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WOW WOW WOW KOREA เกาหล ี5 วนั เฉพาะกันยายนถึงพฤศจิกายน17 

ชวนไปวา๊ว เก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร ท่ี   เกาหลีใต ้ช่วงฤดใูบไมเ้ปล่ียนสี 
กันยายน ช่วงเฉลิมฉลองฤดเูก็บเก่ียว เตรียมลัล้ลา อากาศเย็นสบาย พักรอ้นด่วน 

ตลุาถึงพฤศจิ ช่วงเวลาแห่งความสขุ ใบไมเ้ริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีแดงเพลิงและสีทอง ก่อนฤดหูนาวจะมาเยือน 
จ ำนวนวนั รำคำเร่ิม (บำท) เดินทำง สำยกำรบิน กรุ๊ปคณะ ปกติ 

   5 วัน 16,900 กันยาถึงพฤศจิกา2017 Budget Airlines 20-35 ท่ำนต่อคณะ 
โปรแกรมท่องเทีย่ว  เท่ียวถ ้ำ เหมืองทอง “ ควัง เมียง ” - เมืองสีเขียว Green City และเมืองหัวใจแห่งระบบรถไฟเกำหลี –  หนุก

หนำนป่ันเรียวไบท์ Rail Bike - หอคอยลอ้รถไฟ - สัมผัสรถไฟด่วนสดุเกำหลี KTX - ถนนรถไฟ – เมืองอินชอน – เมืองซงโด 

เมืองแห่งควำมไฮเทคและมิตรกับสิ่งแวดลอ้มมำกท่ีสดุ – อำคำรแปลก Tri Bowl - หมู่บำ้นเทพนิยำย – ชมุชนไชน่ำทำวน์ แห่ง

เดียวของเกำหลี มีอำยกุว่ำ 100 ปี – พิพิธภัณฑ์จำจังเมียน หรือบะหม่ีหนำ้ด ำ  – ภูเขำนัมซำน หอยคอย N Tower - ย่ำน

แฟชัน่ฮิปเมียงดอง - บัตร Magic Pass @สวนสนกุล๊อตเตเ้วิลด์ – ผ่ำนถนนเซจอง - ผ่ำนชมบลเูฮำ้ส์ – แต่งชดุพื้นเมืองฮันบก

ถ่ำยรปู - เปิดสัมผัสประสบกำรณ์ฮันลิว หรือ กระแสดำรำศิลปินเกำหลีในหอนิทรรศกำร และเรียนรูศ้ิลปะวัฒนธรรม อำหำร

กำรกินท้ัง 4 ฤด ู ท่ี K-Style Hub   

Hot สดุสดุ “Seoullo 7017” สะพานลอยฟ้า ไอคอนนิคแห่งใหม่กรงุโซล 
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วา๊ววว ฟรี !! บฟุเฟ่ต์บนเรือส าราญ Ara Cruise 

อาหาร เมนูจัดเต็มเพือ่สขุภำพหลำกหลำยไม่ซ ้ำกนั #บะหมีห่นำ้ด ำจำจังเมียน หนึ่งในอำหำรประจ ำชำติของเกำหลีใต ้ #บำร์บีควิไฟหรื
อบลโูกก ิ#ไกอ่ันดองจิมทัค #หมยู่ำงคำลบี #ไกต่ ุ๋นโสม # อิ่มอร่อยกบับฟุเฟต์บนเรือส ำรำญ Ara Cruise     
Itinerary  WOW WOW WOW KOREA เกาหล ี5 วนั เฉพาะกันยายนถึงพฤศจิกายน17 

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 16,900 กันยาถึงพฤศจิกา2017 Budget Airlines 20-35 ท่ำนต่อคณะ 
วนัเดินทำง 5 วนั 3 คืน (พกั 3 คืน @ โรงแรมในกรุงโซลหรืออินชอนหรือจงัหวดัเคียงกโีด)  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 
Jin Air (LJ) LJ002 0100 0800 LJ001 1935 2340 

Eastar* Jet (ZE) ZE512 2225 0620+1 ZE511 1740 2125 
T’way (TW) TW102 0125 0835 TW101 2005 0010+1 

 

วัน รายการท่องเทีย่ว B L D 

วนัแรก สนำมบนิสุวรรณภูมิ    - - - 

วนัทีส่อง สนำมบนินำนำชำตอิินชอน ประเทศเกาหลีใต ้– ขำ้มสะพำน Incheon Bridge สู่เมืองพิเศษซงโด เมืองแห่ง
ความไฮเทคส าหรบัผูอ้ยู่อาศยั การท  าธุรกจิ  การศึกษา โรงพยาบาล สนามกอล์ฟ และสวนสาธารณะขนาดใหญ ่
100 ไร่  อีกท ัง้ เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มมากที่สุด และบา้นของแฝดสามตระกูลซง – ถ่าย รูปหน้าอาคาร Tri 
Bowl – เดินเทีย่วใจกลำงเมืองอินชอน – พิพิธภณัฑ์จำจังเ มียน หรือบะหมี่หน้ำด ำ หน่ึงในอำหำรประจ ำชำติ
ของเกำหลีใต ้– ชุมชนไชน่ำทำวน์ เพียงแห่งเดียวของเกำหลี มีอำยุกวำ่ 100 ปี – หมู่บำ้นเทพนิยำย  – เทีย่วถ ้ ำ

- X X 

http://www.visitkorea.co.kr/
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เหมืองทอง “ควงัเมียง“  ผจญภยัไปกบัถ ้ำพิพิธภณัฑ์ทีม่ีชวีติในแบบหลำกมิตแิละสีสนั 

 ล้ิมลองบะหมี่หน้ำด ำจำจังเมียน ในย่ำนไชน่ำทำวน์ ถ่ินก  ำเนิดอำหำรเมนูน้ีในเกำหลี 

 พกั 3 คนื @ โรงแรมในกรุงโซลหรืออินชอนหรือจังหวดัเคยีงกโีด 

วนัทีส่ำม พำเทีย่วเมืองสีเขียว Green City และหัวใจแห่งกำรคมนำคมระบบรถไฟเกำหลีท ัง้ประเทศ - พำทกุทำ่นไป
ป่ันเรียวไบท ์Rail Bike รอบทะเลสำบธรรมชำตวิงัซอง ให้ทำ่นไดช้ื่นชมธรรมชำตแิละนกอพยพตำมฤดู - 
ถ่ำย รูปกบัหอคอยลอ้รถไฟ - สมัผสัรถไฟด่วนสุดเกำหลี KTX – กรุงโซล –  พิพิธภ ัณฑ์สำหร่ำย ฟรี!!! แต่ง
ชดุฮนับก –  เที่ยวครบสูตร ดว้ยบตัร Magic Pass Ticket สวนสนุกล็อตเตเ้วิลด์ กบัเคร่ืองเล่นหลำกชนิด
ท ัง้ในร่มและกลำงแจ้ง เอ็ดเวนเจอร์กบักำรผจญภัยตำ่งๆ หรือจะขำ้มสะพำนไปย ังเกำะมหัศจรรย์ Magic 

Island ทีเ่ตม็ไปดว้ยเกำะแห่งกำรคน้หำ ต ั้งอยู่ใจกลำงทะเลสำบ เ ยี่ยมชมพิพิธภณัฑ์พื้นบำ้นเกำหลี Lotte 

World Folk Museum  เขำ้สู่โลกเทพนิยำย  Lotty's Kidstoria ไม่มีทีไ่หนในเกำหลี ทีค่ณุจะไดย้อ้น
วยักลบัไปสมัผสัและชกิแชะ๊ถ่ำยรูปควำมอลงักำรของส่ิงมหัศจรรย์ทีอ่ยู่ตรงหน้ำของคณุ  ประทบัใจกบัขบวน
พำเหรดโชวสุ์ดอลงักำรของสวนสนุก (จัดแสดงตำมรอบของสถำนที)่   
 พิเศษ ! บฟุเฟ่ตบ์นเรือส าราญ Ara Cruise 
 พกั 3 คนื @ โรงแรมในกรุงโซลหรืออินชอนหรือจังหวดัเคยีงกโีด 

X X - 

วนัทีส่ี่ กรุงโซล  – ศูนย์โสมเกาหลี – ศูนย์ เ คร่ืองส าอางเ วชส าอาง – ดิวตี้ฟ รี – ศูน ย์ฮ๊อกเก็ตนำมู  – เยี่ยมชม
พระราชวงัถ็อกซคูุง –  เดินเลาะถนนเลียบก  าแพงหินสีน ้ าตาลเทาสวยงาม – ผา่นถนนเซจอง – ผา่นชมบลูเฮาส์ 
– เมียงดอง " ถนนแฟช ัน่ของเกำหลี " – ไอคอนนิคแห่งใหม่กรุงโซล สะพำนลอยฟ้ำ “Seoullo 7017”   
 พกั 3 คนื @ โรงแรมในกรุงโซลหรืออินชอนหรือจังหวดัเคยีงกโีด 

X X X 

วนัทีห่้ำ กรุงโซล  – ศูนย์น ้ าม ันสนเข็มแดง Red Pine - เปิดสมัผสัประสบการณ์ฮนัลิว หรือ กระแสดาราศิลปินเกาหลี
ในหอนิทรรศการ และเ รียนรูศิ้ลปะวฒันธรรม อาหารการกินท ัง้ 4 ฤดู  ที่ K-Style Hub  – ภูเขานัมซานหอคอย 
N Tower  สายเคเบิล้ Love Rock Cable (คา่บตัรลิฟท์ขึ้น สู่จุดชมววิบนหอคอย ไม่รวมไวใ้นค่าทวัร์) – แวะ
ซือ้ของฝากตดิไมต้ดิมือทีศู่นย์รวมของพื้นเมือง (ละลายเงินวอน) – สนามบนินานาชาตอิินชอน – กรุงเทพฯ 

X X - 

อาหาร เมนูจัดเต็มเพื่อสุขภาพหลากหลายไม่ซ  ้ากนั #บะหมี่หน้าด าจาจังเมียน หน่ึงในอาหารประจ าชาตขิองเกาหลีใต ้ #บาร์บีควิไฟหรือบลูโกก ิ
#หมูย่างคาลบ ี#ไกตุ่๋นโสม #ไกอ่นัดองจิมทคั# อ่ิมอร่อยกบับฟุเฟต ์บนเรือส าราญ Ara Cruise     
 

DAY วันแรก  สนามบินสุวรรณภูม ิ   เชำ้ กลำงวนั เย็นหรือค  ำ่ 

1 
เจ้าหน้าที่รอต้อนรับดูแล มอบเอกสาร และอธิบายเพิ่มเติม  (นดัหมายแต่ละคณะก่อนออก
เดินทาง 3 ช่ัวโมงล่วงหน้าก่อนเคร่ืองออก)   

- - - 

ค ่า หน้าเคาน์เตอร์ สายการบนิ ใกล้ประตูทางเข้า  

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

พร้อมกนัท่ีช ั้น 4 ผูโ้ดยสำรขำออก เช็คอินหมำยเลข  D   Jin Air (LJ) หมำยเลข   4-5 
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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 ผา่นดา่นตรวจคนเข้าประเทศเกาหลีเพื่อการทอ่งเท่ียว เป็น
อ านาจของเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้ออกเมอืงของประเทศไทยหรือประเทศเกาหลีในการพิจารณาและอนุญาตให้เดินทางออกจาก
ประเทศไทย หรือ ให้พ  านักอยูใ่นประเทศกาหลีใตเ้พื่อการทอ่งเท่ียว ทางผูจ้ดัไมม่อี านาจและไมส่ามารถเขา้ไ ปแทรกแซงได ้

**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 วันที่สอง  สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ – เมืองอินชอน 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)  
บำงสำยกำรบินมชุีดกล่องสแน็คบล็อกให้ผู้โดยสำรบน

เคร่ืองบิน และมบีริกำร Air Cafe จ  ำหน่ำย  อำหำร เคร่ืองด่ืม 
และขนมคบเคีย้ว 
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เชา้ ICN Landing  ถึงสนามบนินานาชาตอิินชอน หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้   

พาท่านนั่งรถข้ามสะพานข้ามทะเลทีมี่ความยาวทีสุ่ดของเกาหลี  เป็นมุมทีส่ามารถมองเห็นรูปทรงทีค่ดเคี้ยวเหนือผืน
น ้ าของสะพานอินชอนทีท่อดยาวกวา่ 21.38 กโิลเมต ความล ้าหน้าทางดา้นวศิวกรรม เราจะสงัเกตเุห็นสะพานแห่งน้ีมีการ
เชือ่มตอ่กนัถึงสามสะพานในหน่ึงเดียว  คอื สะพานขึง สะพานเชือ่ม และทางยกระดบั บริเวณกลางสะพานจะเป็นสะพานขึง
ทีย่าวทีสุ่ดแห่งหน่ึงของโลก โดยทอดยาวกว่า 800 เมตร การสร้างสะพานแห่งน้ีเป็นไปดว้ยความยากล าบาก เน่ืองจากตอ้ง
เผชญิกบัคล่ืนลมของทะเลตะวนัตก สามารถรองรับแผ่นดินไหวได้ถึง 7 ริกเตอร์ และป้องกนัคล่ืนทะเล 72  เ มตรต่อ
วนิาที  ทา่นจะไดส้ัมผสักบัทวิทศัน์ของทะเลอินชอนทีท่อดยาวและความสวยงามของสะพานและบรรยากาศที่แสนโรแมน
ตคิในทุกชว่งของวนั ชว่งยามเย็นกส็วยในมุมมองพระอาทติย์ตก ยามค  า่คนืแสงไฟที่ส่องประกายมากท็  าให้สะพานอินชอน
งดงามไปอีกแบบ 

นั่งรถชมเมืองพเิศษซงโด Songdo International City เป็นเขตการคา้เศรษฐกจิเสรี เมืองแห่งความไฮเทคส าหรบัผูอ้ยู่
อาศยั การท  าธุรกจิ การศึกษา โรงพยาบาล สนามกอล์ฟ และสวนสาธารณะขนาดใหญ ่100 ไร่   อีกท ัง้เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม
มากทีสุ่ด และบา้นของแฝดสามตระกลูซง โดยออกแบบภายใตแ้นวคิดการพฒันาทีย่ ัง่ยืน  โดยเน้นการเชือ่มตอ่พื้นทีใ่กลเ้คยีง
เพื่อการเข ้าถึงในการขนส่ง การออกแบบประสิทธิภาพการใชพ้ลังงานในอาคาร การออกแบบโครงสร้างพื้นฐานที่มี
ประสิทธิภาพ พื้นทีโ่ล่งและทีอ่ยู่อาศยัทีค่  านึงถึงความปลอดภยัและเป็นมิตรตอ่ส่ิงแวดล้อม และส่ิงมีชวีติทกุชนิด  

ถ่ายรูปหน้าอาคาร Tri-Bowl อาคารแห่งน้ี เกิดจากความคดิในเร่ืองสญัลักษณ์ของเมืองอินชอน คอืทอ้งฟ้า หมายถึง 
สนามบนิ  ทะเล หมายถึง ทา่เรือ  และทีดิ่น หมายถึง พื้นทีก่ารขนส่งทางบก ถูกสรา้งขึ้นเพื่อร าลึกถึง การจัดงาน The Global 
Fair & Festival Incheon ในปี 2009 อาคารถูกใชเ้ป็นห้องส าหรบัจัดนิทรรศการ ห้องอเนกประสงค ์ โดยในการออกแบบ
รูปทรงของอาคารนั้นไม่ธรรดา  คงตอ้งให้ทา่นลองไปหาค  าตอบกนัดู เพราะมนัชา่งสะดุดตาอย่างทีเ่ห็นในรูป 

เทีย่ง  เทีย่วใจกลางเมืองอินชอน เมืองท่าอันดับสองของประเทศ บ้านเกดิของหนุ่มน้อยแฝดสามตระกลูซง  
พำท่ำนเ ดินออกก  ำลังกำย  ย ้อนอดีตของเมืองอินชอนกลับไปในช่วงที่
คำบสมุทรเกำหลีเปิดประเทศทำงกำรคำ้กบัตำ่งประเทศ ชว่งปี ค.ศ. 1883  เรำ
จะได้เป็นสัมผสักบัสถำปัตยกรรมผ่ำนตึกรูปแบบทรงต่ำงๆ ซึ่งปัจจุบนั
อำคำรเหล่ำน้ีไดถู้กใชเ้ป็นพิพิธภณัฑ์และหอแสดงตำ่งๆ  ไปเยือนพิพิธภณัฑ์
จำจังเ มียน หรือบะหมี่หน้ำด ำ ซึ่งได้รบัควำมนิยมในเกำหลีและเกือบทุก
รำ้นอำหำรจีนในเกำหลี   เรำไดร้ับควำมรูแ้ละประวตัคิวำมเป็นมำของอำหำร
ชนิดน้ีวำ่ท  ำไม่อำหำรจีนแท ้ๆ  ถึงไดก้ลำยมำเป็นเมนูยอดฮิตส ำหรบัคนเกำหลี
ทกุเพศทกุวยั  หำกใครเป็นคอละครซีร่ี่ย์เกำหลี จะเห็นวำ่ เมนูน้ียงัเ ป็นหน่ึงใน เมนูประจ ำตวัของนำงเอกเกำหลีอีกดว้ย (รอง
จำกตอ็กบกก ีข ้ำวเหนียวตม้ซอสแดง)   ปกตทิ  ำจำกเสน้โซเมียนหรือโซเมนทีท่  ำจำกแป้งสำลีและไข่ มำท  ำเสน้บะหมี่รอ้น จำ
จังเมียนน้ีเป็นบะหมี่แห้งคลุกดว้ยซอสด ำหวำนท  ำจำกเตำ้เจ้ียวด ำมีลักษณะข ้น และในวนั Black Day ซึ่งเป็นวนัที ่14 
เมษำยนทกุปี จะเป็นวนัทีค่นโสดไม่ได้รบัขนมใดๆ (ช็อคโกแลตหรือลูกอม) on Valentine 's Day (Feb 14) หรือ 
White Day (14 มีนำคม) เพรำะวำ่สีด ำของซอสนั้นถือเป็น"ตรงขำ้ม"สีแดงสญัลกัษณ์ของควำมรกั   
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เทีย่ง ลิ้มลองบะหม่ีหน้าด าจาจังเมียน ในบริเวณใกลย้่ำนไชน่ำทำวน์ ถ่ินก  ำเนิดอำหำรเมนูน้ีในเกำหลี 

บา่ยบา่ย หมู่บ้านเทพนิยาย  หรือ "ดงฮวามาอึล" เป็นโครงการปรบัสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศยัให้มีความน่าอยู่มากขึ้ น โดยให้นักจิต
กรรมชว่ยกนัเสกบา้นแสนธรรมดาให้กลายเ ป็นหมูบา้นเทพนิยาย  นักจิตกรรม
ชว่ยกนัวาดภาพที่มีสีสนัสดใสตามฝาผนัง ก  าแพง ซุม้ประตูและตรอกซอยตลอด
ทางเดิน โดยมีหลากหลายทมีสุดคลาสสิคให้ทา่นไดถ่้ายรูปคูก่บัตวัการ์ตนู  อาทเิช่น 
หนูน้อยหมวกแดง พินอคคโิอ สโนวไ์วทก์บัคนแคระท ัง้  7  ปีเตอร์แพน  อะลาดิน
กบัตะเกียงวิเ ศษตวัการ์ตูนจากดิสน่ีย์  หรือตวัการ์ตูน ชุดพื้น เมืองชาวเกาห ลี 
นอกจากทา่นจะไดถ่้ายรูปเล่นเก๋สุดๆ แลว้ ท่านยงัสามารถเพลิดเพลินไปกบัรา้น
กาแฟน่ารกัๆ และรา้นคา้ของทีร่ะลึกทอ้งถ่ิน 

 ถ ้าเหมืองทอง  “ ควังเมียง ” เทีย่วถ ้ าเหมืองทอง “ ควงัเมียง “  ผจญภยัไปกบัถ ้าพิพิธภณัฑ์ทีม่ีชีวติในแบบหลากมิตแิละ
สีสนั (เปิดตวัใหม่) สถานทีแ่ห่งน้ีเป็นเหมืองขุดทองของญีปุ่่นในอดีต   หลงัจากหมดยุค
การล่าอาณานิคม  เหมืองทองแห่งน้ี จึงถูกปล่อยทิ้งรา้ง ปัจจุบนัทางการเกาหลีได้
ปรบัปรุงและพัฒนาถ ้ าแห่งน้ีให้เ ป็นสถานที่ท่องเที่ยว ถ ้ าแห่งน้ี จึงถือได้ว่าเป็น
พิพิ ธภ ัณฑ์ มรดกแห่ งความสร้างสรรค์และ อนุรัก ษ์  ย ังเ ป็นสถานที่ส าคญั ทาง
ประวตัศิาสตร์ มีความลึกถึง 8  ช ัน้  (อนุญาตเขา้ชมแค ่2 ช ัน้บน)  ภายในถ ้ามีความยาว
ถึง 275 เมตร จะแบง่ออกเป็นห้องๆ โดยไดร้บัการออกแบบจากศิลปินชือ่ดงัท ัว่ประเทศ
เกาหลีใต ้เชน่ ห้องแห่งแสงสวา่งและความมืด, ห้องสวนสวยธรรมชาต,ิ ห้องจัดงาน
เล้ียง ประชมุสมัมนา, ห้องพิพิธภณัฑ์สตัว์น ้ า, ห้องถนนสีทองหรือเสน้ทางแห่งความมัง่ค ัง่และสุขภาพดี, ห้องน ้ าตกสีทองที่มี
ความสูง 3.6 เมตรและกวา้งถึง 8.5 เมตร, ห้องพระราชวงัทองค  า, ห้องจัดแสดงโครงสรา้งของถ ้าควงัเมียง และห้องจัดแสดง
ไวน์ ไวน์คณุภาพดีทีน่ ามาจัดแสดงมาจากท ัว่ประเทศเกาหลีใต ้ทา่นสามารถชมิและเลือกซือ้ไวน์ไดจ้ากทีน่ี่ หากคณุเป็นแฟน
คลบัของภาพยนตร์เร่ืองเดอะฮอบบทิ และเดอะลอร์ดออฟเดอะริงส์ คณุจะได้พบกบัประติมากรรมตวั “กอลลมั”ทีส่่งตรงมา
จากผูก้  ากบัของเร่ือง นอกจากน้ีแลว้ทา่นสามารถน าขวดพลาสตกิไปเตมิน ้ าแร่จากธรรมชาตภิายในถ ้าไดฟ้รี 

ค  า่ เมนูบาร์บีคิวไฟหรือบลูโกกิ  เป็นเน้ือหมูสไลด์หมกัซอสคนัจังและเคร่ืองปรุงรส ผดัย่างขลุกขลิกบนกะทะ  
หลงัอาหารค  า่ พาทา่นเข ้าเช็คอินที่พ ัก ณ โรงแรม  Incheon Bliss, Incheon Charis, Suwon Reve, Seoul Diamant, Seoul L'Art, 

(3 ดาวเกาหลี) หรือเทยีบเทา่ 
 

DAY วันที่สาม   เคียงกีโด - กรุงโซล  เชำ้ กลำงวนั เย็นหรือค  ำ่ 

3  x x - 

เชา้  รับประทานอาหารเช้า แบบอเมริกันเกาหลีชุด หรือ เซมิ  ที ่ห้องอาหารโรงแรม 
พาเที่ยวเมืองสีเขียว Green City และหัวใจแห่งกำรคมนำคมระบบรถไฟเกำหลีท ั้งประเทศ  “ เมืองอึยวงั “ ต ัง้อยู่ใน
จังหวดัเคยีงก ี  เป็นเมืองทีน่่ำอยู่อีกเมืองหน่ึง สงบเงียบ สวยงำม เตม็ไปดว้ยธรรมชำติ ภูเขำ ป่ำ ทะเลสำบ  และยงัเ ป็นทีต่ ั้ง
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ของ ศูนย์สวสัดิกำรสงัคมผูสู้งอำยุ  ทีต่ ัง้ของบริษัทขนำดใหญ ่เชน่  แฮแทอุตสำหกรรมแชอิล (บริษทัในเครือของกลุ่มซมัซงุ) 
และบริษทัเกีย่วกบักำรขนส่งอีกมำกมำย  จุดทอ่งเทีย่วในยำมเชำ้น้ี   
พาทกุท่านไปป่ันเรียวไบท์ Rail Bike รอบทะเลสาบธรรมชาติวังซอง ให้ทำ่นไดช้ืน่ชมธรรมชำตแิละนกอพยพตำม
ฤดู เพรำะสถำนทีแ่ห่งน้ี ถือเป็น Wetland (ชุ่มน ้ ำ) หน้ำรอ้นเตม็ไปด้วยดอกไม ้
อุดมสมบรูณ์ไปดว้ยปลำคำร์พ ในช่วงฤดูต่ำงๆ ย ังเป็นทีอ่ยู่อำศยัของนกอพยพ 
เชน่ หน้ำหนำว เป็ดแมนดำริน  เป็ดป่ำ  หน้ำรอ้น นกกระเรียน นกกำเหวำ่ นก 
Longbills, Larks, Meadow Buntings จึงเป็นที่ต ั้งของศูนย์  ศึกษำระบบนิเ วศ 
และให้ได้ถำ่ยรูปกบัหอคอยล้อรถไฟ ให้ทำ่นได้สัมผสัรถไฟดว่นสุด
เกำหลี KTX ขบวนจริงท่ีงำนแสดง และไปยงัถนนรถไฟ ให้ทำ่นได้เพลิดเพลินถำ่ยภำพก  ำแพงรถไฟภำพวำด
สำมมติิ  

13.30 ฟรี !!  อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์บนเรือส าราญ Ara Cruise    พรอ้มล่องเรือชมคลองแห่งแรกของเกาหลี ทีเ่รียกวา่ 
“GYEONGIN ARA WATERWAY” บนเรือส าราญสุดหรูทีน่่าตืน่
ตาตืน่ใจ ล่องเรือไปตามทางน ้ าทีเ่ชือ่มต่อแม่น ้ าฮนัและทะเล
ตะวนัตก ภายในเรือมีห้องโถงพรอ้มเวทกีารแสดงความบนัเทงิ
ให้ทา่นไดร้บัชม หากทา่นใดที่ตอ้งการสมัผสัธรรมชาตสิองขา้ง
ทางยงัสามารถขึ้นไปดา้นบนช ัน้สองเพื่อชมทศันียภาพสองขา้ง
ทาง ระหวา่งทางเดินเรือทา่นจะไดเ้ห็นมุมเล็กๆของน ้ าตกจ าลองทีต่ืน่ตาตืน่ใจให้ทา่นไดเ้กบ็ถ่ายภาพไปอวดคนที่บา้นอีกด้วย  
(หากเรือส าราญงดให้บริการด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางผู้จดัจะปรับเปลี่ยนเป็นเมนูหมูหมกึโอซัมบลูโกกิที่ห้องอาหารท้องถิ่นเกาหลี) 

บำ่ยบำ่ย พพิิธภัณฑ์สาหร่าย + แต่งชุดฮันบก   เ ป็นทีส่ถานทีท่ี่จัดแสดงขบวนการและข ั้นตอนตา่งๆ ต ั้งแต่ตน้น ้ าจนถึงปลาย
ทางการผลิตออกมาเป็นสาหร่ายกนิไดใ้นรูปแบบตา่งๆ ให้เรารบัประทานได ้ นอกจากน้ี 
เราย ังสามารถชมิและเลือกซือ้สาหร่ายกลบัไปเ ป็นของฝากของทานเล่นได ้โดยมีรส
ตา่งๆ อย่างเชน่ รถกุง้  รสหมู รถกมิจิ รถวาซาบ ิฯลฯ   จากน ั้นเชิญท่านร่วมเป็นส่วน
หนึง่ของชาวเกาหลีโดยการแต่งกายชุดประจ าชาติต่างๆ (ชุดฮันบก) พร้อมถ่ายรูปเป็นที่
ระลึก เพ่ือไปอวดคนทางบ้าน 

เย็น สวนสนุกล็อตเต้เวิล ด์ พาท่านปล่อยความแก่และเติมเต็ม

ความสุขของท่านด้ว ยบัตร Magic Pass Ticket  ซึ่งท่าน
สามารถเ ลือกเล่นเคร่ืองเ ล่นได้ไม่จ ากดัรอบ ที่ดินแดนแห่งความ
สนุกหฤหรรษ์และไฮเทคเตม็รูปแบบทีส่วนสนุกล็อตเตเ้วลิด์ (Lotte 
World Adventure) ส วน สนุ กใน ร่มที่ ใ ห ญ่ ที่ สุ ดใ น เกาห ลี 
สนุกสนานกบัเคร่ืองเ ล่นหลากชนิดท ั้งในร่มและกลางแจ้ง เอ็ดเวน
เจอร์กบัการผจญภัยต่างๆ เช่น  Wild Wing, Wild Velley, Wild 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%AE%E0%B9%81%E0%B8%97&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%AE%E0%B9%81%E0%B8%97&action=edit&redlink=1
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Jungle, The Adventure of Sindbad, The Conquistador, Flume Ride,The French Revolution, Jungle Adventure 
และ Pharaoh's Fury ผจญภยัในโลกของซนิแบต สุดยอดความเสียวกบัหอคอยไฮโดดรอป โรงหนังสามมิติ  ไวกิง้  บอลลูน 
โอแดเซแฟนตาซ ีเป็นตน้ หรือจะขา้มสะพานไปย ังเกาะมหัศจรรย์ Magic Island ที่เตม็ไปด้วยเกาะแห่งการคน้หา ต ัง้อยู่ใจ
กลางทะเลสาบ หรือจะนั่งรถรางไฟฟ้าชมความงามของสวนสนุกท ัง้หมด  เขา้สู่โลกเทพนิยาย  Lotty's Kidstoria ไม่มีทีไ่หน
ในเกาหลี ทีคุ่ณจะได้ยอ้นวยักลบัไปสัมผสัและชกิแชะ๊ถ่าย รูปความอลังการของส่ิงมหัศจรรย์ทีอ่ยู่ตรงหน้าของคุณ  เกมส์
การละเล่นต่างๆ  รา้นขายอาหารรูปแบบตา่งๆ  รา้นขายของที่ระลึกเฉพาะของสวนสนุก ค  า่คนือนัแสนโรแมนตกิกบัเพื่อ น
หรือครอบครวัหรือหวานใจกบัความทรงจ าและความประทบัใจกบัขบวบพาเหรดโชว ์ (ตามรอบจัดแสดงของทางสถานที)่ 

อิสระอาหารค ่า ให้ทกุท่านได้ลิ้มลองเมนูในสวนสนุกแห่งนี้ 
หลงัจบรายการท่องเที่ยว ค  ่าคืนน้ี ...ขอส่งทุกท่านพัก  พ าท่านเข ้าเช็คอินที่พ ัก ณ  โรงแรม  Incheon Bliss, Incheon 

Charis, Suwon Reve, Seoul Diamant, Seoul L'Art, (3 ดาวเกาหลี) หรือเทยีบเทา่ 
  

DAY วันที่ส่ี   กรุงโซล  เชำ้ กลำงวนั เย็นหรือค  ำ่ 

4  x x x 

เชา้  รับประทานอาหารเช้า แบบอเมริกันเกาหลีชุด หรือ เซมิ  ที ่ห้องอาหารโรงแรม 
นั่งรถชมใจกลางเมืองหลวงกรุงโซล  ทีม่ีประชากรถึง 1 ใน 4 ของประเทศ  มีแม่น ้ าฮนัไหลผ่านใจกลางเมืองหลวงของกรุง
โซล   ผา่นถนนสายส าคญัเซจองโนะ  ผา่นคลองชองเกชอน  ผา่นบลูเฮาส์ ทีต่ ัง้บา้นประจ าต  าแหน่งประธานาธิบดี   

เยี่ยม ศูนย์โสมเกาหลี   ทุกท่านจะได้รู้จักสมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแห่งมวล
สมุนไพร  เพราะเกาหลีใตเ้ ป็นประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคณุภาพเป็นอนัดบั 1 
ของโลก  ซึ่งใครใครทีไ่ด้มาเทีย่วก็จะชื่นชอบหาซื้อเป็นของฝากเพราะราคาทีถู่กว่า
เมืองไทยและคณุประโยชน์นานัปการ เชน่ ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แกร่ะบบย่อยอาหาร
และปอด ชว่ยท  าให้จิตใจสงบและเพิ่มพละก  าลงัโดยส่วนรวม  สรรพคณุทางการแพทย์ ชว่ยบ  ารุงหัวใจ ป้องกนัโรคหัวใจขาด
เลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง 

 ศูนย์เคร่ืองส าอางเวชส าอาง   ให้ทา่นเลือกซือ้คอสเมตกิหลากยี่ห้อคุณภาพทีผู่ห้ญ ิงชาวเกาหลีท ั้งสาวท ัง้ไม่สาว ล้วนให้
ความส าคญักบัเร่ืองผวิหน้าค่อนข ้างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มบ  ารุงผวิพื้นฐาน Skin Care และเคร่ืองส าอางผสมสมุนไพร @
ศูนย์เวชส าอางเคร่ืองส าอาง   

เชา้ ดิวตี้ฟรี (ปัจจุบนั เป็นทีนิ่ยมมาก เพราะ ดิวตร้ีฟรีประเทศน้ี มีถึง 5 บริษทัแข่งข ันกนั)  เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง ณ  ห้าง
ปลอดภาษีล๊อตเตห้รือชนิเซเก  ให้ทา่นไดเ้ลือกซือ้สินคา้แบรนด์เนมน าเข ้าจากต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิด รวมท ั้ง
สินคา้แบรนด์เกาหลียอดนิยมทีช่าวเกาหลี ชาวจีน และชาวญีปุ่่น  นิยมมาเลือกซือ้หากนัมากมาย   

เทีย่ง เมนูหมูย่าง คาลบี Pork KALBI อาหารพื้นเมืองเกาหลีป้ิงย่างบนเตาถ่านทีเ่ล่ืองชือ่และรูจ้ักกนัดีท ัว่โลก  
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บา่ย  ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู เพื่อนทีดี่ในการด าเนินชีวติ ! “ ฮ๊อกเกต็นามู ” ตน้ไมช้นิดน้ี เจริญเตบิโตในป่าลึกบนภูเขาทีป่ราศจาก
มลภาวะและระดบัสูงเหนือน ้ าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพนัธ์ุฮ๊อกเกต็น้ี...ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามารบัประทานเพื่อชว่ย
ดูแลตบัให้สะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็งไม่ถูกท  าลายจากการด่ืมแอลกอฮอล์ กาแฟ บหุร่ี สารตกคา้งจากอาหารและยา       
เยี่ยมชมพระราชวังถ็อกซูคงุ ซึ่งมีส่ิงกอ่สรา้งทีน่่าชมเป็นอันมาก เชน่ ประตูหลกัแทฮนัมุน (Daehangmun Gate) พระที่
นั่ง ชุง วาจ อน และท ้องพ ระโรง และซกโชจ อน  (Soekjojeon) อัน เ ป็น
ส่ิงกอ่สรา้งแบบตะวนัตกแห่งเดียวในบรรดาพระราชวงัต่างๆ ในเกาหลี ซกโช
จอนแห่งน้ีเป็นทีต่ ั้งของพิพิธภ ัณฑ์พระราชวงั ซึ่งเป็นที่เก็บส่ิงของทีใ่ชใ้น
พระราชวงัในสมัยราชวงศ์โชซอน นอกจากน้ียงัมีพิพิธภณัฑ์ศิลปะถ๊อกซกูุง 

ซึ่งแสดงผลงานทางศิลปะสมยัใหม่มากมาย   พาท่านเดินเลาะถนนเลียบ
ก าแพง หินสีน ้ าตาลเทาสวยงาม (Stonewall Street) ข ้างพระราชวงั  ทีข่ึ้นชือ่เร่ืองความสวยงามและโรแมนตกิสายหน่ึงใน
กรุงโซล  สองข ้างทางของถนนแห่งน้ีจะเรียงรายไปด้วยตน้กิงโกะ (แปะก๊วย) ทีป่ลูกไวเ้ ลียบไปกบัความโคง้ของเส้น
ถนน  ภายในถนนแห่งน้ี ยงัเป็นทีต่ ั้งของโรงละคร โบสถ์ พิพิธภ ัณฑ์ศิลปะ และรูปป้ัน 3 มิต ิจางดอกแด (Jangdockdae) อยู่
ตรงบริเวณลานน ้ าพุหน้าพิพิธภณัฑ์ศิลปะแห่งกรุงโซล  ในชว่งใบไมร่้วง ถนนแห่งน้ีจะเปล่ียนเป็นสีเหลืองสะพรัง่ นั่งรถผ่าน
ถนนสายส าคัญเช่นถนนใจกลางเมือง “เซจองโนะ” และถนนที่มีการเปิดปิดเป็นเวลา-สถานที่ตั้งท  าเนียบและบลูเฮาท์หรือ
บ้านประจ  าต  าแหน่งประธานาธิบดี     

เย็น 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    

ค  า่ เมนูอันดงจิมทคั หรือ ไก่ต้มแห่งเมืองอันดอง (เมืองอนัดงเป็นหน่ึงของร่องรอยสุดทา้ยทีย่งัคงเหลืออยู่ของเกาหลี เป็น
ขุมทรพัย์ทีม่ีคา่ของประเพณีลทัธิขงจ้ือ)    

หลงัอาหารค  า่  ไอคอนนคิแห่งใหม่กรุงโซล  “ Seoullo 7017 ” สะพานลอยฟ้า ถือเป็นอีกหน ึง่สถานที่เที่ยวใหม่ของเกาหลีใต้ ที่เกดิ
จากการปรับปรุงทัศนยีภาพของถนนยกระดับ ให้กลายเป็นสถานทีพ่กัผอ่น เดิน
เล่น ชวิชวิ ส าหรับประชาชนและนักทอ่งเทีย่ว สรา้งพื้นทีส่าธารณะสีเขียวทีเ่ป็น
นวตักรรมใหม่โดยใชส่ิ้งอ านวยความสะดวกทีม่ีอยู่ เพื่อสรา้งวฒันธรรมใหม่
ขึ้นอยู่กบัแหล่งวฒันธรรมทอ้งถ่ิน สะพานแห่งน้ีจะเป็นพื้นทีสี่เ ขียว (Seoul’s 
Botanical Skyline Park) ทีเ่ตม็ไปดว้ยตน้ไมแ้ละดอกไมก้วา่ 200 สายพนัธ์ุของ
กรุงโซล ทกุคนสามารถมาพกัผ่อนหย่อนใจ รวมถึงจะเป็นอีกหน่ึงสถานทีท่ีเ่ ป็นศูนย์กลางในการท  ากจิกรรมและจัดเทศกาล 
นิทรรศการตา่งๆ  ยงัมี ส่ิงอ านวยความสะดวกตา่งๆ  อาทิเชน่  ศูนย์ขอ้มูลนักทอ่งเที่ยว ร้านกาแฟ รา้นอาหารว่าง ขนม และ  
รา้นขายของทีร่ะลึก อีกมากมาย และยงัมีบริการ Wifi ดว้ย ไม่วา่คณุจะมาตอนเชา้กจ็ะได้อารมณ์นึง หรือจะมาช่วงตอนดึกบน
สะพานกจ็ะเปิดไฟสเมือนสรอ้ยคอสีน ้ าเงิน ท  าให้ไดฟี้ลอีกแบบนึง เรียกไดว้า่มาเทีย่วไดท้กุเวลาเลย  
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  หลงัจบรายการทอ่งเทีย่ว ค  า่คนืน้ี...ขอส่งทกุทา่นกลบัเขา้ทีพ่กั 
 
 

DAY วันที่ห้า  กรุงโซล  - สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ เชำ้ กลำงวนั เย็นหรือค  ำ่ 

5  x x - 

เชา้  รับประทานอาหารเช้า แบบอเมริกันเกาหลีชุด 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 

 เปิดสัมผัสประสบการณ์ฮันลิว หรือ กระแสดาราศิลปินเกาหลีในหอนิทรรศการ และเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรม 

อาหารการกินทั้ง 4 ฤดู  ที่ K-Style Hub  ศูนย์ให้ข้อมูลท่องเทีย่ว
ทกุเร่ืองราว จัดแบง่ออกเป็นโซนโซนอย่างลงตวั อาทเิชน่ ศูนย์
นิทรรศการและขอ้มูล : อยู่ช ัน้ 2 มีเคาน์เตอร์ขอ้มูล, โซนสุขภาพและความ
งาม, ห้องละมาดส าหรับพี่น้องมุสลิม , โซน Virtual Reality สนุกกบัการ
สมัผสั เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง, โซน ประสบการณ์กระแสดาราศิลปิน
เกาหลี (K-Star Zone) หอนิทรรศการอาหารเกาหลี : ช ัน้ 3 มีศูนยใ์ห้ขอ้มูล
เชงิลึก และรายละเอียดเกีย่วกบัอาหารเกาหลี หอประสบการณ์อาหาร
เกาหลี : ช ัน้ 4 มีมุมเกีย่วกบัเทศกาลตา่งๆ  ของเกาหลี และโซนส าหรบัการ
เรียนรู ้ หอตลาดศิลปะ  : อยู่ช ัน้ 5 เป็นศูนย์แสดงนิทรรศการ และซื้อขายงานศิลปะ และผลิตภณัฑ์งานศิลปะจาก ศิลปิน และ
บริษทัทีร่่วมทนุกบัศิลปิน เป็นอีกไอเทมทีไ่ม่ควรพลาด 

เทีย่ง เมนูเปิบพสิดาร-ไก่ตุ๋นโสม อาหารวงัในสมยักอ่น เชือ่กนัวา่บ  ารุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟทา่นละ 1 ตวั ในหมอ้ดินรอ้น   

บา่ย ภูเขานัมซาน  หอคอย N Tower  สายเคเบ้ิล Love Rock Cable   พาทา่นขึ้นภูเขานัมซาน Namsan – ภูเ ขาเพียงลูก
เดียวใจกลางเมืองหลวงและอิสระถ่าย รูปคูห่อคอย N Tower เป็น 1 ใน 17 
หอคอยเมืองทีสู่งทีสุ่ดในโลก  สูงถึง 480 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเล สถานที่
ละครหนังเกาหลีหรือหนังไทยสไตล์เกาหลีมาถ่ายท  ากนั (ความเชือ่: เตรียมแม่
กญุแจลูกกญุแจเพื่อไปล็อคกญุแจคูร่กั ณ Love Rock Cable  ซีง่เชือ่กนัวา่ ถ้า
ใครขึ้นมาคลอ้งกญุแจและโยนลูกกุญแจทิง้ไป คูร่กั คู่ครอบครัว คูเ่พื่อน คูพ่ี่น้อง คูม่ิตรนั้ นจะมีความรกัทีย่ ั่งยืนหรือไม่มีใคร
มาพรากจากกนัได)้   
(ค่าบัตรลิฟท์ขึ้นสู่จุดชมวิวบนหอคอย  ไม่รวมไว้ในค่าทัวร์)  
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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) 
ลิ้มลองบะหม่ีหน้าด าจาจังเมียน ในย่ำนอินชอนไชน่ำทำวน์เกำหลี บะหมี่หน้ำด ำไดร้ับควำมนิยมใน
เกำหลีและเกอืบทุกรำ้นอำหำรจีนในเกำหลี   หำกใครเป็นคอละครซีร่ี่ย์ เกำหลี จะเห็นวำ่ เมนูน้ียงัเป็นหน่ึง
ในเมนูประจ ำตวัของนำงเอกเกำหลีอีกดว้ย (รองจำกตอ็กบกก ีขำ้วเหนียวตม้ซอสแดง)   ปกตทิ  ำจำกเสน้โซ
เมียนหรือโซเมนทีท่  ำจำกแป้งสำลีและไข่ มำท  ำเสน้บะหมี่รอ้น จำจังเมียนน้ีเป็นบะหมี่แห้งคลุกดว้ยซอสด ำ
หวำนท  ำจำกเตำ้เจ้ียวด ำมีลกัษณะข ้น และในวนั Black Day ซึ่งเป็นวนัที ่14 เมษำยนทกุปี จะเ ป็นวนัที่
คนโสดไม่ไดร้ับขนมใดๆ (ช็อคโกแลตหรือลูกอม) on Valentine 's Day (Feb 14) หรือ White 

Day (14 มีนำคม) เพรำะวำ่สีด ำของซอสนั้นถือเป็น"ตรงขำ้ม"สีแดงสญัลกัษณ์ของควำมรกั   
 

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  
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เมนูอันดงจิมทัค หรือ ไก่ต้มแห่งเมืองอันดอง (เมืองอนัดงเป็นหน่ึงของร่องรอยสุดทา้ยที่ย ังคง
เหลืออยู่ของเกาหลี เป็นขุมทรพัย์ทีม่ีคา่ของประเพณีลทัธิขงจ้ือ)  อาหารจานน้ีถือเป็นอาหารพิเศษเมนูหน่ึง
...บนโต๊ะอาหารของบา้นเศรษฐใีนหมู่บา้นอันดงในสมัยราชวงศ์โซซอน  อุดมไปดว้ยโปรตีนจากไก ่
วติามิน แร่ธาตตุ่างๆ จากสารพดัผกั และวุน้เสน้จันทร์เกาหลี อาหารมีรสจัดจ้านเผด็ๆ รอ้นๆ  เคม็ๆ หอมๆ 
จากพริกที่ได้ชื่อว่าเ ผด็ที่สุดในเกาหลี Cheong Yang Gochu และ ซอสแม๊กกี้ Ganjang รสชาติเ ผ็ด
เล็กน้อย เน่ืองจากวา่เป็นการหมกัซอสสูตรพิเศษของเกาหลี     

 

พเิศษสุด !!  อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์บนเรือส าราญ Ara Cruise ทีม่ีให้ เลือกท ัง้อาหาร อาหารเกาหลี 
อาหารจีน  พรอ้มของทอด น่ึง สดสด พรอ้มเสริฟให้ทา่นไดล้ิ้มลอง พรอ้มของหวาน เคก้ เป็นตน้  พรอ้ม
ล่องเรือชมคลองแห่งแรกของเกาหลี ที่เรียกว่า “GYEONGIN ARA WATERWAY” บนเรือส าราญสุดหรูที่
น่าตืน่ตาตืน่ใจ  
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 
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ราคานี้เป็นราคาส าหรับนักท่องเทีย่วชาวไทยหรือผู้ ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น (นักท่องเทีย่วต่างประเทศ โปรดเช็ค)  

จ ำนวนวนั รำคำเร่ิม (บำท) เดินทำง สำยกำรบิน กรุ๊ปคณะ ปกติ 

   5 วัน 16,900 กันยาถึงพฤศจิกา2017 Budget Airlines 20-35 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 6,900 บาท 
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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  ำกำรเช็คอินเพื่อแสดงควำม
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   
 ผูจ้ัดจะเป็นผูด้ ำเนินกำรยื่นวีซำ่ให้ทำ่น โดยทำ่นจ่ำยคำ่บริกำรตำ่งหำก (ส ำหรบัหนังสือเดินทำงตำ่งดำ้วผูเ้ป็นเจ้ำของหนังสือเดินทำงจะตอ้ง

ท  ำเร่ืองแจ้ง เขำ้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยื่นวซีำ่) สิทธ์ิกำรออกวซีำ่ขึ้นอยู่กบัสถำนทตูเทำ่นั้น 
4. ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผดิชอบค่ำเสียหำยจำกควำมผดิพลำดในกำรสะกดชื่อ นำมสกลุ ค  ำน ำหน้ำชือ่ เลขทีห่นังสือเดินทำง  และอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นกำร
จองต ัว๋เคร่ืองบนิ ในกรณีทีม่ิไดส่้งหน้ำส ำเนำหนังสือเดินทำง (พรอ้มท ัง้หน้ำเปล่ียนชือ่นำมสกลุ ถำ้มี) ให้กบัทำงผูจ้ัด 

 

Departure  กันยายน 2017 (ที่นั่งจ  ำกัดในแต่ละวนั จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 

เช็คอิน วันออกเดินทาง วันเดินทางกลับ 
ราคา/ท่าน
(บาท) 

ห้องเดี่ยว+ หมายเหตุ 

วนัอาทติย์ 03 กนัยายน 17 07 กนัยายน 17 16,900 4,900  
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วนัพฤหัสบดี 07 กนัยายน 17 11 กนัยายน 17 16,900 4,900  

วนัอาทติย์ 10 กนัยายน 17 14 กนัยายน 17 16,900 4,900  

วนัพฤหัสบดี 14 กนัยายน 17 18 กนัยายน 17 16,900 4,900  

วนัอาทติย์ 17 กนัยายน 17 21 กนัยายน 17 16,900 4,900  

วนัพฤหัสบดี 21 กนัยายน 17 25 กนัยายน 17 16,900 4,900  

วนัอาทติย์ 24 กนัยายน 17 28 กนัยายน 17 16,900 4,900  

วนัพฤหัสบดี 28 กนัยายน 17 02 ตลุาคม 17 16,900 4,900  
 

Departure  ตุลาคม 2017 (ที่นั่งจ  ำกัดในแต่ละวัน จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 

เช็คอิน วันออกเดินทาง วันเดินทางกลับ 
ราคา/ท่าน
(บาท) 

ห้องเดี่ยว+ หมายเหตุ 

วนัอำทติย์ 01 ตลุาคม 17 05 ตลุาคม 17 18,900 4,900  

วนัพฤหัสบดี 05 ตลุาคม 17 09 ตลุาคม 17 18,900 4,900  

วนัอำทติย์ 08 ตลุาคม 17 12 ตลุาคม 17 18,900 4,900  

วนัพุธ 11 ตลุาคม 17 15 ตลุาคม 17 19,900 4,900 วนัหยุด 

วนัพฤหัสบดี 12 ตลุาคม 17 16 ตลุาคม 17 19,900 4,900 วนัหยุด 

วนัอำทติย์ 15 ตลุาคม 17 19 ตลุาคม 17 18,900 4,900  

วนัพฤหัสบดี 19 ตลุาคม 17 23 ตลุาคม 17 20,900 4,900 วนัหยุด 

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

วนัอำทติย์ 22 ตลุาคม 17 26 ตลุาคม 17 18,900 4,900  

วนัพฤหัสบดี 26 ตลุาคม 17 30 ตลุาคม 17 18,900 4,900  

วนัอำทติย์ 29 ตลุาคม 17 02 พฤศจิกายน 17 18,900 4,900  
 

Departure  พฤศจิกายน 2017 (ที่นั่งจ  ำกัดในแต่ละวัน จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 

เช็คอิน วันออกเดินทาง วันเดินทางกลับ 
ราคา/ท่าน
(บาท) 

ห้องเดี่ยว+ หมายเหตุ 

วนัพฤหัสบดี 02 พฤศจิกายน 17 06 พฤศจิกายน 17 16,900 4,900  

วนัอาทติย์ 05 พฤศจิกายน 17 09 พฤศจิกายน 17 16,900 4,900  

วนัพฤหัสบดี 09 พฤศจิกายน 17 13 พฤศจิกายน 17 16,900 4,900  
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วนัอาทติย์ 12 พฤศจิกายน 17 16 พฤศจิกายน 17 16,900 4,900  

วนัพฤหัสบดี 16 พฤศจิกายน 17 20 พฤศจิกายน 17 16,900 4,900  

วนัอาทติย์ 19 พฤศจิกายน 17 23 พฤศจิกายน 17 16,900 4,900  

วนัพฤหัสบดี 23 พฤศจิกายน 17 27 พฤศจิกายน 17 16,900 4,900  

วนัอาทติย์ 26 พฤศจิกายน 17 30 พฤศจิกายน 17 16,900 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 (โรงแรมทีพ่กัไม่ ไดอ้ยู่ในใจกลำง
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
ตอ้งช  ำระเพิ่มเตมิ หรือ เตรียมอำหำรส่วนตวัไป เมนูอำหำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ขึ้ นอยู่กบัสถำนกำรณ์   
เชน่ เวลำออกหรือเวลำถึงของเทีย่วบนิแตล่ะสำยกำรบนิ  กำรจำรจรบนทอ้งถนน  วนัเวลำเ ปิดปิดของรำ้นอำหำร  หรือดว้ยสำเหตุ
ตำ่งๆ    ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงหรือปรบัปรุง   
ในกรณีท่ีเกิดเหตใุดๆ จนท าใหค้ณะทัวร์ไม่สามารถออกเดินทางได ้    เ ชน่  มีลูกคำ้กลุ่มใหญ่ยกเ ลิกกำรเดินทำง
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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 วอน ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ (คา่บริการของคนขับรถ+ไกด์+หัวหน้าทัวร์) 
 เน่ืองจากการเดินทางนัน้เต็มไปดว้ยความเสี่ยง  และควำมรบัผิดชอบของทำงสำยกำรบนิทีม่ีต่อผูโ้ดยสำรนั้ นมีจ ำกดั 

ดงันั้ นจึงแนะน ำให้ซื้อประกนัภ ัยกำรเดินทำงและสุขภำพเพิ่มเ ตมิ ทำ่นสำมำรถเลือกซื้อควำมคุม้ครองตำมที่ท่ำนตอ้งกำร 
โดยเฉพำะกรณี เ กดิเหตเุจ็บป่วยจะมีควำมสำมำรถในกำรจ่ำยคำ่รักษำได ้เน่ืองจำกหำกเกดิเหตุดงักล่ำวขึ้ นในตำ่งประเทศ เช่น 
ประเทศเกำหลีใต ้จะมีคำ่ใชจ่้ำยทีสู่งมำก 

 
เง่ือนไขใน

การจอง   
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
อนุญำตตัดที่นั่งให้ลกูค้ำท่ำนอ่ืนที่รออยู่    กำรช  ำระไม่ครบ ทำงผูจ้ัดถือวำ่ทำ่นยกเลิกกำรเดินทำงโดยไม่มีเงื่อนไข หรือเชค็ธนำคำร
ถูกระง ับกำรจ่ำยไม่ว่ำด้วยสำเหตุใดใด ผูจ้ัดมีสิทธิยกเลิกกำรจัดหรือยกเลิกกำรเดินทำงและขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเ งินตำม
เงื่อนไขกำรยกเลิก 

การยกเลิก
การจอง   

1) กำรยกเลิกกำรจองนั้ น จะตอ้งแฟ็กซห์รืออีเมล์แจ้งยกเลิกกำรจองล่วงหน้ำอย่ำงน้อย  30 วนัท  ำกำร กอ่นกำรเดินทำง โดยจะยึด
เงินมดัจ ำ 5,000 บำท  ยกเวน้ชว่งเทศกำล High Season (เทศกำลปีใหม่ เทศกำลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษำยน วนัแรงงำน วนัฉตัร
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 มงคล  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%   
(รำคำทัวร์เป็นกำรซ้ือขำดแบบมีเง่ือนไขกบัทำงสำยกำรบินและทำงผู้จัดทัวร์เส้นทำงเกำหล ีจะไม่มีกำรคืนเงินมัดจ  ำหรือค่ำบริกำร
ทั้งหมดไม่ว่ำกรณีใดใด) โดยเฉพำะช่วงเทศกำล High Season หรือ ฤดูกำลท่องเที่ยวของเกำหลี    
กำรคนืเงินทุกกรณี  ผูม้ีชือ่ในเอกสำรกำรจอง จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล์ หรือเดินทำงมำเซน็เอกสำรกำรขอรบัเงินคนืทีท่  ำกำรของผูจ้ัด
อย่ำงใดอย่ำงหน่ึงเพื่อท  ำเร่ืองขอรบัเงินคำ่บริกำรคืน โดยแนบหนังสือมอบอ ำนำจพรอ้มหลักฐำนประกอบกำรมอบอ ำนำจ 
หลกัฐำนกำรช  ำระเงินคำ่บริกำรตำ่งๆ  และหน้ำสมุดบญัชธีนำคำรทีต่อ้งกำรให้น 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 จะปิดให้บริกำรก่อน เวลำออกเ 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 
 หำกรฐับำลหรือหน่วยงำนอ่ืนไม่อนุญำตให้ทำ่นเดินทำงหรือขึ้นเคร่ืองบนิ 
 หำกสำยกำรบนิเห็นควรวำ่ไม่สมควรแกก่ำรเ ดินทำงเ น่ืองจำกอำกำรเมำสุรำหรือมีลักษณะอำกำรที่เป็นอันตรำยอย่ำงเห็นได้ชดัในทำง
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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 เห็นสมควรเพื่อป้องกันไม่ใหค้วามประพฤติดังกล่าวด าเนินต่อ ไป ซึ่ง

รวมไปถึงการยับยั้ง และปฏิเสธใหบ้ริการ 

 การชอ้ปป้ิงการเลือกซื้ อของนักท่องเที่ยว เป็นส่วนหน่ึงของการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวประเทศเกาหลี ใต ้ซึ่งเป็นแหล่งชอ้ป ป้ิงที่คนไทย

ชื่นชอบ   โปรแกรมทัวร์อาจจะมีการรายการพาไปช ้อปป้ิงยังสถานที่ ต่างๆ โดยการเลือกซื้ อของทุกอย่ างเป็นเรื่องการตัดสินใจส่วนตัวเสมอ  และ 

ทางผูจั้ดขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกการซื้ อของท่าน 

 กระเป๋าลูกคา้ตอ้งยอมรับในความเสี่ยงของกระเป๋าทุกใบของตัวเอง (ท่านสามารถเลือกซื้ อประกันเพิ่ม เกี่ยวกับสัมภาระกระเป๋า  เพราะสายการบิน
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มีก าหนดการจ ากัดความรับผิดชอบต่อสัมภาระ)  ทางทัวร์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าชา้ อุบัติเหตุ ที่เกิดจากกรณีใดๆ ทั้งสิ้ น   ซึ่ง

ลูกค้าตอ้งเขา้ใจว่า โดยปกติทุกฝ่าย เช่น คนขับรถ  มัคคุเทศก์ หรือ หัวหน้าทัวร์  ถึงแมจ้ะพยายามในการดูแลและระวังเรื่องสัมภาระกระเป๋า

เดินทางลูกคา้ 

ผูร้่วมเดินทางตกลงปฏิบัติตามขอ้ก  าหนดและเง่ือนไขการเดินทางน้ีทุกประการและในกรณีมีขอ้พิพาท ให้ถือค าตดัสินของผูจ้ดัเป็นท่ีสิ้นสุด 

 


