
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหสัโปรแกรม : 15186  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 

 

เท่ียวเยอะ กินดีหรู พกัเดอลกัซ์เกาหลี ล่องเรือส าราญ แต่งฮนับกเดินวงั ข้ึนลิฟทห์อคอย N  

โปรแกรม SEOUL Deluxe เกาหลี 5 วนั 3 คืน  ราคาเร่ิม (บาท) 34,900 

เดินทาง กนัยายน-พฤศจิกายน19 สายการบิน PREMIUM AIRLINE กรุ๊ปคณะ 15-25 ท่านต่อคณะ 

ท่ีพกั ไม่เปล่ียนท่ีนอน พกั 3 คืน #กรุงโซล ระดบั 4* Deluxe ดาวเกาหลี   

รถโคช บริการดว้ยรถซ่ึงมีขนาดของรถจะเป็นไปตามจ านวนของผูโ้ดยสาร ปกติก 25 หรือ 30 หรือ 40 หรือ 45 ท่ีนัง่   

อาหาร 
อาหารเชา้@โรงแรม 3 ม้ือ อาหารกลางวนัและค ่า@ห้องอาหารทอ้งถ่ิน 7 ม้ือ เมนูจดัหลากหลายไม่ซ ้ ากนั  #หมูย่างคาลบ้ี
พระราชา  #ไก่ตุ๋นโสม  #บาร์บีคิวหมูไฟ #  #BBQบุฟเฟ่ตไ์ม่อั้น #บุฟเฟ่ตบ์นเรือส าราญ Ara Cruise  #บุฟเฟ่ตพ์รีเม่ียมบนเกาะ

ลอยน ้ า #Chavit Cuisine #อาหารชุดโตะ๊พ้ืนเมืองชนชั้นยางบาง “ ฮนัจองชิ ”                    น ้าแร่บนรถวนัละ1 ขวด 
 
 

วนัแรก (-) 
วนัท่ีสอง (-
.L.D)    

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต ้–  Hyundai Premium Outlet – ล่องเรือส าราญ 
Ara Cruise – สุขสนุกกนัท่ีสวนสนุกเอเวอร์แลนด ์สวนดอกไม ้โลกสวนสตัวเ์ปิด รวมบตัรเล่นเคร่ืองเล่นไดไ้ม่จ ากดัรอบ  

วนัท่ี
สาม 
(B.L.D) 

เท่ียวถ ้าเหมืองทอง “ควงัเมียง“  ผจญภยัไปกบัถ ้าพิพิธภณัฑท่ี์มีชีวติแบบหลากมิติ –  กรุงโซล – ศูนยเ์คร่ืองส าอางเวชส าอาง – วดัพง
อึนซา  –  SM TOWN – เท่ียวชิม...ชอ้ปสุดมนัส์ กระจายเงินวอน ท่ี Coex Mall – ห้องสมุดใหม่สุดชิค Starfield Library – 
แหล่งชอ้ปป้ิงหรูรวมแบรนด์เนม Apgujeong Rodeo Street ตั้งอยูบ่นถนน  K Star Road  – เท่ียว 3 เกาะลอยน ้ าท่ีใหญ่ท่ีสุด
ในโลก + ต่ืนตาต่ืนใจกบัน ้ าพสุายรุ้งท่ีสะพานบนัโพ 



วนัท่ีส่ี 
(B.L.D) 

เลอค่า !  ใส่ชุดพ้ืนเมืองเกาหลี “ ฮนับก ” เดินเท่ียวในพระราชวงั พร้อมเก็บภาพความประทบัใจ –  ศูนยฮ์๊อกเก็ตนามู – ยา่นมหา
ลยัฮงแด Trick Art Museum และ คาเฟ่ 943 King’s Cross ท่ีแฟน Harry potter ตอ้งหา้มพลาด! – ดิวต้ีฟรี – ยา่นเมียงดอง  

วนัท่ีหา้ 
(B.L) 

กรุงโซล - หมู่บา้นพ้ืนเมืองนมัซาน - ชมวิว 360 องศาบนหอคอย N Tower  สายเคเบ้ิล Love Rock Cable  – แวะซ้ือของฝากท่ี
ศูนยร์วมของพ้ืนเมือง (ละลายเงินวอน) – สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ   

Itinerary   
โปรแกรม SEOUL Deluxe เกาหลี 5 วนั 3 คืน  ราคาเร่ิม (บาท) 34,900 

เดินทาง กนัยายน-พฤศจิกายน19 สายการบิน PREMIUM AIRLINE กรุ๊ปคณะ 15-25 ท่านต่อคณะ 

โปรแกรมท่องเท่ียว  เท่ียวเยอะ กินดีหรู พกัเดอลกัซ์เกาหลี ล่องเรือส าราญ บุฟเฟ่ต์หรูหราบนเกาะลอยน ้ า 
#Chavit Cuisine  ถ ้าเหมืองทอง “ควงัเมียง“ ผจญภยัไปกบัถ ้าพิพิธภณัฑท่ี์มีชีวิตแบบหลากมิติ - ปล่อยความแก่และเติมเต็มความสุขกนัท่ี
สวนสนุกเอเวอร์แลนด ์สวนดอกไม ้โลกสวนสัตวเ์ปิดท่ี Lost Valley รวมบตัรเล่นเคร่ืองเล่นไดไ้ม่จ ากดัรอบ  – ใส่ชุดพ้ืนเมืองเกาหลี “ ฮนับก 
HANBOK ” เดินเท่ียวพระราชวงั – หมู่บา้นพ้ืนเมืองนมัซาน – ภูเขานมัซาน & หอคอย N – เต็มอ่ิมยา่นแฟชัน่ฮิปเมียงดอง – ยา่นมหาลยัฮงแด 

Trick Art Museum และ คาเฟ่ 943 King’s Cross ท่ีแฟน Harry potter !  - เท่ียว 3 เกาะลอยน ้ าท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก + ต่ืนตาต่ืนใจกบัน ้ าพุ
สายรุ้งสะพานบนัโพ - วดัพงอึนซา  –  SM TOWN – เท่ียวชิม...ชอ้ปสุดมนัส์ กระจายเงินวอน ท่ี Coex Mall – ห้องสมุดใหม่สุดชิค Starfield 

Library – แหล่งชอ้ปป้ิงหรูรวมแบรนดเ์นม Apgujeong Rodeo Street ตั้งอยูบ่นถนน  K Star Road   

สายการบิน BKK-ICN เวลาออก เวลาถึง ICN-BKK เวลาออก เวลาถึง 
Korean Air (KE) KE652 2330 0655+1 KE651 1745 2125 
Korean Air (KE) KE658 2240 0610+1 KE659 1945 2350 

Asiana Airline (OZ) OZ742 0110 0905 OZ741 1930 2310 
(ขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินและตารางการบินของสายการบินตามท่ีได้อนุมัติท่ีน่ังจ ากัดในแต่ละวัน จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อาจต้องเพ่ิมค่าตั๋ว ) 

 

โปรดตรวจสอบ อาย ุของหนงัสือเดินทาง ( Passport ) ของผูโ้ดยสาร วา่จะตอ้งคงมีอายเุหลือ ณ วนัเดินทาง มากกวา่ 6 เดือนข้ึนไป 
และหนงัสือเดินทางเหลือหนา้กระดาษเพียงพอใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจคนไดป้ระทบัตรา หนงัสือเดินทางอยูใ่นสภาพท่ีดี (ไม่ช ารุด) 

DAY วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ    เชา้ กลางวนั ค ่า 

1 
เจา้หนา้ท่ีรอตอ้นรับดูแล มอบเอกสาร และอธิบายเพิ่มเติม  (นดัหมายแต่ละคณะก่อนออก
เดินทาง 3 ชัว่โมงล่วงหนา้ก่อนเคร่ืองออก)   

- - - 

ค ำ่ หน้ำเคำน์เตอร์ สำยกำรบิน ใกล้ประตูทำงเข้ำ  

พร้อมกนัท่ีชั้น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เช็คอนิหมำยเลข K   Asiana Airline (OZ) หมายเลข  5 

พร้อมกนัท่ีชั้น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เช็คอนิหมำยเลข N Korean Air (KE) หมายเลข   6 

การอนุญาตให้ท่านผ่านด่านตรวจคนออกนอกประเทศไทย และ ผ่านด่านตรวจคนเข้าประเทศเกาหลีเพ่ือการท่องเที่ยว เป็นอ านาจ
ของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้ออกเมืองของประเทศไทยหรือประเทศเกาหลีในการพิจารณาและอนุญาตใหเ้ดินทางออกจากประเทศไทย 
หรือ ใหพ้  านกัอยูใ่นประเทศกาหลีใตเ้พ่ือการท่องเท่ียว ทางผูจ้ดัไม่มีอ านาจและไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

หากท่านต้องซ้ือบัตรโดยสารเคร่ืองบิน / รถทวัร์ / รถไฟ ภายในประเทศเพ่ือไปและกลบักรุงเทพฯ 
กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสารประเภทท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาเดินทางได ้

ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าชา้หรือการเปล่ียนแปลงเวลาของเท่ียวบินหรือการเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง 
 
 



 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
 
 
 

ขอ้แนะน า 
 หากท่านมีปัญหาเร่ืองอาหารกรุณาแจง้ทางผูจ้ดัทราบล่วงหนา้ 
 หา้มน าผลไมแ้ละเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศเกาหลีใต ้หากพบจะตอ้งเสียค่าปรับ 
 เตรียมสัมภาระขนาดกลาง เน่ืองจากโรงแรมท่ีพกัในเกาหลีไม่มีบริกรช่วย (แนะน า ตลอดทริปจะตอ้งดูแลกระเป๋ายกข้ึนลงห้องดว้ยตวั

ท่านเอง เพ่ือป้องกนัหลายกรณีท่ีอาจเกิดข้ึนได)้   
 กระเป๋าทุกใบจะตอ้งฝากใหก้บัทางเจา้หนา้ท่ีสายการบินดว้ยตวัท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภยัของสายการบิน 
 ทรัพยสิ์นมีค่าและแตกหักง่าย  เช่น เงิน อญัมณี  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ กลอ้งถ่ายรูป อุปกรณ์วีดีโอ เอกสารท่ีแลกเปล่ียน

เป็นเงินได ้ เอกสารทางธุรกิจ หนงัสือเดินทาง เก็บติดตวัเสมอ 

 สนามบินสุวรรณภูมิ  “ ไม่มีการประกาศเรียกลูกคา้ข้ึนเคร่ือง ”  กรุณารอท่ีประตูข้ึนเคร่ืองอยา่งนอ้ย 30 นาที ก่อนเวลาเคร่ืองออก 
 น าเส้ือแจ็คแก็ตติดตวัข้ึนเคร่ืองดว้ย เพราะอากาศอาจจะเยน็และเพ่ือการพกัผ่อนท่ีอบอุ่น  (ส าหรับ มือใหม่ หรือ คนกลวัวนัแรกๆ จะ 

jetlag หรืออาการเมาเวลาจากการเปล่ียนโซนเวลาของโลก แนะน า :  นอนให้มากท่ีสุด หรือ ทานยาแกเ้มา เพราะมีมีฤทธ์ิท าให้นอนหลบั 
ไม่ด่ืมสุราหรือของมึนเมา และด่ืมน ้ ามากๆ) 

 

DAY วนัท่ีสอง  สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต ้ -  เมืองเคียงกีโด เชา้ กลางวนั ค ่า 

2 เวลาท่ีเกาหลีใตเ้ร็วกวา่ไทย 2 ชัว่โมง | เวลาบินประมาณ 5-6 ช.ม. - x x 

ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต ้โดยสายการบิน Korean Air (KE), Asiana Airline (OZ) 

(อาหารเชา้หรือค ่า ความบนัเทิง ภาพยนตร์ และ เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง และบริการอ่ืนๆ บนเคร่ือง) 
เพื่อใหร้ายการท่องเท่ียวเป็นไปตามก าหนดการ  ทางคณะทวัร์จะออกเดินทางจากสนามบินหลงัเวลาเคร่ืองลงประมาณ 1.30 
ชัว่โมง ท่านท่ีติดสัมภาษณ์ท่ีด่านตรวจคนเขา้เมือง  หากท่านผา่นเขา้เมืองเรียบร้อย ท่านตอ้งเดินทางไปพบกบัคณะทวัร์ดว้ย 

ตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทางผูจ้ดัได ้
เชา้ ICN Landing  ถึงสนามบินนานาชาติอินชอน หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้  รถโคช๊พาท่า 
ขา้มทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพื่อความหวงัในการรวมชาติท่ียาวกวา่ 4.42 กม.  มียอดโดมสูง 107 

http://bit.ly/2NMk5YE


เมตร  ไปยงัจุดหมายปลายทางการท่องเท่ียวของวนัน้ี  
#ฮุนได พรีเมี่ยม เอำท์เลต็ แหล่งชอ้ปป้ิงราคาถูก บนเน้ือท่ีกวา่ 40,000 ตารางเมตร นอกจากน้ีมียงัมี สินคา้หลากหลายยี่ห้อช่ือดงั
กวา่ 160-190  แบรนด ์รวมทั้งสินคา้แบรนดเ์นม ในราคาประหยดักวา่ร้านคา้ทัว่ไปใหผู้ม้าเยอืนไดเ้ลือกสรรกนัอยา่งละลานตา  

อาหารกลางวนั  อิม่อร่อยกบัชุดพรีเมีย่มบุฟเฟต์บนเรือส ำรำญ Ara Cruise พร้อมควำมบันเทงิครบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พร้อมล่องเรือชมคลองแห่งแรกของเกาหลี ท่ีเรียกวา่ “Gyeongin Ara Watwerway” บนเรือส าราญสุดหรูท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจล่องเรือ 
ไปตามทางน ้ าท่ีเช่ือมต่อแม่น ้ าฮนัและทะเลตะวนัตก ภายในเรือมีห้องโถงพร้อมเวทีการแสดงความบนัเทิงให้ท่านไดรั้บชม 
หากท่านใดท่ีตอ้งการสัมผสัธรรมชาติสองขา้งทางยงัสามารถข้ึนไปดา้นบนชั้นสองเพื่อชมทศันียภาพสองขา้งทาง ระหวา่งทาง
เดินเรือท่านจะไดเ้ห็นมุมเล็กๆของน ้าตกจ าลองท่ีต่ืนตาต่ืนใจใหท้่านไดเ้ก็บถ่ายภาพไปอวดคนท่ีบา้นอีกดว้ย (หากเรือส าราญงด
ให้บริการด้วยเหตุผลใดๆ กต็าม ทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนเป็นเมนูพรีเมีย่มบุฟเฟ่ฮันชิท่ีห้องอาหารเกาหลี)  
 
 
 
 
 
 
 
 
#สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  เท่ียวเอเวอร์แลนด์ – Everland “ ดิสนียแ์ลนด์เกาหลี ” สวนเปิดในหุบเขาท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของประเทศ มี 
Festival World จะประกอบไปดว้ย Global Fair, American Adventure, Magic Land, European Adventure และ Equatorial 

Adventure และ Zootopia ท่านสามารถปล่อยความแก่และเติมเต็มความสุขของท่านด้วยบตัร Special Pass Ticket 

สนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นต่างๆ  ซ่ึงท่านสามารถเลือกเล่นเคร่ืองเล่นไดไ้ม่จ  ากดัรอบ  ไม่วา่จะเป็นทีเอ็กเพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบดั 
ชาร์ป โรงหนงัสามมิติ บา้นผีสิงหมุน ตีลงักาสองตลบ ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ท่ีน่ี ชมความน่ารัก ของหมีท่ีสามารถส่ือสารกบั
คนขบัไดอ้ยา่งดี  คร้ังแรกของโลก !  เปิดโลกสวนสตัวเ์ปิดท่ี Lost Valley กบัรถบสัสะเท้ินน ้ าสะเท้ินบก และอ่ืนๆ  นอกจากน้ีท่านยงัสามารถชอ้ป

ป้ิงในร้านคา้ของท่ีระลึก  ชมเทศกาลดอกไมบ้าน ซ่ึงผลดัเปล่ียนหมุนเวียนตามฤดูกาล  ฤดูร้อนจะเป็นดอกกุหลาบและดอกลิลล่ี
บาน ฤดูใบไมผ้ลิจะเป็นดอกทิวลิปบาน ฤดูใบไมร่้วงจะเป็นดอกเบญจมาศบาน  ขบวนพาเหรดตามวนัเวลา    

สุดมนัส์กบัเทศกำล ท่องดินแดนผดีิบ กบั เทศกำลผเีขย่ำขวญั 



ท่องดินแดนผีดิบ กับ เทศกำลผีเขย่ำขวัญ ส าหรับท่านท่ีเดินทางช่วง 30 สิงหาคม – 10 พฤศจิกายน พบกบัเทศกาลผีเขยา่ขวญั เทศกาลท่ี
เตม็ไปดว้ย แสง สี เลือด ท่ีเกิดข้ึนท่ี Blood City พบกบัค่ายทหารท่ีสูร้บกบัซอมบ้ี ในวนัท่ีพระจนัทร์เตม็ดวงเพียงวนัเดียวเท่านั้น ซอมบ้ีท่ีหิวโหย
เลือดของมนุษยจ์ะจบัมนุษยม์าเป็นเหยือ่ของพวกมนั  คุณเท่านั้นท่ีจะรู้ !  ผูค้นท่ีอยูใ่นนั้นจะรอดออกไดห้รือไม่หรือจะเป็นเหยือ่ของซอมบ้ี !  

อาหารค ่า 
 
 
 
 
 
 

ชุดหมูย่ำงพระรำชำ (ชุด 4 ท่าน/โตะ๊)  อาหารพื้นเมืองเกาหลีท่ีเล่ืองช่ือและรู้จกักนัดีทัว่โลก มีรสชาติออกหวาน นุ่มและกลม
กล่อม น าเน้ือหมูส่วนท่ีติดกบักระดูก (เช่ือวา่เป็นส่วนท่ีเหมาะและอร่อยท่ีสุด) เน้ือหมูจะถูกยา่งบนตะแกรงท่ีจะแนบกบัเตา
ถ่านร้อนขา้งใต ้ซ่ึงเป็นสไตล์แบบดั้งเดิมของชาวเกาหลีในอดีต  เม่ือสเต็กหมูสุกพอดี ให้น ามาตดัเป็นช้ินพอดีค า  และวางเน้ือ
ยา่งบนใบผกักาดเขียวหรือ....และเติมเคร่ืองปรุงน ้าจ้ิมเตา้เจ้ียว (เคร่ืองจ้ิมหมกั ท่ีช่วยชูรสอยา่งดี) และ เคร่ืองเคียงอีกเล็กนอ้ย น า
ห่อทานแบบเม่ียงค าไทย  ตบทา้ยความอร่อยตามแบบฉบบัชาวเกาหลี ทานขา้วสวยคู่หุง และเคร่ืองเคียงต่างๆ ของร้านอาหาร  
 

หลงัอาหารค ่า   พาท่านเดินทางเขา้เช็คอิน โรงแรมท่ีพกั 3 คืน 4* ดาว Deluxe Class เกาหลี 
 

#Novotel Yongsan, Grand Ambassador Pullman Hotel หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 

DAY วนัท่ีสาม   เมืองเคียงกีโด – กรุงโซล  เชา้ กลางวนั ค ่า 

3  x x x 

เชา้ รับประทำนอำหำรเช้ำ ที ่ห้องอำหำรโรงแรม 
พาคณะเดินทางไปยงัจุดหมายปลายทางการเดินทางของวนัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 



#ถ ำ้เหมืองทอง  “ ควังเมียง ” ผจญภยัไปกบัถ ้าพิพิธภณัฑ์ท่ีมีชีวิตในแบบหลากมิติและสีสัน สถานท่ีแห่งน้ีเป็นเหมืองขุดทอง
ของญ่ีปุ่นในอดีต   หลงัจากหมดยคุการล่าอาณานิคม เหมืองทองแห่งน้ีจึงถูกปล่อยท้ิงร้าง ปัจจุบนัทางการเกาหลีไดป้รับปรุงและพฒันาถ ้าแห่ง
น้ีใหเ้ป็นสถานท่ีท่องเท่ียว ถ ้าแห่งน้ีจึงถือไดว้า่เป็นพิพิธภณัฑม์รดกแห่งความสร้างสรรคแ์ละอนุรักษ ์ ยงัเป็นสถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ มี
ความลึกถึง 8  ชั้น (อนุญาตเขา้ชมแค่ 2 ชั้นบน)  ภายในถ ้ามีความยาวถึง 275 เมตร จะแบ่งออกเป็นหอ้งๆ โดยไดรั้บการออกแบบจากศิลปินช่ือดงั
ทัว่ประเทศเกาหลีใต ้เช่น ห้องแห่งแสงสวา่งและความมืด, ห้องสวนสวยธรรมชาติ, ห้องจดังานเล้ียง ประชุมสัมมนา, ห้องพิพิธภณัฑส์ัตวน์ ้ า, 
หอ้งถนนสีทองหรือเสน้ทางแห่งความมัง่คัง่และสุขภาพดี, หอ้งน ้ าตกสีทองท่ีมีความสูง 3.6 เมตรและกวา้งถึง 8.5 เมตร, ห้องพระราชวงัทองค า, 
หอ้งจดัแสดงโครงสร้างของถ ้าควงัเมียง และห้องจดัแสดงไวน์ ไวน์คุณภาพดีท่ีน ามาจดัแสดงมาจากทัว่ประเทศเกาหลีใต ้ท่านสามารถชิมและ
เลือกซ้ือไวน์ไดจ้ากท่ีน่ี หากคุณเป็นแฟนคลบัของภาพยนตร์เร่ืองเดอะฮอบบิท และเดอะลอร์ดออฟเดอะริงส์ คุณจะไดพ้บกบัประติมากรรมตวั 
“กอลลมั”ท่ีส่งตรงมาจากผูก้  ากบัของเร่ือง นอกจากน้ีแลว้ท่านสามารถน าขวดพลาสติกไปเติมน ้ าแร่จากธรรมชาติภายในถ ้าไดฟ้รี 

อาหารกลางวนั   แบบฉบับชำวยำงบำงเกำหล ี
 
 
 
 

 
 
 
 

ให้ท่ำนได้ลิม้ลองอำหำรชุดโต๊ะพืน้เมืองต้อนรับแขกชนช้ันยำงบำง “ ฮันจองชิ ” ท่ีไดถู้กรังสรรคโ์ดยเซฟ  อาหารท่ี
ถูกน ามาบริการนั้น จะเป็นต ารับอาหารท่ีให้คุณค่าทางสารอาหารมีรสชาติและกล่ินท่ีเป็นเอกลกัษณ์ มีแคลลอร่ีต ่าโดยใช้
คุณสมบติัของอาหารจานเด่ียวอยา่งเป็นประโยชน์ท่ีสุดตามฤดูกาลและทอ้งท่ี จึงให้คุณค่าความลงตวัในรสชาติ มีกบัขา้วถว้ย
เล็กๆ หลากหลายชนิดและประเภทท่ีจดัเตรียมให้ไดเ้ลือกชิมและทานคู่กบัขา้วสวยหุง  ถือเป็นอาหารเพื่อสุขภาพและอายุท่ียืน
ยาวเพราะครบคุณค่าทางโภชนาการ 

หลงัอาหารกลางวนั 
#ศูนย์ผลิตภัณฑ์ควำมงำม เคร่ืองส ำอำงเวชส ำอำง  ให้ท่านเลือกซ้ือคอสเมติกหลากยี่ห้อคุณภาพท่ีผูห้ญิงชาวเกาหลีทั้งสาวทั้ง
ไม่สาว ลว้นให้ความส าคญักบัเร่ืองผิวหนา้ค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะในกลุ่มบ ารุงผิวพื้นฐาน Skin Care และฟังค าแนะน าการ
ดูแลผวิพรรณ จากผูช้  านาญการ   
 
 
 
 
 
 
วดัพงอนึซำ เดิมทีสร้างในปี 794 ช่วงยคุอาณาจกัรซิลลา (Silla Kingdom) วดัไดมี้การสร้างข้ึนใหม่หลงัจากถูกไฟไหมใ้นปี 1939 วดัน้ีเป็นท่ี
เก็บของแม่พิมพไ์ม ้13 แบบจ านวน 3,479 พิมพซ่ึ์งเป็นแม่พิมพข์องต าราทางศาสนาพุทธ พร้อมนมสัการเจา้แม่กวนอิมองค์ และขอพรเพ่ือ 
อนาคตกบัองคพ์ระมิรุแดบูลท่ีเป็นสมบติัส าคญัสุดของทางวดั 
 
 
 



 
 

 
เทีย่วชิม...ช้อปสุดมันส์ กระจำยเงินวอนที ่ Coex Mall หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ ภายในหา้งมีเส้ือผา้แบรนดห์รู ศูนยอ์าหารนานาชาติ 
สถานท่ีจดัการงานคอนเสิร์ต โรงภาพยนต ์พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้ ากวา่ 40,000 ชนิด แตย่งัไม่พอเท่านั้น ส าหรับบรรดาต่ิงท่ีช่ืนชอบศิลปินจากค่าย SM 
ของเกาหลี รับรองวา่ฟินขั้นสุด เพราะติดกบั Coex mall จะมี SM TOWN สวรรคบ์นดินของต่ิงเกาหลี ท่ีๆ ใหม้าจ้ินกบับรรดาศิลปินช่ือดงั

มากมาย คุณอาจเป็นหน่ึงผูโ้ชคดีท่ีไดก้ระทบไหล่ศิลปินดาราในดวงใจ  เรียกมาท่ีน่ีท่ีเดียวได ้ เท่ียวกนัครบทุกเพศทุกวยักนัเลย  ห้องสมุด 
Starfield Library ตั้งอยูใ่จกลางหา้งโคเอก็ (Coex) เป็นท่ีเท่ียวถ่ายรูปสุดชิค ท่ีเพ่ิงเปิดไดไ้ม่นาน ส าหรับท่านท่ีอยากเปล่ียนบรรยากาศหามุม
ใหม่ๆ เกร๋ๆ ไวเ้ช็คอิน ท่ีน่ีเหมาะมากเพราะหอ้งสมุดแห่งน้ีมีการออกแบบตกแต่งท่ีสวยงามแปลกตา ไม่น่าเบ่ือเหมือนหอ้งสมุดทัว่ไป และยงัเป็น
ท่ีสถานท่ีพกัผอ่นและด่ืมด ่ากบัหนงัสือและนิตยสารช่ือดงัทั้งในและต่างประเทศมากกวา่ 50,000 เล่ม ประดบัประดาบนชั้นวางหนงัสือขนาด

ยกัษสู์ง 13 เมตร    ถนนเค-สตำร์ K-Star Road เป็นโปรเจคของยา่นคงันมัท่ีมีข้ึนส าหรับนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีหลง รักวฒันธรรมเกาหลี
และช่ืนชอบศิลปิน “hallyu star”  ร้านคา้ต่างๆท่ีอยูบ่นถนนเสน้น้ีจะมีสินคา้ของ hallyu star มาวางจ าหน่ายเตม็ทั้งสองขา้งทางถนน K-Star 
ใกลก้บัหา้งสรรพสินคา้ Apgujeong Galleria มีความยาวประมาณ 400 เมตร ตลอด 
เสน้ทางจะมีหุ่นตุก๊ตาหมีของศิลปินดงั แต่ละตวั  
 
 
 
 
 
 

เดินเล่นย่ำนอบักุจองดอง แหล่งไลฟ์สไตล์อนัหรูหรำทันสมัยในเกำหล ี ถนนท่ีรายลอ้มไปดว้ยแกลเลอร่ี ดีพาร์ตเมนตส์โตร์ บริเวณน้ี
รู้จกักนัในนาม โรดีโอสตรีทของเกาหลี ท่ีมีธุรกิจแฟชัน่ตั้งแต่ร้านดีไซเนอร์ราคาแพงหรูเลิศไปจนถึงร้านขายเส้ือผา้ท่ีมีเอกลกัษณ์ เฉพาะวยัรุ่น
เกาหลีท่ีนิยมการแต่งตวัจะมารวมกนัท่ีน่ีและความสนุกมากมายท่ีหาตั้งแตค่วามพึงพอใจเลก็ๆ นอ้ยๆ  ท่ีไดม้องดูผูค้นในชุดแฟชัน่เหล่าน้ี คนดงั
ของเกาหลีก็นิยมมาท่ีอบักจุอง-ดง เช่นกนั และท่ีๆ คนดงัไปกนัก็ยอ่มจะไม่ธรรมดา เพราะยงัเป็นยา่นท่ีเตม็ไปดว้ยคลินิกศลัยกรรมเกาหลี  ถดัไป
หน่ึงบลอ็กจะเป็นถนนชงดมั-ดองซ่ึงเรียงรายไปดว้ยสถานเสริมความงามชั้นน า จากศิลปะการแตง่เลบ็ไปถึงร้านท าผม คลินิกดูแลผิวพรรณและ
คลินิกศลัยกรรม  หอ้งแสดงงานศิลป์ ร้านกาแฟ เลาจแ์ละบาร์   

อาหารค ่า    สุดหรู บนภัตตำคำรริมแม่น ำ้ฮัน  ! อำหำรค ำ่หรูหรำบนเกำะลอยน ำ้ 
 
 
 
 

สุดหรูบนภตัตาคารริมแม่น ้ าฮนั  ! อาหารค ่าหรูหราบนเกาะลอยน ้ า Chavit Cuisine อ่ิมอร่อยกบัเมนูบุฟเฟ่ตพ์รีเม่ียมท่ีคดั
สรรมาให้คุณไดล้ิ้มรสอาหารรสเลิศ มากกวา่ 160 ชนิด ทั้งอาหารสไตล์ยุโรป อาหารญ่ีปุ่น อาหารเกาหลี อาหารจีน  ซีฟู๊ด ป้ิง
ยา่ง รวมถึงมีของหวานสุดอร่อย อย่างเคก้ ไอศกรีม ผลไม ้ ปรุงกนัสดๆ ดว้ยวตัถุดิบท่ีเป็นออแกนิคเฮลต้ี  ให้ท่านไดเ้ห็นถึง
กรรมวิธี ขั้นตอนในการท า ตามคอนเซ็ปของร้านท่ีวา่ " Chavit Cuisine, the buffet restaurant filled with taste, flavor and 

pleasure! "  

หลงัอาหารค ่า ใหท้่านไดเ้ดินเล่น ด่ืมด ่าบรรยากาศริมแม่น ้ าฮนั 



เดินเทีย่ว 3 เกำะลอยน ำ้ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก เกาะพลงังานทดแทนอยา่งเต็มรูปแบบ ขบัเคล่ือนดว้ยพลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นแห่งแรกของโลก
บนกลางแม่น ้ าฮนัในกรุงโซล  เป็นสถาปัตยกรรมเชิงศิลปะบนแม่น ้ า   ใชง้บกวา่ 128 ลา้นเหรียญสหรัฐ เพื่อให้เป็นท่ีตั้งของศูนยว์ฒันธรรมแห่ง
ใหม่ 3 แห่ง ท่ีเช่ือมกนัดว้ยทางเดินระหวา่งเกาะ บริเวณริมแม่น ้ าฮนั ซ่ึงเสมอเหมือนเส้นชิวิตของคนกรุงโซล เป็นแม่น ้ าท่ียาวถึง 514 กม. โดย

ไหลผา่นใจกลางเมืองหลวง  น ้าพุสายรุ้งท่ีสะพานบนัโพ   ท่ียงิสายน ้ าพท่ีุยาวท่ีสุด โดย  ฉีดน ้ าได ้190 ตนัภายในเวลาเพียง 1 นาที  พร้อมกบั
การไฟ LED ท่ีถูกยงิออกมาเป็นแสงสีต่างๆ มากถึง 200 เฉดสี  ท่ีจะยงิลูกเล่นออกมาต่างๆกนั ตลอดทางกวา่ 570 เมตรของตวัสะพานแห่งน้ี เป็น
บรรยากาศท่ีสุดแสนโรแมนติก  (ทางการกรุงโซลจะจัดแสดงเป็นรอบๆ ในระหว่างวันถงึค า่คนื  อาจงดการแสดงโชว์น ้าพุในกรณีที่สภาพอากาศไม่เอื้ออ านวยหรือมี
ค าส่ังพเิศษ)  อีกหน่ึงสถานท่ีท่ีชาวกรุงโซลช่ืนชอบท่ีจะมาพกัผอ่นและสงัสรรค ์  

 
 
 
 
 
 
 

ไดเ้วลาสมควร  พาท่านเดินทางเขา้เช็คอิน โรงแรมท่ีพกั 3 คืน 4* ดาว Deluxe Class เกาหลี 
 

DAY วนัท่ีส่ี   กรุงโซล  เชา้ กลางวนั ค ่า 

4  x x x 

เชา้ รับประทำนอำหำรเช้ำ ที ่ห้องอำหำรโรงแรม 
พาคณะเดินทางไปยงัจุดหมายปลายทางการเดินทางของวนัน้ี 

 
 
 
 
 
เลอค่า !!  ใส่ชุดพื้นเมืองเกาหลี “ ฮนับก HANBOK ” เดินเท่ียวในพระราชวงั+สถานท่ีสุดคูล So Cool  พร้อมเก็บภาพความ
ประทบัใจ  ทริปพิเศษน้ี ทุกท่านจะไดส้วมใส่ชุดพื้นเมืองเกาหลี “ฮนับก Hanbok” แบบจดัเต็มส าหรับคุณผูห้ญิง คุณผูช้าย  คุณ
น้องชายหญิง คุณหนูชายหญิง  เราเตรียมชุดฮนับกให้ยืมสวมใส่ตามสไตล์ท่ีท่านช่ืนชอบมากกว่า 300 ชุด  แถมเตรียมยืม
เคร่ืองประดบัต่างๆ  โดยจะใหคุ้ณป้าสไตลลิสทช่์วยแนะน าเร่ืองการแต่งทรงผมใหดู้เป็นชาวเกาหลีและวธีิการสวมใส่ท่ีถูกตอ้ง
และขอ้ระวงัต่างๆ  ก่อนพาทุกท่านไปเดินเท่ียวสถานท่ีต่างๆ แบบเก๋ไก๋  So Cool So Good  ณ  พระราชวงั  ก าแพงหินโบราณ 

อาคารโบราณทางสถาปัตยกรรมท่ีส าคญั เพื่อให้ท่านไดเ้ก็บภาพความประทบัใจกนั  น่ังรถผ่านถนนสายส าคัญเช่นถนนใจ
กลางเมือง “เซจองโนะ” และถนนท่ีมกีารเปิดปิดเป็นเวลา-สถานท่ีตั้งท าเนียบและบลเูฮาท์หรือบ้านประจ าต าแหน่งประธานาธิบดี   

 
 
 
 



อาหารกลางวนั ลิม้ลอง เมนูเปิบพสิดำร-ไก่ตุ๋นโสมหอยเป๊ำฮ้ือ 
 
 
 
 
 
อาหารวงัในสมยัก่อน เช่ือกนัว่าบ ารุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตวัในหมอ้ดินร้อน  เป็นเมนูอาหารวงัตั้งแต่
สมยัราชวงศ์โซซอน โดยใช้ไก่ท่ีมีอายุวยัรุ่น ภายในตวัไก่จะมีขา้วเหนียว รากโสมพุทราแดงและเคล็ดลบัในการตุ๋นเพื่อให้
รสชาติกลมกล่อม เน้ือไก่นุ่มและยอ่ย  เสริฟพร้อมเคร่ืองเคียงคู่โตะ๊  
 
 
 
 
 
 
 
เพื่อนท่ีดีในการด าเนินชีวิต!  #ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนำมู ตน้ไมฮ้๊อกเก็ตนามูชนิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะ
และระดบัสูงเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพนัธ์ุฮอ๊กเก็ตน้ี..ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตบัให้
สะอาดแขง็แรง ป้องกนัโรคตบัแขง็ไม่ถูกท าลายจากการด่ืมแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหารและยา 
#ย่ำนมหำลัยฮงแด แหล่งรวมร้านอาหารและร้านคาเฟ่ทีมน่ารักต่างๆ  ของวยัรุ่นชาวโสม มีสินคา้เส้ือผา้แฟชัน่แบรนด์เกาหลีรองเทา้, 
กระเป๋า, เคร่ืองส าอาง, เคร่ืองประดบั, งานศิลป์, ซีดีเพลง-หนงั และโปสเตอร์ดาราท่ีก าลงัฮอตฮิต หลากหลาย ฯลฯ  บางคร้ังยงัมีบรรดาศิลปินเพือ่

ชีวิตเปิดแสดงดนตรีย่อยๆ ให้ฟังให้ชมอีกดว้ย  ใครเป็นแฟนคลบัแฮร่ี พอตเตอร์ อยากถ่ายรูปในโลกเวทมนต์ ไม่ตอ้งไปไกลถึง
องัฤษ เพราะ คาเฟ่ 943 King’s Cross  สไตลแ์ฮร่ี ท่ียกมาเอาใจแฟนคลบัแฮร่ีพอตเตอร์ถึงยา่นฮงแดเลย   ตวัร้านจะมีทั้งหมด 4 ชั้น 
มีมุมถ่ายรูปเก๋ ๆ และพร็อพต่างๆ  ไม่วา่จะเป็นชุดคลุม หรือ ผา้พนัคอของทั้ง 4 บา้น พร้อมไมก้ายสิทธ์ิ ใครเคยวาดฝันไวว้า่อยากอยูบ่า้นไหน ก็

เลือกใส่ไดต้ามใจชอบ (ค่าขนม เบเกอร์ร่ี เคร่ืองด่ืม เร่ิมท่ี ประมาณ 4,000 วอนขึน้ไป)    บริเวณไม่ไกลกนันกั ยงัเป็นท่ีตั้งของ 3 พิพิธภณัฑ์
สนุก  TRICK ART MUSEUM, ICE MUSEUM, LOVE MUSEUM  พิพิธภณัฑภ์าพวาดลวงตา รูปแบบ AR Museum โดยท่านจะได้
สนุกสนานกบัแอ็คชัน่ท่าทางต่างๆ กบัภาพศิลปะผลงาน 100 กวา่ภาพ   พิพิธภณัฑ์น ้ าแข็ง  เมืองน ้ าแข็งท่ีไม่ใช่แค่น ้ าแข็งธรรมดา แต่
ตระการตาจนคุณอาจจะลืมหนาวไปเลยก็ ได ้!  ลองนึกถึงความรู้สึกเม่ือคุณกา้วเขา้ไปในเมืองท่ีทุกอยา่งท าจากน ้ าแข็งภายใต ้อุณหภูมิ  ลบ 4 

องศา ! พิพิธภณัฑ์แห่งรัก ท่ีน าเสนอเร่ืองราวของความรักและเพศในรูปแบบศิลปะ (ผูท่ี้อายุต  ่ากวา่ 20 ปีไม่สามารถเขา้ชมได)้   (ค่าเข้าชม 
Trick Art Museum, Ice Museum, Love Museum ไม่ได้รวมไว้ในค่าทัวร์ ฝากไกด์ช่วยซ้ือได้) 

#ดิวตีฟ้รี  (ปัจจุบนัเป็นท่ีนิยมมาก เพราะ ดิวต้ีฟรีประเทศน้ี มีถึง 5 บริษทัแข่งขนักนั) เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง ณ  ห้างปลอดภาษีล๊อตเตห้รือ
ชินเซเก  ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมน าเขา้จากต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิด รวมทั้งสินคา้แบรนด์เกาหลียอดนิยมท่ีชาวเกาหลี 
ชาวจีน และชาวญ่ีปุ่น 

เต็มอิม่ #เมียงดอง "ถนนแฟช่ันของเกำหลี"  อิสระชอ้ปป้ิงบริเวณเมียงดอง Myeongdong ถูกขนานนามวา่ " ถนนแฟชัน่ของเกาหลี "  มี
ห้างบูติกหลากยี่ห้อตั้งแต่แบรนด์เนมต่างชาติถึงเกาหลี ร้านเส้ือผา้มีสไตลห์้องเล็กๆ  ร้าน Creative Lifestyle  ร้านรองเทา้ ร้านท าผม ร้าน



เคร่ืองประดบั ร้านคอสเมติก  ร้านกาแฟ ร้านไอศครีม ร้านขนม  ปัจจุบนัยงัเป็นแหล่งรวมร้านอาหารขายบนรถเข็น Food Truck ท่ีก าลงัเป็นท่ี
นิยมส าหรับคนรุ่นใหม่  ไม่วา่จะเป็นของคาว ของหวาน หลากรูปแบบ ใหเ้ราเลือกตดัสินเอง วา่ร้านไหนเด็ด ร้านไหนโดนใจ 

อาหารค ่า  
 
 
 
 
 

เมนูหมูไฟหรือบลูโกก ิ (ชุด 4 ท่าน/โต๊ะ)  ตน้ก าเนิดอาหารชนิดน้ีมาจากเมืองเพียงอนัของประเทศเกาหลีเหนือ ตั้งแต่คร้ัง
สมยัอาณาจกัรโกกูเรรียว โดยเมนูน้ี ถูกเผยแพร่มาในประเทศเกาหลีใต ้ในช่วงคาบสมุทรเกาหลีถูกปลดปล่อยอิสรภาพจาก
ญ่ีปุ่น  และ ดินแดนแห่งน้ีไดถู้กแบ่งออกเป็นประเทศเกาหลีเหนือและประเทศเกาหลีใต ้ โดยน าเน้ือหมูสไลด์หมกัซอสคนัจงั
และเคร่ืองปรุงรสต่างๆ  เม่ือน ามาปรุงยา่งคลุกคลิกบนกะทะพร้อมน ้าซุป   

ไดเ้วลาสมควร   พาท่านเดินทางกลบัท่ีพกั โรงแรมท่ีพกั 3 คืน 4* ดาว Deluxe Class เกาหลี 
 

DAY วนัท่ีหา้  กรุงโซล – สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ เชา้ กลางวนั ค ่า 

5  x x - 

เชา้ รับประทำนอำหำรเช้ำ ที ่ห้องอำหำรโรงแรม 
พาคณะเดินทางไปยงัจุดหมายปลายทางการเดินทางของวนัน้ี 

 

 
 
 
 

 
#หมู่บ้ำนพืน้เมืองนัมซำน พาท่านยอ้นเวลาหาอดีตท่ีพิลดองซ่ึงอยูท่างตอนเหนือของภูเขานมัซาน มีสายน ้ าใสไหลผา่นและมีศาลาชชอนนูกกั 
แหล่งอาศยัของนกกระเรียน แหล่งพกัผอ่นท่ีมีช่ือเสียงในฤดูร้อนของราชวงศ์โซซอน แต่ในปัจจุบนัเป็นท่ีตั้งของบา้นชนชั้นยางบางหรือชนชั้น
ราชการหรือชั้นสูงเกาหลีในสมยัเม่ือ 600 ปีท่ีแลว้ บา้นกวา่หา้หลงัท่ีหมู่บา้นนมัซานฮนัอก จะท าใหเ้ราไดเ้ห็นภาพการใชชี้วติประจ าวนั เคร่ืองใช้
ไมส้อย การกิน การอยู ่ และการจดัแต่งบา้น และหากเราเดินไปจนสุดปลายสวนเกาหลี เราจะพบไทม์แคปซูลท่ีท าข้ึนเพ่ือเฉลิมฉลองกรุงโซล
ครบ 600 ร้อยปี ภายในบรรจุของจ านวน 600 ช้ินท่ีเป็นตวัแทนของเมืองและผูค้นกรุงโซลในปี 1994 โดยจะรอเปิดในอีก 400 ปีขา้งหนา้ (2394)   

 
 
 
 
 



พาท่านข้ึนภูเขานมัซาน #Namsan – ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงและขึน้ลิฟท์ชมวิว 360 องศำบนหอคอย N 

Tower เป็น 1 ใน 17 หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลก สูงถึง 480 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเล สถานท่ีละครหนงัเกาหลีหรือหนงัไทยสไตล์
เกาหลีมาถ่ายท ากนั (ความเช่ือ: เตรียมแม่กญุ แจลูกกญุแจเพ่ือไปลอ็คกญุแจคู่รัก ณ Love Rock Cable  ซ่ีงเช่ือกนัวา่ ถา้ใครข้ึนมาคลอ้งกุญแจและ
โยนลูกกญุแจท้ิงไป คู่รัก คู่ครอบครัว คู่เพ่ือน คู่พ่ีนอ้ง คู่มิตรนั้นจะมีความรักท่ีย ัง่ยนืหรือไม่มีใครมาพรากจากกนัได)้  (ฟรี! ค่าบัตรลิฟท์ขึน้สู่จุด
ชมวิวบนหอคอย  สงวนสิทธ์ิบัตรฟรี ! หากโควต้าพิเศษหมด)     

อาหารกลางวนั 
 

 
 
 
 
 
 

เมนูบุฟเฟ่ต์พรีเมีย่มชาบูเกาหล ี ภายใตบ้รรยากาศชาวเกาหลี ทานไดไ้ม่อั้น (จดัโต๊ะละ 4 ท่าน รวมก๊วนชุดชาบูหมู หรือ 
รวมก๊วนชุดชาบูเน้ือววั) ในส่วนของชาบูจะมีน ้าซุปใหเ้ลือกทานได ้1-2 อยา่ง มีบุฟเฟบาร์ ใหไ้ดเ้ลือกหลากหลายวตัถุดิบ เช่น 
ปู ปลาหมึก จูกูมี ผกัเกาหลีหลากชนิด เห็ดเกาหลีชนิดต่างๆ ท่ีคดัสรรมาอยา่งดีแปลกใหม่ไม่เหมือนใครและมีเอกลกัษณ์เป็น
ของตวัเอง ไวท้านในหมอ้ตม้ชาบู และน ้าจ้ิมต่างๆ ใหท้่านเลือก อีกทั้งเมนูหลากรูปแบบท่ีรอใหท้่านมาเลือกชิม อาทิเช่น สลดั
บาร์  ขา้วป้ันหนา้ต่างๆ ของทอด เทมปุระ อาหารจีน อาหารฝร่ัง อาหารเกาหลี ขนม ของหวาน เคก้ และเคร่ืองด่ืมไม่มี
แอลลกอฮอล ์เคร่ืองด่ืมเยน็ น ้าอดัลม ไอศกรีม เป็นตน้ 
บ่าย แวะซ้ือของฝากติดไมติ้ดมือท่ีศูนยร์วมของพื้นเมือง (ละลายเงินวอน)  ก่อนอ าลาเกาหลี แวะซ้ือของฝากติดไมติ้ดมือท่ี
ศูนยร์วมของพื้นเมือง (ละลายเงินวอน)  สาหร่ายหลากรูปแบบ หลากรสชาติ ขนมอร่อยต่างๆ ซีเรียลช็อคโก กาแฟ กระดูกมา้เจ
จูโด  ขนมโสม ชาโสม เคร่ืองส าอางโสม หมอนสุขภาพ  กิมจิ  เป็บโปโร้ (ป๊อกก้ีเกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) ของใชใ้น
บา้น ลูกบอลซกัผา้  เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ของท่ีระลึก เป็นตน้  

เยน็ ข้ึนอยูก่บัวนัและเวลาท่ีเดินทาง  เหินฟ้ากลบักรุงเทพฯ 
 

ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต ้โดยสายการบิน Korean Air (KE), Asiana Airline (OZ) 

(อาหารเชา้หรือค ่า ความบนัเทิง ภาพยนตร์ และ เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง และบริการอ่ืนๆ บนเคร่ือง) 

ค ่า.....เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ 

รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากผูจ้ดัอีกคร้ังหน่ึง   สงวนสิทธิในเร่ืองเท่ียวบินและตารางบินสายการบิน ราคา และ รายการ 
เปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนได ้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี เน่ืองจาก
เป็นการช าระค่าทวัร์ในลกัษณะเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ เช่น ไม่ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระท าท่ี
ส่อไปในทางผิดกฎหมาย  เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ   ไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่เท่ียวบางรายการ เป็นตน้ 

ขอบคุณท่ีมาของภาพดีดจีากการท่องเท่ียวเกาหล ี www.visitkorea.co.kr ภาพท้ังหมดท่ีแสดงใช้เพ่ือประกอบความเข้าใจ 
 
 
 
 
 
 

http://www.visitkorea.co.kr/


Price & Conditions  

ราคาน้ีเป็นราคาส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวไทยหรือผูถื้อหนงัสือเดินทางไทยเท่านั้น (นกัท่องเท่ียวต่างประเทศ โปรดเช็ค) 

โปรแกรม SEOUL Deluxe เกาหลี 5 วนั 3 คืน  ราคาเร่ิม (บาท) 34,900 

เดินทาง กนัยายน-พฤศจิกายน19 สายการบิน PREMIUM AIRLINE กรุ๊ปคณะ 15-25 ท่านต่อคณะ 
 

 เดินทางขั้นต ่าปกติ  15  ท่านผูใ้หญ่ (ท่ีนัง่จ ากดั จองและจ่ายก่อนไดสิ้ทธิก่อน จองหลงั อาจตอ้งเพ่ิมค่าตัว๋)  
 หากต ่ากวา่ก าหนด อาจจะไม่มีหวัหนา้ทวัร์และอาจตอ้งมีการเปล่ียนแปลงราคา  หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิม

เพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์ 
 สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนราคาเพ่ิม หากมีการปรับข้ึนของภาษีน ้ามนัหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน คิดอตัรา ณ วนัท่ี 07/08/19 

สงวนสิทธิในเร่ืองเท่ียวบินและตารางบิน ราคา และ รายการ เปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนได ้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
เด็ก 2-7 ปี :  หอ้งพกั = ผูใ้หญ่ 2 + เด็ก 1 ไม่มีเตียง |  เด็ก 8-12 ปี  เตยีงเสริมหรือหอ้งครอบครวั 

ทารก หมายถึง ผูโ้ดยสารท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 24 เดือน ณ วนัท่ีเดินทางไปและวนัเดินทางกลบั กรุณาติดตอ่เพ่ือขอราคาพิเศษ 
เด็กทารกสามารถเดินทางโดยนัง่บนหนา้ตกัของผูใ้หญ่  โดยอนุญาตใหเ้ด็กทารกหน่ึงคนต่อผูใ้หญ่สองคนเท่านั้น และหา้มมิใหน้ ารถเขน็เด็ก 
หรือท่ีนัง่ส าหรับเด็กข้ึนบนเคร่ืองบิน จ านวนเด็กทารกต่อเท่ียวบินถูกจ ากดัไวเ้พ่ือความปลอดภยั และสายการบินสามารถปฏิเสธการน าเด็ก
ทารกเดินทางไปกบัท่าน  ส่วนผูจ้ดั เราค านึงถึงความปลอดภยัและเพ่ือสร้างความสุขแก่คณะผูเ้ดินทาง 
ผูทุ้พลภาพ/มีปัญหาดา้นสุขภาพหรืออยูใ่นภาวะเจ็บป่วย ขอใหแ้จง้ผูจ้ดัก่อนซ้ือทวัร์ เพ่ือเช็คกบัทางสายการบินและผูใ้หบ้ริการ  เพราะอาจไม่
อนุญาตใหใ้ชอุ้ปกรณ์ช่วยเหลือตา่งๆ ข้ึนเคร่ืองบินได ้ เข่นน ้ ายา เขม็ฉีดยา เคร่ืองใชแ้บตเตอร่ี หรือ เคร่ืองหายใจ  
สตรีมีครรภ ์ขอใหแ้จง้ผูจ้ดัก่อนซ้ือทวัร์  เพ่ือเช็คกบัทางสายการบินและผูใ้หบ้ริการ   โดยทัว่ไป 
-อายคุรรภไ์ม่ถึง 27 สปัดาห์ : ตอ้งลงนามยนิยอมในเอกสารจ ากดัขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน เม่ือท าการเช็คอินเพ่ือแสดงความ
ยนิยอมไม่ท าการเรียกร้องใดๆ ตอ่สายการบิน 
-อายคุรรภใ์นช่วงสปัดาห์ท่ี 28 สปัดาห์ ถึง 34 สปัดาห์ : แสดงใบรับรองแพทย ์ ยนืยนัสปัดาห์ท่ีตั้งครรภแ์ละก ากบัวนัท่ีไม่เกินสามสิบ (30) วนั
นบัจากเท่ียวบินขาออกท่ีก าหนดหรือเท่ียวบินขาเขา้ท่ีก าหนด  และตอ้งลงนามยนิยอมในเอกสารจ ากดัขอบเขตความรับผดิชอบของสายการบิน  
เม่ือท าการเช็คอินเพ่ือแสดงความยนิยอมไม่ท าการเรียกร้องใดๆ ตอ่สายการบิน 
-อายคุรรภต์ั้งแต่สปัดาห์ท่ี 35 ข้ึนไป: สายการบินปฏิเสธการใหบ้ริการ 

ปกตผิูจ้ดัจะส่งใบนดัหมายเตรียมตวัการเดินทาง ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ยประมาณ  5-7 วนั  

ข้อมูลส ำหรับผู้เดินทำง 
1. คนไทยถือหนงัสือเดินทางประเทศไทย ไม่ตอ้งยืน่ขอวซ่ีาก่อนออกเดินทาง  
2. เตรียมหนงัสือเดินทางมีอายมุากกวา่ 6 เดือน ณ วนัเดินทาง (ตอ้งมีหนา้วา่งส าหรับประทบัตราอยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็) เพื่อยืน่ ณ ด่านตรวจคน
เขา้เมือง   เน่ืองจากเคาเตอร์สายการบินหรือด่านตรวจคนเขา้เมืองอาจปฏิเสธการเดินทางของท่าน 
3. ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว  กรุณาเตรียมเอกสารคือ  (1) พาสปอร์ต (2) ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว (3) ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่ (4) ส าเนา
ทะเบียนบา้น(ถา้มี) (5)รูปถ่ายสี 2 น้ิวท่านละ1รูป   
 ผู้ จัดจะเป็นผู้ด  าเนินการย่ืนวซ่ีาให้ท่าน โดยท่านจ่ายค่าบริการต่างหาก (ส าหรับหนังสือเดินทางต่างด้าวผู้ เป็นเจ้าของหนังสือเดินทาง

จะต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะย่ืนวซ่ีา) สิทธ์ิการออกวซ่ีาขึน้อยู่กับสถานทูตเท่าน้ัน 
4. ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกลุ ค าน าหนา้ช่ือ เลขท่ีหนงัสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชใ้น

การจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีมิไดส่้งหนา้ส าเนาหนงัสือเดินทาง (พร้อมทั้งหนา้เปล่ียนช่ือนามสกลุ ถา้มี) ใหก้บัทางผูจ้ดั 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Departure  กนัยำยน 2019 (ท่ีน่ังจ ากัดในแต่ละวนั จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อาจต้องเพ่ิมค่าตั๋ว ) 
เช็คอนิ วนัออกเดนิทำง วนัเดนิทำงกลบั รำคำ/ท่ำน(บำท) ห้องเดีย่ว+ หมำยเหตุ 

วนัพธุ 04 กนัยายน 19 08 กนัยายน 19 34,900 10,900  

วนัพธุ 11 กนัยายน 19 15 กนัยายน 19 34,900 10,900  

วนัพธุ 18 กนัยายน 19 22 กนัยายน 19 34,900 10,900  

วนัพธุ 25 กนัยายน 19 29 กนัยายน 19 34,900 10,900  
 

Departure  ตุลำคม 2019 (ท่ีน่ังจ ากัดในแต่ละวนั จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อาจต้องเพ่ิมค่าตั๋ว ) 
เช็คอนิ วนัออกเดนิทำง วนัเดนิทำงกลบั รำคำ/ท่ำน(บำท) ห้องเดีย่ว+ หมำยเหตุ 

วนัพธุ 02 ตุลาคม 19 06 ตุลาคม 19 37,900 11,900  

วนัพธุ 09 ตุลาคม 19 13 ตุลาคม 19 37,900 11,900  

วนัพธุ 16 ตุลาคม 19 20 ตุลาคม 19 37,900 11,900  

วนัพธุ 23 ตุลาคม 19 27 ตุลาคม 19 37,900 11,900  

วนัพธุ 30 ตุลาคม 19 03 พฤศจิกายน 19 37,900 11,900  
 

Departure  พฤศจกิำยน 2019 (ท่ีน่ังจ ากัดในแต่ละวนั จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อาจต้องเพ่ิมค่าตั๋ว ) 
เช็คอนิ วนัออกเดนิทำง วนัเดนิทำงกลบั รำคำ/ท่ำน(บำท) ห้องเดีย่ว+ หมำยเหตุ 

วนัพธุ 06 พฤศจิกายน 19 10 พฤศจิกายน 19 35,900 10,900  

วนัพธุ 13 พฤศจิกายน 19 17 พฤศจิกายน 19 35,900 10,900  

วนัศุกร์ 20 พฤศจิกายน 19 24 พฤศจิกายน 19 35,900 10,900  

วนัพธุ 27 พฤศจิกายน 19 01 ธนัวาคม 19 35,900 10,900  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

อตัรำ
ค่ำบริกำร
รวม   

ตามรายการ:  ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั กรุงเทพฯ – อินชอน  – กรุงเทพฯ  ไปกลบัแบบหมู่คณะ ( ตามวนัเวลาท่ีระบุในตัว๋
เคร่ืองบิน )  พร้อมท่ีพกั  3  คืน (ห้องละ  2-3  ท่าน) + อาหารเชา้ กลางวนั และเยน็หรือค ่า + บตัรเขา้ชมสถานท่ี + รถน าเท่ียว

ตามรายการ+ น ้ าแร่บนรถวนัละ1 ขวด + สายการบินจ ากดัน ้าหนกัเพียงท่านละ 23 กก.  (ข้ึนอยูก่บันโยบายสายการบิน ไม่
เกินจ านวน 1-2 ช้ิน)  และถือข้ึนเคร่ืองไดอี้กท่านละ 1 ช้ิน 10 กก. (ตามขนาดท่ีก าหนดของสายการบิน ไม่รวมกระเป๋า
สะพาย) +  ประกนัอุบติัเหตุตามกรมธรรม ์(ขั้นต า่วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อาย ุ75-
85 ความคุ้มครองเหลือ 50% อายตุ  า่กว่า 1 ปี หรือ อายเุกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวหรือการถูกฆาตกรรม
หรือถกูท าร้ายร่างกาย)  
ตัว๋เคร่ืองบินและค่ำทวัร์ทีช่ ำระแล้ว 

ตั๋วเคร่ืองบิน ไปกลบัแบบหมู่คณะ ไม่สามารถ 
เปล่ียนเท่ียวบินไปหรือกลบั เปล่ียนวนัเดินทางไปหรือกลบั เปล่ียนช่ือผูเ้ดินทาง อพัเกรดท่ีนัง่ คืนค่าบตัรโดยสาร 

และหากยกเลิกการเดินทาง  ไม่มีระบบ คืนเงินบางส่วน    หากผู้โดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศ
เกาหล ีจากเจา้หนา้ท่ีแรงงานไทยหรือเจา้หนา้ท่ีตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองท่ีประเทศเกาหลี 
ทางผูจ้ดัและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนทุกกรณี  ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับท่ีประเทศเกาหลี
เรียกเกบ็  ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเท่ียวบินถดัไปท่ีมีท่ีนัง่วา่งหรือตามวนัเดินทางของตัว๋เคร่ืองบิน  ทั้งน้ีแลว้แต่ทาง
เจา้หนา้ท่ีตรวจคนและสายการบิน ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
โรงแรมทีพ่กัทีร่ะบุในรำยกำรทวัร์ อาจมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากเป็นทวัร์ราคาพิเศษ (โรงแรมท่ีพกัไม่ไดอ้ยูใ่นใจกลางเมือง) 



ปกติผูจ้ดัจะแจง้ใหท้ราบก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ยประมาณ 3-5 วนั พร้อมทั้งใบนดัหมายเตรียมตวัการเดินทาง 

รูปแบบห้องพักของโรงแรมจะแตกต่ำงกัน  รูปแบบห้องพกัของโรงแรมจะแตกต่างกนั และอาจมีสไตลก์ารตกแต่งทุกห้องไม่
เหมือนกัน ห้องพกัเด่ียว (Single เตียงเล็กมาตราฐาน 1 เตียง) ห้องคู่ (Twin เตียงเล็กมาตราฐาน 2 เตียง / Double เตียงใหญ่
มาตราฐาน 1 เตียง)  และห้องพกัแบบ  3 ท่าน  (Family Room 1 เตียงใหญ่+1เตียงเล็ก) ห้องพกัอาจจะไม่ติดกนั ห้องมีขนาด
กะทดัรัด มีหรือไม่มีอ่างอาบน ้ า มีส่ิงอ านวยความสะดวกครบ น ้ าด่ืมฟรีอยูใ่นห้องพกัจะมี 1 หรือ 2 ขวด ส่วนน ้ าแร่ยี่ห้อและมินิ
บาร์ในโรงแรมราคาจะสูงกวา่ปกติ  อาจมีบริการกาตม้น ้ า+ชากาแฟฟรี ช่วงการจดังานระดบัเมือง ระดบัประเทศ ระดบันานาชาติ 
เช่น Trade Fair, Convention, Festival, Conference, Expo เป็นตน้ เป็นผลให้ราคาโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพกัในเมือง
เตม็  ผูจ้ดัขอสงวนสิทธิในการจดัท่ีพกัตามความเหมาะสม 
เมนูอำหำรทัวร์  โดยปกติทางผูจ้ดัจะหลีกเล่ียงอาหารประเภทเน้ือววัเพ่ือส่วนรวม จะบริการเป็นหมูหรือไก่หรือม้ือพิเศษตาม
รายการ โดยส่วนมากอาหารทวัร์มกัจะเป็นอาหารทานเพ่ือโภชนาการและสุขภาพ จะไม่ออกรสจดั แบบอาหารทอ้งถ่ิน เช่น หมู
ยา่งเกาหลี ไก่ตุ๋นโสม เกาหลีมีวฒันธรรมในการรับประทานอาหาร ซ่ึงจะนิยมอาหารชนิดเดียว มกัจะเป็นการทานแบบแบ่งปัน 
คือ 1 ชุดต่อ 4 ท่าน และมีเคร่ืองเคียงแบบต่างๆ พร้อมขา้วสวย     การน าเคร่ืองด่ืมทั้งประเภทแอลกอฮอลแ์ละไม่แอลกอฮอลเ์ขา้
ไปในร้านอาหาร ทางร้านอาจจะเก็บค่าบริการ หรือ ค่าเปิดขวดเสมอ      ส าหรับท่านท่ีมีขอ้จ ากดัทางดา้นอาหารหรือศาสนา 
ท่านอาจตอ้งช าระเพ่ิมเติม หรือ เตรียมอาหารส่วนตวัไป ระหวา่งม้ืออาหาร กรุณารอจนกวา่ทางร้านอาหารเสิร์ฟอาหารส าหรับ
กรุ๊ปให้เรียบร้อยก่อน จึงจะท าอาหารพิเศษเสิร์ฟให้ท่านได้ในภายหลงั     เมนูอาหารอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์   เช่น เวลาออกหรือเวลาถึงของเท่ียวบินแต่ละสายการบิน  การจารจรบนทอ้งถนน  วนัเวลาเปิด
ปิดของร้านอาหาร  หรือดว้ยสาเหตุต่างๆ  ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง   

ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆ จนท ำให้คณะทวัร์ไม่สำมำรถออกเดนิทำงได้   เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลิกการเดินทางกะทนัหัน ทางสาย
การบินเรียกท่ีนั่งคืนดว้ยเหตุผลของสายการบิน ฯลฯ ทางผูจ้ดัจะพยายามหาโปรแกรมอ่ืนในราคาและช่วงเวลาใกลเ้คียงกัน
ทดแทน ขอใหลู้กคา้ตระหนกัดีวา่เหตุการณ์ดงักล่าวถือเป็นเหตุสุดวสิยัและเช่ือมัน่วา่ผูจ้ดัไดพ้ยายามอยา่งสุดความสามารถ  โดย
ลูกคา้จะไม่ยกเหตุขอ้น้ีมาเป็นขอ้เรียกร้องใดๆ กบัผูจ้ดั  หากลูกคา้ประสงครั์บเงินคืน ทางผูจ้ดัยนิดีคืนเงิน  

รำคำ
ค่ำบริกำร
ไม่รวม  
 

ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิม โทรศพัท ์โทรสาร มินิบาร์ ทีวช่ีองพิเศษ ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าซกัรีด  ค่า
สมัภาระท่ีเกินช้ินหรือน ้ าหนกัเกินสายการบินก าหนด  ค่าวซ่ีาพาสปอร์ตต่างดา้วหรือต่างชาติ   

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  

จดัเกบ็ 50,000 วอน ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ( ค่าบริการของ คนขบัรถ+ไกด ์)  
*** หวัหนา้ทวัร์แลว้แต่ความพึงพอใจของท่าน *** 

เ ง่ื อ น ไ ข
ใ น ก ำ ร
จอง   

ปกติมัดจ ำท่ำนละ 5,000 บำทต่อท่ำน  โดยตอ้งด าเนินการโอนเงินภายใน 1วนันบัจากวนัท่ีท าการ
จองและส่งใบเรียกเก็บเงิน  และ ช าระส่วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนเดินทาง  

ช่วงเทศกำล High Season (เทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วนัแรงงาน วนัฉัตรมงคล  วนัหยดุส าคญั

ทางศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือนธนัวาคม)  หรือ เที่ยวบินเหมำล ำ  มัดจ ำท่ำนละ 10,000 บำทต่อ
ท่ำน โดยตอ้งด าเนินการโอนเงินภายใน 1 วนันบัจากวนัท่ีท าการจองและส่งใบเรียกเก็บเงิน  และ ช าระส่วนท่ี
เหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย  35 วนัล่วงหนา้  หากไม่ช าระมดัจ าตามก าหนด ขออนุญาตตัดท่ีน่ังให้ลูกค้าท่านอ่ืนท่ีรอ
อยู่   การช าระไม่ครบ ทางผูจ้ดัถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข หรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตุ
ใดใด ผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทางและขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินตามเง่ือนไขการยกเลิก 

กำรยกเลกิ
กำรจอง   
 

1) การยกเลิกการจองนั้น จะตอ้งแฟ็กซ์หรืออีเมลแ์จง้ยกเลิกการจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  30 วนัท าการ ก่อนการเดินทาง โดยจะ
ยึดเงินมดัจ า 5,000 บาท  ยกเวน้ช่วงเทศกาล High Season (เทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วนัแรงงาน 
วนัฉตัรมงคล  วนัหยดุส าคญัทางศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือนธนัวาคม)  จะยดึเงินมดัจ า 10,000 บาท      

2)  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-24 วนั - เก็บค่าใชจ่้าย 10,000  ยกเวน้ช่วงเทศกาล High Season  12,000 - 18,000 บาท   



3)  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-23 วนั - เก็บค่าใชจ่้าย 80% ของราคาทวัร์  ยกเวน้ช่วงเทศกาล High Season  เก็บค่าบริการ 100%   
4)  ยกเลิกก่อนการเดินทางวนัเดินทาง หรือ 1-14 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%   
(ราคาทัวร์เป็นการซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไขกับทางสายการบินและทางผู้ จัดทัวร์เส้นทางเกาหลี จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือ
ค่าบริการท้ังหมดไม่ว่ากรณีใดใด) โดยเฉพาะช่วงเทศกาล High Season หรือ ฤดูกาลท่องเท่ียวของเกาหลี    
การคืนเงินทุกกรณี  ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีท าการของผู ้
จดัอย่างใดอยา่งหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ 
หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ  และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น 

สำยกำรบินและตั๋วเคร่ืองบิน 
ในกำรส ำรองที่น่ังและกำรใส่ช่ือในระบบส ำรองที่น่ัง  ผูเ้ดินทางตอ้งส่งส าเนาของหนงัสือเดินทาง ( Passport ) ท่ีชดัเจน หรือ ส่ง
รายละะรายละเอียดท่ีสายการบินตอ้งการ (ภาษาองักฤษ) เช่น ค าน าหนา้ช่ือ ช่ือและนามสกลุ วนัเดือนปีเกิด เลขท่ีพาสปรอต วนัหมดอาย ุ( โดย
เซ็นตช่ื์อและเขียนยนืยนัรับรองเอกสารเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหท้างผูจ้ดั )  หากไม่มีการส่งขอ้มูลทั้งหมดในพาสปรอตเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้
ทางผูจ้ดั และเกิดการออกช่ือนามสกุลในตัว๋หรือบตัรโดยสารผิดพลาด อาจมีผลให้ผูโ้ดยสายจะตอ้งรับผิดชอบในค่าใชจ่้ายใหม่ท่ีจะเกิดข้ึน
ทั้งหมด และสายการบินไม่มีระบบเสียค่าใชจ่้ายเพ่ือแกไ้ขตวัสะกดค าน าหนา้ช่ือ / ช่ือ / นามสกลุ หรือ การเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทาง 

หำกท่ำนต้องซ้ือบัตรโดยสำรภำยในประเทศ  (เคร่ืองบิน รถทวัร์, รถไฟ) เพ่ือไปและกลับกรุงเทพฯ    กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสาร
ภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาการเดินทางได้       ทั้ งน้ีเพ่ือป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าชา้หรือการเปล่ียนแปลงเวลาของ
เท่ียวบินหรือการเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง 

ตั๋วสำยกำรบินไม่สำมำรถระบุที่น่ัง ซ้ือแบบใช้วิธี RANDOM คือสุ่มเลือกที่โดยระบบสำยกำรบิน   การจดัท่ีนั่งบนเคร่ืองบิน 
เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้แต่จะท าการ Request ใหไ้ดเ้ท่านั้น    

กำรเช็คอนิตั๋วเดินทำงทีเ่คำเตอร์สำยกำรบิน  เง่ือนไข 
 เคาน์เตอร์เช็คอินจะเปิดให้บริการก่อนเวลาเคร่ืองออกสาม (3) ชัว่โมง เคาน์เตอร์ จะปิดให้บริการก่อนเวลาออกเดินทาง  (90) นาที  

ผูโ้ดยสารจ าเป็นตอ้งด าเนินการใหเ้รียบร้อยภายในระยะเวลาท่ีไดร้ะบุไว ้ทั้งน้ีไม่วา่ในกรณีใดๆ  สายการบินสงวนสิทธิในการปฏิเสธการ
เดินทาง โดยไม่มีการคืนเงินค่า โดยสารท่ีท่านไดช้ าระไปแลว้  

 ไม่แสดงตนหรือยนืยนัความเป็นตวัท่านต่อพนกังานของสายการบิน 
 ไม่อาจแสดงเอกสารไดอ้ยา่งครบถว้นและถูกตอ้ง (เอกสารการเดินทางท่ีช ารุดไม่สมบูรณ์จดัวา่เป็นเอกสารท่ีไม่ถูกตอ้ง)  
 ส าหรับท่านตอ้งมีตราอนุญาตเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ (วซ่ีา) ซ่ึงจ าเป็นต่อการเดินทางไปยงัสถานท่ีต่างๆ   หรือ  เอกสารการเจง้

เขา้แจง้ออก   หรือ  เอกสารดา้นการท างาน Work Permit 
 กระท าการประทุษร้ายแก่พนักงานของสายการบิน หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย ณ เคาน์เตอร์ของสายการบิน หรือดูหม่ิน เหยียดหยาม

พนกังานของสายการบินไม่วา่โดยการกระท าหรือโดยวาจา 
 หากรัฐบาลหรือหน่วยงานอ่ืนไม่อนุญาตใหท่้านเดินทางหรือข้ึนเคร่ืองบิน 
 หากสายการบินเห็นควรว่าไม่สมควรแก่การเดินทางเน่ืองจากอาการเมาสุราหรือมีลกัษณะอาการท่ีเป็นอนัตรายอย่างเห็นไดช้ดัในทาง

การแพทย ์และ/หรือ  หากสายการบินเห็นควรว่าไม่เหมาะสมในการเดินทางโดยเหตุผลทางการแพทย ์หรือเง่ือนไขทางการแพทยข์อง
ท่านอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพแก่ผูโ้ดยสารอ่ืน 

 

อุ่นใจเพิ่ม  เน่ืองจากการเดินทางนั้นเต็มไปด้วยความเส่ียง และความรับผิดชอบของทางสายการบินท่ีมีต่อ
ผูโ้ดยสารนั้นมีจ ากดั ดงันั้นจึงแนะน าให้ ซ้ือประกนัภยัการเดินทางและสุขภาพเพิ่มเติม ท่านสามารถเลือกซ้ือความ
คุม้ครองตามท่ีท่านตอ้งการ โดยเฉพาะกรณี เกิดเหตุเจ็บป่วยจะมีความสามารถในการจ่ายค่ารักษาได ้เน่ืองจากหากเกิดเหตุ
ดงักล่าวข้ึนในต่างประเทศ เช่น ประเทศเกาหลีใต ้จะมีค่าใชจ่้ายท่ีสูงมาก 

เพ่ือควำมคุ้มครองบำดเจ็บ เจ็บป่วย ไฟล์ยกเลกิ ตกเคร่ือง ยกเลกิเดินทำง กระเป๋ำหำย พำสปรอร์ตหำย ทมีแพทย์แกเฉิก 



 แผนคุ้มครองสุขภำพ เพยีง 200 บำท  รักษาพยาบาล+สุขภาพ – อุบติัเหตุ – ยา้ยฉุกเฉิน+ส่งศพ – ทีมแพทย์

ฉุกเฉิน 

 แผนคุ้มครองสุขภำพ เพียง 500 บำท  รักษาพยาบาล+สุขภาพ – อุบติัเหตุ – ยา้ยฉุกเฉิน+ส่งศพ – ทีมแพทย์

ฉุกเฉิน – ยกเลิกการเดินทาง – ลดจ านวนวนัเดินทาง – กระเป๋าเดินทางหายหรือเสียหาย – ความล่าช้าของระบบขนส่ง
มวลชน – ความล่าช้าของสัมภาระ – การจ้ีโดยสลดัอากาศ – การพลาดต่อเท่ียวบิน – พาสปอร์ตหาย – ความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอก – เงินชดเชยระหวา่งรักษาตวัในต่างประเทศ 



ขอ้ตกลงและเง่ือนไขการเดินทางท่องเที่ยวกบัเรา 

 จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ท่ีประสงคจ์ะไปท่องเท่ียวตามรายการของทวัรทุ์กวนัเท่าน้ัน  หากท่านไม่สามารถร่วมทวัรทุ์กวนั แค่สมคัรมาร่วม

ทวัรเ์พียงเพื่อการใชต้ัว๋เคร่ืองบินและท่ีพกัในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏว่าท่านไม่รวมทวัรใ์นบางวนั ทางบริษัทจะคิด

ค่าด าเนินการในการแยกทอ่งเที่ยวเอง 300 USDต่อท่าน  (ก่อนซ้ือทวัร ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท่ี์เป็นจริง เพื่อทางผูจ้ดัจะไดค้ิด

ค่าบริการท่ีเหมาะสม)   หมายเหตุ หากการไปพบเพ่ือนหรือญาติหรือไปติดต่อธุรกิจหรือท่องเท่ียวอิสระ ท าหลงัจากท่ีรายการเสร็จส้ินในแต่

ละวนัแลว้ ไมเ่ป็นเหตุท่ีทางผูจ้ดั จะตดัการใหบ้ริการท่านแต่อยา่งใด  

 ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไมข่ายใหแ้ก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น หรือ มีโรคประจ าตวับางอย่าง หรือ ทอ้งอ่อนหรือทอ้งแก่มาก หรือ มีเด็กอายุ 1-2 

ปี หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุสงฆ ์หรือ นักบวช (ก่อนซ้ือทวัร ์จะตอ้งแจง้ เพ่ือหาขอ้ตกลงร่วมกนั เพราะเราค านึงถึงความปลอดภยัและเพ่ือ

สรา้งความสุขแก่คณะผูเ้ดินทาง)   

 ขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัท่านผูเ้ดินทางท่ีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศเกาหลีใตเ้พ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการอ่ืนใดอนัมิใช่การท่องเท่ียว  

 การเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวในทุกการเดินทางอาจเกิดการเปล่ียนแปลง  ดงัน้ี รายการท่องเท่ียว เมนูอาหาร โรงแรมท่ีพกั รถทวัร์ในแต่ละ

วนัท่ีไดจ้ัดเตรียมไว ้(ทั้งช่วงน าเสนอ ช่วงสรุป และช่วงเดินทางจริง) ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงหรือปรบัปรุง  โดยพยายามท่ีจะตาม

รายการสรุปใหต้รงมากท่ีสุด หรือในระดบั หรือในคุณภาพท่ีใกลก้นัมากท่ีสุด 

 ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายท่ีเกิดกับชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย ความตาย อุบัติเหตุต่างๆ  สูญหายใน

ทรพัยสิ์นหรืออยา่งอ่ืน การนัดหยุดงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวติั  และอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึ้ นทางตรงหรือทางออ้ม  

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทนหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน ( ความสูญหาย

หรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ของเท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยุบเท่ียวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเ ปล่ียนแปลง 

เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย ์หรือเหตุผลทางดา้นความปลอดภยั  เป็น

ตน้  โดยจะปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จ ากดัความรบัผิดชอบของแต่ละสายการบิน )  บริษัทขนส่ง  รถโดยสาร  เรือบริการ หรือ หน่วยงานท่ี

ใหบ้ริการ  ท่ีจะส่งผลท าใหเ้สียเวลาหรือยกเลิกรายการท่องเท่ียวทวัรบ์างรายการหรือทั้งหมด  ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกรอ้งค่าเสียหาย ไม่วา่

ในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรูสึ้ก และค่าใชจ้่ายท่ีบริษัทจ่ายไปแลว้ เป็นตน้   ขอใหท้ราบว่า  ผูจ้ดัจะด าเนิน

โดยสุดความสามารถท่ีจะประสานงานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้ แต่จะไมคื่นเงิน  

 มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของผูจ้ัด

ก ากบั  

 ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการช าระค่าทวัรใ์นลกัษณะเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ เช่น 

ไมผ่่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร

เดินทางไมถู่กตอ้ง การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ   ไมร่บัประทานอาหารบางมื้ อ ไมเ่ท่ียวบางรายการ เป็นตน้ 

 ขอความรว่มมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทางหากผูจ้ดัหรือตวัแทนของประเทศท่ีท่านไดเ้ดินทางมา เดินทางไปสู่ หรือเดินทางผ่าน  เห็น

วา่ผูโ้ดยสารประพฤติตนท่ีอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อผูเ้ดินทางอ่ืนๆ หรือทรพัยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบติัหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ี (ตวัแทน) หรือไม่

ปฏิบติัตามค าช้ีแจงของเจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือป้องกนัไม่ใหค้วามประพฤติดงักล่าวด าเนินต่อไป ซ่ึง

รวมไปถึงการยบัยั้ง และปฏิเสธใหบ้ริการ 

 การชอ้ปป้ิงการเลือกซ้ือของนักท่องเท่ียว เป็นส่วนหน่ึงของการท่องเท่ียว โดยเฉพาะการท่องเท่ียวประเทศเกาหลีใต ้ซ่ึงเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีคน

ไทยช่ืนชอบ   โปรแกรมทัวรอ์าจจะมีการรายการพาไปชอ้ปป้ิงยงัสถานท่ีต่างๆ โดยการเลือกซ้ือของทุกอย่างเป็นเร่ืองการตัดสินใจส่วนตัว

เสมอ  และ ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบทุกการซ้ือของท่าน 

 กระเป๋าลูกคา้ตอ้งยอมรบัในความเส่ียงของกระเป๋าทุกใบของตวัเอง (ท่านสามารถเลือกซ้ือประกนัเพ่ิม เก่ียวกบัสมัภาระกระเป๋า  เพราะสายการ

บินมีก าหนดการจ ากัดความรบัผิดชอบต่อสัมภาระ)  ทางทวัรจ์ะไม่รบัผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าช้า อุบัติเหตุ ท่ีเกิดจากกรณีใดๆ 

ทั้งส้ิน  ซ่ึงลูกคา้ตอ้งเขา้ใจวา่ โดยปกติทุกฝ่าย เช่น คนขบัรถ  มคัคุเทศก ์หรือ หวัหน้าทวัร์  ถึงแมจ้ะพยายามในการดูแลและระวงัเร่ืองสมัภาระ

กระเป๋าเดินทางลูกคา้ 

ผูร้ว่มเดนิทางตกลงปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการเดนิทางน้ีทกุประการและในกรณีมีขอ้พิพาท ใหถ้ือค าตดัสินของผูจ้ดัเป็นท่ีส้ินสุด 

 



 


