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U R Beautiful เกาหลี 5 วัน จัดเต็มมนีาคมถึงสิงหาคม17 

จ ำนวนวนั รำคำเร่ิม (บำท) เดินทำง สำยกำรบิน กรุ๊ปคณะ ปกติ 

   5 วนั 17,900 มนีาคมถึงสิงหาคม2017 Budget Airlines 20-30 ท่ำนต่อคณะ 
สุดว้าว! เที่ยว กิน ช้อป ครบ ËèÚÅùÔăÜÿäõÈä¬óÿãĆÚëÛóã Ë¬èÈÿØéÂóæÕîÂăâÝæõÛóÚ 
โปรแกรมท่องเที่ยว  ภเูขาสี่ฤดอูทุยานแห่งชาตโิซรัคซาน (สวิสเซอรแ์ลนดเ์กาหลี) แล Cable Car  กระเชา้ไฟฟ้าขึน้ส ูจ่ดุชมวิวของอทุยาน 

-  เกาะนามิ · เรือทอทะเลโบราณเที่ยวชมุชนเกาหลีเหนือ - หนกุหนานปัน่เรียวไบท ์Rail Bike รอบทะเลสาบธรรมชาต ิ - บตัร Special 

Pass Ticket ชดุพิเศษที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (โลกสวนสัตว์เปิดที่ Lost Valley + เล่นเคร่ืองเล่นไดไ้ม่จ ากัดรอบ + Concert K-POP 

Hologram ชมคอนเสิรต์ผ่านเทคนิคพิเศษเสมือนจริง ใหร้ ูส้ึกว่าก าลงัรับชมศิลปินท าการแสดงตวัเป็นๆ ต่อหนา้เรา + อีกมากมาย) · 

สดุชกิ ! หอสวนสนกุหมเีท็ดดี้ Teddy Bear Theme Park ที่สรา้งจากงานมือแห่งแรกของโลก  · ศนูยโ์สมเกาหล ี· เคร่ืองส าอางเกาหลี·
· ภเูขานมัซาน หอยคอย N Tower - ย่านแฟชัน่ฮิปเมยีงดอง   

เลอค่า สุด Exclusive!!  ใส่ชุดพื้นเมืองเกาหลี “ ฮันบก HANBOK ” เดินเที่ยวในพระราชวัง+สถานที่สุดคูล 

So Cool  พร้อมเก็บภาพความประทับใจ  พิเศษฟรี ที่เดียว ! พาชมการแสดง Pang Show  
ล่องเรือแม่น ้าฮันกับเรือส าราญ ท าขนมปังอันเลื่องชื่อจากซีรีย์สุดฮอต “คิมทักกู ́+ ชมไฟโชว์น ้าพุสายรุ้งที่สะพานพันโพบัน 
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ไฮไลท์เมษายน แถมเพิ่มเที่ยวฟรี ! ร่วมฉลองเทศกาล ดอกซากุระเกาหลี (พ็อตโกตบาน) โดยเฉพาะบริเวณ

สวนสาธารณะยออิโดในกรุงโซล ซึ่งมีต้นพ็อตโกตบานกว่า 1,400 ต้น หรือบริเวณใกลเ้คียง    

อาหาร เมนจูัดเต็มเพื่อสขุภาพหลากหลายไม่ซ ้ากัน #ไก่ทัคคาลลี  #บาร์บีคิวไฟหรือบลโูกกิ  #หมอ้ไฟเห็ดโพซดชาบ ู #หมอ้ไฟซีฟู้ด

ทะเลสตูรพิเศษพรอ้มขา้วผัดไขปู่ยักษ์  #ไก่ต ุน๋โสม  #พิเศษ !! บฟุเฟ่ตอ์ร่อยล า้บารบ์ีคิวป้ิงย่างคาลบีสไตลเ์กาหลี  #อิ่มประทับใจ !  

เมนอูินเตอรบ์ฟุเฟ่ซีฟู้ด  บริการขาปูยกัษ ์SnowCrab  และเคร่ืองดืม่แบบไมอ่ัน้   

Itinerary  U R Beautiful เกาหลี 5 วัน จัดเต็มมีนาคมถึงสิงหาคม17 

จ ำนวนวนั รำคำเร่ิม (บำท) เดินทำง สำยกำรบิน กรุ๊ปคณะ ปกติ 

   5 วนั 17,900 มนีาคมถึงสิงหาคม2017 Budget Airlines 20-30 ท่ำนต่อคณะ 
วนัเดินทำง 5 วนั 3 คืน (พกั 1 คืน @คงัวนัโด + พกั 2 คืน @ กรุงโซลหรือเคียงกีโด) ระดบั  3 ดำวเกำหลี 

รถโคช บริกำรดว้ยรถซ่ึงมีขนำดของรถจะเป็นไปตำมจ ำนวนของผูโ้ดยสำร ปกติก 25 หรือ 30 หรือ 40 หรือ 45 ท่ีนัง่   

อำหำร อำหำรเชำ้@โรงแรม 3 ม้ือ อำหำรกลำงวนัและค ่ำ@หอ้งอำหำรทอ้งถ่ิน 7 ม้ือ àäö ! ÚČĈóĀä¬ÕøćâÛÚä×èòÚæñ Ɨ ÃèÕ 

มคัคุเทศก ์ ช ำนำญเส้นทำงเกำหลีโดยตรง            ÃîÛÅùÔØöćâóÃîÈáóßÕöÕöÉóÂÂóäØ¬îÈÿØöćãèÿÂóìæö  www.visitkorea.co.kr 
เท่ียวบิน ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตำรำงกำรบินของสำยกำรบินตำมท่ีไดอ้นุมติั 

(ØöćÚòćÈÉČóÂòÕĂÚĀÖ¬æñèòÚ ÉîÈĀæñÉ¬óãÂ¬îÚăÕëõØÙõÂ¬îÚ ÉîÈìæòÈ îóÉÖîÈÿßõćâÅ¬óÖòĊè ) 

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 
Jin Air (LJ) LJ002 0100 0800 LJ001 1935 2340 

Eastar* Jet (ZE) ZE512 2225 0620+1 ZE511 1740 2125 
Tôway (TW) TW102 0125 0835 TW101 2005 0010+1 

โปรดตรวจสอบ อำย ุของหนงัสือเดินทำง ( Passport ) ของผูโ้ดยสำร วำ่จะตอ้งคงมีอำยเุหลือ ณ วนัเดินทำง มำกกวำ่ 6 เดือนข้ึนไป 
และหนงัสือเดินทำงเหลือหนำ้กระดำษเพียงพอใหเ้จำ้หนำ้ท่ีตรวจคนไดป้ระทบัตรำ หนงัสือเดินทำงอยูใ่นสภำพท่ีดี (ไม่ช ำรุด) 

วนั รายการท่องเทีย่ว B L D 

วนัแรก สนำมบินสุวรรณภูมิ    - - - 

วนัท่ีสอง สนำมบินนำนำชำติอินชอน ÜäñÿØéÿÂóìæöĂÖ – เกำะดงัของในหมู่นกัท่องเท่ียว “ เกำะนำมิ ´ –  îùØãóÚáúÿÃóëöć
åÕúāÌäòÅÌóÚ (ëèõëÿÌîä°ĀæÚÕ°ÿÂóìæö)  ÃîßäèòÕÕòÈËõÚï÷ÈÌó  (àäö ! ÛòÖä Cable Car  ÂäñÿËóăààóÃ÷ĈÚëú¬ÉùÕËâ
èõèÃîÈîùØãóÚ ìóÂÜõÕĂìÛäõÂóä ÈÕÅøÚÿÈõÚÅ¬óÛòÖä) ï  ฟรี ! ÃóâÿäøîØîØñÿæĀÛÛāÛäóÔăÜìâú¬ÛóÚ Abai 
Village ìäøî ìâú¬ÛóÚØñÿæ “ îóăÛèõæÿæÉ ” (ìâú¬ÛóÚÝúëúÈîóãù) Ì÷ćÈÿÜĆÚÛóÚÿÂõÕÃîÈÛääßÛùäùêËóèÿÂóìæöÿìÚøî 
ü æõĈâæîÈÿâÚúÕòÈÖóâæñÅä Winter Love Song “ ØòÅÅóæÛö “   

- X X 
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ü ßòÂØöćÉòÈìèòÕÅòÈèîÚāÕ 1 ÅøÚ (äöëîä°Ø) ÛóÈäöëîä°ØâöìîÈîóÛÚČĈóĀä¬äèâÛäõÂóä 

วนัท่ีสำม ÿÖõâÿÖĆâÅèóâëùÃØöćëèÚëÚùÂÿîÿèîä°ĀæÚÕ° ìäøî “ ÕõëÚöã°ĀæÚÕ°ÿÂóìæö  ” äèâÛòÖä Special Pass Ticket  
ÿæ¬ÚÿÅäøćîÈÿæ¬ÚăÕăâ¬ÉČóÂòÕäîÛ  îöÂØòĈÈëóâóä×ÿØöćãèëèÚëòÖè°ÿÜõÕ Safari, Lost Valley ÂòÛä×ÛòëëñÿØõĈÚÚČĈó
ëñÿØõĈÚÛÂ,  T-Express, Amazon Express, Rolling X-Train, Hurricane, Space Tour, Panda World ÿÜĆÚ
ÖÚ  ĀæñËøćÚËâÕîÂăâÖóâåÕúÂóæ (ÿË¬Ú ÕîÂØõèæõÜ  ÕîÂÂùìæóÛ ÕîÂæõææöć ÕîÂÿÛÎÉâóé)  îöÂØòĈÈãòÈâö LINE 
Store ëČóìäòÛ ËóèëóèÂ LINE ĂìĀË®ñáóß  îöÂØòĈÈĂìëóèÂËóè K-POP  ăÕâöāîÂóëËâÅîÚÿëõä°Ö K-POP 
Ý¬óÚÿØÅÚõÅßõÿéê ÿëâøîÚÉäõÈ ́ HOLOGRAM “ ØöćØČóĂìØ¬óÚäúë÷Âè¬óÂČóæòÈäòÛËâéõæÜõÚØČóÂóäĀëÕÈÖòèÿÜĆÚą 
Ö¬îìÚóÿäó  ÂòÛéõæÜõÚÚòÂäîÈÉóÂÅ¬óãÕòÈĂÚÿÂóìæö –  เปิดประสบกำรณ์กำรป่ันเรียวไบท์ Rail Bike รอบ
ทะเลสำบธรรมชำติ  ให้ท่ำนไดช่ื้นชมธรรมชำติในรูปแบบกล่ิน แสง สี และสัมผสั - éúÚã°āëâÿÂóìæö – éúÚã°
ÿÅäøćîÈëČóîóÈÿèËëČóîóÈ – áúÿÃóÚòâÌóÚìîÅîã N Tower  ëóãÿÅÿÛõĈæ Love Rock Cable (Å¬óÛòÖäæõàØ°Ã÷ĈÚëú¬ÉùÕ
ËâèõèÛÚìîÅîã ăâ¬äèâăèĂÚÅ¬óØòèä°)  

ü ßõÿéê !! Ûùàÿà¬Ö°îä¬îãæČĈóÛóä°ÛöÅõèÜõĈÈã¬óÈÅóæÛöëăÖæ°ÿÂóìæö   
ü ßòÂØöćÂäùÈāÌæìäøîÿÅöãÈÂöāÕ 2 ÅøÚ  (ßòÂäñÕòÛ 3 ÕóèÿÂóìæö) 

X X X 

วนัท่ีส่ี ÂäùÈāÌæ  · ÂäùÈāÌæ  ÿæîÅ¬ó ëùÕ Exclusive !!  Ăë¬ËùÕßøĈÚÿâøîÈÿÂóìæö ́ ïòÚÛÂ HANBOK µ ÿÕõÚÿØöćãèĂÚ
ßäñäóËèòÈ+ë×óÚØöćëùÕÅúæ So Cool  ßäîâÿÂĆÛáóßÅèóâÜäñØòÛĂÉ  ·  ศูนยฮ์๊อกเก็ตนำมู ·  ÕõèÖöĈàäö · ÅæîÈ
ËîÈÿÂËîÚ · ã¬óÚĀàËòćÚëùÕïõÜÿâöãÈÕîÈ " ×ÚÚĀàËòćÚÃîÈÿÂóìæö "   
ü ØöćÚöćØöćÿÕöãè ! æ¬îÈÿäøîĀâ¬ÚČĈóïòÚ ÂòÛÿäøîëČóäóÎ “ Pang Show “  ท่ีน่ีท่ีเดียว ! ล่องเรือแม่น ้ ำฮนั กบั

เรือส ำรำญ ñ Pang Show ñ  พร้อมชม  Pang Show กบัโชวลี์ลำกำรท ำขนมปังสุดน่ำรัก..สุด
กวนใจ กบั เจำ้ชำยขนมปังและลูกทีมสุดบ๊องเส้นต้ืน  อีกทั้ งให้คุณลองท ำขนมปังอนัเล่ืองช่ือจำก
เร่ืองรำวซีรียสุ์ดฮอต เจำ้ชำยขนมปัง  ñ คิมทกักู ñ  และพิสูจน์กนัวำ่ใครจะเป็นรำชำดำ้นกำรท ำขนม
ปังตวัจริงกนั ? ต่ืนตำต่ืนใจกบัน ้ ำพสุำยรุ้งท่ีสะพำนบนัโพ (กำรจดัแสดงข้ึนอยูก่บัเทศบำลกรุงโซล) 

ü ëùÕè®óè !! ÿäóØöćÿÕöãè ßóØ¬óÚæõĈâæîÈìâîăàÌöàúÕØñÿæëúÖäßõÿéêßäîâÃóèÝòÕăÃ¬ÜúãòÂê° 
ü îõćâÜäñØòÛĂÉ !  ÿâÚúîõÚÿÖîä°Ûùàÿà¬ÌöàúÕ  ÛäõÂóäÃóÜúãòÂê° SnowCrab  ĀæñÿÅäøćîÈÕøćâĀÛÛăâ¬îòĈÚ   

X X X 

วนัท่ีหำ้ ÂäùÈāÌæ  · éúÚã°ÚČĈóâòÚëÚÿÃĆâĀÕÈ Red Pine · ëùÕËõÂ ! ìîëèÚëÚùÂìâöÿØĆÕÕöĈ Teddy Bear Theme Park Øöć
ëäóÈÉóÂÈóÚâøîĀì¬ÈĀäÂÃîÈāæÂ -  ĀèñÌøĈîÃîÈÞóÂÖõÕăâÖõÕâøîØöćéúÚã°äèâÃîÈßøĈÚÿâøîÈ (æñæóãÿÈõÚèîÚ) · 
ëÚóâÛõÚÚóÚóËóÖõîõÚËîÚ · ÂäùÈÿØßð 

X X - 

îóìóä เมนจูัดเต็มเพื่อสขุภาพหลากหลายไม่ซ ้ากัน #ไก่ทัคคาลลี  #บารบ์ีคิวไฟหรือบลโูกกิ  #หมอ้ไฟเห็ดโพซดชาบ ู #หมอ้ไฟซีฟู้ด
ทะเลสตูรพิเศษพรอ้มขา้วผดัไข่ปูยักษ์  #ไก่ต ุ๋นโสม  #พิเศษ !! บฟุเฟ่ตอ์ร่อยล า้บารบ์ีคิวป้ิงย่างคาลบีสไตลเ์กาหลี  #อิ่มประทับใจ !  

เมนอูินเตอรบ์ฟุเฟ่ซีฟู้ด  บริการขาปูยกัษ ์SnowCrab  และเคร่ืองดืม่แบบไมอ่ัน้   
 

เพ่ิมคุณค่ำกำรเดินทำง ร่วมเดินทำงไปกบัเรำ " กำรเดินทำง " ของคุณ จะสุขสนุกกวำ่ท่ีเคย กบัผูช้  ำนำญทวัร์เกำหลีกวำ่ 19 ปี 
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ไฮไลท์เมษายน แถมเพิ่มเที่ยวฟรี ! ร่วมฉลองเทศกาลดอกซากุระเกาหลี (พ็อตโกตบาน) โดยเฉพาะ

บริเวณสวนสาธารณะยออิโดในกรุงโซล ซึ่งมีต้นพ็อตโกตบานกว่า 1,400 ต้น หรือบริเวณสถานที่เที่ยว

ใกลก้รงุโซล ยงัมใีหเ้ห็นสะพรัง่ เช่นที่ กรงุโซล (สวนสนกุลอ๊ต

เตเ้วิลด ์ภเูขานมัซาน) เมอืงซวูอน (ท่ีท าการเมอืง สวนสนกุเอ

เวอร์แลนด์  ป้ อมมรดก โลกซูวอน ) เมื อ งอิ ลซาน  (ที่

สวนสาธารณะอิลซาน) ภเูขาโซรัคซาน  และที่อื่นๆ  พ็อตโก

ตจะบานสะพรัง่ ใหผู้ค้นไดช้ื่นชมและเป็นสัญลักษณ์ของวัฏ

จกัรชีวิต เทศกาลดงักล่าวเป็นเวลาแห่งการเฉลิมฉลองอย่าง

ร่ืนเริงใตต้น้ซากรุะที่ครอบครัวและญาตมิิตรจะมาร่วมปิคนิค 

เพื่อชื่นชมความสวยงามของธรรมชาติ   ใหท้่านไดเ้ดินเล่น

และถ่ายรปูและสมัผสัสสีนัแห่งดอกพ็อตโกตสขีาวอมชมพ ู

(รายการพิเศษนี.้..ตอ้งรอพยากรณอ์ากาศออก ซ่ึงปกตนิา่จะอยู่ที่ 08-20เมษายน) 

 
 
 
 
 

DAY วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ    เชำ้ กลำงวนั เยน็หรือค ่ำ 

1 
เจ้าหน้าที่รอต้อนรับดูแล มอบเอกสาร และอธิบายเพิม่เติม  (นัดหมายแต่ละคณะ
ก่อนออกเดินทาง 3 ช่ัวโมงล่วงหน้าก่อนเคร่ืองออก)   

- - - 

ค า่ หน้าเคาน์เตอร์ สายการบิน ใกล้ประตูทางเข้า  

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

พร้อมกนัท่ีชั้น 4 ผูโ้ดยสำรขำออก เช็คอินหมำยเลข  K   Jin Air (LJ) หมำยเลข   4-5 

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

พร้อมกนัท่ีชั้น 4 ผูโ้ดยสำรขำออก เช็คอินหมำยเลข  L   Tôway   (TW) หมำยเลข  5-6 

ìóÂØ¬óÚÖîÈÌøĈîÛòÖäāÕãëóäáóãĂÚÜäñÿØéÿßøćîăÜĀæñÂæòÛÂäùÈÿØßð 
ÂäùÔóÿæøîÂÌøĈîÛòÖäāÕãëóäáóãĂÚÜäñÿØéÜäñÿáØØöćëóâóä×ÿæøćîÚèòÚĀæñÿèæóÿÕõÚØóÈăÕ 

ØòĈÈÚöĈÿßøćîÜîÈÂòÚÜòÎìóÿØöćãèÛõÚæ¬óËóìäøîÂóäÿÜæöćãÚĀÜæÈÿèæóÃîÈÿØöćãèÛõÚìäøîÂóäÿÜæöćãÚĀÜæÈèòÚÿÕõÚØóÈ 
 

ขอ้แนะน ำ 
¶ หำกท่ำนมีปัญหำเร่ืองอำหำรกรุณำแจง้ทำงผูจ้ดัทรำบล่วงหนำ้ 
¶ หำ้มน ำผลไมแ้ละเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขำ้ประเทศเกำหลีใต ้หำกพบจะตอ้งเสียค่ำปรับ 
¶ เตรียมสมัภำระขนำดกลำง เน่ืองจำกโรงแรมท่ีพกัในเกำหลีไม่มีบริกรช่วย (แนะน ำ ตลอดทริปจะตอ้งดูแลกระเป๋ำยกข้ึนลงหอ้งดว้ยตวัท่ำน
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เอง เพ่ือป้องกนัหลำยกรณีท่ีอำจเกิดข้ึนได)้   
¶ กระเป๋ำทุกใบจะตอ้งฝำกใหก้บัทำงเจำ้หนำ้ท่ีสำยกำรบินดว้ยตวัท่ำนเองตำมนโยบำยรักษำควำมปลอดภยัของสำยกำรบิน 
¶ ทรัพยสิ์นมีค่ำและแตกหกัง่ำย  เช่น เงิน อญัมณี  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ กลอ้งถ่ำยรูป อุปกรณ์วดีีโอ เอกสำรท่ีแลกเปล่ียนเป็น

เงินได ้ เอกสำรทำงธุรกิจ หนงัสือเดินทำง เก็บติดตวัเสมอ 

¶ สนำมบินสุวรรณภูมิ  “ ไม่มีกำรประกำศเรียกลูกคำ้ข้ึนเคร่ือง ”  กรุณำรอท่ีประตูข้ึนเคร่ืองอยำ่งนอ้ย 30 นำที ก่อนเวลำเคร่ืองออก 
¶ น ำเส้ือแจ็คแก็ตติดตวัข้ึนเคร่ืองดว้ย เพรำะอำกำศอำจจะเยน็และเพ่ือกำรพกัผ่อนท่ีอบอุ่น  (ส ำหรับ มือใหม่ หรือ คนกลวัวนัแรกๆ จะ jetlag 

หรืออำกำรเมำเวลำจำกกำรเปล่ียนโซนเวลำของโลก แนะน ำ :  นอนให้มำกท่ีสุด หรือ ทำนยำแกเ้มำ เพรำะมีมีฤทธ์ิท ำให้นอนหลบั ไม่ด่ืม
สุรำหรือของมึนเมำ และด่ืมน ้ ำมำกๆ) 

 

DAY วนัทีส่อง  สนามบินนานาชาติอนิชอน ประเทศเกาหลใีต้ · เคียงกโีด เชำ้ กลำงวนั เยน็หรือค ่ำ 

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

ออกเดินทำงสู่ประเทศเกำหลีใต ้โดยสำยกำรบิน  
 JIN AIR (LJ), JEJU AIR (7C), Eastar* Jet (ZE), T’way (TW)  
ÛóÈëóãÂóäÛõÚîóÉâöËùÕÂæ¬îÈëĀÚĆÅÛæĆîÂĂìÝúāÕãëóäÛÚÿÅäøćîÈÛõÚ 

ĀæñãòÈâöÛäõÂóä Air Cafe ÉČóìÚ¬óã  îóìóä ÿÅäøćîÈÕøćâ ĀæñÃÚâÅÛÿÅöĈãè ØöćËóèÿÂóìæöÚõãâÂòÚ 

ÿËó ICN Landing  ×÷ÈëÚóâÛõÚÚóÚóËóÖõîõÚËîÚ ìæòÈÝ¬óÚßõÙöÂóäÖäèÉÅÚÿÃóÿâøîÈĀæñéùæÂóÂäĀæè   
ä×āÅ®ËßóØ¬óÚÃóâØñÿæÖñèòÚÖÂÕèãëñßóÚĀÃèÚãîÈÉîÈìäøîëñßóÚÿßøćîÅèóâìèòÈĂÚÂóääèâËóÖõØöćãóèÂè¬ó 4.42 Ââ.  âö
ãîÕāÕâëúÈ ƗƖƝ ÿâÖä  ăÜãòÈÉùÕìâóãÜæóãØóÈÂóäØ¬îÈÿØöćãèÃîÈèòÚÚöĈ 

ÿËó เกาะนามิ (Nami) ÚòćÈÿäøîÿàîä°äöćØöćØ¬óÿäøîÃóâàóÂăÜãòÈÿÂóñÚóâõ (Nami) ë×óÚØöćāäĀâÚÖõÂîöÂĀì¬ÈìÚ÷ćÈëČóìäòÛÅú¬äòÂÅú¬ìÚù¬â
ëóè ÅäîÛÅäòè ÿßøćîÚą ÿÂóñÚóâõâöäúÜä¬óÈÿìâøîÚĂÛăâØöćæîãîãú¬  Ô ØöćĀì¬ÈÚöĈ Ø¬óÚ
ëóâóä×ÿË¬óÉòÂäãóÚìäøîâîÿÖîä°ăÛØ°ÿØöćãèäîÛÿÂóñ ÿÕõÚÿæ¬ÚËâëèÚÿÂóìæö Åóäó
èñëùëóÚÚóãßæÚóâõ  ÿÕõÚÝ¬óÚÂæóÈĀâÂăâĀì¬ÈëèÚëÚØöćëúÈÿëöãÕàóÿßøćîëùÃáóß 
Ý¬óÚÕÈÖÚëÚ ÕîÂëÚ ÖÚÿÂóæòÕ ÿæøîÂÚòćÈØöćâóÚòćÈÃóÈËóãÞòćÈÿßøćîËâÛääãóÂóéāä
ĀâÚÖõÂĂÖÿÈóăâ âîÈÕúßòÚÙù°ëòÖè°Ö¬óÈą  ÿË¬ÚÚÂÂäñÉîÂÿØé ÂäñÖ¬óã ÂäñäîÂ 
ÿÜĆÕ ÂèóÈ ăÕÿèæóëâÅèä ÚòćÈÿäøîÂæòÛâóãòÈÞòćÈ    

ÿØöćãÈ æõĈâæîÈÿâÚúÕòÈÖóâæñÅä Winter Love Song ´ ØòÅÅóæÛö  ́ ìäøîăÂ¬Ûóä°ÛöÅõèÝòÕÌîëÿÂóìæöĀì¬ÈÿâøîÈËùÚËîÚ  

Û¬óãÛ¬óã  อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน  เดินชมวนอุทยานแห่งชาติโซรัคซาน (Soraksan)  ×¬óãäúÜÅú¬ÂòÛîÚùëóèäöã°ìâöÿëöĈãè
ßäñÉòÚØä°  ÿÕõÚËâÅèóâÈóâÃîÈèÚîùØãóÚĀì¬ÈËóÖõáúÿÃóāÌäòÅØöćăÕÃ÷ĈÚËøćîè¬óÿÜĆÚáúÿÃóëöćåÕúáúÿÃóāÌäòÅìäøîáúÿÃóìõâñÖòĈÈîãú¬ĂÉ
ÂæóÈáúÿÃóĀØĀÛÅÌ÷ćÈØîÕãóèăÜ×÷ÈÿÃóÅ÷âÅòÈÃîÈÜäñÿØéÿÂóìæöÿìÚøîâöÿØøîÂÿÃó 
Ü¬óăâ  ìùÛÿÃó ëóãÚČĈó ØñÿæëóÛ ìõÚäúÜä¬óÈÖ¬óÈą ØöćëèãÈóâÌ÷ćÈÿÂõÕÃ÷ĈÚÿîÈÖóâ
ÙääâËóÖõØöćìóÕúăÕãóÂãõćÈ ßäîâÚâòëÂóäßäñßùØÙäúÜÜóÈëâóÙõîÈÅ°âì÷âóÖòĈÈîãú¬
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ÂæóÈĀÉÈëäóÈÃ÷ĈÚÿßøćîëèÕîîÚèîÚĂìÅóÛëâùØäÿÂóìæöăÕäèâÿÜĆÚìÚ÷ćÈÿÕöãèÂòÚ ĀæñÿÕõÚÃóâëñßóÚËČóäñÉõÖĂÉÿßøćîăÜãòÈèòÕ
ËõÚïòÚÌóèòÕÿÂ¬óĀÂ¬Âè¬óßòÚÜö ëäóÈĂÚëâòãîóÔóÉòÂäËõææ¬ó   ĀæñãòÈâöäñÇòÈîòÚÿÂ¬óĀÂ¬  ƗƚƖƖ Üö ÖòĈÈîãú¬áóãĂÚ  (àäö ! ĀÕ¬ØùÂØ¬óÚ  
ÛòÖä Cable Car  ÂäñÿËóăààóÃ÷ĈÚëú¬ÉùÕËâèõèÃîÈîùØãóÚ  ìóÂÜõÕĂìÛäõÂóäÕèãÿìÖùÝæĂÕą  ÈÕÅøÚÅ¬óÛòÖä) 

 ßóØ¬óÚข้ามเรือทอทะเลแบบโบราณไปหมู่บ้าน Abai Village หรือ หมู่บ้านทะเล  ́อาไบวิลเลจ µ (ìâú¬ÛóÚ
ÝúëúÈîóãù) Ì÷ćÈÿÜĆÚÛóÚÿÂõÕÃîÈÛääßÛùäùêËóèÿÂóìæöÿìÚøî ÿÚøćîÈÉóÂË¬èÈëâòãëÈÅäóâÿÂóìæöÿìÚøîĂÖ  ÝúëúÈîóãùØóÈÖîÚÿìÚøî
×úÂë¬ÈÖòèâóÌ¬îÚ Ô ØöćĀì¬ÈÚöĈ  ÛóÚÿäøîÚãòÈÅÈîÚùäòÂê°ÅèóâÿÜĆÚÿÂóìæöĂÚÜö Å.é. 1970 ăè  Āæñîóìóäè¬óÈĀæñÉóÚÕ¬èÚØöćÿæøćîÈ
ËøćîÃîÈìâú¬ÛóÚÂĆÅøî ÌùÚĀÕ ÂòÛ ĀïâïöÈÿÚÈÿâöãÈ ë×óÚãòÈë×óÚ×¬óãæñÅäîöÂÕèã  

ÅČćó  เมนูหม้อไฟชาบูเห็ด ÅæóãÂóäÖâäèââõÖäëùÂöĈìâîăà  ÜäñÂîÛăÜÕèãÿÚøĈîìâúëăæÕ° ÝòÂĀæñÿìĆÕĀæñèùÚÿëÚÿÂóìæö   
ìæòÈÉÛäóãÂóäØ¬îÈÿØöćãè ÅČćóÅøÚÚöĈ...Ãîë¬ÈØùÂØ¬óÚÂæòÛÿÃóØöćßòÂ  

พกัคังวอนรีสอร์ท 1 คืน   ßòÂÝ¬îÚÂòÚØöćäöëîä°Ø  Daemyung, Hanwha, I-Park (Resort) ìäøî ÿØöãÛÿØ¬ó  (Å¬óîóÛÚČĈóĀä¬ØùÂ
ËÚõÕâöÅ¬óĂËÉ¬óã  āÕãăÕäòÛë¬èÚæÕÿÜĆÚßõÿéêëùÕ)  ìîÈßòÂÅČćóÅøÚÚöĈ  îóÉÉñÛäõÂóäÿÜĆÚĀÛÛîîÚÕîæ (îîÚ Åøî ÅèóâîÛîù¬Ú 
Õîæ Åøî ÂîÚìõÚ) ìäøî ìîÈÚîÚĀÛÛÚîÚÛÚßøĈÚëăÖæ°ÿÂóìæö ËóèÿÂóìæöÚõãâÚîÚìæòÛÛÚßøĈÚâóÂĀæñÉñÚČóÝóÜúØöćÚîÚØöć
ÿäöãÂè¬ó ́āãµ ĀæñÝóì¬âØöćÿäöãÂè¬ó ́îöÛúæµ ßäîâìâîÚëùÃáóßìäøîìâîÚÖóâËîÛĂÉ ÿßöãÈëóâËõĈÚÿßøćîÂóäßòÂÝ¬îÚãóâÅČćóÅøÚ 
ÂóäîóÛÚČĈóĀä¬äèâëăÖæ°ÿÂóìæö ÉñÖîÈÿÖäöãâĂÉÿäøćîÈÂóäĀÂÝóîîÂìâÕ ăâ¬âöÂóäÚù¬ÈÝóÿËĆÕÖòè (ÖîÈÖòÕÅèóâîóãîîÂăÜ) ÿâøćî
îóÛÚČĈóĀä¬ÙääâËóÖõĀæèØ¬óÚÉñäúë÷ÂÝ¬îÚÅæóã ÖòèÿÛóëÛóã  ÚîÂÉóÂë¬èÚØöćÿÜĆÚÚČĈóĀä¬ĂÚä¬â ãòÈâöëèÚÚČĈóĂÚä¬âĀæñÂæóÈĀÉÈØöć
ĂìăÕëÚùÂÂòÛÛ¬îĀË¬ÚČĈóĀä¬ìæóãą ĀÛÛ āÕãëóâóä×ëèâĂë¬ËùÕè¬óãÚČĈóæÈăÜăÕ 

 

DAY วนัทีส่าม   คังวนัโด - กรุงโซล  เชำ้ กลำงวนั เยน็หรือค ่ำ 

3  x x x 

ÿËó  äòÛÜäñØóÚîóìóäÿËó ĀÛÛîÿâäõÂòÚÿÂóìæö Øöć ìîÈîóìóääöëîä°Ø Āæñ ÅøÚìîÈßòÂ 
îîÂÿÕõÚØóÈĀÖ¬ÿËóÿËóăÜãòÈ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  ÿØöćãèÿîÿèîä°ĀæÚÕ° · Everland ´ ÕõëÚöã°ĀæÚÕ°ÿÂóìæö µ  ëèÚÿÜõÕ

ĂÚìùÛÿÃóØöćâöËøćîÿëöãÈâóÂØöćëùÕÃîÈÜäñÿØé âö Festival World ÉñÜäñÂîÛăÜÕèã Global Fair, American Adventure, Magic 
Land, European Adventure Āæñ Equatorial Adventure Āæñ Zootopia (âóĂìâ¬ PANDA World)  Ø¬óÚëóâóä×Üæ¬îãÅèóâ
ĀÂ¬ĀæñÿÖõâÿÖĆâÅèóâëùÃÃîÈØ¬óÚÕèãÛòÖä Special Pass Ticket ëÚùÂëÚóÚÂòÛÿÅäøćîÈÿæ¬ÚÖ¬óÈą  Ì÷ćÈØ¬óÚëóâóä×ÿæøîÂÿæ¬ÚÿÅäøćîÈ
ÿæ¬ÚăÕăâ¬ÉČóÂòÕäîÛ  ăâ¬è¬óÉñÿÜĆÚØöÿîĆÂÿßäë ä×ăàÿìóñ ìÚîÚëñÛòÕ Ëóä°Ü āäÈìÚòÈëóââõÖõ ÛóÚÝöëõÈìâùÚ ÖöæòÈÂóëîÈÖæÛ 

Ü¬óÌóàóäö ËâăæÿÂîä°ĀÞÕÅú¬ĀäÂÃîÈāæÂ ØöćÚöć Ëâ
ÅèóâÚ¬óäòÂÃîÈìâöØöćëóâóä×ëøćîëóäÂòÛÅÚÃòÛăÕ
îã¬óÈÕö  îöÂØòĈÈãòÈâö LINE Store ëČóìäòÛ ËóèëóèÂ 
LINE ĂìĀË®ñáóß  îöÂØòĈÈĂìëóèÂËóè K-POP  ăÕ
âöāîÂóëËâÅîÚÿëõä°Ö K-POP Ý¬óÚÿØÅÚõÅßõÿéê

ÿëâøîÚÉäõÈ ́ HOLOGRAM ́ ØöćØČóĂìØ¬óÚäúë÷Âè¬óÂČóæòÈäòÛËâéõæÜõÚØČóÂóäĀëÕÈÖòèÿÜĆÚą Ö¬îìÚóÿäó  ÂòÛéõæÜõÚÚòÂäîÈÉóÂ
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Å¬óãÕòÈĂÚÿÂóìæö  ÅäòĈÈĀäÂÃîÈāæÂ !  ÿÜõÕāæÂëèÚëòÖè°ÿÜõÕØöć Lost Valley ÂòÛä×ÛòëëñÿØõĈÚÚČĈóëñÿØõĈÚÛÂ ĀæñîøćÚą  
ÚîÂÉóÂÚöĈØ¬óÚãòÈëóâóä×ËîÜÜõĈÈĂÚäóÚÅóÃîÈØöćäñæ÷Â ĀæñëùÕØóãÿÕõÚËâĀæñ×¬óãäúÜÂòÛëèÚÕîÂăâÌ÷ćÈÝæòÕÿÜæöćãÚ
ìâùÚÿèöãÚÖóâåÕúÂóæ ÿË¬Ú åÕúäîÚÉñÿÜĆÚÕîÂÂùìæóÛĀæñÕîÂæõææöćÛóÚ åÕúĂÛăâÝæõÉñÿÜĆÚÕîÂØõèæõÜÛóÚ åÕúĂÛăâä¬èÈÉñ
ÿÜĆÚÕîÂÿÛÎÉâóéÛóÚ  ÃÛèÚßóÿìäÕÖóâèòÚÿèæó    

13.00 Ú. ÿâÚúÛóä°ÛöÅõèăàìäøîÛæúāÂÂõ  ÿÜĆÚÿÚøĈîìâúëăæÕ°ìâòÂÌîëÅòÚÉòÈĀæñÿÅäøćîÈÜäùÈäë ÝòÕã¬óÈÃæùÂÃæõÂÛÚÂñØñ  

Û¬óã  พาทุกท่านไปป่ันเรียวไบท์ Rail Bike รอบทะเลสาบธรรมชาติèòÈÌîÈ ĂìØ¬óÚăÕËøćÚËâÙääâËóÖõĂÚäúÜĀÛÛÂæõćÚ 
ĀëÈ ëö ĀæñëòâÝòëĀæñÚÂîßãßÖóâåÕú ÿßäóñë×óÚØöćĀì¬ÈÚöĈ×øîÿÜĆÚ Wetland (Ëù¬âÚČĈó) ìÚóäîÚÿÖĆâăÜ
ÕèãÕîÂăâ îùÕâëâÛúäÔ°ăÜÕèãÜæóÅóä°ß ĂÚË¬èÈåÕúÖ¬óÈą ãòÈÿÜĆÚØöćîãú¬îóéòãÃîÈÚÂîßãß ÿË¬Ú ìÚóìÚóè 
ÿÜĆÕĀâÚÕóäõÚ ÿÜĆÕÜ¬ó  ìÚóäîÚ ÚÂÂäñÿäöãÚ ÚÂÂóÿìè¬ó ÚÂ Longbills, Larks, Meadow Buntings É÷È
ÿÜĆÚØöćÖòĈÈÃîÈéúÚã° é÷ÂêóäñÛÛÚõÿèé ĀæñÿâøîÈĀì¬ÈÂóäé÷ÂêóÿäøćîÈä×ăàÕ¬èÚ  

ăÕÿèæóëâÅèä  ÿÕõÚØóÈÿÃóÿâøîÈìæèÈÂäùÈāÌæ  ØöćâöÜäñËóÂä×÷È Ɨ ĂÚ ƚ ÃîÈÜäñÿØé  âöÖ÷Â Ɯƙ ËòĈÚ Ö÷ÂØöćëúÈØöćëùÕ  âöĀâ¬ÚČĈóïòÚ

ăìæÝ¬óÚĂÉÂæóÈÿâøîÈìæèÈÃîÈÂäùÈāÌæ   ÿãöćãâศูนย์โสมเกาหลี  ØùÂØ¬óÚÉñăÕäúÉòÂëâùÚăßäāëâÿÂóìæöìäøîäóËóĀì¬Èâèæ
ëâùÚăßä  ÿßäóñÿÂóìæöĂÖÿÜĆÚÜäñÿØéØöćâöÂóäÝæõÖāëâÿÂóìæöØöćâöÅùÔáóßÿÜĆÚîòÚÕòÛ 1 ÃîÈāæÂ  Ì÷ćÈĂÅä
ĂÅäØöćăÕâóÿØöćãèÂĆÉñËøćÚËîÛìóÌøĈîÿÜĆÚÃîÈÞóÂÿßäóñäóÅóØöć×úÂè¬óÿâøîÈăØãĀæñÅùÔÜäñāãËÚ°ÚóÚòÜÂóä 
ÿË¬Ú Ë¬èãÿëäõâÅèóâĀÃĆÈĀäÈĂìĀÂ¬äñÛÛã¬îãîóìóäĀæñÜîÕ Ë¬èãØČóĂìÉõÖĂÉëÈÛĀæñÿßõćâßæñÂČóæòÈāÕã
ë¬èÚäèâ  ëääßÅùÔØóÈÂóäĀßØã° Ë¬èãÛČóäùÈìòèĂÉ ÜîÈÂòÚāäÅìòèĂÉÃóÕÿæøîÕ ÿëäõâÜäñëõØÙõáóßØóÈÿßé 

æÕĀæñÜîÈÂòÚâñÿäĆÈ  ศูนย์เคร่ืองส าอางเวชส าอาง  ĂìØ¬óÚÿæøîÂÌøĈîÅîëÿâÖõÂìæóÂãöćìîÅùÔáóßØöćÝúìÎõÈËóèÿÂóìæöØòĈÈ
ëóèØòĈÈăâ¬ëóè æèÚĂìÅèóâëČóÅòÎÂòÛÿäøćîÈÝõèìÚóÅ¬îÚÃóÈâóÂ āÕãÿÊßóñĂÚÂæù¬âÛČóäùÈÝõèßøĈÚÑóÚ Skin Care Āæñ
ÿÅäøćîÈëČóîóÈÝëâëâùÚăßä @éúÚã°ÿèËëČóîóÈÿÅäøćîÈëČóîóÈ   

ÅČćó บุฟเฟ่ต์อร่อยล า้ !!!  เมนูบาร์บีคิวป้ิงย่างสไตล์เกาหลี  ÂòÛìæóÂìæóãëăÖæ°ÃîÈÿÚøĈîìâúĀæñÿÚøĈîèòè (ÛóÈäóÚîóÉâö
ÛäõÂóäÿÚøĈîăÂ¬ ĀæñÜæóìâ÷Â) ăâ¬è¬óÉñÿÜĆÚĀÛÛÖõÕâòÚ ĀÛÛëòÚÅî ĀÛÛëóâËòĈÚ ĀÛÛìâòÂÿÝĆÕ ĀÛÛìâòÂìèóÚ  ĀÛÛëÕăâ¬âö
ÂóäìâòÂ ĀÛÛÿÛîä°ÿÂîä° ÿÜĆÚÖÚ âöÛäõÂóäÃóèëèã  ĀæñÿÅäøćîÈÿÅöãÈÖ¬óÈą ĂìæõĈâæîÈ   

ìæòÈîóìóäÅČćó  ภูเขานัมซาน  หอคอย N Tower  สายเคเบิ้ล Love Rock Cable   ßóØ¬óÚÃ÷ĈÚ
áúÿÃóÚòâÌóÚ Namsan – áúÿÃóÿßöãÈæúÂÿÕöãèĂÉÂæóÈÿâøîÈìæèÈĀæñîõëäñ×¬óãäúÜÅú¬ìîÅîã N Tower ÿÜĆÚ Ɨ 
ĂÚ ƗƝ ìîÅîãÿâøîÈØöćëúÈØöćëùÕĂÚāæÂ  ëúÈ×÷È ƚƞƖ ÿâÖäÿìÚøîäñÕòÛÚČĈóØñÿæ ë×óÚØöćæñÅäìÚòÈÿÂóìæöìäøî

ìÚòÈăØãëăÖæ°ÿÂóìæöâó×¬óãØČóÂòÚ (ÅèóâÿËøćî: ÿÖäöãâĀâ¬ÂùÎĀÉæúÂÂùÎĀÉÿßøćîăÜæĆîÅÂùÎĀÉÅú¬äòÂ Ô Love Rock Cable  ÌöćÈÿËøćî
ÂòÚè¬ó ×óĂÅäÃ÷ĈÚâóÅæîÈÂùÎĀÉĀæñāãÚæúÂÂùÎĀÉØõĈÈăÜ Åú¬äòÂ Åú¬ÅäîÛÅäòè Åú¬ÿßøćîÚ Åú¬ßöćÚîÈ Åú¬âõÖäÚòĈÚÉñâöÅèóâäòÂØöćãòćÈãøÚ
ìäøîăâ¬âöĂÅäâóßäóÂÉóÂÂòÚăÕ)  (Å¬óÛòÖäæõàØ°Ã÷ĈÚëú¬ÉùÕËâèõèÛÚìîÅîã  ăâ¬äèâăèĂÚÅ¬óØòèä°) 

ìæòÈÉÛäóãÂóäØ¬îÈÿØöćãè ÅČćóÅøÚÚöĈ...Ãîë¬ÈØùÂØ¬óÚßòÂ 
ßóØ¬óÚÿÃóÿËĆÅîõÚØöćßòÂ Ô āäÈĀäâ  Karak Tourist, Co.Op City, Benikea CS, Bliss, Charis  ìäøîÿØöãÛÿØ¬ó(ƙ ÕóèÿÂóìæö)  
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DAY วนัทีส่ี่   กรุงโซล  เชำ้ กลำงวนั เยน็หรือค ่ำ 

4  x x - 

เช้า อาหารเช้าแบบอเมริกนัเกาหล ีที ่ห้องอาหารโรงแรม 

เลอค่า สุด Exclusive !!  ใส่ชุดพื้นเมืองเกาหลี “ ฮันบก HANBOK ” เดินเที่ยวในพระราชวัง+สถานที่สุดคูล 
So Cool  พร้อมเก็บภาพความประทับใจ  ÿæîÅ¬ó ëùÕ Exclusive !! ĀÖ¬ÈËùÕßøĈÚÿâøîÈÿÂóìæö ḯòÚÛÂ HANBOKµ  
ÿÕõÚÿØöćãèĂÚßäñäóËèòÈ+ë×óÚØöćëùÕÅúæ So Cool  ßäîâÿÂĆÛáóßÅèóâÜäñØòÛĂÉ   ØäõÜßõÿéêÚöĈ ØùÂØ¬óÚÉñăÕëèâĂë¬
ËùÕßøĈÚÿâøîÈÿÂóìæö ́ïòÚÛÂ Hanbokµ  ĀÛÛÉòÕÿÖĆâëČóìäòÛÅùÔÝúìÎõÈ ÅùÔÝúËóã  ÅùÔÚîÈËóãìÎõÈ ÅùÔìÚúËóãìÎõÈ  ÿäó
ÿÖäöãâËùÕïòÚÛÂĂìãøâëèâĂë¬ÖóâëăÖæ°ØöćØ¬óÚËøćÚËîÛâóÂÂè¬ó 300 ËùÕ  Ā×âÿÖäöãâãøâÿÅäøćîÈÜäñÕòÛÖ¬óÈą  āÕãÉñĂì
ÅùÔÜóëăÖææõëØ°Ë¬èãĀÚñÚČóÿäøćîÈÂóäĀÖ¬ÈØäÈÝâĂìÕúÿÜĆÚËóèÿÂóìæöĀæñèõÙöÂóäëèâĂë¬Øöć×úÂÖîÈĀæñÃîäñèòÈÖ¬óÈą  
Â¬îÚßóØùÂØ¬óÚăÜÿÕõÚÿØöćãèë×óÚØöćÖ¬óÈą ĀÛÛÿÂ̄ăÂ̄  So Cool So Good  Ô  ßäñäóËèòÈ  ÂČóĀßÈìõÚāÛäóÔ ×ÚÚ
ĀÜñÂ®èã îóÅóäāÛäóÔØóÈë×óÜòÖãÂääâØöćëČóÅòÎ ÿßøćîĂìØ¬óÚăÕÿÂĆÛáóßÅèóâÜäñØòÛĂÉÂòÚ ĀæñîóëóëâòÅäË¬óÈ

×¬óãáóßÜäñÉČóä× (Å¬óáóß ăâ¬äèâÅ¬óĂËÉ¬óã) 
ÿØöćãÈ สุดว๊าว !! เราที่เดียว พาท่านลิม้ลองหม้อไฟซีฟู้ดทะเลสูตรพิเศษพร้อมข้าวผัดไข่ปูยักษ์ ÿÜĆÚîóìóäËùÕëČóìäòÛ 4 

Ø¬óÚ/āÖ®ñ/ìâîăà 

Û¬óã ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู ÿßøćîÚØöćÕöĂÚÂóäÕČóÿÚõÚËöèõÖ ! ́ ï®îÂÿÂĆÖÚóâú µ ÖÚăâËÚõÕÚöĈÿÉäõÎÿÖõÛāÖĂÚÜ¬óæ÷ÂÛÚáúÿÃóØöćÜäóéÉóÂ
âæáóèñĀæñäñÕòÛëúÈÿìÚøîÚČĈóØñÿæ 50-800 ÿâÖä ÿâæĆÕÃîÈßòÚÙù°ï®îÂÿÂĆÖÚöĈ...ËóèÿÂóìæöäù¬ÚĂìâ¬ÚõãâÚČóâó
äòÛÜäñØóÚÿßøćîË¬èãÕúĀæÖòÛĂìëñîóÕĀÃĆÈĀäÈ ÜîÈÂòÚāäÅÖòÛĀÃĆÈăâ¬×úÂØČóæóãÉóÂÂóäÕøćâĀîæÂîïîæ° ÂóĀà 
Ûùìäöć ëóäÖÂÅóÈÉóÂîóìóäĀæñãó       

 ดิวตี้ฟรี (ÜòÉÉùÛòÚÿÜĆÚØöćÚõãââóÂ ÿßäóñ ÕõèÖäöĈàäöÜäñÿØéÚöĈ âö×÷È ƛ ÛäõêòØĀÃ¬ÈÃòÚÂòÚ)  ÿßæõÕÿßæõÚÂòÛÂóäËîÜÜõĈÈ Ô  ìóÈ
ÜæîÕáóêöæ®îÖÿÖìäøîËõÚÿÌÿÂ  ĂìØ¬óÚăÕÿæøîÂÌøĈîëõÚÅóĀÛäÚÕ°ÿÚâÚČóÿÃóÉóÂÖ¬óÈÜäñÿØéâóÂâóãìæóÂìæóã
ËÚõÕ äèâØòĈÈëõÚÅóĀÛäÚÕ°ÿÂóìæöãîÕÚõãâØöćËóèÿÂóìæö ËóèÉöÚ ĀæñËóèÎöćÜù¬Ú  ÚõãââóÿæøîÂÌøĈîìóÂòÚâóÂâóã  

คลองชองเกชอน แวะแช๊ะรูปกันบริเวณชองเกชอนถูกขุดขึน้เป็นคร้ังแรกเม่ือราว 600 ปีÂ¬îÚĂÚëâòã
ÃîÈÂêòÖäõã° YEONGJO ÂêòÖäõã°îÈÅ°Øöć ƘƗ Āì¬ÈäóËèÈé°āËÌîÚ ÿÜĆÚëòÎæòÂêÔ°ÃîÈÂóäÝëâÂæâÂæøÚÂòÚîã¬óÈæÈÖòèÃîÈ
ÙääâËóÖõ éõæÜèòÓÚÙääâĀæñÜäñèòÖõéóëÖä° ĀæñĂÂæÂòÚãòÈÿÜĆÚØöćÖòĈÈÃîÈÅòÈïèóßæóÌ¬ó ÉùÕÿØöćãèëùÕËõæÃîÈËóèÿâøîÈ 

 เมียงดอง " ถนนแฟช่ันของเกาหลี "  îõëäñËîÜÜõĈÈÛäõÿèÔÿâöãÈÕîÈ Myeongdong ×úÂÃÚóÚÚóâè¬ó " ×ÚÚĀàËòćÚÃîÈ
ÿÂóìæö " Āìæ¬ÈäèâÅèóâïõÜĂìâ¬ ăâ¬ÖÂÿØäÚ ! äóÅóäñÕòÛÂæóÈ×÷ÈëúÈÿâøćîÿØöãÛÂòÛÖæóÕØÈĀÕâùÚ ìóÈÛúÖõÂìæóÂ
ãöćìîÖòĈÈĀÖ¬ĀÛäÚÕ°ÿÚâÖ¬óÈËóÖõ×÷ÈÿÂóìæö äóÚÿëøĈîÝóâöëăÖæ°ìîÈÿæĆÂą  äóÚ Creative Lifestyle  äóÚäîÈÿØó äóÚ
ØČóÝâ äóÚÿÅäøćîÈÜäñÕòÛ äóÚÅîëÿâÖõÂ  äóÚÂóĀà äóÚăîéÅäöâ äóÚÃÚâ    

ÅČćó อิ่มประทับใจ !  เมนูอินเตอร์บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ดและเน้ือสัตว์หลากประเภทØöćâöĂìÿæøîÂØòĈÈîóìóäëăÖæ°ÞäòćÈãùāäÜ îóìóä
ÎöćÜù¬Ú îóìóäÿÂóìæö îóìóäÉöÚ  ØòĈÈëÕ ØòĈÈÚ÷ćÈ ØòĈÈÜõĈÈ ØòĈÈØîÕ ØòĈÈã¬óÈ ØòĈÈëÿÖĆÂ ØòĈÈĀÛÛÌúÌõ ĀÛÛÌóÌõâõ ÜäùÈÂòÚëÕą ĂìØ¬óÚăÕ
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ÿìĆÚ×÷ÈÂääâèõÙöÂóäÜäùÈÃîÈÿìæ¬óß¬îÅäòè Āâ¬Åäòè ßäîâÃîÈìèóÚ ÃîÈîä¬îãÜäñÉČóèòÚ ĀæñÿÅäøćîÈÕøćâăâ¬âöĀîææÂîïîæ° 

ăîéÂäöâ ÿÅÂ  ÿÜĆÚÖÚ  พเิศษ ! บริการขาปูยกัษ์ SnowCrab  แบบไม่อั้น   
ìæòÈîóìóäÅČćó พเิศษฟรี ! โรแมนติกล่องเรือแม่น ้าฮัน กับ เรือส าราญ  “ Pang Show “  Ý¬óÚËâèõèØõèØòéÚ°ëöëòÚãóâÅČćóÅøÚ ëùÕËõ

ÂÂè¬óĂÅä !  Āâ¬ÚČĈóïòÚÿëâîÿìâøîÚÿëÚËõèõÖÃîÈÅÚÂäùÈāÌæ ãóè×÷È ƛƗƚ Ââ. āÕãăìæÝ¬óÚĂÉÂæóÈÿâøîÈ
ìæèÈ  äîÛą ÞòćÈĀâ¬ÚČĈóâòÂÿÜĆÚĀìæ¬ÈØöćßòÂîóéòãÃîÈÿìæ¬óÚÂØöćîßãßâóÉóÂÿâøîÈìÚóè  ØòéÚöãáóßäîÛ
Āâ¬ÚČĈóØöćĂëëñîóÕÚöĈ  îöÂìÚ÷ćÈë×óÚØöćØöćËóèÂäùÈāÌæËøćÚËîÛØöćÉñâóßòÂÝ¬îÚĀæñëòÈëääÅ°   

Ø¬óÚëóâóä×ÿÖäöãâÌøĈîÿÅäøćîÈÕøćâìäøîÃÚâÃ÷ĈÚÿäøîØöćäóÚÅùÔÜóÅùÔæùÈÂ¬îÚæÈÿäøî  ßäîâËâ  Pang Show 

ÂòÛāËè°æöæóÂóäØČóÃÚâÜòÈëùÕÚ¬óäòÂ..ëùÕÂèÚĂÉ ÂòÛ ÿÉóËóãÃÚâÜòÈĀæñæúÂØöâëùÕÛ®îÈÿëÚÖøĈÚ  îöÂØòĈÈให้
คุณลองท าขนมปังอันเล่ืองช่ือจากเร่ืองราวซีรีย์สุดฮอต ÿÉóËóãÃÚâÜòÈ  “ ÅõâØòÂÂú “  ĀæñßõëúÉÚ°
ÂòÚè¬óĂÅäÉñÿÜĆÚäóËóÕóÚÂóäØČóÃÚâÜòÈÖòèÉäõÈÂòÚ ?  ÖøćÚÖóÖøćÚĂÉÂòÛÚČĈóßùëóãäùÈØöćëñßóÚÛòÚāß (ÛäõÿèÔ
ÿÂóñæîãÚČĈó 3 ÿÂóñ) ØöćÉñãõÈëóãÚČĈóßùîîÂâóÿÜĆÚØóÈãóè  ßäîâÂòÛÂóäăà LED Øöć×úÂãõÈîîÂâóÿÜĆÚĀëÈëö

Ö¬óÈą âóÂ×÷È 200 ÿÊÕëö  ØöćÉñãõÈæúÂÿæ¬ÚîîÂâóÖ¬óÈąÂòÚ (ØóÈÂóäÂäùÈāÌæÉñÉòÕĀëÕÈÿÜĆÚäîÛą ĂÚäñìè¬óÈèòÚ×÷ÈÅČćóÅøÚ  îóÉ
ÈÕÂóäĀëÕÈāËè°ÚČĈóßùĂÚÂäÔöØöćëáóßîóÂóéăâ¬ÿîøĈîîČóÚèãìäøîâöÅČóëòćÈßõÿéê)  (ëÈèÚëõØÙõĂÚÂóäÜäòÛÿÜæöćãÚāËè° ÿÜĆÚ  DRUM 
CAT,  HERO DRAWING, FANTA STICK SHOW ìäøî MISO SHOW ) 

ÅČćó  ìæòÈÉÛäóãÂóäØ¬îÈÿØöćãè ÅČćóÅøÚÚöĈ...Ãîë¬ÈØùÂØ¬óÚÂæòÛÿÃóØöćßòÂ 
 

DAY วนัที่ห้า  กรุงโซล  - สนามบินนานาชาติอนิชอน – กรุงเทพฯ เชำ้ กลำงวนั เยน็หรือค ่ำ 

5  x x - 

เช้า อาหารเช้าแบบอเมริกนัเกาหล ีที ่ห้องอาหารโรงแรม 
 ศูนย์น ้ามันสนเข็มแดง Red Pine  ßóØ¬óÚÿÕõÚØóÈëú¬ éúÚã°ÚČĈóâòÚëÚÿÃĆâĀÕÈ Red Pine  Ì÷ćÈÝæõÖÉóÂĂÛëÚÿÃĆâĀÕÈĂÚ

ÜäñÿØéÿÂóìæö ÿÜĆÚÈóÚÚèòÖÂääâèõÉòãËõĈÚĂìâ¬æ¬óëùÕÃîÈÿÂóìæö ÿßøćîË¬èãÝúØöćâöÜòÎìóÿäøćîÈăÃâòÚîùÕÖòÚĂÚÿëÚÿæøîÕ Åæî
ÿäëÿÖîäîæĂÚÿæøîÕëúÈ ăÃÃîÿëøćîâ ìäøî ÂóäăìæìâùÚÿèöãÚÃîÈÿæøîÕ  ÿÜĆÚÖÚ Âè¬óÉñâóØČóÿÜĆÚÚČĈóâòÚëÚëÂòÕăÕ Ɨ ĀÅÜÌúæ 
ÖîÈĂËĂÛëÚÿÃĆâĀÕÈÜäñâóÔ Ƙ.Ɲ Â.Â.  ĀÚñÚČóĂìØùÂØ¬óÚÿæøîÂÌøĈîÿÜĆÚÃîÈÞóÂëùÃáóßÿßøćîÖòèØ¬óÚÿîÈĀæñÅÚØöćØ¬óÚäòÂìäøî
ÅÚØöćØ¬óÚÿÅóäß  ÿßäóñÿÜĆÚëóäîóìóäÙääâËóÖõ ØöćèõÉòãÉóÂāäÈßãóÛóæËòĈÚÚČóĂÚÿÂóìæöĀæèè¬ó ăâ¬âöÝæÃóÈÿÅöãÈ 

สุดชิก ! หอสวนสนุกหมีเทด็ดี ้Teddy Bear Theme Park ที่สร้างจากงานมือแห่งแรกของโลก ë×óÚØöćØöćÿäóÉñ
ăÕÝÉÎáòãÂòÛÿäøćîÈäóèÃîÈìâöÿØĆÕÕöĈÉóÂØòćèāæÂ áóãĂÖĀÚèÅõÕ “ Touch & Feel ÂîÕìâöăÕ äúë÷ÂÂòÛ
ìâöăÕ ´   ëòâÝòëĀäÂÿâøćîÿäóÿÕõÚÿÃóîùāâÈÅ° ÿäóÉñäúë÷Âè¬óÿäóăÕÂæòÛăÜÿÜĆÚÿÕĆÂîöÂÅäòĈÈ ÿßäóñ ë×óÚØöć
Āì¬ÈÚöĈÉñäèâÿäøćîÈäóèìâöÿØĆÕÕöĈÖòĈÈĀÖ¬ĂÚèòãÿÕĆÂÉÚ×÷ÈèòãĀÖ¬ÈÈóÚ ÿäøćîÈäóèÜäñèòÖõéóëÖä°ĀæñËöèõÖĂÚ
ÂäùÈāÌæ  ÿäøćîÈäóèĂÖØîÈØñÿææ÷Â ÿäøćîÈäóèëèÚëòÖè°Ìóàóäö ÿäøćîÈäóèÿØéÂóæëÂö ĀæñÿäøćîÈäóèØöâ
Ú¬óäòÂÖ¬óÈą îöÂâóÂâóã ĂÚāÌÚÚõćÈØöćÉòÕăÕîã¬óÈÂõĉàÿÂ̄  ØùÂØ¬óÚÉñăÕä¬èâëäóÈÅèóâØäÈÉČóÅäòĈÈĂìâ¬
ÂòÛÂóäÂîÕ ÂóäëòâÝòë Âóä×¬óã ÅèóâÿäöãÚäú Â¬îÚîČóæóÅèóâëùÃÅäòĈÈÚöĈ ÿäóãòÈëóâóä×ÿæøîÂÌøĈîÖù®ÂÖó
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ìâöØòĈÈÖòèÿæĆÂÖòèĂìÎ¬ìæóÂìæóãĀÛÛØöćâöÅùÔëâÛòÖõßõÿéê  ÿßäóñ ÿÜĆÚÿØÅÚõÅØóÈÿãîäâòÚ âöÅèóâÚù¬â Ú¬óäòÂ Ú¬óÂîÕ Ú¬óëòâÝòë 
ăèÿÜĆÚæúÂÛùÎÙääâăÕÚñÅñ  

 

ÿØöćãÈ เมนูเปิบพสิดาร-ไก่ตุ๋นโสม îóìóäèòÈĂÚëâòãÂ¬îÚ ÿËøćîÂòÚè¬óÛČóäùÈĀæñÿëäõâëùÃáóß ÿëõä°àØ¬óÚæñ 1 Öòè ĂÚìâîÕõÚäîÚ   

Û¬óã แวะซ้ือของฝากติดไม้ติดมือทีศู่นย์รวมของพืน้เมือง (ละลายเงินวอน)  Â¬îÚîČóæóÿÂóìæö  ĀèñÌøĈîÃîÈÞóÂÖõÕăâÖõÕ
âøîØöćéúÚã°äèâÃîÈßøĈÚÿâøîÈ (æñæóãÿÈõÚèîÚ)  ëóìä¬óãìæóÂäúÜĀÛÛ ìæóÂäëËóÖõ ÃÚâîä¬îãÖ¬óÈą ÌöÿäöãæËĆîÅāÂ ÂóĀà 
ÂäñÕúÂâóÿÉÉúāÕ  ÃÚâāëâ Ëóāëâ ÿÅäøćîÈëČóîóÈāëâ ìâîÚëùÃáóß  ÂõâÉõ  ÿÜĆÛāÜāä (Ü®îÂÂöĈÿÂóìæö) ËõÚäóÿâÈ (âóâ¬óÿÂóìæö) 
ÃîÈĂËĂÚÛóÚ æúÂÛîæÌòÂÝó  ÿÅäøćîÈĂËăààó ÃîÈØöćäñæ÷Â ÿÜĆÚÖÚ  

ÿãĆÚ Ã÷ĈÚîãú¬ÂòÛèòÚĀæñÿèæóØöćÿÕõÚØóÈ  ÿìõÚàóÂæòÛÂäùÈÿØßð ÛóÈëóãÂóäÛõÚîóÉâöËùÕÂæ¬îÈëĀÚĆÅÛæĆîÂĂìÝúāÕãëóäÛÚÿÅäøćîÈÛõÚ 
ĀæñãòÈâöÛäõÂóä Air Cafe ÉČóìÚ¬óã  îóìóä ÿÅäøćîÈÕøćâ ĀæñÃÚâÅÛÿÅöĈãè ØöćËóèÿÂóìæöÚõãâÂòÚ 

ÅČćó ÿÕõÚØóÈ×÷ÈëÚóâÛõÚëùèääÔáúâõ 
 

** รำยกำรน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บกำรยนืยนัจำกผูจ้ดัอีกคร้ังหน่ึง   
ผูจ้ดัขอสงวนสิทธิในเร่ืองเท่ียวบิน รำคำ และรำยกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม  โดยมิตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ *** 

 

ÿâÚúîóìóäØòèä°ëČóìäòÛÅÔñ (áóßîóìóäØöćĀëÕÈĂËÿßøćîÜäñÂîÛÅèóâÿÃóĂÉ) 

æõĈâæîÈÿâÚúÕòÈÖóâæñÅä Winter Love Song ´ ØòÅÅóæÛö  ́ ìäøîăÂ¬Ûóä°ÛöÅõèÝòÕÌîëÿÂóìæöîóìóä
ÿæøćîÈËøćîÃîÈÿâøîÈËùÚËîÚìäøîăÂ¬Ûóä°ÛöÅõèÝòÕÌîëÿÂóìæö  ÚČóăÂ¬Ûóä°ÛöÅõè ÖÂìäøîÃóèÿìÚöãèÜòĈÚ âòÚìèóÚ 
ÝòÂÖ¬óÈ ą æÈÝòÕä¬èâÂòÛÌîëÛóä°ÛöÅõèÿÂóìæöĂÚÂñØñĀÛÚ èõÙöÂóäØóÚĀÛÛÿâöćãÈÅČóăØãāÕãì¬îÂòÛÝòÕÂóÕ
ÿÃöãèÿÂóìæö ÿâøćîØóÚăÜäñãñìÚ÷ćÈ ÉñÚČóÃóèëèãĀæñëóìä¬óãĀìÈâóÝòÕäèâÂòÛØòÅÅóæÛö ÿßøćîĂìÿÂõÕîóìóä
ËÚõÕĂìâ¬ÅøćîØòÅÅóæÛöāÜÅ÷âìäøîÃóèÝòÕØòÅÅóæÛöØöćØòĈÈìîâĀæñÚ¬óØóÚ ÿëäõàßäîâÿÅäøćîÈÿÅöãÈ ÿË¬Ú āîÿÕÈ
ÜäùÈäë ÂõâÉõ ĀæñÚČĈóÌùÜÜäñÉČóèòÚ   

 

ÿâÚúÛóä°ÛöÅõèăàìäøîÛæúāÂÂõ ÿÜĆÚîóìóäÕòĈÈÿÕõâÃîÈÅóÛëâùØäÿÂóìæö Â¬îÚÿâÚúÅóæÛö āÕãÚČóÿÚøĈîìâú
ëăæÕ°ìâòÂÌîëÅòÚÉòÈĀæñÿÅäøćîÈÜäùÈäëÖ¬óÈ ą ÿâøćîÚČóâóÜäùÈÉñâöäëîîÂìèóÚÚù¬â  ÿèæóØóÚ ÚČóâóÝòÕã¬óÈ
ÃæùÂÃæõÂÂòÛÌùÜÛæúāÂÂõÛÚÂñØñĀÛÚßäîâÝòÂÂñìæČćóĀæñÿëÚÉòÚØÚ° āÕãÉñâöæòÂêÔñîîÂÿÜĆÚĀÛÛÚČĈóÃÚ 
ÿßøćîÿÜĆÚÚČĈóÌùÜăèÅæùÂÅæõÂØóÚÂòÛÃóè ÿëäõàßäîâÃóèëèãäîÚĀæñÿÅäøćîÈÿÅöãÈÖ¬óÈ ą ÜäñÉČóèòÚÅú¬āÖ®ñ  
เมนูเปิบพิสดาร-ไก่ตุ๋นโสม îóìóäèòÈĂÚëâòãÂ¬îÚ ÿËøćîÂòÚè¬óÛČóäùÈĀæñÿëäõâëùÃáóß ÿëõä°àØ¬óÚæñ 1 Öòè 
ĂÚìâîÕõÚäîÚ  ÿÜĆÚÿâÚúîóìóäèòÈÖòĈÈĀÖ¬ëâòãäóËèÈé°āÌÌîÚ āÕãĂËăÂ¬Øöćâöîóãùèòãäù¬Ú áóãĂÚÖòèăÂ¬ÉñâöÃóè
ÿìÚöãè äóÂāëâ ßùØäóĀÕÈĀæñÿÅæĆÕæòÛĂÚÂóäÖù̄ÚÿßøćîĂìäëËóÖõÂæâÂæ¬îâ ÿÚøĈîăÂ¬Úù¬âĀæñã¬îã  ÿëäõàßäîâ
ÿÅäøćîÈÿÅöãÈÅú¬āÖ®ñ  
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เมนูหม้อไฟชาบูเห็ด îóìóäßøĈÚÿâøîÈÃîÈÅóÛëâùØäÿÂóìæöÖòĈÈĀÖ¬ëâòãâîÈāÂÿæöãÛùÂÅóÛëâùØäÿÂóìæö 
ÅæóãëùÂöĈìâîăà   āÕãÚČóÿÚøĈîìâúëăæÕ° ÖâäèââõÖäÂòÛÝòÂÖóâåÕú ÿìĆÕÿÂóìæö èùÚÿëÚìäøîÿëÚÂ̄èãÿÖöĊãè  ĂÛ
ÛöÌúìîâ ĂÚìâîăà  ÿëäõàßäîâÚČĈóÉõĈâ Ãóèëèã Āæñ ÿÅäøćîÈÿÅöãÈÖ¬óÈą   

 

บุฟเฟ่ต์อร่อยล า้ !!!  เมนูบาร์บีคิวป้ิงย่างสไตล์เกาหลี  ÂòÛìæóÂìæóãëăÖæ°ÃîÈÿÚøĈîìâúĀæñÿÚøĈîèòè 
ÂòÛìæóÂìæóãëăÖæ°ÃîÈÿÚøĈîìâúĀæñÿÚøĈîèòè (ÛóÈäóÚîóÉâöÛäõÂóäÿÚøĈîăÂ¬ ĀæñÜæóìâ÷Â) ăâ¬è¬óÉñÿÜĆÚĀÛÛ
ÖõÕâòÚ ĀÛÛëòÚÅî ĀÛÛëóâËòĈÚ ĀÛÛìâòÂÿÝĆÕ ĀÛÛìâòÂìèóÚ  ĀÛÛë  Õăâ¬âöÂóäìâòÂ ĀÛÛÿÛîä°ÿÂîä° ÿÜĆÚ
ÖÚ âöÛäõÂóäÃóèëèã  ĀæñÿÅäøćîÈÿÅöãÈÖ¬óÈą ĂìæõĈâæîÈ    

สุดว๊าว !! เราทีเ่ดียว พาท่านลิม้ลองหม้อไฟซีฟู้ดทะเลสูตรพเิศษพร้อมข้าวผดัไข่ปูยักษ์ ÿÜĆÚ
îóìóäËùÕëČóìäòÛ 4 Ø¬óÚ/āÖ®ñ/ìâîăà  ÚČóÌöĈàúÕĂÚØîÈØñÿæ ÿË¬Ú ÂùÈ ìîã Üæóìâ÷Â ÖÂĀÖ¬ÈâóĂÚìâî 
ßäîâÖÚÂäñÿØöãâ ÝòÂ ÿìĆÕ ĀæñāîÿÕÈ  ÿÜĆÚÖÚ ÉòÕÿäöãÈëèãÈóâĂÚìâîăàßäîâÚČĈóÌùÜÂæâÂæ¬îâëúÖä
ßõÿéêÃîÈØóÈäóÚ ÕúÚ¬óÖóËèÚìõè  âöÛäõÂóäÿÅäøćîÈÿÅöãÈ ÚČĈóÉõĈâÌöîõĉèÿÂóìæö ßäõÂëÕìäøîßäõÂÜ¬ÚĀÕÈ ßäîâØòĈÈ
ÿëÚÂ̄èãÿÖöĊãèæÈăÜÖâ ÿßøćîäòÛÜäñØóÚÿÜĆÚÂ̄èãÿÖöĊãèÌöĈàúÕ ëùÕàõÚ ! ÃóèÝòÕăÃ¬ÜúãòÂê°ÅÚæñ 1 Ëóâ   

อิม่ประทับใจ !  เมนูอนิเตอร์บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ดและเน้ือสัตว์หลากประเภทØöćâöĂìÿæøîÂØòĈÈîóìóäëăÖæ°
ÞäòćÈãùāäÜ îóìóäÎöćÜù¬Ú îóìóäÿÂóìæö îóìóäÉöÚ  ØòĈÈëÕ ØòĈÈÚ÷ćÈ ØòĈÈÜõĈÈ ØòĈÈØîÕ ØòĈÈã¬óÈ ØòĈÈëÿÖĆÂ ØòĈÈĀÛÛÌúÌõ 
ĀÛÛÌóÌõâõ ÜäùÈÂòÚëÕą ĂìØ¬óÚăÕÿìĆÚ×÷ÈÂääâèõÙöÂóäÜäùÈÃîÈÿìæ¬óß¬îÅäòè Āâ¬Åäòè ßäîâÃîÈìèóÚ ÃîÈ

îä¬îãÜäñÉČóèòÚ ĀæñÿÅäøćîÈÕøćâăâ¬âöĀîææÂîïîæ° ăîéÂäöâ ÿÅÂ  ÿÜĆÚÖÚ  พิเศษ ! บริการขาปูยักษ์ 
SnowCrab  แบบไม่อั้น    

 

Price & Conditions  U R Beautiful เกาหลี 5 วัน จัดเต็มมีนาคมถึงสิงหาคม17 

จ ำนวนวนั รำคำเร่ิม (บำท) เดินทำง สำยกำรบิน กรุ๊ปคณะ ปกติ 

   5 วนั 17,900 มนีาคมถึงสิงหาคม2017 Budget Airlines 20-30 ท่ำนต่อคณะ 
 

¶ เดินทำงขั้นต ่ำปกติ  20  ท่ำนผูใ้หญ่ (ท่ีนัง่จ ำกดั จองและจ่ำยก่อนไดสิ้ทธิก่อน จองหลงั อำจตอ้งเพ่ิมค่ำตัว๋)  
¶ หำกต ่ำกว่ำก ำหนด และ  ผูเ้ดินทำงทุกท่ำนยินดีท่ีจะช ำระค่ำบริกำรเพ่ิมเพ่ือให้คณะเดินทำงได ้ทำงเรำยินดีท่ีจะประสำนงำนในกำรเดินทำง

ตำมควำมประสงค ์
¶ รำคำน้ีเป็นรำคำส ำหรับนกัท่องเท่ียวชำวไทยหรือผูถื้อหนงัสือเดินทำงไทยเท่ำนั้น (นกัท่องเท่ียวตำ่งประเทศ โปรดเชค็) 
¶ ** ขอสงวนสิทธ์ิในกำรปรับเปล่ียนรำคำเพ่ิม หำกมีกำรปรับข้ึนของภำษีน ้ ำมนัหรือภำษีใดๆ จำกสำยกำรบิน คิดอตัรำ ณ วนัท่ี  24/01/17** 

¶ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนรำยกำรไดต้ำมควำมเหมำะสม ตลอดจนกำรเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตำรำงบินสำยกำรบิน 
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ในกรณีทีไม่ใชต้ัว๋กรุป๊แตต่อ้งการจอยทวัร ์คิดทา่นละ 9,900 บาท 

เด็ก 2-7 ปี :  หอ้งพกั = ผูใ้หญ่ 2 + เด็ก 1 ไม่มีเตียง |  เด็ก 8-12 ปี  เตยีงเสริมหรือหอ้งครอบครวั 

ทำรก หมำยถึง ผูโ้ดยสำรท่ีมีอำยตุ  ่ำกวำ่ 24 เดือน ณ วนัท่ีเดินทำงไปและวนัเดินทำงกลบั กรุณำติดตอ่เพื่อขอรำคำพิเศษ 
เด็กทำรกสำมำรถเดินทำงโดยนัง่บนหนำ้ตกัของผูใ้หญ่  โดยอนุญำตใหเ้ด็กทำรกหน่ึงคนต่อผูใ้หญ่สองคนเท่ำนั้น และหำ้มมิใหน้ ำรถเขน็เด็ก หรือ
ท่ีนัง่ส ำหรับเด็กข้ึนบนเคร่ืองบิน จ ำนวนเด็กทำรกต่อเท่ียวบินถูกจ ำกดัไวเ้พ่ือควำมปลอดภยั และสำยกำรบินสำมำรถปฏิเสธกำรน ำเด็กทำรก
เดินทำงไปกบัท่ำน  ส่วนผูจ้ดั เรำค ำนึงถึงควำมปลอดภยัและเพ่ือสร้ำงควำมสุขแก่คณะผูเ้ดินทำง 
ผูทุ้พลภำพ/มีปัญหำดำ้นสุขภำพหรืออยูใ่นภำวะเจ็บป่วย ขอใหแ้จง้ผูจ้ดัก่อนซ้ือทวัร์ เพ่ือเช็คกบัทำงสำยกำรบินและผูใ้หบ้ริกำร  เพรำะอำจไม่
อนุญำตใหใ้ชอุ้ปกรณ์ช่วยเหลือตำ่งๆ ข้ึนเคร่ืองบินได ้ เข่นน ้ ำยำ เขม็ฉีดยำ เคร่ืองใชแ้บตเตอร่ี หรือ เคร่ืองหำยใจ  
สตรีมีครรภ ์ขอใหแ้จง้ผูจ้ดัก่อนซ้ือทวัร์  เพ่ือเช็คกบัทำงสำยกำรบินและผูใ้หบ้ริกำร   โดยทัว่ไป 
-อำยคุรรภไ์ม่ถึง 27 สปัดำห์ : ตอ้งลงนำมยนิยอมในเอกสำรจ ำกดัขอบเขตควำมรับผิดชอบของสำยกำรบิน เม่ือท ำกำรเช็คอินเพือ่แสดงควำม
ยนิยอมไม่ท ำกำรเรียกร้องใดๆ ตอ่สำยกำรบิน 
-อำยคุรรภใ์นช่วงสปัดำห์ท่ี 28 สปัดำห์ ถึง 34 สปัดำห์ : แสดงใบรับรองแพทย ์ ยนืยนัสปัดำห์ท่ีตั้งครรภแ์ละก ำกบัวนัท่ีไม่เกินสำมสิบ (30) วนันบั
จำกเท่ียวบินขำออกท่ีก ำหนดหรือเท่ียวบินขำเขำ้ท่ีก ำหนด  และตอ้งลงนำมยนิยอมในเอกสำรจ ำกดัขอบเขตควำมรับผดิชอบของสำยกำรบิน  เม่ือ
ท ำกำรเช็คอินเพ่ือแสดงควำมยนิยอมไม่ท ำกำรเรียกร้องใดๆ ต่อสำยกำรบิน 
-อำยคุรรภต์ั้งแต่สปัดำห์ท่ี 35 ข้ึนไป: สำยกำรบินปฏิเสธกำรใหบ้ริกำร 

ปกตผิูจ้ดัจะส่งใบนดัหมายเตรียมตวัการเดินทาง ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ยประมาณ  5-7 วนั  

หรือดาวนโ์หลดหนา้เว็บเพื่อดูการเตรียมตวัเดินทางทัว่ไป 

ข้อมูลส าหรับผู้เดินทาง 
1. คนไทยถือหนงัสือเดินทำงประเทศไทย ไม่ตอ้งยืน่ขอวซ่ีำก่อนออกเดินทำง  
2. เตรียมหนงัสือเดินทำงมีอำยมุำกกวำ่ 6 เดือน ณ วนัเดินทำง (ตอ้งมีหนำ้วำ่งส ำหรับประทบัตรำอยำ่งนอ้ย 2 หนำ้เต็ม) เพื่อยืน่ ณ ด่ำนตรวจคน
เขำ้เมือง   เน่ืองจำกเคำเตอร์สำยกำรบินหรือด่ำนตรวจคนเขำ้เมืองอำจปฏิเสธกำรเดินทำงของท่ำน 
3. ค่ำวซ่ีำส ำหรับพำสปอร์ตต่ำงดำ้ว  กรุณำเตรียมเอกสำรคือ  (1) พำสปอร์ต (2) ใบประจ ำตวัคนต่ำงดำ้ว (3) ใบส ำคญัถ่ินท่ีอยู ่(4) ส ำเนำทะเบียน
บำ้น(ถำ้มี) (5)รูปถ่ำยสี 2 น้ิวท่ำนละ1รูป   
ü ÝúÉòÕÉñÿÜĆÚÝúÕČóÿÚõÚÂóäãøćÚèöÌ¬óĂìØ¬óÚ āÕãØ¬óÚÉ¬óãÅ¬óÛäõÂóäÖ¬óÈìóÂ (ëČóìäòÛìÚòÈëøîÿÕõÚØóÈÖ¬óÈÕóèÝúÿÜĆÚÿÉóÃîÈìÚòÈëøîÿÕõÚØóÈ
ÉñÖîÈØČóÿäøćîÈĀÉÈ ÿÃó-îîÂÕèãÖÚÿîÈÂ¬îÚÉñãøćÚèöÌ¬ó) ëõØÙõċÂóäîîÂèöÌ¬óÃ÷ĈÚîãú¬ÂòÛë×óÚØúÖÿØ¬óÚòĈÚ 

4. ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่ำเสียหำยจำกควำมผิดพลำดในกำรสะกดช่ือ นำมสกลุ ค ำน ำหนำ้ช่ือ เลขท่ีหนงัสือเดินทำง และอ่ืนๆ เพื่อใชใ้น
กำรจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีมิไดส่้งหนำ้ส ำเนำหนงัสือเดินทำง (พร้อมทั้งหนำ้เปล่ียนช่ือนำมสกลุ ถำ้มี) ใหก้บัทำงผูจ้ดั 

 

 

Departure  มนีาคม 2017 (ØöćÚòćÈÉČóÂòÕĂÚĀÖ¬æñèòÚ ÉîÈĀæñÉ¬óãÂ¬îÚăÕëõØÙõÂ¬îÚ ÉîÈìæòÈ îóÉÖîÈÿßõćâÅ¬óÖòĊè ) 

เช็คอนิ วนัออกเดนิทาง วนัเดนิทางกลบั 
ราคา/ท่าน
(บาท) 

ห้องเดีย่ว+ หมายเหตุ 
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วนัพธุ 29 âöÚóÅâ 17 02 ÿâêóãÚ 17 18,900 5,900  
 

Departure  เมษายน 2017 (ØöćÚòćÈÉČóÂòÕĂÚĀÖ¬æñèòÚ ÉîÈĀæñÉ¬óãÂ¬îÚăÕëõØÙõÂ¬îÚ ÉîÈìæòÈ îóÉÖîÈÿßõćâÅ¬óÖòĊè ) 

เช็คอนิ วนัออกเดนิทาง วนัเดนิทางกลบั 
ราคา/ท่าน
(บาท) 

ห้องเดีย่ว+ หมายเหตุ 

วนัพธุ 05 ÿâêóãÚ 17 09 ÿâêóãÚ 17 19,900 5,900  

วนัองัคำร 11 ÿâêóãÚ 17 15 ÿâêóãÚ 17 26,900 5,900 วนัหยดุ 

วนัพฤหสั 13 ÿâêóãÚ 17 17 ÿâêóãÚ 17 25,900 5,900 วนัหยดุ 

วนัพธุ 19 ÿâêóãÚ 17 23 ÿâêóãÚ 17 19,900 5,900  

วนัพธุ 26 ÿâêóãÚ 17 30 ÿâêóãÚ 17 19,900 5,900  

 

 

Departure  พฤษภาคม 2017 (ØöćÚòćÈÉČóÂòÕĂÚĀÖ¬æñèòÚ ÉîÈĀæñÉ¬óãÂ¬îÚăÕëõØÙõÂ¬îÚ ÉîÈìæòÈ îóÉÖîÈÿßõćâÅ¬óÖòĊè ) 

เช็คอนิ วนัออกเดนิทาง วนัเดนิทางกลบั 
ราคา/ท่าน
(บาท) 

ห้องเดีย่ว+ หมายเหตุ 

วนัพธุ 03 ßåêáóÅâ 17 07 ßåêáóÅâ 17 19,900 5,900 วนัหยดุ 

วนัพฤหสั 04 ßåêáóÅâ 17 08 ßåêáóÅâ 17 19,900 5,900 วนัหยดุ 

วนัพธุ 10 ßåêáóÅâ 17 14 ßåêáóÅâ 17 18,900 5,900  

วนัพธุ 17 ßåêáóÅâ 17 21 ßåêáóÅâ 17 18,900 5,900  

วนัพธุ 24 ßåêáóÅâ 17 28 ßåêáóÅâ 17 18,900 5,900  

วนัพธุ 31 ßåêáóÅâ 17 04 âõ×ùÚóãÚ 17 18,900 5,900  
 

Departure  มิถุนายน 2017 (ØöćÚòćÈÉČóÂòÕĂÚĀÖ¬æñèòÚ ÉîÈĀæñÉ¬óãÂ¬îÚăÕëõØÙõÂ¬îÚ ÉîÈìæòÈ îóÉÖîÈÿßõćâÅ¬óÖòĊè ) 

เช็คอนิ วนัออกเดนิทาง วนัเดนิทางกลบั 
ราคา/ท่าน
(บาท) 

ห้องเดีย่ว+ หมายเหตุ 

วนัพธุ 07 âõ×ùÚóãÚ 17 11 âõ×ùÚóãÚ 17 17,900 5,900  

วนัพธุ 14 âõ×ùÚóãÚ 17 18 âõ×ùÚóãÚ 17 17,900 5,900  

วนัพธุ 21 âõ×ùÚóãÚ 17 25 âõ×ùÚóãÚ 17 17,900 5,900  

วนัพธุ 28 âõ×ùÚóãÚ 17 02 ÂäÂÏóÅâ 17 17,900 5,900  
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Departure  กรกฎาคม 2017 (ØöćÚòćÈÉČóÂòÕĂÚĀÖ¬æñèòÚ ÉîÈĀæñÉ¬óãÂ¬îÚăÕëõØÙõÂ¬îÚ ÉîÈìæòÈ îóÉÖîÈÿßõćâÅ¬óÖòĊè ) 

เช็คอนิ วนัออกเดนิทาง วนัเดนิทางกลบั 
ราคา/ท่าน
(บาท) 

ห้องเดีย่ว+ หมายเหตุ 

วนัพธุ 05 ÂäÂÏóÅâ 17 09 ÂäÂÏóÅâ 17 17,900 5,900  

วนัพฤหสั 06 ÂäÂÏóÅâ 17 10 ÂäÂÏóÅâ 17 18,900 5,900 วนัหยดุ 

วนัพธุ 12 ÂäÂÏóÅâ 17 16 ÂäÂÏóÅâ 17 17,900 5,900  
 

Departure  สิงหาคม 2017 (ØöćÚòćÈÉČóÂòÕĂÚĀÖ¬æñèòÚ ÉîÈĀæñÉ¬óãÂ¬îÚăÕëõØÙõÂ¬îÚ ÉîÈìæòÈ îóÉÖîÈÿßõćâÅ¬óÖòĊè ) 

เช็คอนิ วนัออกเดนิทาง วนัเดนิทางกลบั 
ราคา/ท่าน
(บาท) 

ห้องเดีย่ว+ หมายเหตุ 

วนัพธุ 23 ëõÈìóÅâ 17 27 ëõÈìóÅâ 17 18,900 5,900  

วนัพธุ 30 ëõÈìóÅâ 17 03 ÂòÚãóãÚ 17 18,900 5,900  
 

 

 

 

อตัรา
ค่าบริการ
รวม   

ตำมรำยกำร:  ค่ำตั๋วเคร่ืองบินชั้นประหยดั กรุงเทพฯ – โซล  – กรุงเทพฯ  ไปกลับแบบหมู่คณะ ( ตำมวนัเวลำท่ีระบุในตั๋ว
เคร่ืองบิน )  พร้อมท่ีพกั  3  คืน (ห้องละ  2-3  ท่ำน) + อำหำรเชำ้ กลำงวนั และเยน็หรือค ่ำ + บตัรเขำ้ชมสถำนท่ี + ค่ำรถน ำเท่ียว + 
ค่ำผูน้ ำทวัร์หรือไกด์จำกเกำหลี อ ำนวยควำมสะดวก + สำยกำรบินจ ำกดัน ้ ำหนกัเพียงท่ำนละ 15 กก.  (ข้ึนอยูก่บันโยบำยสำยกำร
บิน ไม่เกินจ ำนวน 1-2 ช้ิน) และถือข้ึนเคร่ืองไดอี้กท่ำนละ 1 ช้ิน 7 กก. (บำงสำยกำรบินไดถึ้ง 10กก.) (ตำมขนำดท่ีก ำหนดของสำย
กำรบิน ไม่รวมกระเป๋ำสะพำย) +  ประกนัอุบติัเหตุตำมกรมธรรม ์(ÃòĈÚÖČćóèÈÿÈõÚÜäñÂòÚ 1 æóÚÛóØ Å¬óäòÂêóßãóÛóæ 5 ĀëÚÛóØ 
1-15 Üö ìäøî îóãù 75-85 ÅèóâÅùâÅäîÈÿìæøî 50% îóãùÖČćóÂè¬ó 1 Üö ìäøî îóãùÿÂõÚ 85 Üöăâ¬ÅùâÅäîÈ ăâ¬ÅùâÅäîÈāäÅÜäñÉČóÖòèìäøî
Âóä×úÂÇóÖÂääâìäøî×úÂØČóäóãä¬óÈÂóã) 
ÖòĊèÿÅäøćîÈÛõÚĀæñÅ¬óØòèä°ØöćËČóäñĀæè   

ÖòĊèÿÅäøćîÈÛõÚ ăÜÂæòÛĀÛÛìâú¬ÅÔñ ăâ¬ëóâóä× 
เปล่ียนเท่ียวบินไปหรือกลบั เปล่ียนวนัเดินทำงไปหรือกลบั เปล่ียนช่ือผูเ้ดินทำง อพัเกรดท่ีนัง่ คืนค่ำบตัรโดยสำร 
ĀæñìóÂãÂÿæõÂÂóäÿÕõÚØóÈ  ไม่มีระบบ คืนเงินบำงส่วน    ìóÂÝúāÕãëóä×úÂÜÏõÿëÙÂóäîîÂÚîÂÜäñÿØéăØãìäøîÿÃóÜäñÿØé
ÿÂóìæö ÉóÂÿÉóìÚóØöćĀäÈÈóÚăØãìäøîÿÉóìÚóØöćÖäèÉÅÚîîÂÚîÂÜäñÿØéăØãĀæñÿÉóìÚóØöćÖäèÉÅÚÿÃóÿâøîÈØöćÜäñÿØéÿÂóìæö 
ØóÈÝúÉòÕĀæñØóÈëóãÂóäÛõÚÉñăâ¬äòÛÝõÕËîÛÅ¬óĂËÉ¬óãØöćÿÂõÕÃ÷ĈÚØùÂÂäÔö  ÝúāÕãëóäîóÉÉñÖîÈäòÛÝõÕËîÛÅ¬óÜäòÛØöćÜäñÿØéÿÂóìæö
ÿäöãÂÿÂĆÛ  ÝúāÕãëóäÖîÈäîÂæòÛÜäñÿØéăØãĂÚÿØöćãèÛõÚ×òÕăÜØöćâöØöćÚòćÈè¬óÈìäøîÖóâèòÚÿÕõÚØóÈÃîÈÖòĊèÿÅäøćîÈÛõÚ  ØòĈÈÚöĈĀæèĀÖ¬ØóÈ
ÿÉóìÚóØöćÖäèÉÅÚĀæñëóãÂóäÛõÚ ทำงผูจ้ดัไม่สำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได ้
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āäÈĀäâØöćßòÂØöćäñÛùĂÚäóãÂóäØòèä° อำจมีกำรเปล่ียนแปลง เน่ืองจำกเป็นทวัร์รำคำพิเศษ (โรงแรมท่ีพกัไม่ไดอ้ยูใ่นใจกลำง
เมือง) ปกติผูจ้ดัจะแจง้ใหท้รำบก่อนกำรเดินทำงอยำ่งนอ้ยประมำณ  3-5 วนั พร้อมทั้งใบนดัหมำยเตรียมตวักำรเดินทำง 
äúÜĀÛÛìîÈßòÂÃîÈāäÈĀäâÉñĀÖÂÖ¬óÈÂòÚ  และอำจมีสไตลก์ำรตกแต่งทุกหอ้งไม่เหมือนกนั หอ้งพกัเด่ียว (Single) หอ้งคู่ 
(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ  3 ท่ำน  (Triple Room หรือ  Family Room) หอ้งพกัอำจจะไม่ติดกนั บำงเมืองหอ้งจะเป็นแบบ
พ้ืนเมือง (Ondol)  บำงเมือง หอ้งมีขนำดกะทดัรัด ไม่มีอ่ำงอำบน ้ ำ บำงเมือง ห้องกวำ้ง มีส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกครบ   ช่วงกำรจดั
งำนประชุมนำนำชำติ (Trade Fair, Convention) เป็นผลให้รำคำโรงแรมสูงข้ึนมำกและห้องพกัในเมืองเต็ม  ผูจ้ดัขอสงวนสิทธิ
ในกำรจดัท่ีพกันอกเมืองตำมควำมเหมำะสม 
ÿâÚúîóìóäØòèä° จะบริกำรเป็นหมูหรือไก่หรือม้ือพิเศษตำมรำยกำร ส ำหรับท่ำนท่ีมีขอ้จ ำกดัทำงดำ้นอำหำรหรือศำสนำ ท่ำนอำจ
ตอ้งช ำระเพ่ิมเติม หรือ เตรียมอำหำรส่วนตวัไป เมนูอำหำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ข้ึนอยูก่บัสถำนกำรณ์   
เช่น เวลำออกหรือเวลำถึงของเท่ียวบินแต่ละสำยกำรบิน  กำรจำรจรบนทอ้งถนน  วนัเวลำเปิดปิดของร้ำนอำหำร  หรือดว้ยสำเหตุ
ต่ำงๆ    ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง   
ĂÚÂäÔöØöćÿÂõÕÿìÖùĂÕą ÉÚØČóĂìÅÔñØòèä°ăâ¬ëóâóä×îîÂÿÕõÚØóÈăÕ   เช่น มีลูกค้ำกลุ่มใหญ่ยกเลิกกำรเดินทำง
กะทนัหนั ทำงสำยกำรบินเรียกท่ีนัง่คืนดว้ยเหตุผลของสำยกำรบิน ฯลฯ ทำงผูจ้ดัจะพยำยำมหำโปรแกรมอ่ืนในรำคำและช่วงเวลำ
ใกล้เคียงกันทดแทน ขอให้ลูกค้ำตระหนักดีว่ำเหตุกำรณ์ดังกล่ำวถือเป็นเหตุสุดวิสัยและเช่ือมั่นว่ำผูจ้ ัดได้พยำยำมอย่ำงสุด
ควำมสำมำรถ  โดยลูกคำ้จะไม่ยกเหตุขอ้น้ีมำเป็นขอ้เรียกร้องใดๆ กบัผูจ้ดั  หำกลูกคำ้ประสงครั์บเงินคืน ทำงผูจ้ดัยนิดีคืนเงิน  

ราคา
ค่าบริการ
ไม่รวม  
 

ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวัอำทิ อำหำรและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิม โทรศพัท์ โทรสำร มินิบำร์ ทีวช่ีองพิเศษ ค่ำท ำหนงัสือเดินทำง ค่ำซกัรีด  ค่ำ
สัมภำระท่ีเกินช้ินหรือน ้ ำหนักเกินสำยกำรบินก ำหนด  ค่ำวีซ่ำพำสปอร์ตต่ำงด้ำวหรือต่ำงชำติ  ค่ำภำษีกำรบริกำร  3%  
ภำษีมูลค่ำเพ่ิม  7%    
Å¬óØõÜÅÚÃòÛä×+ăÂÕ°+ìòèìÚóØòèä° 900 ÛóØ/Ø¬óÚ ìäøî 30,000 èîÚ (ÿÖäöãâĂììòèìÚóØòèä°ØöćëÚóâÛõÚëùèääÔáúâõ) 
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 ÿÚøćîÈÉóÂÂóäÿÕõÚØóÈÚòĈÚÿÖĆâăÜÕèãÅèóâÿëöćãÈ และควำมรับผิดชอบของทำงสำยกำรบินท่ีมีต่อผูโ้ดยสำรนั้นมีจ ำกัด 
ดังนั้ นจึงแนะน ำให้ซ้ือประกันภัยกำรเดินทำงและสุขภำพเพ่ิมเติม ท่ำนสำมำรถเลือกซ้ือควำมคุ้มครองตำมท่ีท่ำนต้องกำร 
โดยเฉพำะกรณี เกิดเหตุเจ็บป่วยจะมีควำมสำมำรถในกำรจ่ำยค่ำรักษำได ้เน่ืองจำกหำกเกิดเหตุดงักล่ำวข้ึนในต่ำงประเทศ เช่น 
ประเทศเกำหลีใต ้จะมีค่ำใชจ่้ำยท่ีสูงมำก 

 
เง่ือนไขใน
การจอง   
 

âòÕÉČóØ¬óÚæñ 5,ƖƖƖ ÛóØÖ¬îØ¬óÚ ìäøî Ë¬èÈÿØéÂóæ High Season ìäøî

ÿØöćãèÛõÚÿìâóæČó  âòÕÉČóØ¬óÚæñ 10,ƖƖƖ ÛóØÖ¬îØ¬óÚ  āÕãÜÂÖõÉñÖîÈÕČóÿÚõÚÂóäāîÚ

ÿÈõÚáóãĂÚ 1-2 èòÚÚòÛÉóÂèòÚØöćØČóÂóäÉîÈĀæñë¬ÈĂÛÿäöãÂÿÂĆÛÿÈõÚ และช ำระส่วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทำงอยำ่งนอ้ย 25 
วนัก่อนเดินทำง หรือ 35 วนัล่วงหน้ำในช่วงเทศกำล High Season (เทศกำลปีใหม่ เทศกำลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษำยน วนั
แรงงำน วนัฉัตรมงคล  วนัหยุดส ำคญัทำงศำสนำ ตลอดเดือนตุลำคม ตลอดเดือนธันวำคม)  ìóÂăâ¬ËČóäñâòÕÉČóÖóâÂČóìÚÕ Ãî
îÚùÎóÖÖòÕØöćÚòćÈĂìæúÂÅóØ¬óÚîøćÚØöćäîîãú¬   กำรช ำระไม่ครบ ทำงผูจ้ดัถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยไม่มีเง่ือนไข หรือเช็คธนำคำร
ถูกระงบักำรจ่ำยไม่ว่ำด้วยสำเหตุใดใด ผูจ้ ัดมีสิทธิยกเลิกกำรจัดหรือยกเลิกกำรเดินทำงและขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินตำม
เง่ือนไขกำรยกเลิก 

การยกเลิก
การจอง   
 

1) กำรยกเลิกกำรจองนั้น จะตอ้งแฟ็กซ์หรืออีเมลแ์จง้ยกเลิกกำรจองล่วงหนำ้อยำ่งน้อย  30 วนัท ำกำร ก่อนกำรเดินทำงหรือก่อน
หนำ้นั้น   โดยจะยดึเงินมดัจ ำ 5,000 บำท  ยกเวน้ช่วงเทศกำล High Season (เทศกำลปีใหม่ เทศกำลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษำยน 
วนัแรงงำน วนัฉตัรมงคล  วนัหยดุส ำคญัทำงศำสนำ ตลอดเดือนตุลำคม ตลอดเดือนธนัวำคม)  จะยดึเงินมดัจ ำ 10,000 บำท      

2)  ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 29-24 วนั - เก็บค่ำใชจ่้ำย 10,000  ยกเวน้ช่วงเทศกำล High Season  12,000 - 18,000 บำท   
3)  ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 15-23 วนั - เก็บค่ำใชจ่้ำย 80% ของรำคำทวัร์  ยกเวน้ช่วงเทศกำล High Season  เก็บค่ำบริกำร 100%   
4)  ยกเลิกก่อนกำรเดินทำงวนัเดินทำง หรือ 1-14 วนั - เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100%   
(äóÅóØòèä°ÿÜĆÚÂóäÌøĈîÃóÕĀÛÛâöÿÈøćîÚăÃÂòÛØóÈëóãÂóäÛõÚĀæñØóÈÝúÉòÕØòèä°ÿëÚØóÈÿÂóìæö Éñăâ¬âöÂóäÅøÚÿÈõÚâòÕÉČóìäøîÅ¬óÛäõÂóä
ØòĈÈìâÕăâ¬è¬óÂäÔöĂÕĂÕ) āÕãÿÊßóñË¬èÈÿØéÂóæ High Season ìäøî åÕúÂóæØ¬îÈÿØöćãèÃîÈÿÂóìæö    
กำรคืนเงินทุกกรณี  ผูมี้ช่ือในเอกสำรกำรจอง จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล ์หรือเดินทำงมำเซ็นเอกสำรกำรขอรับเงินคืนท่ีท ำกำรของผูจ้ดั
อย่ำงใดอย่ำงหน่ึงเพ่ือท ำเร่ืองขอรับเงินค่ำบริกำรคืน โดยแนบหนังสือมอบอ ำนำจพร้อมหลักฐำนประกอบกำรมอบอ ำนำจ 
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หลกัฐำนกำรช ำระเงินค่ำบริกำรต่ำงๆ  และหนำ้สมุดบญัชีธนำคำรท่ีตอ้งกำรใหน้ ำเงินเขำ้ใหค้รบถว้น 

ëóãÂóäÛõÚĀæñÖòĊèÿÅäøćîÈÛõÚ 

ĂÚÂóäëČóäîÈØöćÚòćÈĀæñÂóäĂë¬ËøćîĂÚäñÛÛëČóäîÈØöćÚòćÈ  ผูเ้ดินทำงตอ้งส่งส ำเนำของหนงัสือเดินทำง ( Passport ) ท่ีชดัเจน หรือ ส่งรำยละะ
รำยละเอียดท่ีสำยกำรบินตอ้งกำร (ภำษำองักฤษ) เช่น ค ำน ำหนำ้ช่ือ ช่ือและนำมสกุล วนัเดือนปีเกิด เลขท่ีพำสปรอต วนัหมดอำย ุ( โดยเซ็นตช่ื์อ
และเขียนยืนยนัรับรองเอกสำรเป็นลำยลกัษณ์อกัษรให้ทำงผูจ้ดั )  หำกไม่มีกำรส่งขอ้มูลทั้งหมดในพำสปรอตเป็นลำยลกัษณ์อกัษรให้ทำงผูจ้ดั 
และเกิดกำรออกช่ือนำมสกุลในตัว๋หรือบตัรโดยสำรผิดพลำด อำจมีผลให้ผูโ้ดยสำยจะตอ้งรับผิดชอบในค่ำใชจ่้ำยใหม่ท่ีจะเกิดข้ึนทั้งหมด และ
สำยกำรบินไม่มีระบบเสียค่ำใชจ่้ำยเพ่ือแกไ้ขตวัสะกดค ำน ำหนำ้ช่ือ / ช่ือ / นำมสกลุ หรือ กำรเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทำง 
ìóÂØ¬óÚÖîÈÌøĈîÛòÖäāÕãëóäáóãĂÚÜäñÿØéÿßøćîăÜĀæñÂæòÛÂäùÈÿØßð   ÂäùÔóÿæøîÂÌøĈîÛòÖäāÕãëóäáóãĂÚÜäñÿØéÜäñÿáØØöćëóâóä×
ÿæøćîÚèòÚĀæñÿèæóÂóäÿÕõÚØóÈăÕ      ØòĈÈÚöĈÿßøćîÜîÈÂòÚÜòÎìóÿØöćãèÛõÚæ¬óËóìäøîÂóäÿÜæöćãÚĀÜæÈÿèæóÃîÈÿØöćãèÛõÚìäøîÂóäÿÜæöćãÚĀÜæÈèòÚÿÕõÚØóÈ 
ÖòĊèëóãÂóäÛõÚăâ¬ëóâóä×äñÛùØöćÚòćÈ ÌøĈîĀÛÛĂËèõÙö RANDOM Åøîëù¬âÿæøîÂØöćāÕãäñÛÛëóãÂóäÛõÚ   กำรจดัท่ีนั่งบนเคร่ืองบิน 
เป็นไปโดยสำยกำรบินเป็นผูก้  ำหนด ทำงผูจ้ดัไม่สำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได ้ĀÖ¬ÉñØČóÂóä Request ĂìăÕÿØ¬óÚòĈÚ    

ÂóäÿËĆÅîõÚÖòĊèÿÕõÚØóÈØöćÿÅóÿÖîä°ëóãÂóäÛõÚ  ÿÈøćîÚăÃ 

¶ เคำน์เตอร์เช็คอินจะเปิดให้บริกำรก่อนเวลำเคร่ืองออกสำม (3) ชั่วโมง เคำน์เตอร์ จะปิดให้บริกำรก่อนเวลำออกเดินทำง  (90) นำที  
ผูโ้ดยสำรจ ำเป็นตอ้งด ำเนินกำรให้เรียบร้อยภำยในระยะเวลำท่ีไดร้ะบุไว ้ทั้งน้ีไม่วำ่ในกรณีใดๆ  สำยกำรบินสงวนสิทธิในกำรปฏิเสธกำร
เดินทำง โดยไม่มีกำรคืนเงินค่ำ โดยสำรท่ีท่ำนไดช้ ำระไปแลว้  

¶ ไม่แสดงตนหรือยนืยนัควำมเป็นตวัท่ำนต่อพนกังำนของสำยกำรบิน 
¶ ไม่อำจแสดงเอกสำรไดอ้ยำ่งครบถว้นและถูกตอ้ง (เอกสำรกำรเดินทำงท่ีช ำรุดไม่สมบูรณ์จดัวำ่เป็นเอกสำรท่ีไม่ถูกตอ้ง)  
¶ ส ำหรับท่ำนตอ้งมีตรำอนุญำตเดินทำงเขำ้หรือออกนอกประเทศ (วซ่ีำ) ซ่ึงจ ำเป็นต่อกำรเดินทำงไปยงัสถำนท่ีต่ำงๆ   หรือ  เอกสำรกำรเจง้เขำ้

แจง้ออก   หรือ  เอกสำรดำ้นกำรท ำงำน Work Permit 
¶ กระท ำกำรประทุษร้ำยแก่พนักงำนของสำยกำรบิน หรือก่อให้เกิดควำมวุ่นวำย ณ เคำน์เตอร์ของสำยกำรบิน หรือดูหม่ิน เหยียดหยำม

พนกังำนของสำยกำรบินไม่วำ่โดยกำรกระท ำหรือโดยวำจำ 
¶ หำกรัฐบำลหรือหน่วยงำนอ่ืนไม่อนุญำตใหท่้ำนเดินทำงหรือข้ึนเคร่ืองบิน 
¶ หำกสำยกำรบินเห็นควรว่ำไม่สมควรแก่กำรเดินทำงเน่ืองจำกอำกำรเมำสุรำหรือมีลกัษณะอำกำรท่ีเป็นอนัตรำยอย่ำงเห็นไดช้ัดในทำง

กำรแพทย ์และ/หรือ  หำกสำยกำรบินเห็นควรวำ่ไม่เหมำะสมในกำรเดินทำงโดยเหตุผลทำงกำรแพทย ์หรือเง่ือนไขทำงกำรแพทยข์องท่ำน
อำจก่อใหเ้กิดอนัตรำยต่อสุขภำพแก่ผูโ้ดยสำรอ่ืน 
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ขอ้ตกลงและเง่ือนไขการเดินทางท่องเที่ยวกบัเรา 

¶ ÉòÕĂìÿÊßóñæúÂÅóØöćÜäñëÈÅ°ÉñăÜØ¬îÈÿØöćãèÖóâäóãÂóäÃîÈØòèä°ØùÂèòÚÿØ¬óÚòĈÚ  ìóÂØ¬óÚăâ¬ëóâóä×ä¬èâØòèä°ØùÂèòÚ ĀÅ¬ëâòÅäâóä¬èâØòèä°

ÿßöãÈÿßøćîÂóäĂËÖòĊèÿÅäøćîÈÛõÚĀæñØöćßòÂĂÚäóÅóßõÿéê  ìóÂØ¬óÚăâ¬ĀÉÈ ĀæñÜäóÂÐè¬óØ¬óÚăâ¬äèâØòèä°ĂÚÛóÈèòÚ ทางบริษัทจะคิดค่า

ด าเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USDต่อท่าน  (Â¬îÚÌøĈîØòèä° ÉñÖîÈĀÉÈÅèóâÜäñëÈÅ°ØöćÿÜĆÚÉäõÈ ÿßøćîØóÈÝúÉòÕÉñăÕÅõÕ

Å¬óÛäõÂóäØöćÿìâóñëâ)   หมายเหตุ ìóÂÂóäăÜßÛÿßøćîÚìäøîÎóÖõìäøîăÜÖõÕÖ¬îÙùäÂõÉìäøîØ¬îÈÿØöćãèîõëäñ ØČóìæòÈÉóÂØöćäóãÂóäÿëäĆÉëõĈÚĂÚĀÖ¬æñ

èòÚĀæè ăâ¬ÿÜĆÚÿìÖùØöćØóÈÝúÉòÕ ÉñÖòÕÂóäĂìÛäõÂóäØ¬óÚĀÖ¬îã¬óÈĂÕ  

¶ ÃîëÈèÚëõØÙõċĂÚÂóäÃóãìäøîăâ¬ÃóãĂìĀÂ¬Ø¬óÚØöćÖîÈĂËä×ÿÃĆÚ ìäøî âöāäÅÜäñÉČóÖòèÛóÈîã¬óÈ ìäøî ØîÈî¬îÚìäøîØîÈĀÂ¬âóÂ ìäøî âöÿÕĆÂîóãù 1-2 Üö 

ìäøî ÅÚßõÂóä ìäøî ßäñáõÂêùëÈÇ° ìäøî ÚòÂÛèË (Â¬îÚÌøĈîØòèä° ÉñÖîÈĀÉÈ ÿßøćîìóÃîÖÂæÈä¬èâÂòÚ ÿßäóñÿäóÅČóÚ÷È×÷ÈÅèóâÜæîÕáòãĀæñÿßøćîëäóÈ

ÅèóâëùÃĀÂ¬ÅÔñÝúÿÕõÚØóÈ)   

¶ ÃîëÈèÚëõØÙõċăâ¬äòÛØ¬óÚÝúÿÕõÚØóÈØöćâöÅèóâÜäñëÈÅ°ÉñæòÂæîÛÿÃóÜäñÿØéÿÂóìæöĂÖÿßøćîăÜØČóÈóÚ ìäøîÿßøćîÂóäîøćÚĂÕîòÚâõĂË¬ÂóäØ¬îÈÿØöćãè  

¶ ÂóäÿÜæöćãÚĀÜæÈäóãÂóäØ¬îÈÿØöćãèĂÚØùÂÂóäÿÕõÚØóÈîóÉÿÂõÕÂóäÿÜæöćãÚĀÜæÈ  ÕòÈÚöĈ äóãÂóäØ¬îÈÿØöćãè ÿâÚúîóìóä āäÈĀäâØöćßòÂ ä×Øòèä°ĂÚĀÖ¬æñ

èòÚØöćăÕÉòÕÿÖäöãâăè (ØòĈÈË¬èÈÚČóÿëÚî Ë¬èÈëäùÜ ĀæñË¬èÈÿÕõÚØóÈÉäõÈ) ÃîëÈèÚëõØÙõċĂÚÂóäÿÜæöćãÚĀÜæÈìäøîÜäòÛÜäùÈ  āÕãßãóãóâØöćÉñÖóâäóãÂóä

ëäùÜĂìÖäÈâóÂØöćëùÕ ìäøîĂÚäñÕòÛ ìäøîĂÚÅùÔáóßØöćĂÂæÂòÚâóÂØöćëùÕ 

¶ ÃîëÈèÚëõØÙõċÜÐõÿëÙÅèóâäòÛÝõÕËîÛÅ¬óÿëöãìóãØöćÿÂõÕÂòÛËöèõÖ ä¬óÈÂóã ÂóäÿÉĆÛÜ¬èã Âóä×úÂØČóäóã ÅèóâÖóã îùÛòÖõÿìÖùÖ¬óÈą  ëúÎìóãĂÚØäòßã°ëõÚ

ìäøîîã¬óÈîøćÚ ÂóäÚòÕìãùÕÈóÚ  áòãÙääâËóÖõ ÂóäÂ¬îÉæóÉæ ÂóäÜÏõèòÖõ  ĀæñîøćÚą ØöćÿÂõÕÃ÷ĈÚØóÈÖäÈìäøîØóÈîîâ  

¶ ÂäÔöÿÂõÕÅèóâÝõÕßæóÕÉóÂÖòèĀØÚìäøîìÚ¬èãÈóÚØöćÿÂöćãèÃîÈ ÉÚâöÂóäãÂÿæõÂ æ¬óËó ÿÜæöćãÚĀÜæÈ ÂóäÛäõÂóäÉóÂëóãÂóäÛõÚ ( ÅèóâëúÎìóãìäøî

ÿëöãìóãÃîÈëòâáóäñ Åèóâæ¬óËóÃîÈÿØöćãèÛõÚ ÂóäãÂÿæõÂÿØöćãèÛõÚ âöÂóäãùÛÿØöćãèÛõÚäèâÂòÚ ÖóäóÈÂóäÂóäÿÕõÚØóÈâöÂóäÿÜæöćãÚĀÜæÈ ÿÚøćîÈÉóÂ

ëóãÂóäÛõÚßõÉóäÔóë×óÚÂóäÔ°Āæèè¬ó îãú¬ÚîÂÿìÚøîÅèóâÅèÛÅùâ ìäøîÿìÖùÝæÿËõÈßóÔõËã° ìäøîÿìÖùÝæØóÈÕóÚÅèóâÜæîÕáòã ÿÜĆÚÖÚ  āÕãÉñ

ÜÐõÛòÖõÖóâÿÈøćîÚăÃĀæñÃîÉČóÂòÕÅèóâäòÛÝõÕËîÛÃîÈĀÖ¬æñëóãÂóäÛõÚ )  ÛäõêòØÃÚë¬È  ä×āÕãëóä  ÿäøîÛäõÂóä ìäøî ìÚ¬èãÈóÚØöćĂìÛäõÂóä  ØöćÉñ

ë¬ÈÝæØČóĂìÿëöãÿèæóìäøîãÂÿæõÂäóãÂóäØ¬îÈÿØöćãèØòèä°ÛóÈäóãÂóäìäøîØòĈÈìâÕ  ÝúÿÕõÚØóÈăâ¬ëóâóä×ÿäöãÂäîÈÅ¬óÿëöãìóã ăâ¬è¬óĂÚÂäÔöĂÕą ØòĈÈëõĈÚ 

ØòĈÈÅ¬óÿëöãÿèæó  Å¬óÿëöãāîÂóë Å¬óÿëöãÅèóâäúë÷Â ĀæñÅ¬óĂËÉ¬óãØöćÛäõêòØÉ¬óãăÜĀæè ÿÜĆÚÖÚ   ÃîĂìØäóÛè¬ó  ÝúÉòÕÉñÕČóÿÚõÚāÕãëùÕÅèóâëóâóä×ØöćÉñ

ÜäñëóÚÈóÚĂìÿÂõÕÜäñāãËÚ°ëúÈëùÕĀÂ¬æúÂÅó ĀÖ¬Éñăâ¬ÅøÚÿÈõÚ  

¶ âòÅÅùÿØéÂ° ßÚòÂÈóÚĀæñÖòèĀØÚÃîÈÝúÉòÕ ăâ¬âöëõØÙõċĂÚÂóäĂìÅČóëòÎÎóĂÕą ØòĈÈëõĈÚĀØÚÝúÉòÕ  ÚîÂÉóÂâöÿîÂëóäæÈÚóâāÕãÝúâöîČóÚóÉÃîÈÝúÉòÕÂČóÂòÛ  

¶ ÝúÉòÕÉñăâ¬äòÛÝõÕËîÛĀæñăâ¬ëóâóä×ÅøÚÅ¬óĂËÉ¬óãÖ¬óÈą ăÕ ĂÚØùÂÂäÔö ÿÚøćîÈÉóÂÿÜĆÚÂóäËČóäñÅ¬óØòèä°ĂÚæòÂêÔñÿìâóÉ¬óãÂòÛÖòèĀØÚÖ¬óÈą ÿË¬Ú ăâ¬

Ý¬óÚÂóäßõÉóäÔóĂÚÂóäÖäèÉÅÚÿÃóÿâøîÈ-îîÂÿâøîÈ ÂäâĀäÈÈóÚ  ÂóäÂäñØČóØöćë¬îăÜĂÚØóÈÝõÕÂÏìâóã ÂóäìæÛìÚö ÿÃóîîÂÿâøîÈ ÿîÂëóä

ÿÕõÚØóÈăâ¬×úÂÖîÈ Âóä×úÂÜÐõÿëÙĂÚÂäÔöîøćÚą   ăâ¬äòÛÜäñØóÚîóìóäÛóÈâøĈî ăâ¬ÿØöćãèÛóÈäóãÂóä ÿÜĆÚÖÚ 

¶ ÃîÅèóâä¬èââøîĂÚÿäøćîÈÅèóâÜäñßåÖõÃîÈÅÚÿÕõÚØóÈìóÂÝúÉòÕìäøîÖòèĀØÚÃîÈÜäñÿØéØöćØ¬óÚăÕÿÕõÚØóÈâó ÿÕõÚØóÈăÜëú¬ ìäøîÿÕõÚØóÈÝ¬óÚ  ÿìĆÚè¬ó

ÝúāÕãëóäÜäñßåÖõÖÚØöćîóÉÂ¬îĂìÿÂõÕîòÚÖäóãÖ¬îÝúÿÕõÚØóÈîøćÚą ìäøîØäòßã°ëõÚ ìäøîÃòÕÃèóÈÂóäÜÐõÛòÖõìÚóØöćÃîÈÿÉóìÚóØöć (ÖòèĀØÚ) ìäøîăâ¬

ÜÐõÛòÖõÖóâÅČóËöĈĀÉÈÃîÈÿÉóìÚóØöć (ÖòèĀØÚ) ØóÈÝúÉòÕîóÉĂËâóÖäÂóäÖóâØöćÿìĆÚëâÅèäÿßøćîÜîÈÂòÚăâ¬ĂìÅèóâÜäñßåÖõÕòÈÂæ¬óèÕČóÿÚõÚÖ¬îăÜ Ì÷ćÈ

äèâăÜ×÷ÈÂóäãòÛãòĈÈ ĀæñÜÐõÿëÙĂìÛäõÂóä 

¶ ÂóäËîÜÜõĈÈÂóäÿæøîÂÌøĈîÃîÈÚòÂØ¬îÈÿØöćãè ÿÜĆÚë¬èÚìÚ÷ćÈÃîÈÂóäØ¬îÈÿØöćãè āÕãÿÊßóñÂóäØ¬îÈÿØöćãèÜäñÿØéÿÂóìæöĂÖ Ì÷ćÈÿÜĆÚĀìæ¬ÈËîÜÜõĈÈØöćÅÚăØã

ËøćÚËîÛ   āÜäĀÂäâØòèä°îóÉÉñâöÂóääóãÂóäßóăÜËîÜÜõĈÈãòÈë×óÚØöćÖ¬óÈą āÕãÂóäÿæøîÂÌøĈîÃîÈØùÂîã¬óÈÿÜĆÚÿäøćîÈÂóäÖòÕëõÚĂÉë¬èÚÖòèÿëâî  Āæñ 

ØóÈÝúÉòÕÃîëÈèÚëõØÙõċăâ¬äòÛÝõÕËîÛØùÂÂóäÌøĈîÃîÈØ¬óÚ 

¶ ÂäñÿǕ óæúÂÅóÖîÈãîâäòÛĂÚÅèóâÿëöćãÈÃîÈÂäñÿǕ óØùÂĂÛÃîÈÖòèÿîÈ (Ø¬óÚëóâóä×ÿæøîÂÌøĈîÜäñÂòÚÿßõćâ ÿÂöćãèÂòÛëòâáóäñÂäñÿǕ ó ÿßäóñëóãÂóäÛõÚ

âöÂČóìÚÕÂóäÉČóÂòÕÅèóâäòÛÝõÕËîÛÖ¬îëòâáóäñ)  ØóÈØòèä°Éñăâ¬äòÛÝõÕËîÛÖ¬îÅèóâÿëöãìóã ëúÎìóã æ¬óËó îùÛòÖõÿìÖù ØöćÿÂõÕÉóÂÂäÔöĂÕą ØòĈÈëõĈÚ  Ì÷ćÈ
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