรีสอร์ท หรือ 

โรงแรม 
 เช้า อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน  เดิน ชมวนอุทยานแห่งชาติโซรัคซาน 

(Soraksan)  ถ่ายรูปคูก่บัอนุสาวรีย์หมีเส้ียวพระจันทร์  เดินชมความงามของวน
อุทยานแห่งชาติภูเขาโซรัคทีไ่ดข้ึ้นชือ่วา่เป็นภูเขาส่ีฤดูภูเขาโซรคัหรือภูเขาหิมะ
ต ัง้อยู่ใจกลางภูเขาแทแบคซึ่งทอดยาวไปถึงเขาคมึคงัของประเทศเกาหลีเหนือมีเทอืกเขา ป่าไม ้ หุบเขา สายน ้ า ทะเลสาบ หิน
รูปร่างต่างๆ ที่สวยงามซึ่งเกดิขึ้นเองตามธรรมชาติทีห่าดูไดย้ากยิ่ง พรอ้มนมสัการพระพุทธรูปปางสมาธิองค์มหึมาต ั้งอยู่
กลางแจ้งสรา้งขึ้นเพื่อสวดออ้นวอนให้คาบสมุทรเกาหลีไดร้วมเป็นหน่ึงเดียวกนั และเดินขา้มสะพานช  าระจิตใจเพื่อไปยงัวดั
ชนิฮนัซาวดัเกา่แกก่ว่าพนัปี สรา้งในสมยัอาณาจักรชิลล่า   และย ังมีระฆงัอันเกา่แก ่ 1400 ปี ต ัง้อยู่ภายใน  (ไม่รวมค่าบัตร 
Cable Car  กระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่จุดชมวิวของอุทยาน) 

13.00 น. เมนูหมูย่าง คาลบี Pork KALBI อาหารพื้นเมืองเกาหลีป้ิงย่างบนเตาถ่านทีเ่ล่ืองชือ่และรูจ้ักกนัดีท ัว่โลก  

บา่ย ถ ้าเหมืองทอง  “ ควังเมียง ” เทีย่วถ ้ าเหมืองทอง “ ควงัเมียง “  ผจญภยัไปกบัถ ้าพิพิธภณัฑ์ทีม่ีชีวติในแบบหลากมิตแิละ
สีสนั (เ ปิดตวัใหม่) สถานทีแ่ห่งน้ีเป็นเหมืองขุดทองของญีปุ่่นในอดีต   หลงัจากหมด
ยุคการล่าอาณานิคม เหมืองทองแห่งน้ีจึงถูกปล่อยทิ้งร้าง ปัจจุบนัทางการเกาหลีได้
ปรบัปรุงและพัฒนาถ ้าแห่งน้ีให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ถ ้ าแห่งน้ี จึงถือได้วา่เ ป็น
พิพิธภ ัณฑ์ มรดกแห่งความสร้างสรรค์และอนุ รักษ์  ย ังเ ป็น สถานที่ส าคญัทาง
ประวตัิศาสตร์ มีความลึกถึง 8  ช ัน้ (อนุญาตเขา้ชมแค ่2 ช ัน้บน)  ภายในถ ้ ามีความยาว
ถึง 275 เ มตร จะแบ่งออกเป็นห้องๆ โดยได้รับการออกแบบจากศิลปินชื่อดังท ั่ว
ประเทศเกาหลีใต ้เ ชน่ ห้องแห่งแสงสวา่งและความมืด, ห้องสวนสวยธรรมชาติ, ห้องจัดงานเ ล้ียง ประชมุสมัมนา, ห้อง
พิพิธภณัฑ์สตัวน์ ้ า, ห้องถนนสีทองหรือเสน้ทางแห่งความมัง่ค ัง่และสุขภาพดี, ห้องน ้ าตกสีทองทีม่ีความสูง 3.6 เมตรและ
กวา้งถึง 8.5 เ มตร, ห้องพระราชวงัทองค  า, ห้องจัดแสดงโครงสรา้งของถ ้าควงัเมียง และห้องจัดแสดงไวน์ ไวน์คุณภาพดีที่
น ามาจัดแสดงมาจากท ัว่ประเทศเกาหลีใต ้ทา่นสามารถชมิและเลือกซื้อไวน์ไดจ้ากทีน่ี่  หากคุณเป็นแฟนคลบัของภาพยนตร์
เร่ืองเดอะฮอบบิท และเดอะลอร์ดออฟเดอะริงส์ คณุจะไดพ้บกบัประตมิากรรมตวั “กอลลมั”ทีส่่งตรงมาจากผูก้  ากบัของเร่ือง 

นอกจากน้ีแลว้ทา่นสามารถน าขวดพลาสติกไปเตมิน ้ าแร่จากธรรมชาติภายในถ ้ าไดฟ้รี ได้เวลาสมควร เดินทางเขา้เมือง
หลวงกรุงโซล  ทีม่ีประชากรถึง 1 ใน 4 ของประเทศ  มีตกึ 63 ช ัน้  ตกึที่สูงทีสุ่ด  มีแม่น ้ าฮนัไหลผา่นใจกลางเมืองหลวงของ

กรุงโซล   ศูนย์เคร่ืองส าอางเวชส าอาง  ให้ทา่นเลือกซือ้คอสเมตกิหลากยี่ห้อคณุภาพทีผู่ห้ญงิชาวเกาหลีท ั้งสาวท ั้งไม่สาว 
ลว้นให้ความส าคญักบัเร่ืองผิวหน้าค่อนข ้างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มบ  ารุงผิวพื้นฐ าน Skin Care และเคร่ืองส าอางผสม
สมุนไพร @ศูนย์เวชส าอางเคร่ืองส าอาง   

ค  า่ เมนูเปิบพิสดาร-ไก่ตุ๋นโสม อาหารวงัในสมยักอ่น เชือ่กนัวา่บ  ารุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟทา่นละ 1 ตวั ในหมอ้ดินรอ้น   
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หลงัอาหารค  า่  ภูเขานัมซาน  หอคอย N Tower  สายเคเบ้ิล Love Rock Cable   พาทา่นขึ้นภูเขานัมซาน Namsan – ภูเ ขาเพียงลูก
เดียวใจกลางเมืองหลวงและอิสระถ่าย รูปคูห่อคอย N Tower เ ป็น 1 ใน 17 
หอคอยเมืองที่สูงทีสุ่ดในโลก  สูงถึง 480 เมตรเหนือระดับน ้ าทะเล สถานที่
ละครหนังเกาหลีหรือหนังไทยสไตล์เกาหลีมาถ่ายท  ากนั (ความเชือ่: เตรียมแม่
กญุแจลูกกญุแจเพื่อไปล็อคกญุแจคู่รกั ณ Love Rock Cable  ซีง่เชือ่กนัวา่ ถ้า
ใครขึ้นมาคลอ้งกญุแจและโยนลูกกุญแจทิง้ไป คูร่กั คู่ครอบครัว คูเ่พื่อน คูพ่ี่น้อง คูม่ิตรนั้ นจะมีความรกัทีย่ ั่งยืนหรือไม่มีใคร
มาพรากจากกนัได)้  (ค่าบัตรลิฟท์ขึ้นสู่จุดชมวิวบนหอคอย  ไม่รวมไว้ในค่าทัวร์) 

หลงัจบรายการทอ่งเทีย่ว ค  า่คนื น้ี...ขอส่งทกุท่านพกั  พาทา่นเข ้าเช็คอินที่พกั ณ โรงแรม  Seoul  Galaxy, Seoul L'Art,  

Co.Op City,  Benikea CS, Bliss, Charis   หรือเทยีบเทา่ (3 ดาวเกาหลี)  
 

DAY วันทีส่ี่   กรุงโซล  เชำ้ กลำงวนั เย็นหรือค  ำ่ 

4  x x - 

เชา้ อาหารเช้าแบบอเมริกันเกาหลี ชุด หรือ เซมิ ที ่ห้องอาหารโรงแรม 

เชา้  เยี่ยม ศูนย์โสมเกาหลี   ทกุทา่นจะไดรู้จ้ักสมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแห่งมวลสมุนไพร  เพราะเกาหลีใตเ้ป็นประเทศที่มี
การผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเ ป็นอนัดับ 1 ของโลก  ซึ่งใครใครทีไ่ดม้าเทีย่วกจ็ะชื่น
ชอบหาซือ้เ ป็นของฝากเพราะราคาที่ถูกว่าเมืองไทยและคณุประโยชน์นานัปการ เช่น 
ชว่ย เสริมความแข็งแรงให้แกร่ะบบย่อยอาหารและปอด ชว่ยท  าให้จิตใจสงบและเพิ่ม
พละก  าลงัโดยส่วนรวม  สรรพคณุทางการแพทย์ ชว่ยบ  ารุงหัวใจ ป้องกนัโรคหัวใจขาด
เลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง  

  เยี่ยมชมพระราชวังถ็อกซูคงุ ซึ่งมีส่ิงกอ่สรา้งทีน่่าชมเป็นอนัมาก เชน่ ประตหูลักแทฮนัมุน (Daehangmun Gate) พระที่
นั่งชงุวาจอนและทอ้งพระโรง และซกโชจอน (Soekjojeon) อนัเป็นส่ิงกอ่สรา้งแบบตะวนัตกแห่งเดียวในบรรดาพระราชวงั
ตา่งๆ ในเกาหลี ซกโชจอนแห่งน้ีเป็นทีต่ ัง้ของพิพิธภณัฑ์พระราชวงั ซึ่งเป็นที่
เกบ็ส่ิงของทีใ่ชใ้นพระราชวงัในสมยัราชวงศ์โชซอน นอกจากน้ียงัมีพิพิธภณัฑ์

ศิลปะถ๊อกซกูงุ ซึ่งแสดงผลงานทางศิลปะสมยัใหม่มากมาย   พาท่านเดินเลาะ
ถนนเลียบก าแพง  หินสีน ้ าตาลเทาสวยงาม (Stonewall Street) ขา้งพระราชวงั  
ทีข่ึ้นชือ่เร่ืองความสวยงามและโรแมนตกิสายหน่ึงในกรุงโซล  สองขา้งทางของ
ถนนแห่งน้ีจะเรียงรายไปดว้ยตน้กงิโกะ (แปะก๊วย) ที่ปลูกไวเ้ลียบไปกบัความโคง้ของเสน้ถนน  ภายในถนนแห่งน้ี ยงัเป็น
ทีต่ ัง้ของโรงละคร โบสถ์ พิพิธภณัฑ์ศิลปะ และรูปป้ัน 3 มิต ิ จางดอกแด (Jangdockdae) อยู่ตรงบริเวณลานน ้ าพุหน้า
พิพิธภณัฑ์ศิลปะแห่งกรุงโซล  ในช่วงใบไมร่้วง ถนนแห่งน้ีจะเปล่ียนเป็นสีเหลืองสะพรัง่ นั่งรถผ่านถนนสายส าคัญเช่นถนน
ใจกลางเมือง “เซจองโนะ” และถนนที่มีการเปิดปิดเป็นเวลา-สถานที่ตั้งท  าเนยีบและบลูเฮาท์หรือบ้านประจ  าต  าแหน่ง
ประธานาธิบดี     
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เทีย่ง เมนูบาร์บีคิวไฟหรือบลูโกกิ  เป็นเน้ือหมูสไลด์หมกัซอสคนัจังและเคร่ืองปรุงรส ผดัย่างขลุกขลิกบนกะทะ  

บา่ย ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู เพื่อนทีดี่ในการด าเนินชีวติ ! “ ฮ๊อกเกต็นามู ” ตน้ไมช้นิดน้ี เจริญเตบิโตในป่าลึกบนภูเขาทีป่ราศจาก
มลภาวะและระดบัสูงเหนือน ้ าทะเล 50-800 เ มตร เมล็ดของพนัธ์ุฮ๊อกเกต็น้ี...ชาวเกาหลีรุ่น
ใหม่นิยมน ามารบัประทานเพื่อชว่ยดูแลตบัให้สะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็งไม่ถูก
ท  าลายจากการด่ืมแอลกอฮอล์ กาแฟ บหุร่ี สารตกคา้งจากอาหารและยา       

 เรียนรู้วิธีการท าคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) อาหารง่ายๆๆทีค่นเกาหลีนิยมรับประทาน 
คมิ แปลวา่ สาหร่าย บบั แปลวา่ ข ้าว จะเป็นแทง่ยาวๆ แลว้เคา้กจ็ะหั่นเป็นชิน้ๆพอดีค  า จ้ิม
กะโชยุญ ีปุ่่ นหรือวาซาบิกไ็ด ้จำกนั้ นเชิญทำ่นร่วมเป็นส่วนหน่ึงของชำวเกำหลีโดยกำรแตง่กำยชุดประจ ำชำตติ่ำงๆ (ชดุฮัน
บก) พรอ้มถ่ำยรูปเป็นทีร่ะลึก เพื่อไปอวดคนทำงบำ้น 

เมียงดอง " ถนนแฟช่ันของเกาหลี  "   อิสระชอ้ปป้ิงบริเวณเมียงดอง Myeongdong ถูกขนานนามวา่ " ถนนแฟช ัน่ของ
เกาหลี " แหล่งรวมความฮิปใหม่ ไม่ตกเทรน ! ราคาระดบักลางถึงสูงเมื่อเทยีบกบัตลาดทงแดมุน ห้างบตูกิหลากยี่ห้อต ัง้แตแ่บ
รนด์เนมต่างชาตถึิงเกาหลี ร้านเส้ือผา้มีสไตล์ห้องเล็กๆ  รา้น Creative Lifestyle  รา้นรองเทา้ รา้นท  าผม รา้นเคร่ืองประดับ 
รา้นคอสเมตกิ  รา้นกาแฟ รา้นไอศครีม รา้นขนม    

เย็น อิสระอาหารเย็นภายในสวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์เพ่ือความคุ้มค้า !   
 สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ พาท่านปล่อยความแก่และเติมเต็มความสุขของท่านด้วยบัตร Magic Pass Ticket  ซึ่ง

ทา่นสามารถเลือกเล่นเคร่ืองเล่นไดไ้ม่จ ากดัรอบ ทีดิ่นแดนแห่ง
ความสนุกหฤหรรษ์และไฮเทคเต็มรูปแบบทีส่วนสนุกล็อตเตเ้วลิด์ 
(Lotte World Adventure) สวนสนุกในร่มทีใ่หญท่ี่สุดในเกาหลี 
สนุกสนานกบัเคร่ืองเ ล่นหลากชนิดท ัง้ในร่มและกลางแจ้ง เอ็ดเวน
เจอร์กบัการผจญภัยต่างๆ เ ช่น Wild Wing, Wild Velley, Wild 
Jungle, The Adventure of Sindbad, The Conquistador, 
Flume Ride,The French Revolution, Jungle Adventure แล ะ 
Pharaoh's Fury ผจญภยัในโลกของซนิแบต สุดยอดความเสียวกบั
หอคอยไฮโดดรอป โรงหนังสามมิต ิ ไวกิง้ บอลลูน โอแดเซแฟน
ตาซ ีเป็นตน้ หรือจะขา้มสะพานไปย ังเกาะมหัศจรรย์ Magic Island ทีเ่ตม็ไปดว้ยเกาะแห่งการคน้หา ต ัง้อยู่ใจกลางทะเลสาบ 
หรือจะนั่งรถรางไฟฟ้าชมความงามของสวนสนุกท ัง้หมด  เขา้สู่โลกเทพนิยาย  Lotty's Kidstoria ไม่มีทีไ่หนในเกาหลี ทีคุ่ณ
จะได้ยอ้นวยักลบัไปสมัผสัและชิกแช๊ะถ่ายรูปความอลงัการของส่ิงมหัศจรรย์ที่อยู่ตรงหน้าของคณุ  เกมส์การละเล่นตา่งๆ  
รา้นขายอาหารรูปแบบตา่งๆ  รา้นขายของทีร่ะลึกเฉพาะของสวนสนุก ค  า่คนือนัแสนโรแมนตกิกบัเพื่อนหรือครอบครวัหรือ
หวานใจกบัความทรงจ าและความประทบัใจกบัขบวบพาเหรดโชว ์ (ตามรอบจัดแสดงของทางสถานที)่ 

ค  า่  หลงัจบรายการทอ่งเทีย่ว ค  า่คนืน้ี...ขอส่งทกุทา่นกลบัเขา้ทีพ่กั 
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DAY วันทีห้่า  กรุงโซล  - สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ เชำ้ กลำงวนั เย็นหรือค  ำ่ 

5  x x - 

เชา้ อาหารเช้าแบบอเมริกันเกาหลี ชุด หรือ เซมิ  ที ่ห้องอาหารโรงแรม 
 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 

ดิวตี้ฟรี (ปัจจุบนั เป็นทีนิ่ยมมาก เพราะ ดิวตร้ีฟรีประเทศน้ี มีถึง 5 บริษัทแข่งขนักนั)  เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง ณ  ห้าง
ปลอดภาษีล๊อตเตห้รือชนิเซเก  ให้ทา่นได้เลือกซื้อสินคา้แบรนด์เนมน าเขา้จากตา่งประเทศมากมายหลากหลายชนิด รวมท ั้ง
สินคา้แบรนด์เกาหลียอดนิยมทีช่าวเกาหลี ชาวจีน และชาวญีปุ่่น  นิยมมาเลือกซือ้หากนัมากมาย   

 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
ท  ากจิกรรมและจัดเทศกาล นิทรรศการตา่งๆ  ยงัมี ส่ิงอ านวยความสะดวกตา่งๆ  อาทิเชน่ ศูนย์ข ้อมูลนักทอ่งเทีย่ว รา้นกาแฟ 
รา้นอาหารวา่ง ขนม และ  รา้นขายของทีร่ะลึก อีกมากมาย และยงัมีบริการ Wifi ดว้ย ไม่วา่คณุจะมาตอนเชา้กจ็ะไดอ้ารมณ์นึง 
หรือจะมาชว่งตอนดึกบนสะพานกจ็ะเปิดไฟสเมือนสรอ้ยคอสีน ้ าเงิน ท  าให้ไดฟี้ลอีกแบบนึง เรียกไดว้า่มาเทีย่วไดท้กุเวลาเลย  

เทีย่ง เมนูบิบิมพพัหรือข้าวหม้อดินหลากสี  อาหารครบคุณคา่โภชนาและเป็นอาหารยอดนิยมทีค่นเกาหลีนิยมทานกนัมาก
ทีสุ่ด  เ น่ืองจากมีต  านานและความหมายทีดี่ในการไดร้บัประทาน  ชาวเกาหลีจะน าข ้าวสวยใส่ในหมอ้ดินรอ้น น าส่วนผสม
ตา่ง ๆ จัดเรียงบนขา้วสวย และบริการน ้ าซปุหมอ้ไฟเพื่อความคล่องคอ 

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 
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ค  า่ เดินทางถึงสนามบนิสุวรรณภูมิ 
 

รายการน้ี เป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยืนยนัจากผูจ้ัดอีกครั้งหน่ึง   สงวนสิทธิในเร่ืองเที่ยวบนิและตารางบนิสายการบนิ ราคา และ รายการ 
เปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนได ้ โดยมิตอ้งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  ผูจ้ัดจะไม่รบัผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ่้ายตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี เน่ืองจาก
เป็นการช  าระคา่ทวัร์ในลกัษณะเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ เ ชน่ ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข ้าเมือง -ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระท  าที่
ส่อไปในทางผดิกฎหมาย  เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง การถูกปฏเิสธในกรณีอ่ืนๆ   ไม่รบัประทานอาหารบางมื้อ ไม่เทีย่วบางรายการ เป็นตน้  

 

เมนูอาหารทัวร์ส าหรับคณะ (ภาพอาหารทีแ่สดงใชเ้พื่อประกอบความเขา้ใจ) 
ลิ้มลองเมนูดังตามละคร Winter Love Song “ ทคัคาล บี “  หรือไกบ่าร์บคีวิผดัซอสเกาหลีอาหาร
เล่ืองชื่อของเมืองชนุชอนหรือไกบ่าร์บคีวิผดัซอสเกาหลี  น าไก่บาร์บคีวิ ตกหรือขา้วเหนียวป้ัน มนัหวาน 
ผกัต่าง ๆ ลงผดัร่วมกบัซอสบาร์บีควิเ กาหลีในกะทะแบน วิธีการทานแบบเมี่ยงค  าไทยโดยห่อกบัผดักาด
เขียวเกาหลี เ มื่อทานไประยะหน่ึง จะน าขา้วสวยและสาหร่ายแห้งมาผดัรวมกบัทคัคาลบี เพื่อให้เกดิอาหาร
ชนิดใหม่คื่อทคัคาลบีโปคมึหรือขา้วผดัทคัคาลบีทีท่ ัง้หอมและน่าทาน เสริฟพร้อมเคร่ืองเคยีง เชน่ โอเด้ง
ปรุงรส กมิจิ และน ้ าซปุประจ าวนั   

 

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  
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   

 

เมนูบิบิมพพัหรือข้าวหม้อดินหลากสี  อาหารครบคณุคา่โภชนาและเป็นอาหารยอดนิยมทีค่นเกาหลี
นิยมทานกนัมากทีสุ่ด  เน่ืองจากมีต  านานและความหมายทีดี่ในการไดร้บัประทาน  ชาวเกาหลีจะน าขา้ว
สวยใส่ในหมอ้ดินรอ้น น าส่วนผสมตา่ง ๆ จัดเรียงบนขา้วสวย เวลาทานให้น าไข่ไกแ่ละซอสบบีมิพพัผสม
คลุกเคลา้กบัขา้วและส่วนผสมตา่ง ๆ ให้เนียนจนเขา้กนั ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัรสนิยมการทานของแตล่ะคน และ
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บริการน ้ าซปุหมอ้ไฟทานร่วมโตะ๊เพื่อความคล่องคอ อีกท ัง้เคร่ืองเคยีงคูโ่ตะ๊ 

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 

 

 

Price & Conditions  Beautiful Korea  เกาหลี 5  วัน จัดเต็มตลอดสิงหาคม17 

ราคานี้เป็นราคาส าหรับนักท่องเทีย่วชาวไทยหรือผู้ ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น (นักท่องเทีย่วต่างประเทศ โปรดเช็ค) 

จ ำนวนวนั รำคำเร่ิม (บำท) เดินทำง สำยกำรบิน กรุ๊ปคณะ ปกติ 

   5 วัน 12,555 สิงหาคม 2017 Budget Airlines 25-30 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 

 สงวนสิทธิในเ ร่ืองเที่ยวบินและตำรำงบินสำยกำรบิน รำคำ และ รำยกำร เปลี่ยนแปลงหรือสบัเปลี่ยนได้  โดยมิตอ้งแจ้งให้ทรำบ
ลว่งหนำ้ 

ในกรณีทีไม่ใช้ตัว๋กรุป๊แต่ตอ้งการจอยทัวร ์คิดท่านละ 8,900 บาท 

เด็ก 2-7 ปี :  หอ้งพัก = ผูใ้หญ่ 2 + เด็ก 1 ไม่มีเตียง |  เด็ก 8-12 ปี  เตียงเสริมหรือหอ้งครอบครัว 
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 
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-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 ำหรับหนังสือเดินทำงต่ำงด้ำวผู้เป็นเจ้ำของหนังสือเดินทำงจะต้อง

ท  ำเร่ืองแจ้ง เข้ำ-ออกด้วยตนเองก่อนจะย่ืนวีซ่ำ) สิทธ์ิกำรออกวีซ่ำขึ้นอยู่กับสถำนทูตเท่ำนั้น 
4. ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผดิชอบคำ่เสียหำยจำกควำมผดิพลำดในกำรสะกดชื่อ นำมสกลุ ค  ำน ำหน้ำชือ่ เลขทีห่นังสือเดินทำง  และอ่ืนๆ เพื่อใชใ้น
กำรจองต ัว๋เคร่ืองบนิ ในกรณีทีม่ิไดส่้งหน้ำส ำเนำหนังสือเดินทำง (พรอ้มท ัง้หน้ำเปล่ียนชือ่นำมสกลุ ถำ้มี) ให้กบัทำงผูจ้ัด 

 

 

Departure  สิงหาคม 2017 (ที่นั่งจ  ำกัดในแต่ละวัน จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 

เช็คอิน วันออกเดินทาง วันเดินทางกลับ 
ราคา/ท่าน
(บาท) 

ห้องเดี่ยว+ หมายเหตุ 

วนัพฤหัส 17 สิงหาคม 17 21 สิงหาคม 17 12,555 5,900  

วนัเสาร์ 19 สิงหาคม 17 23 สิงหาคม 17 12,555 5,900  

วนัพุธ 23 สิงหาคม 17 27 สิงหาคม 17 12,555 5,900  

วนัพฤหัส 24 สิงหาคม 17 28 สิงหาคม 17 12,555 5,900  

วนัเสาร์ 26 สิงหาคม 17 30 สิงหาคม 17 12,555 5,900  

วนัพุธ 30 สิงหาคม 17 03 กนัยายน 17 12,555 5,900  
 

อัตรา

ค่าบริการ
รวม   

ตำมรำยกำร:  ค่ำต ัว๋เคร่ืองบินช ัน้ประหย ัด กรุงเทพฯ – โซล  – กรุงเทพฯ  ไปกลับแบบหมู่คณะ ( ตำมวนัเวลำที่ระบุในต ัว๋
เคร่ืองบนิ )  พรอ้มทีพ่กั  3  คนื (ห้องละ  2-3  ท่ำน) + อำหำรเชำ้ กลำงวนั และเย็นหรือค  ำ่ + บตัรเขำ้ชมสถำนที ่+ คำ่รถน ำเทีย่ว + 
+ สำยกำรบนิจ ำกดัน ้ ำหนักเพียงท่ำนละ 15 กก.  (ขึ้นอยู่กบันโยบำยสำยกำรบนิ ไม่เกินจ ำนวน 1-2 ชิน้) และถือขึ้นเคร่ืองไดอี้ก
ทำ่นละ 1 ชิ้น 7 กก. (บำงสำยกำรบินได้ถึง 10กก.) (ตำมขนำดที่ก  ำหนดของสำยกำรบนิ  ไม่รวมกระเ ป๋ำสะพำย) +  ประกนั
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อุบตัเิหตตุำมกรมธรรม์ (ขั้นต  ำ่วงเงินประกัน 1 ล้ำนบำท ค่ำรักษำพยำบำล 5 แสนบำท 1-15 ปี หรือ อำยุ 75-85 ควำมคุ้มครอง
เหลือ 50% อำยุต  ำ่กว่ำ 1 ปี หรือ อำยุเกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจ  ำตวัหรือกำรถกูฆำตกรรมหรือถกูท  ำร้ำยร่ำงกำย) 
ตั๋วเครื่องบินและค่าทัวรท่ี์ช าระแลว้   

ตั๋วเคร่ืองบิน ไปกลับแบบหมู่คณะ ไม่สำมำรถ 
เปล่ียนเทีย่วบนิไปหรือกลบั เปล่ียนวนัเดินทำงไปหรือกลบั เปล่ียนชือ่ผูเ้ดินทำง อพัเกรดทีน่ั่ง คนืคำ่บตัรโดยสำร 

และหำกยกเลิกกำรเดินทำง  ไม่มีระบบ คนืเงินบำงส่วน    หากผู้โดยสารถกูปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศ
เกาหลี  จากเจ้าหน้าที่แรงงานไทยหรือเจ้ าหน้าทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเขา้เ มืองทีป่ระเทศเกาหลี 
ทางผูจ้ัดและทางสายการบนิจะไม่รบัผดิชอบคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นทุกกรณี  ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับที่ประเทศเกาหลี
เรียกเก็บ   ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปที่มีทีน่ั่งว่างหรือตามวนัเดินทางของต ัว๋เคร่ืองบนิ  ท ัง้น้ีแล้วแตท่าง
เจ้าหน้าทีต่รวจคนและสายการบนิ ทำงผูจ้ัดไม่สำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได ้
โรงแรมท่ีพกัท่ีระบใุนรายการทัวร ์อำจมีกำรเปล่ียนแปลง เน่ืองจำกเป็นทวัร์รำคำพิเศษ (โรงแรมทีพ่กัไม่ไดอ้ยู่ในใจกลำง
เมือง) ปกตผูิจ้ัดจะแจ้งให้ทรำบกอ่นกำรเดินทำงอย่ำงน้อยประมำณ  3-5 วนั พรอ้มท ัง้ใบนัดหมำยเตรียมตวักำรเดินทำง 
รปูแบบหอ้งพกัของโรงแรมจะแตกต่างกนั  และอำจมีสไตล์กำรตกแตง่ทกุห้องไม่เหมือนกนั ห้องพกัเด่ียว (Single) ห้องคู ่
(Twin/Double) และห้องพ ักแบบ  3 ทำ่น  (Family Room) ท ัว่ไป เตยีงใหญ ่1 + เตยีงเด่ียว 1) ห้องพกัอำจจะไม่ตดิกนั บำงเมือง
ห้องจะเป็นแบบพื้นเมือง (Ondol)  บำงเมือง ห้องมีขนำดกะทดัรดั ไม่มีอ่ำงอำบน ้ ำ บำงเมือง ห้องกวำ้ง มีส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก
ครบ   ช่วงกำรจัดงำนประชมุนำนำชำต ิ(Trade Fair, Convention) เป็นผลให้รำคำโรงแรมสูงขึ้นมำกและห้องพกัในเมืองเตม็  ผู ้
จัดขอสงวนสิทธิในกำรจัดทีพ่กันอกเมืองตำมควำมเหมำะสม 
เมนอูาหารทัวร์ จะบริกำรเป็นหมูหรือไกห่รือมื้อพิเ ศษตำมรำยกำร ส ำหรบัทำ่นทีม่ีขอ้จ ำกดัทำงดำ้นอำหำรหรือศำสนำ ทำ่นอำจ
ตอ้งช  ำระเพิ่มเ ตมิ หรือ เตรียมอำหำรส่วนตวัไป เมนูอำหำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ขึ้ นอยู่กบัสถำนกำรณ์   
เชน่ เวลำออกหรือเวลำถึงของเที่ยวบนิแตล่ะสำยกำรบนิ  กำรจำรจรบนทอ้งถนน  วนัเวลำเปิดปิดของรำ้นอำหำร  หรือดว้ยสำเหตุ
ตำ่งๆ    ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงหรือปรบัปรุง   
ในกรณีท่ีเกิดเหตใุดๆ จนท าใหค้ณะทัวรไ์ม่สามารถออกเดินทางได  ้  เชน่  มีลูกคำ้กลุ่มใหญ่ยกเลิกกำรเดินทำง
กะทนัหัน ทำงสำยกำรบนิเรียกทีน่ั่งคนืดว้ย เหตผุลของสำยกำรบนิ ฯลฯ ทำงผูจ้ัดจะพยำยำมหำโปรแกรมอ่ืนในรำคำและชว่งเวลำ
ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ขอให้ลูกคำ้ตระหนักดีวำ่เหตุกำรณ์ดังกล่ำวถือเ ป็นเหตุสุดวิสัยและเชื่อม ั่นว่ำผูจ้ัดได้พยำยำมอย่ำงสุด
ควำมสำมำรถ  โดยลูกคำ้จะไม่ยกเหตขุอ้น้ีมำเป็นขอ้เรียกรอ้งใดๆ กบัผูจ้ัด  หำกลูกคำ้ประสงคร์บัเงินคนื ทำงผูจ้ัดยินดีคนืเงิน  

ราคา

ค่าบริการ
ไม่รวม  
 

คำ่ใชจ่้ำยส่วนตวัอำท ิอำหำรและเคร่ืองด่ืมที่สัง่เพิ่ม โทรศัพท์ โทรสำร มินิบำร์ ทวีชี่องพิเศษ คำ่ท  ำหนังสือเดินทำง  คำ่ซกัรีด  ค่ำ
สัมภำระที่เ กินชิ้นห รือน ้ ำหนักเกินสำยกำรบิน ก  ำหนด  ค่ำวีซ่ำพำสปอร์ตต่ำงด้ำวหรือต่ำงชำติ  ค่ำภำษีกำรบริกำร  3%  
ภำษีมูลคำ่เพิ่ม  7%    

จัดเกบ็ 50,000 วอนท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ (คา่บริการของคนขับรถ+ไกด์+หัวหน้าทัวร์) 
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 เน่ืองจากการเดินทางนัน้เต็มไปด ้วยความเสี่ยง  และควำมรบัผดิชอบของทำงสำยกำรบนิทีม่ีตอ่ผูโ้ดยสำรนั้ นมีจ ำกดั 
ดงันั้ นจึงแนะน ำให้ซื้อประกนัภ ัยกำรเ ดินทำงและสุขภำพเพิ่มเติม ท่ำนสำมำรถเลือกซื้อควำมคุม้ครองตำมที่ท่ำนตอ้งกำร 
โดยเฉพำะกรณี เกิดเหตเุจ็บป่วยจะมีควำมสำมำรถในกำรจ่ำยค่ำรกัษำได้ เน่ืองจำกหำกเกิดเหตดุงักล่ำวขึ้นในตำ่งประเทศ เช่น 
ประเทศเกำหลีใต ้จะมีคำ่ใชจ่้ำยทีสู่งมำก 

 
เง่ือนไขใน

การจอง   
 

ขอเกบ็เต็มจ านวน ต่อท่านเพราะเป็นราคาพิเศษนะคะ ** ตอ้งด าเนินการ

โอนเงินทนัทีภายใน 1  วัน นับจากที่ท  าการจองและไดรั้บการยืนยันทางวาจา ใบเรียกเก็บ

เงินจะส่งตามหลัง  หำกไม่ช ำระมัดจ ำตำมก ำหนด ขออนุญำตตัดท่ีนั่งให้ลูกค้ำท่ำนอ่ืนท่ีรออยู่    กำรช  ำระไม ่
ครบ ทำงผู้จดัถือวำ่ทำ่นยกเลิกกำรเ ดินทำงโดยไมม่เีง่ือนไข หรือเช็คธนำคำรถูกระงับกำรจำ่ยไมว่ำ่ดว้ยสำเหตุใด
ใด ผูจ้ดัมสิีทธิยกเลิกกำรจดัหรือยกเลิกกำรเดินทำงและขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินตำมเง่ือนไขกำรยกเลิก   

การยกเลิก

การจอง   
กำรยกเ ลิกกำรจองนั้ น  จะยึดเงินเต็มจ านวน  (กำรเ ดินทำงที่ตอ้งซื้อขำดแบบมีเงื่อนไขกบัทำงสำยกำร
บนิ  เ ทีย่วบนิเหมำล ำ Charter Flight  หรือ Extra Flight กบัสำยกำรบิน หรือผ่ำนตวัแทนในประเทศหรือตำ่งประเทศ  รวมท ั้งกำร
กำรนัตคีำ่ห้องพกั กำรกำรนัตแีพ็กเกตททวัร์ จะไม่มีกำรคนืเงินมดัจ ำหรือคำ่บริกำรท ัง้หมดไม่วำ่กรณีใดใด) 

สายการบินและตัว๋เคร่ืองบิน 

ในการส ารองท่ีนัง่และการใส่ชื่อในระบบส ารองท่ีนัง่  ผูเ้ดินทำงตอ้งส่งส ำเนำของหนังสือเดินทำง ( Passport ) ทีช่ดัเจน หรือ ส่งรำยละะ
รำยละเ อียดทีส่ำยกำรบนิตอ้งกำร (ภำษำองักฤษ) เช่น ค  ำน ำหน้ำชื่อ ชือ่และนำมสกลุ วนัเดือนปีเกดิ เลขทีพ่ำสปรอต วนัหมดอำยุ  ( โดยเซน็ตช์ื่อ
และเขียนยืนยนัรบัรองเอกสำรเ ป็นลำยลกัษณ์อกัษรให้ทำงผูจ้ัด )  หำกไม่มีกำรส่งข ้อมูลท ั้งหมดในพำสปรอตเป็นลำยลกัษณ์อกัษรให้ทำงผูจ้ัด 
และเกิดกำรออกชือ่นำมสกลุในต ัว๋หรือบตัรโดยสำรผดิพลำด อำจมีผลให้ผูโ้ดยสำยจะตอ้งรบัผดิชอบในคำ่ใชจ่้ำยใหม่ทีจ่ะเกดิขึ้นท ั้งหมด และ
สำยกำรบนิไม่มีระบบเสียคำ่ใชจ่้ำยเพื่อแกไ้ขตวัสะกดค  ำน ำหน้ำชือ่ / ชือ่ / นำมสกลุ หรือ กำรเปล่ียนชือ่ผูเ้ดินทำง 
หากท่านต้องซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศ  (เครือ่งบิน รถทัวร,์ รถไฟ) เพ่ือไปและกลบักรงุเทพฯ   กรุณาเลือกซือ้บตัรโดยสาร
ภายในประเทศประเภทที่สามารถเ ล่ือนวนัและเวลาการเ ดินทางได้       ท ั้งน้ี เพื่อป้องกนัปัญหาเทีย่วบินล่าชา้หรือการเปล่ียนแปลงเวลาของ
เทีย่วบนิหรือการเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง 
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ตั๋วสายการบินไม่สามารถระบท่ีุนัง่ ซ้ือแบบใชว้ิธี RANDOM คือส ุ่มเลือกท่ีโดยระบบสายการบิน   กำรจัดทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 
เป็นไปโดยสำยกำรบนิเป็นผูก้  ำหนด ทำงผูจ้ัดไม่สำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได ้ แตจ่ะท  าการ Request ให้ไดเ้ทา่นั้น    

การเช็คอินตั๋วเดินทางท่ีเคาเตอรส์ายการบิน  เงื่อนไข 

 เคำน์ เตอร์เ ช็คอินจะเ ปิดให้บริกำรก่อนเ วลำเคร่ืองออกสำม (3) ช ัว่โมง เคำน์เ ตอร์ จะปิดให้บริกำรกอ่นเวลำออกเ ดินทำง  (90) นำท ี 
ผูโ้ดยสำรจ ำเป็นตอ้งด ำเนินกำรให้เรียบร้อยภำยในระยะเวลำทีไ่ดร้ะบไุว ้ท ั้งน้ีไม่ว่ำในกรณีใดๆ  สำยกำรบนิสงวนสิทธิในกำรปฏิเสธกำร
เดินทำง โดยไม่มีกำรคนืเงินคำ่ โดยสำรทีท่ำ่นไดช้  ำระไปแลว้  

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

แจ้งออก   หรือ  เอกสำรดำ้นกำรท  ำงำน Work Permit 
 กระท  ำกำรประทษุรำ้ยแก่พนักงำนของสำยกำรบิน หรือก่อให้เกิดควำมวุ่นวำย  ณ เคำน์เ ตอร์ของสำยกำรบิน หรือดูหมิ่น เหยียดหยำม

พนักงำนของสำยกำรบนิไม่วำ่โดยกำรกระท  ำหรือโดยวำจำ 
 หำกรฐับำลหรือหน่วยงำนอ่ืนไม่อนุญำตให้ทำ่นเดินทำงหรือขึ้นเคร่ืองบนิ 
 หำกสำยกำรบนิเห็นควรว่ำไม่สมควรแก่กำรเดินทำงเ น่ืองจำกอำกำรเมำสุรำหรือมีลักษณะอำกำรทีเ่ ป็นอนัตรำยอย่ำงเห็ นได้ชดัในทำง

กำรแพทย์ และ/หรือ  หำกสำยกำรบนิเห็นควรวำ่ไม่เหมำะสมในกำรเดินทำงโดยเหตผุลทำงกำรแพทย์ หรือเ งื่อนไขทำงกำรแพทย์ของทำ่น
อำจกอ่ให้เกดิอนัตรำยตอ่สุขภำพแกผู่โ้ดยสำรอ่ืน 
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ขอ้ตกลงและเง่ือนไขการเดินทางท่องเท่ียวกับเรา 

 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 เน่ือง จาก

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 เห็นสมควรเพื่อป้องกันไม่ใหค้วามประพฤติดังกล่าวด าเนินต่อ ไป ซึ่ง

รวมไปถึงการยับยั้ง และปฏิเสธใหบ้ริการ 

 การชอ้ปป้ิงการเลือกซื้ อของนักท่องเที่ยว เป็นส่วนหน่ึงของการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต ้ซึ่งเป็นแหล่งชอ้ป ป้ิงที่คนไทย

ชื่นชอบ   โปรแกรมทัวร์อาจจะมีการรายการพาไปช ้อปป้ิงยังสถานที่ ต่างๆ โดยการเลือกซื้ อของทุกอย่างเป็นเรื่องการตัดสินใจส่วนตัวเสมอ   และ 

ทางผูจั้ดขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกการซื้ อของท่าน 

 กระเป๋าลูกคา้ตอ้งยอมรับในความเสี่ยงของกระเป๋าทุกใบของตัวเอง (ท่านสามารถเลือกซื้ อประกันเพิ่ม เกี่ยวกับสัมภาระกระเป๋า  เพราะสายการบิน

มีก าหนดการจ ากัดความรับผิดชอบต่อสัมภาระ)  ทางทัวร์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าชา้ อุบัติเหตุ ที่เกิดจากกรณีใดๆ ทั้งสิ้ น   ซึ่ง



 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร ์   PRO BEAUTIFUL 5D3N AUG17-XX-W23 

ลูกค้าตอ้งเขา้ใจว่า โดยปกติทุกฝ่าย เช่น คนขับรถ  มัคคุเทศก์ หรือ หัวหน้าทัวร์  ถึงแมจ้ะพยายามในการดูแลและระวังเรื่องสัมภาระกระเป๋า

เดินทางลูกคา้ ผูร้ ่วมเดินทางตกลงปฏิบัติตามขอ้ก าหนดและเงื่ อนไขการเดินทางน้ีทุกประการและในกรณีมีขอ้พิพาท ใหถื้อค  าตัดสินของผูจ้ัดเป็นท่ีส้ินสุด 

 


