
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 13408 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 
 

เสน้ทางคลาสสิค ชวนคุณไปเติมพลงัชีวิต หมู่บา้นโบราณ 500 ปี หมู่บา้นเจินจูฮนันก 800 หลงัคาเรือน ช่วงใบไมผ้ลิบาน 
ไฮไลท ์01-25 เมษายน ร่วมฉลองเทศกาล ดอกซากุระเกาหลี (พอ็ตกตบาน) ทัว่ประเทศ  

โปรแกรม Premium Jeonju Asan Seoul  เกาหลี 5 วนั 3 คืน  ราคาเร่ิม (บาท) 22,900 

เดินทาง 23มีนาคม-มิถุนายน19 สายการบิน PREMIUM AIRLINE กรุ๊ปคณะ 15-25 ท่านต่อคณะ 

ท่ีพกั จดัหอ้งพกั 1 คืน #จงัหวดัชุนชอนนมัโด #จงัหวดัชุนชอนบุกโด ห้องพกั 2 คืน #กรุงโซล หรือ #เมืองอินชอน ระดบั 3 ดาวเกาหลี   

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

อาหาร 
อาหารเชา้@โรงแรม 3 ม้ือ อาหารกลางวนัและค ่า@หอ้งอาหารทอ้งถิ่น 6 ม้ือ เมนูจัดหลากหลายไม่ซ ้ ากนั #หมูไฟบลูโกก  ิ #หมูย่าง
คาลบ้ีไม่อั้น   #ไกตุ๋่นโสม  #BBQบุฟเฟ่ต์ เน้ือหมู เน้ือววั  #อาหารชุดเจินจูฮันชิ #พิเศษ! เมนูอินเตอร์บุฟเฟ่ต์เกาหลี+ขาปูยกัษ์ ฟรี  
น ้ำแร่บนรถวันละ1 ขวด 

 

วนัแรก (-) 
วนัที่สอง  
(-.L.D)    

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต ้– เที่ยวภูเขาจูบกนั  ฟรี ! บตัรนัง่เคเบ้ิลคาร์ข้ึนสู่จุดชมวิวบน
เขาแดดึงซาน อิสระเดินขา้มสะพานคู่รัก  –  เมืองเจินจู เดินเล่นหมู่บา้นพื้นเมืองฮันนก กว่า 800 หลงัคาเรือน ตน้แปะก๊วยที่ปลูก
เป็นแถวตามทางเดินและริมถนน ลิ้มลองเมนูตอ้นรับแขกบา้นแบบพื้นเมือง “ เจินจูฮนัชิ ”   

วนัที่สาม 
(B.-.D) 

ป่ันป่ันป่ัน จกัรยานรัก โรแมนติก ท่ีถนนอุโมงค์แปะก๊วย ตน้สูงเสียดฟ้า ที่ทอดยาวกว่า 1.5 กม – เติมพลงัชีวิตและหลงสู่ยุคโซ
ซอนที่หมู่บา้นโบราณเวอมั 500 ปี เดินชมการใชชี้วิตประจ าวนั ประเพณีวฒันธรรม ความเช่ือ ผ่านผูค้น บา้นสไตล์ฮันนก บา้น
สไตลโ์ซกาจิบ ทางเดินก าแพงหินที่สร้างจากการถมกอ้นหิน คูน ้าไหล  – ฉลองเทศกาลดอกไมบ้าน สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ รวม
บตัรเล่นเคร่ืองเล่นไดไ้ม่จ ากดัรอบ รวมสวนสัตวเ์ปิด 

วนัที่ส่ี ศูนยน์ ้ามนัสนเขม็แดง – ศูนยเ์คร่ืองส าอางเวชส าอาง – เรียนรู้วฒันธรรมการท ากิมจงักิมจิ + แต่งชุดฮนับกแชะถ่ายภาพ – ศูนยฮ๊์อก



(B.L.D) เกต็นามู – ภูเขานมัซานหอคอย N Tower  สายเคเบ้ิล Love Rock Cable - ดิวต้ีฟรี – ยา่นอินซาดอง - ยา่นเมียงดอง 

วนัที่หา้ 
(B.L) 

ศูนยโ์สมเกาหลี – เยี่ยมชมพระราชวงัถ็อกซูคุง –  เดินเลาะถนนเลียบก าแพงหินสีน ้ าตาลเทาสวยงาม – ผ่านถนนเซจอง – ผ่าน
ชมบลูเฮาส์ - แวะซ้ือของฝากติดไมติ้ดมือท่ีศูนยร์วมของพื้นเมือง (ละลายเงินวอน) – สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ 

Itinerary 

โปรแกรม Premium Jeonju Asan Seoul  เกาหลี 5 วนั 3 คืน ราคาเร่ิม (บาท) 22,900 

เดินทาง 23มีนาคม-มิถุนายน19 สายการบิน PREMIUM AIRLINE กรุ๊ปคณะ 15-25 ท่านต่อคณะ 

โปรแกรมท่องเที่ยว  เสน้ทางคลาสสิค ชวนคุณไปเติมพลงัชีวิต  เท่ียวภูเขาจูบกนั  ฟรี ! บตัรนั่งเคเบ้ิลคาร์ข้ึนสู่จุดชมวิวบนเขาแดดึง
ซาน อิสระเดินขา้มสะพานคู่รัก  –  เมืองเจินจู เดินเล่นหมู่บา้นพื้นเมืองฮนันก กว่า 800 หลงัคาเรือน ตน้แปะก๊วยท่ีปลูกเป็นแถวตามทางเดินและ
ริมถนน ลิ้มลองเมนูตอ้นรับแขกบา้นแบบพื้นเมือง “ ฮนัชิ ”  - ป่ันป่ันป่ัน จกัรยานรัก โรแมนติก ท่ีถนนอุโมงคแ์ปะก๊วย ตน้สูงเสียดฟ้า ท่ีทอดยาว
กว่า 1.5 กม – เติมพลงัชีวิตและหลงสู่ยคุโซซอนที่หมู่บา้นโบราณเวอมั 500 ปี เดินชมการใชชี้วิตประจ าวนั ประเพณีวฒันธรรม ความเช่ือ ผ่าน
ผูค้น บา้นสไตลฮ์นันก บา้นสไตลโ์ซกาจิบ ทางเดินก าแพงหินท่ีสร้างจากการถมกอ้นหิน คูน ้าไหล  – ฉลองเทศกาลดอกไมบ้าน สวนสนุกเอเวอร์
แลนด ์รวมบตัรเล่นเคร่ืองเล่นไดไ้ม่จ ากดัรอบ รวมสวนสัตว์เปิด – ท ากิมจังกิมจิ+แต่งชุดฮันบกแชะถ่ายภาพ – ภูเขานัมซานหอคอย N Tower  
สายเคเบ้ิล Love Rock Cable – ดิวต้ีฟรี – ยา่นอินซาดอง – ยา่นเมียงดอง – ศูนยโ์สมเกาหลี – พระราชวงัโบราณ 

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 
 (ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตำรำงกำรบินของสำยกำรบินตำมที่ได้อนุมัติที่นั่งจ้ำกัดในแต่ละวัน จองและจ่ำยก่อนได้สิทธกิ่อน จองหลัง อำจต้องเพ่ิมค่ำต๋ัว ) 

 

ไฮไลทเ์มษายน รว่มฉลองเทศกาล ดอกซากรุะเกาหล ี(พ็อตกตบาน) ทัว่ประเทศ  

#เมืองเจินจู #เมืองอาซาน #เมืองอินชอน #เมืองฮวาซอน #เมืองโคยงั #เอเวอร์แลนด ์#ภูเขานมัซาน #สวนสาธารณะยออิโด #กรุงโซล #เมืองซู
วอน #พอ็ตกตบานสะพร่ังขาวอมชมพูช่วงใบไมผ้ลิที่เกาหลี ใหผู้ค้นไดช่ื้นชมและเป็นสัญลกัษณ์ของวฏัจักรชีวิต เทศกาลดงักล่าวเป็นเวลาแห่ง
การเฉลิมฉลองอยา่งร่ืนเริงใตต้น้ซากุระที่ครอบครัวและญาติมิตรจะมาร่วมปิคนิค เพื่อช่ืนชมความสวยงามของธรรมชาติ   ให้ท่านไดเ้ดินเล่น
และถ่ายรูปและสัมผสัสีสันแห่งดอกพอ็ตกตสีขาวอมชมพู (รายการพิเศษนี.้..ต้องรอพยากรณ์อากาศออก ซ่ึงปกติน่าจะอยู่ที่ 08-22เมษายน) 

โปรดตรวจสอบ อาย ุของหนงัสือเดินทาง ( Passport ) ของผูโ้ดยสาร ว่าจะตอ้งคงมีอายเุหลือ ณ วนัเดินทาง มากกวา่ 6 เดือนข้ึนไป 
และหนงัสือเดินทางเหลือหนา้กระดาษเพียงพอใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจคนไดป้ระทบัตรา หนงัสือเดินทางอยูใ่นสภาพที่ดี (ไม่ช ารุด)  

DAY วันแรก  สนามบินสุวรรณภูม ิ   เชา้ กลางวนั ค ่า 

1 
เจ้าหน้าที่รอตอ้นรับดูแล มอบเอกสาร และอธบิายเพิ่มเติม  (นัดหมายแตล่ะคณะก่อนออก
เดินทาง 3 ชั่วโมงล่วงหน้ากอ่นเคร่ืองออก)   

- - - 

ค่่า หน้าเคาน์เตอร์ สายการบิน ใกล้ประตูทางเข้า  

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

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

การอนุญาตให้ท่านผ่านด่านตรวจคนออกนอกประเทศไทย และ ผ่านด่านตรวจคนเข้าประเทศเกาหลีเพ่ือการท่องเที่ยว เป็น
อ านาจของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้ออกเมืองของประเทศไทยหรือประเทศเกาหลีในการพิจารณาและอนุญาตใหเ้ดินทางออกจาก
ประเทศไทย หรือ ใหพ้  านกัอยูใ่นประเทศกาหลีใตเ้พื่อการท่องเท่ียว ทางผูจ้ดัไม่มีอ  านาจและไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได้ 

หากท่านต้องซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศเพ่ือไปและกลบักรุงเทพฯ 
กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาเดินทางได ้



ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าชา้หรือการเปล่ียนแปลงเวลาของเท่ียวบินหรือการเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง 

 

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

ขอ้แนะน า 
 หากท่านมีปัญหาเร่ืองอาหารกรุณาแจง้ทางผูจ้ดัทราบล่วงหนา้ 
 หา้มน าผลไมแ้ละเน้ือสัตวทุ์กชนิดเขา้ประเทศเกาหลีใต ้หากพบจะตอ้งเสียค่าปรับ 
 เตรียมสัมภาระขนาดกลาง เน่ืองจากโรงแรมที่พกัในเกาหลีไม่มีบริกรช่วย (แนะน า ตลอดทริปจะตอ้งดูแลกระเป๋ายกข้ึนลงห้องดว้ยตวัท่าน

เอง เพื่อป้องกนัหลายกรณีท่ีอาจเกิดข้ึนได)้   
 กระเป๋าทุกใบจะตอ้งฝากใหก้บัทางเจา้หนา้ที่สายการบินดว้ยตวัท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภยัของสายการบิน 
 ทรัพยสิ์นมีค่าและแตกหกัง่าย  เช่น เงิน อญัมณี  อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ กลอ้งถ่ายรูป อุปกรณ์วีดีโอ เอกสารที่แลกเปลี่ยนเป็น

เงินได ้ เอกสารทางธุรกิจ หนงัสือเดินทาง เกบ็ติดตวัเสมอ 

 สนามบินสุวรรณภูมิ  “ ไม่มีการประกาศเรียกลูกคา้ข้ึนเคร่ือง ”  กรุณารอท่ีประตูข้ึนเคร่ืองอยา่งนอ้ย 30 นาที ก่อนเวลาเคร่ืองออก 
 น าเส้ือแจ็คแกต็ติดตวัข้ึนเคร่ืองดว้ย เพราะอากาศอาจจะเยน็และเพื่อการพกัผ่อนท่ีอบอุ่น  (ส าหรับ มือใหม่ หรือ คนกลวัวนัแรกๆ จะ jetlag 

หรืออาการเมาเวลาจากการเปลี่ยนโซนเวลาของโลก แนะน า :  นอนให้มากที่สุด หรือ ทานยาแกเ้มา เพราะมีมีฤทธ์ิท าให้นอนหลบั ไม่ด่ืม
สุราหรือของมึนเมา และด่ืมน ้ามากๆ) 

 

DAY วันที่สอง  สนามบินนานาชาติอนิชอน ประเทศเกาหลใีต้  -  ภูเขาแดดงึซาน – เมืองเจินจู เชา้ กลางวนั ค ่า 

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

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

(อาหารเชา้หรือค ่า ความบนัเทิง ภาพยนตร์ และ เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง และบริการอ่ืนๆ บนเคร่ือง) 

เชา้ ICN Landing  ถึงสนามบินนานาชาติอินชอน หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้   
รถโค๊ชพาท่านขา้มทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพื่อความหวงัในการรวมชาติที่ยาวกว่า  4.42 กม.  มี
ยอดโดมสูง 107 เมตร  ไปยงัจุดหมายปลายทางการท่องเท่ียวของวนัน้ี 

เพื่อใหร้ายการท่องเท่ียวเป็นไปตามก าหนดการ  ทางคณะทวัร์จะออกเดินทางจากสนามบินหลงัเวลาเคร่ืองลง 

http://bit.ly/2NMk5YE


ประมาณ 1.30 ชัว่โมง ท่านท่ีติดสมัภาษณ์ท่ีด่านตรวจคนเขา้เมือง  หากท่านผ่านเขา้เมืองเรียบร้อย ท่านตอ้ง
เดินทางไปพบกบัคณะทวัร์ดว้ยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทางผูจ้ดัได ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

เชา้ วนอุทยานจังหวัดแดดึงซาน  (Daedunsan Mountain) มีความสูงกว่า 878 เมตร เป็นภูเขา 2 ลูกที่เอนเขา้หากนั จึงเรียก
ภูเขาแห่งน้ีว่า “ ภูเขาจูบกนั “ และมีส่ิงท่ีน่าสนใจมากมาย เหมาะแก่การเดินชมธรรมชาติ โดยเฉพาะการมาเป็นคู่คู่  เพราะ
ตลอดเส้นทางการเดินขา้มสะพานความรัก เราจะไดช้มความงามของหินที่มีรูปร่างและช่ือเรียกต่างๆ กนัไป ช่วงใบไมเ้ปลี่ยน
สี ชาวเกาหลีนิยมมาเท่ียวกนัไม่แพภู้เขาส่ีฤดูโซรัคซาน   อีกทั้งทุกเดือนส่ียงัเป็นจุดท่ีนักท่องเท่ียวนิยมมาเดินชมซากุระกนั  
(ฟรี ! รวมค่าข้ึนเคเบ้ิลคาร์ข้ึนสู่จุดชมวิวของภูเขาแห่งน้ี  สงวนสิทธ์ิไม่ทอนเงินคืนค่าบัตร กรณีหากสภาพอากาศไม่
เอ้ืออ านวย หรือ ปิดงดให้บริการจากสถานที่ ) 

เที่ยง เมนูหมูไฟหรือบลูโกก ิ เป็นเน้ือหมูสไลดห์มกัซอสคนัจงัและเคร่ืองปรุงรส ผดัยา่งขลุกขลิกบนกะทะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บ่าย พาเที่ยว เมืองจอนจู #Jeonju เมืองที่เต็มไปดว้ยศิลปินระดับชั้นครูของเกาหลี และยงัคงรักษาวิถีชีวิตความเป็นอยู ่
วฒันธรรมอนัเป็นเอกลกัษณ์ของเกาหลีไดอ้ย่างดีเยี่ยม  อีกทั้งยงัเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงดา้นอาหารพื้นบา้นท่ีเป็นขา้วกบัผัก
เรียกว่าบิบิมบบั และฮันจิ ซ่ึงเป็นกระดาษสาโบราณ   ส ารวจมนต์เสน่ห์ของผูค้น วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ประวติัศาตร์และ
วฒันธรรมอนัเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศเกาหลีใต ้กบัเมืองเอกลกัษณ์ “ จอนจู (Jeonju) “ พาท่านเดินยอ้นเวลากลบัไปใน
อดีตกว่า 100 ปี สถานท่ีท่ีมีจริงและสัมผสัไดจ้ริง กบัหมู่บา้นพื้นเมืองเกาหลีโบราณ Hanok กว่า 800 หลงัเรือน โดยผูค้นยงัคง
อนุรักษป์ระเพณีวฒันธรรมผ่านศูนยต่์างๆ เช่น ศูนยว์ฒันธรรมพื้นเมือง สวนประสบการณ์ชีวิต พิพิธภณัฑเ์หลา้พื้นเมือง  หอ
การแสดงงานศิลปะหตักรรม ศูนยส์มบติัเจินจู  เคียงกีจอน และโอมกแด และยงัเป็นสถานที่ถ่ายหนงัมากมาย   และยงัเต็มไป
ดว้ยตน้แปะก๊วยที่ปลูกเป็นแถวตามทางเดินและริมถนนว่าเกี่ยวขอ้งกบัความเคารพท่ีชาวเมืองมีต่อท่านขงจ้ือ เพราะว่าขงจ้ือ
มกัจะสัมผสัตน้แปะก๊วยดว้ยความรักและหวงัว่าลูกศิษยข์องเขาจะมีความซ่ือตรงเหมือนล าตน้ของต้นแปะก๊วยและท า
ประโยชน์ให้แผ่นดินเหมือนเม็ดแปะก๊วยท่ีน าไปท าสมุนไพรได้  ยิ่งช่วงฤดูใบไมร่้วง สีเหลืองทองสดใสของใบไม้จะ
สวยงามยิง่ หลงัจากท่องเท่ียวกนัดว้ยความประทบัใจแลว้ ไม่ใช่แค่รูปภาพและความทรงจ าเท่านั้นท่ีท่านสามารถเก็บกลบัมา
ได ้ของฝากและของท่ีระลึกกย็งัเป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีเป็นเคร่ืองเตือนความทรงจ าดีๆ ท่ีท่านมีให้กบั Jeonju  ซ่ึงมีส่ิงของที่ระลึก
มากมายหลายประเภทใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ     



ค ่า ลิ้มลองเมนูต้อนรับแขกบ้านสไตล์พื้นเมือง “ เจินจูฮันชิ ”  อาหารชุดเกาหลีส าหรับตอ้นรับแขกบา้น เป็นส าหรับ
อาหารที่ประกอบไปดว้ยกบัขา้วถว้ยเลก็ๆ หลากหลายชนิดและประเภทที่จัดเตรียมให้ไดเ้ลือกชิมและทานคู่กบัขา้วสวยหุง  
ถือเป็นอาหารเพื่อสุขภาพและอายทุี่ยนืยาวเพราะครบคุณค่าทางโภชนา โดยใชว้ตัถุดิบตามฤดูกาล 

 หลงัจบรายการท่องเท่ียว พาท่านเดินทางเขา้ท่ีพกัเช็คอิน 
โรงแรมท่ีพกั 1 คืน ท่ี โรงแรม......... #จงัหวดัชุนชอนนมัโด #จงัหวดัชุนชอนบุกโด ( 3 ดาวเกาหลี ) 

 
 
 

DAY วันที่สาม   เมอืงอาซาน – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – จังหวัดเคียงกีโด  กรุงโซล เชา้ กลางวนั ค ่า 

3  x - x 

เชา้  รับประทานอาหารเช้า แบบอเมริกนัเกาหลชุีด หรือ เซม ิที่ ห้องอาหารโรงแรม 
เดินทางสู่เมืองอาซาน เมืองแห่งความสุขและ อายยุนืยาว มีช่ือเสียงเร่ืองบ่อน ้าร้อนและเป็นเมืองแห่งสปา 

 ป่ันป่ันป่ัน จกัรยานรัก หรือ เดินเล่น ชมแชะรูป โรแมนติกท่ี ถนนอุโมงค์แปะก๊วย (สีเขียวในฤดูใบไมผ้ลิและฤดู
ร้อน สีเหลืองทองในฤดูใบไมร่้วง)  ตน้สูงเสียดฟ้า ท่ีทอดยาวกว่า 1.5 กม  ซ่ึงตั้งอยู่บริเวณของคูคลองเคียวกีชอน ในช่วงฤดู
ใบไมผ้ลิ บริเวณน้ีจะเตม็ไปดว้ยทุ่งดอกสีเหลืองของตน้เรฟ  ในช่วงฤดูใบไมร่้วง ใบของตน้จิงโก๊ะ หรือ ตน้แปะก๊วยที่อายุ
หลายสิบปี จะเปลี่ยนใบเป็นสีทองสุดสวยงดงามยิ่ง  มีสีสันของดอกไมต้ามฤดูกาลให้ไดช่ื้นชมกนั ตลอดทางเดินยงัมีงาน
ศิลปะมา้นัง่ หรือ งานศิลปะสร้างสรรคน่์ารักน่ารักไวใ้หช่ื้นชม เพราะ ท่ีน่ีมีศูนยว์ฒันธรรมตั้งอยู ่เรายงัสามารถเดินทอดน่อง
ลงสะพานไปชมนกอพยพที่มารวมตวักนัในแต่ละฤดูกาล (ฟรี ! จักรยานของสถานที่ ขออภัย หากมีจ านวนจ ากัดในการ
ให้บริการ หรือ ทางสถานที่งดให้บริการนี)้ 

 
 

เติมพลงัชีวิตและหลงสู่ยคุโซซอนที่ หมู่บ้านพ้ืนเมืองโบราณเวอมั ในสมยัโชซอนเม่ือประมาณ 500 ปีก่อน หมู่บา้นแห่ง
น้ียงัมีชาวบา้นในปัจจุบนัใชชี้วิตอาศยัอยู่ประมาณ 80 กว่าหลงัคาเรือน  เป็นที่ให้ประสบการณ์สัมผสัการใชชี้วิต ประเพณี
วฒันธรรม ของคนพื้นเมือง ผ่านบา้นสไตลฮ์นันก บา้นสไตลโ์ซกาจิบ ทางเดินก าแพงหินท่ีสร้างจากการถมกอ้นหิน ที่เราเห็น
อยูบ่นเกาะเจจู  หรือ ลองนัง่โลชิ้งชา้ลอยฟ้าแบบโบราณ เพื่อสูดอากาศบริสุทธ์ิสดช่ืนเต็มปอด หมู่บา้นพื้นเมืองเวอมัยงัเป็น
สถานที่ถ่ายท าภาพยนตแ์ละละครต่างๆ ที่เป็นที่รู้จกักนัดี เช่น ภาพยนตร์ “เทกึกกี”    

 
 
 
 
 
 
 



 
 

อสิระอาหารกลางวนั ให้ท่านได้เลือกซ้ือเลือกทานสบายสบายแบบกันเอง กบั เมนูพื้นบา้นของหมู่บา้นเวอมั เป็น
เมนูกบัขา้วท่ีปรุงโดยฝีมือ คุณปู่ คุณย่า คุณแม่ คุณพ่อ โดยใชว้ตัถุดิบธรรมชาติท่ีปลูกกนัเอง เลี้ ยงกนัเอง แบบเศรษฐกิจ
พอเพียง  ไดร้สชาติความสด อร่อย ปลอดสารพิษเหมือนกบั Farm to The Table  

บ่าย #สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  “ ดิสนียแ์ลนด์เกาหลี ”  Everland สวนเปิดในหุบเขาท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของ
ประเทศ มี Festival World จะประกอบไปดว้ย Global Fair, American Adventure, Magic Land, European Adventure และ 
Equatorial Adventure และ Zootopia ท่านสามารถปล่อยความแก่และเติมเตม็ความสุขของท่านดว้ยบตัร Special Pass Ticket 
สนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นต่างๆ  ซ่ึงท่านสามารถเลือกเล่นเคร่ืองเล่นได้ไม่จ ากดัรอบ  ไม่ว่าจะเป็นทีเอ็กเพรส รถไฟเหาะ 
หนอนสะบดั ชาร์ป โรงหนงัสามมิติ บา้นผีสิงหมุน ตีลงักาสองตลบ ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ที่น่ี ชมความ
น่ารัก ของหมีที่สามารถส่ือสารกบัคนขบัไดอ้ยา่งดี  คร้ังแรกของโลก !  เปิดโลกสวนสัตวเ์ปิดที่ Lost Valley กบัรถบสัสะเท้ิน
น ้ าสะเท้ินบก และอื่นๆ  นอกจากน้ีท่านยงัสามารถชอ้ปป้ิงในร้านคา้ของท่ีระลึก  ชมเทศกาลดอกไมบ้าน ซ่ึงผลดัเปลี่ยน
หมุนเวียนตามฤดูกาล เช่น ฤดูร้อนจะเป็นดอกกุหลาบและดอกลิลลี่บาน ฤดูใบไมผ้ลิจะเป็นดอกทิวลิปบาน ฤดูใบไมร่้วงจะ
เป็นดอกเบญจมาศบาน  ขบวนพาเหรดตามวนัเวลา    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า เมนูหมูย่างคาลบี #KALBI  อาหารพื้นเมืองเกาหลีป้ิงยา่งท่ีเลื่องช่ือและรู้จกักนัดีทัว่โลก  

หลงัจบรายการท่องเท่ียว พาท่านเดินทางเขา้เช็คอิน  โรงแรมท่ีพกั 2 คืน พกัผ่อนกนัท่ีโรงแรม  Incheon 

Grand Palace, Seoul  Galaxy, Bridge, Co.op city  ( 3 ดาวเกาหลี ) หรือเทียบเท่า  
 

DAY วันที่สี่   กรุงโซล  เชา้ กลางวนั ค ่า 

4  x x x 

เชา้  รับประทานอาหารเช้า แบบอเมริกนัเกาหลชุีด หรือ เซม ิที่ ห้องอาหารโรงแรม 
 เมืองหลวงกรุงโซล ท่ีมีประชากรถึง 1 ใน 4 ของประเทศ  มีตึก 63 ชั้น ตึกท่ีสูงท่ีสุด  มีแม่น ้ าฮันไหลผ่านใจกลางเมืองหลวง

ของกรุงโซล   งานนวตักรรมวิจยัช้ินใหม่ล่าสุดของเกาหลีท่ีโด่งดงั ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี  
เพื่อช่วยผูท้ี่มีปัญหาเร่ืองไขมนัอุดตนัในเส้นเลือด คลอเรสเตอรอลในเลือดสูง ไขขอ้เส่ือม หรือ การไหลหมุนเวียนของเลือด  
เป็นตน้ กว่าจะมาท าเป็นน ้ามนัสนสกดัได ้1 แคปซูล ตอ้งใชใ้บสนเขม็แดงประมาณ 2.7 ก.ก.  แนะน าใหทุ้กท่านเลือกซ้ือเป็น
ของฝากสุขภาพเพื่อตวัท่านเองและคนที่ท่านรักหรือคนที่ท่านเคารพ  เพราะเป็นสารอาหารธรรมชาติ ที่วิจัยจากโรงพยาบาล

ชั้นน าในเกาหลีแลว้ว่า ไม่มีผลขา้งเคียง ที่ ศูนย์น้่ามันสนเข็มแดง  



ผูห้ญิงชาวเกาหลีทั้งสาวทั้งไม่สาว ลว้นใหค้วามส าคญักบัเร่ืองผวิหนา้ค่อนขา้งมาก ให้ท่านได ้ฟังค าแนะน าการ
ดูแลผิวพรรณ จากผูช้  านาญการ กลุ่มบ ารุงผิวพื้นฐาน Skin Care ที่ ศูนย์ผลิตภัณฑ์ความงาม เคร่ืองส่าอางเวชส่าอาง  
และใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือคอสเมติกหลากยีห่อ้คุณภาพท่ีไม่มีจ าหน่ายในทอ้งตลาดทัว่ไป 

 
 
 

ครบสูตร....เรียนรู้วัฒนธรรมการท่ากิมจังหรือร่วมการท่ากิมจิและประสบการณ์การแต่งกายชุดฮันบก (Gimji 

Making & Wearing Hanbok Experience Course) กิมจิจดัว่าเป็นเคร่ืองเคียงประจ าโต๊ะส าหรับอาหารเกาหลีทุกม้ือก็ว่าได ้
คู่กบัขา้วสวยร้อนๆ กิมจิเป็นอาหารประเภทหมกัดอง ที่มีคุณค่าทางอาหารสูงชนิดหน่ึง มีรสชาติที่เป็นเอกลกัษณ์  ให้ท่านได้

ประสบการณ์การเรียนรู้และเทคนิคการท ากิมจิร่วมกนักบัเพื่อนๆ และ ครอบครัว ขอเชิญชวนท่านแต่งชุดพ้ืนเมือง
เกาหลี “ ฮนับก “ พร้อมพร้อตต่างๆ เพื่อ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกบัฉากเกาหลีเก๋ไก๋กบัท่าแอคต้ิงตามไอเดีย  ให้ท่านได้
ถ่ายทอดความงามและความอ่อนชอ้ยของวฒันธรรมเกาหลี เพราะ ฮนับก เป็นเคร่ืองแต่งกายประจ าชาติเกาหลีที่ที่สวมใส่ใน
ชีวิตประจ าวนัเป็นเวลาพนัปีมาแลว้   ก่อนที่วฒันธรรมการแต่งกายแบบตะวนัตกจะไดเ้ขา้มาในเกาหลี   แต่ในปัจจุบนัชุด
ประจ าชาติฮนับก จะใชส้วมเฉพาะในโอกาสพิเศษต่าง ๆ เช่น งานมงคลสมรส วนัข้ึนปีใหม่ วนัขอบคณุพระเจา้ 

เที่ยง บุฟเฟ่ต์อร่อยล า้ !!!  เมนูบาร์บีควิป้ิงย่างสไตล์เกาหล ีไม่ว่าจะเป็นเน้ือหมู เน้ือววั เน้ือไก่ และของทานเล่น 

บ่าย เยี่ยมชมสินค้าท่ีชาวเกาหลีนิยมบริโภคเพื่อดูแลสุขภาพตับ  ที่ ศูนย์ฮ๊อกเก็ ตนามู ตน้ไมฮ๊้อกเก็ตนามูชนิดน้ี
เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะและระดบัสูงเหนือน ้ าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพนัธ์ุฮ๊อกเก็ตน้ี..ชาว
เกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกท าลายจากการด่ืม
แอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหารและยา ชาวเกาหลีเรียกว่า มนัคือเพื่อนที่ดีในการด าเนินชีวิต ! 

พาท่านขึ้นภูเขานัมซาน #Namsan – ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงและอิสระถ่ายรูปคู่หอคอย N 
Tower เป็น 1 ใน 17 หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลก  สูงถึง 480 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเล สถานท่ีละครหนังเกาหลี
หรือหนงัไทยสไตล์เกาหลีมาถ่ายท ากนั (ความเช่ือ: เตรียมแม่กุญ  แจลูกกุญแจเพื่อไปล็อคกุญแจคู่รัก ณ Love Rock Cable  
ซ่ีงเช่ือกนัว่า ถา้ใครข้ึนมาคลอ้งกุญแจและโยนลูกกุญแจท้ิงไป คู่รัก คู่ครอบครัว คู่เพื่อน คู่พี่น้อง คู่มิตรนั้นจะมีความรักท่ี
ย ัง่ยนืหรือไม่มีใครมาพรากจากกนัได)้  (ค่าบตัรลิฟท์ขึน้สู่จุดชมวิวบนหอคอย  ไม่รวมไว้ในค่าทัวร์)     

ย่่าย่านอินซาดอง ได้ช่ือว่า  " ถนนแห่งแอนติค "  ชาวต่างชาติที่พ  านักในกรุงโซลให้ฉายาว่า “ แมร่ีแอลลี่ “ หรือ 
ตรอกแมร่ี ท่านจะคน้พบความเก่าแก่ท่ีผสมอารยธรรมสมยัใหม่ในเมืองหลวง ร้านแกลอร่ี ร้านศิลปะพื้นเมือง ร้านขายวตัถุ
โบราณ  ร้านอาหารพื้นเมืองท่ีเลื่องช่ือ  ร้านชาพื้นเมือง โบราณท่ีมีช่ือเสียง  ร้านสะสมแสตมป์  ร้านเซรามิค  ร้านไอศรีม และ
โพจงัมาซาเกาหลี 

เพลิดเพลินกับการช้อปป้ิง ณ  ห้างปลอดภาษี  ดิวตี้ฟรี (ปัจจุบันเป็นที่นิยมมากของชาวเกาหลีและต่างประเทศ 
โดยเฉพาะชาวจีน  เพราะ ดิวต้ีฟรีประเทศน้ี มีถึง 5 บริษทัยกัษใ์หญ่ที่แข่งขนักนั)  มีสินคา้แบรนด์เนมน าเขา้จากต่างประเทศ

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1


มากมายหลากหลายชนิด ท่ีมีความทนัสมยัในโลกแฟชัน่ รวมทั้งสินคา้แบรนด์เกาหลียอดนิยมท่ีชาวเกาหลี ชาวจีน และชาว
ญ่ีปุ่ น  ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผา้ กระเป๋า แว่นตา เคร่ืองส าอาง น ้าหอม หมวก รองเทา้  เคร่ืองประดบั เป็นตน้ 

เยน็ มื้อพิเศษ !  อินเตอร์บุฟเฟ่ตเ์กาหลีหลากประเภท ท่ีมีใหเ้ลือกทั้งอาหารสไตล์ฝร่ัง อาหารญ่ีปุ่ น อาหารเกาหลี อาหาร
จีน  ทั้งสด ทั้งน่ึง ทั้งป้ิง ทั้งทอด ทั้งย่าง ทั้งสเต็ก ทั้งแบบซูซิ แบบซาซิมิ ปรุงโดยเหล่าพ่อครัวแม่ครัวมืออาชีพ พร้อมของ

หวาน ของอร่อยประจ าวัน และเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลลกอฮอล์ ไอศกรีม เคก้  เป็นตน้  พิเศษ ! บริการขาปูยักษ์เกาหลี 
SnowCrab  แบบไม่อั้น   

หลงัอาหารค ่า ย่่าย่านเมียงดอง " ถนนแฟชั่นกรุงโซล "   มีหา้งบูติกหลากยีห่อ้ตั้งแต่แบรนดเ์นมต่างชาติถึงเกาหลี ร้านเส้ือผา้มีสไตล์
หอ้งเลก็ๆ  ร้าน Creative Lifestyle  ร้านรองเทา้กีฬา  ร้านท าผม ร้านคอสเมติก  ร้านกาแฟ ร้านไอศครีม ร้านขนม  ปัจจุบนั
ยงัเป็นแหล่งรวมร้านอาหารขายบนรถเขน็ Food Truck ที่ก  าลงัเป็นที่นิยมส าหรับคนรุ่นใหม่  ไม่ว่าจะเป็นของคาว ของหวาน 
หลากรูปแบบ ใหเ้ราเลือกตดัสินเอง ว่าร้านไหนเดด็ ร้านไหนโดนใจ 

 หลงัจบรายการท่องเที่ยว พาท่านเดินทางกลบัท่ีพกั 
 

DAY วันที่ห้า  กรุงโซล  - สนามบนินานาชาติอนิชอน – กรุงเทพฯ เชา้ กลางวนั ค ่า 

5  x x - 

เชา้  รับประทานอาหารเช้า แบบอเมริกนัเกาหลชุีด หรือ เซม ิที่ ห้องอาหารโรงแรม 
ทุกท่านจะไดรู้้จกัสมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแห่งมวลสมุนไพร  เพราะเกาหลีใตเ้ป็นประเทศท่ีมีการผลิต
โสมเกาหลีท่ีมีคุณภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลก  ท่ี ศูนย์โสมเกาหลี  ซ่ึงใครใครท่ีไดม้าเท่ียวกจ็ะช่ืนชอบหาซ้ือเป็นของ
ฝากเพราะราคาที่ถูกว่าเมืองไทยและคุณประโยชน์นานัปการ เช่น ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด 
ช่วยท าใหจิ้ตใจสงบและเพิ่มพละก าลงัโดยส่วนรวม  สรรพคุณทางการแพทย ์ช่วยบ ารุงหัวใจ ป้องกนัโรคหัวใจขาดเลือด 
เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง    

เยี่ยมชมพระราชวังถ็อกซูคุง ซ่ึงมีส่ิงก่อสร้างท่ีน่าชมเป็นอนัมาก เช่น ประตูหลกัแทฮันมุน (Daehangmun Gate) พระที่

นัง่ชุงวาจอนและทอ้งพระโรง และซกโชจอน (Soekjojeon) อนัเป็นส่ิงก่อสร้างแบบตะวนัตกแห่งเดียวในบรรดาพระราชวงั
ต่างๆ ในเกาหลี ซกโชจอนแห่งน้ีเป็นท่ีตั้งของพิพิธภณัฑพ์ระราชวงั (มค่ีาใช้จ่ายเพ่ิม) ซ่ึงเป็นท่ีเก็บส่ิงของท่ีใชใ้นพระราชวงั

ในสมยัราชวงศโ์ชซอน พาท่านเดินเลาะถนนเลียบกา่แพง หินสีน ้าตาลเทาสวยงาม (Stonewall Street) ขา้งพระราชวงั  ที่
ข้ึนช่ือเร่ืองความสวยงามและโรแมนติกสายหน่ึงในกรุงโซล  สองขา้งทางของถนนแห่งน้ีจะเรียงรายไปดว้ยตน้กิงโกะ 
(แปะก๊วย) ที่ปลูกไวเ้ลียบไปกบัความโคง้ของเส้นถนน  ภายในถนนแห่งน้ี ยงัเป็นท่ีตั้งของโรงละคร โบสถ์ พิพิธภณัฑ์ศิลปะ 
และรูปป้ัน 3 มิติ จางดอกแด (Jangdockdae) อยู่ตรงบริเวณลานน ้ าพุหน้าพิพิธภณัฑ์ศิลปะแห่งกรุงโซล  ในช่วงใบไมร่้วง 
ถนนแห่งน้ีจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสะพร่ัง  นั่งรถผ่านถนนสายส าคัญเช่นถนนใจกลางเมือง “เซจองโนะ” และถนนที่มกีารเปิด
ปิดเป็นเวลา-สถานที่ตัง้ท าเนียบและบลเูฮาท์หรือบ้านประจ าต าแหน่งประธานาธิบดี     

เที่ยง  เมนูเปิบพสิดาร-ไก่ตุ๋นโสม อาหารวงัในสมยัก่อน เช่ือกนัว่าบ ารุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตวั ในหมอ้ดินร้อน   
บ่าย แวะซ้ือของฝากติดไม้ติดมือที่ศูนย์รวมของพื้นเมือง (ละลายเงินวอน)  ก่อนอ าลาเกาหลี  แวะซ้ือของฝากติดไม้ติด

มือท่ีศูนยร์วมของพื้นเมือง (ละลายเงินวอน)  สาหร่ายหลากรูปแบบ หลากรสชาติ ขนมอร่อยต่างๆ ซีเรียลช็อคโก กาแฟ 



กระดูกมา้เจจูโด  ขนมโสม ชาโสม เคร่ืองส าอางโสม หมอนสุขภาพ  กิมจิ  เป็บโปโร้ (ป๊อกกี้ เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) 
ของใชใ้นบา้น ลูกบอลซักผา้  เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ของที่ระลึก เป็นตน้  

เยน็.....ข้ึนอยูก่บัวนัและเวลาท่ีเดินทาง  เหินฟ้ากลบักรุงเทพฯ 
ออกเดินทำงโดยสำยกำรบิน Korean Air, Asiana Airlines , บินประมำณ 5 ช.ม.  
(อำหำรค่้ำ ภำพยนตร์ และ เครื่องด่ืมบนเครื่อง และบริกำรอื่นๆ บนเครื่อง)  

ค ่า.....เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ
รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากผูจ้ดัอีกคร้ังหน่ึง   สงวนสิทธิในเร่ืองเที่ยวบินและตารางบินสายการบิน ราคา และ รายการ 
เปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนได ้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี เน่ืองจาก
เป็นการช าระค่าทวัร์ในลกัษณะเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ เช่น ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระท าที่
ส่อไปในทางผิดกฎหมาย  เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ   ไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่เท่ียวบางรายการ เป็นตน้ 
ขอบคุณท่ีมำของภำพดีดีจำกกำรสถำนที่ต่ำงๆ และกำรท่องเที่ยวเกำหลี  www.visitkorea.co.kr ภำพทั งหมดที่แสดงใช้เพื่อประกอบควำมเข้ำใจ 

 

เมนูอาหารทัวร์ส าหรับคณะ (ภาพและค าอธิบายอาหารที่แสดงใชเ้พื่อประกอบความเขา้ใจ) 
เมนูบาร์บีคิวไฟหรือบลูโกกิ เสริฟเป็นชุดกะทะ ส าหรับ 4 ท่าน/โต๊ะ เป็นอาหารดั้ งเดิมของ
คาบสมุทรเกาหลี ก่อนเมนูคาลบี โดยน าเน้ือหมูสไลดห์มกัซอสคนัจงัและเคร่ืองปรุงรสต่างๆ เม่ือน ามาปรุง
จะมีรสออกหวานนุ่ม  เวลาทาน น ามาผดัย่างขลุกขลิกกบัซุปบลูโกกิบนกะทะแบนพร้อมผกักะหล ่าและ
เส้นจนัทน์ โดยจะมีลกัษณะออกเป็นแบบน ้าขน้ เพื่อเป็นน ้าซุปไวค้ลุกคลิกทานกบัขา้ว เสริฟพร้อมขา้วสวย
ร้อนและเคร่ืองเคียงต่าง ๆ ประจ าวนัคู่โต๊ะ  
เมนูต้อนรับแขกสไตล์พ้ืนเมือง “ เจนิจูฮันชิ ”  ส าหรับ 4 ท่าน/โต๊ะ อาหารชุดเกาหลีตอ้นรับแขก
บา้นในสมยัราชวงศโ์ซซอน เป็นต ารับอาหารท่ีใหคุ้ณค่าทางสารอาหารมีรสชาติและกลิ่นท่ีเป็นเอกลกัษณ์ 
มีแคลลอร่ีต ่าโดยใชคุ้ณสมบติัของอาหารจานเด่ียวอย่างเป็นประโยชน์ที่สุดตามฤดูกาลและทอ้งที่ จึงให้
คุณค่าความลงตวัในรสชาติ มีกบัขา้วถว้ยเลก็ๆ หลากหลายชนิดและประเภทท่ีจัดเตรียมให้ไดเ้ลือกชิมและ
ทานคู่กบัขา้วสวยหุง  ถือเป็นอาหารเพื่อสุขภาพและอายทุี่ยนืยาวเพราะครบคุณค่าทางโภชนาการ   

เมนูหมูย่างคาลบี เสริฟไม่อั้น ส าหรับ 4 ท่าน/โต๊ะ อาหารพื้นเมืองเกาหลีท่ีเลื่องช่ือและรู้จักกนัดีทัว่
โลก มีรสชาติออกหวาน นุ่มและกลมกล่อม น าเน้ือหมูสต็กหรือหมูช้ินหมกั ป้ิงย่างบนกะทะ และตดัเป็น
ช้ินพอค า ห่อทานกบัผกักาดเขียวแบบเม่ียงค าไทย  โดยใส่น ้าจ้ิมเตา้เจ้ียว (เคร่ืองจ้ิมหมกั ท่ีช่วยชูรสอย่างดี) 
ตามดว้ยขา้วสวยร้อนเลก็นอ้ย  อยา่ลืม ! ทานเคร่ืองเคียงต่างๆ เพื่อความสมดุลในการทานแบบหยินหยาง 
และ น ้าซุปประจ าวนั  

เมนูเปิบพิสดาร-ไก่ตุ๋นโสม  เสิร์ฟท่านละ 1 ตวั ในหมอ้ดินร้อน อาหารวงัในสมยัก่อน ตั้งแต่สมยั
ราชวงศโ์ซซอน เช่ือกนัว่าบ ารุงและเสริมสุขภาพ  โดยใชไ้ก่ที่มีอายวุยัรุ่น ภายในตวัไก่จะมีขา้วเหนียว ราก
โสม พุทราแดงและเคลด็ลบัในการตุ๋นเพื่อใหร้สชาติกลมกล่อม เน้ือไก่นุ่มและยอ่ย  เสริฟพร้อมเคร่ืองเคียง
คู่โต๊ะ เช่น กกัตุกีหรือหวัไช่เทา้หมกัดอง หรือ กิมจิหมกัดอง และ เหลา้โสม เป็นตน้  
บุฟเฟ่ต์อร่อยล้่า!!!  เมนูบาร์บีคิวปิ้งย่างสไตล์เกาหลี  กินไม่อั้น ส าหรับ 4 ท่าน/โต๊ะ   กับ
หลากหลายสไตลข์องเน้ือหมู ไม่ว่าจะเป็นแบบติดมนัสันคอ แบบสามชั้น แบบหมกัหวาน  เพิ่มเติมบริการ
เน้ือววั เน้ือไก่ ไส้กรอก แฮม เห็ด  อีกทั้ง ขา้วสวยหุง น ้าซุปสาหร่ายมิยกกุก สลดั กิมจิ ใบผกักาดเขียวซังซู 
เคร่ืองปรุงน ้าจ้ิมเตา้เจ้ียว (เคร่ืองจ้ิมหมกั ท่ีช่วยชูรสอย่างดี)  ของทานเล่น เช่น ขา้วเหนียวต๊อกโป๊ะกี้  ของ
หวาน และ เคร่ืองเคียงต่างๆ ใหล้ิ้มลองกนั  



มื้อพิเศษ !  อินเตอร์บุฟเฟ่ต์เกาหลีหลากประเภท ท่ีมีให้เลือกทั้งอาหารสไตล์ฝร่ัง อาหารญ่ีปุ่ น 
อาหารเกาหลี อาหารจีน  ทั้งสด ทั้งน่ึง ทั้งป้ิง ทั้งทอด ทั้งยา่ง ทั้งสเตก็ ทั้งแบบซูซิ แบบซาซิมิ ปรุงโดยเหล่า
พ่อครัวแม่ครัวมืออาชีพ พร้อมของหวาน ของอร่อยประจ าวนั และเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลลกอฮอล์ ไอศกรีม 

เคก้  เป็นตน้  พิเศษ ! บริการขาปูยักษ์เกาหลี SnowCrab  แบบไม่อั้น    
 

Price & Conditions  

ราคานี้เป็นราคาส่าหรับนกัท่องเทีย่วชาวไทยหรือผู้ถอืหนงัสือเดนิทางไทยเท่านั้น (นักทอ่งเที่ยวต่างประเทศ โปรดเชค็)  

โปรแกรม Premium Jeonju Asan Seoul  เกาหลี 5 วนั 3 คืน ราคาเร่ิม (บาท) 22,900 

เดินทาง 23มีนาคม-มิถุนายน19 สายการบิน PREMIUM AIRLINE กรุ๊ปคณะ 15-25 ท่านต่อคณะ 
 

 เดินทางขั้นต ่าปกติ  15  ท่านผูใ้หญ่ (ที่นั่งจ  ากดั จองและจ่ายก่อนไดสิ้ทธิก่อน จองหลงั อาจตอ้งเพิ่มค่าตัว๋)  
 หากต ่ากวา่ก าหนด อาจจะไม่มีหัวหน้าทวัรและอาจตอ้งมีการเปลี่ยนแปลงราคา  หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้

คณะเดินทางได ้ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค ์

 สงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนราคาเพิ่ม หากมีการปรับขึ้นของภาษีน ้ ามนัหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน คิดอตัรา ณ วนัที่ 29/01/19 

 สงวนสิทธิในเร่ืองเที่ยวบินและตารางบิน ราคา และ รายการ เปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนได ้ โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า 

ในกรณีทีไม่ใชต้ัว๋กรุป๊แตต่อ้งการจอยทวัร ์คิดท่านละ 10,900 บาท 

เด็ก 2-7 ปี :  หอ้งพกั = ผูใ้หญ่ 2 + เด็ก 1 ไม่มีเตยีง |  เด็ก 8-12 ปี  หอ้งครอบครวั 

ทารก หมายถึง ผูโ้ดยสารที่มีอายตุ  ่ากว่า 24 เดือน ณ วนัที่เดินทางไปและวนัเดินทางกลบั กรุณาติดต่อเพื่อขอราคาพิเศษ 
เดก็ทารกสามารถเดินทางโดยนัง่บนหนา้ตกัของผูใ้หญ่  โดยอนุญาตใหเ้ดก็ทารกหน่ึงคนต่อผูใ้หญ่สองคนเท่านั้น และหา้มมิใหน้ ารถเขน็เดก็ หรือ
ท่ีนัง่ส าหรับเดก็ข้ึนบนเคร่ืองบิน จ านวนเดก็ทารกต่อเท่ียวบินถกูจ ากดัไวเ้พื่อความปลอดภยั และสายการบินสามารถปฏิเสธการน าเดก็ทารก
เดินทางไปกบัท่าน  ส่วนผูจ้ดั เราค านึงถึงความปลอดภยัและเพื่อสร้างความสุขแก่คณะผูเ้ดินทาง 
ผูทุ้พลภาพ/มีปัญหาดา้นสุขภาพหรืออยูใ่นภาวะเจ็บป่วย ขอใหแ้จง้ผูจ้ดัก่อนซ้ือทวัร์ เพื่อเชค็กบัทางสายการบินและผูใ้หบ้ริการ  เพราะอาจไม่
อนุญาตใหใ้ชอุ้ปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ ข้ึนเคร่ืองบินได ้ เข่นน ้ายา เขม็ฉีดยา เคร่ืองใชแ้บตเตอร่ี หรือ เคร่ืองหายใจ  
สตรีมีครรภ ์ขอใหแ้จง้ผูจ้ดัก่อนซ้ือทวัร์  เพื่อเชค็กบัทางสายการบินและผูใ้หบ้ริการ   โดยทัว่ไป 
-อายคุรรภไ์ม่ถึง 27 สัปดาห์ : ตอ้งลงนามยนิยอมในเอกสารจ ากดัขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน เม่ือท าการเชค็อินเพื่อแสดงความ
ยนิยอมไม่ท าการเรียกร้องใดๆ ต่อสายการบิน 
-อายคุรรภใ์นช่วงสัปดาห์ท่ี 28 สัปดาห์ ถึง 34 สัปดาห์ : แสดงใบรับรองแพทย ์ ยนืยนัสัปดาห์ท่ีตั้งครรภแ์ละก ากบัวนัท่ีไม่เกินสามสิบ (30) วนันบั
จากเที่ยวบินขาออกที่ก  าหนดหรือเที่ยวบินขาเขา้ที่ก  าหนด  และตอ้งลงนามยนิยอมในเอกสารจ ากดัขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน  เม่ือ
ท าการเชค็อินเพื่อแสดงความยนิยอมไม่ท าการเรียกร้องใดๆ ต่อสายการบิน 
-อายคุรรภต์ั้งแต่สัปดาห์ท่ี 35 ข้ึนไป: สายการบินปฏิเสธการใหบ้ริการ 

ปกติผูจ้ดัจะส่งใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทาง ก่อนการเดินทางอย่างนอ้ยประมาณ  5-7 วนั  

ข้อมูลส่าหรับผูเ้ดนิทาง 
1. คนไทยถือหนงัสือเดินทางประเทศไทย ไม่ตอ้งยืน่ขอวีซ่าก่อนออกเดินทาง  
2. เตรียมหนงัสือเดินทางมีอายมุากกว่า 6 เดือน ณ วนัเดินทาง (ตอ้งมีหนา้ว่างส าหรับประทบัตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม) เพื่อยื่น ณ ด่านตรวจคน
เขา้เมือง   เน่ืองจากเคาเตอร์สายการบินหรือด่านตรวจคนเขา้เมืองอาจปฏิเสธการเดินทางของท่าน 
3. ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว  กรุณาเตรียมเอกสารคือ  (1) พาสปอร์ต (2) ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว (3) ใบส าคญัถิ่นท่ีอยู ่(4) ส าเนาทะเบียน
บา้น(ถา้มี) (5)รูปถ่ายสี 2 น้ิวท่านละ1รูป   
 ผู้จัดจะเป็นผู้ด้ำเนินกำรยื่นวีซ่ำให้ท่ำน โดยท่ำนจ่ำยค่ำบริกำรต่ำงหำก (ส้ำหรับหนังสือเดินทำงต่ำงด้ำวผู้เป็นเจ้ำของหนังสือเดินทำง



จะต้องท้ำเรื่องแจ้ง เข้ำ-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่ำ) สิทธิ์กำรออกวีซ่ำขึ นอยู่กับสถำนทูตเท่ำนั น 
4. ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค  าน าหนา้ช่ือ เลขที่หนงัสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใชใ้น

การจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีมิไดส่้งหนา้ส าเนาหนงัสือเดินทาง (พร้อมทั้งหนา้เปลี่ยนช่ือนามสกุล ถา้มี) ใหก้บัทางผูจ้ดั 

 

Departure พฤษภาคม 2019 (ที่นั่งจ้ำกัดในแต่ละวัน จองและจำ่ยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อำจต้องเพิ่มค่ำต๋ัว ) 

เช็คอิน วันออกเดินทาง วันเดินทางกลับ 
ราคา/ท่าน

(บาท) 
ห้องเดี่ยว+ หมายเหตุ 

วนัพุธ 15 พฤษภาคม 19 19 พฤษภาคม 19 22,900 5,900  

วนัพุธ 22 พฤษภาคม 19 26 พฤษภาคม 19 22,900 5,900  

วนัพุธ 29 พฤษภาคม 19 02 มิถุนายน 19 22,900 5,900  
 

Departure มิถุนายน 2019 (ที่นั่งจ้ำกัดในแต่ละวัน จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อำจต้องเพิ่มค่ำต๋ัว ) 

เช็คอิน วันออกเดินทาง วันเดินทางกลับ 
ราคา/ท่าน

(บาท) 
ห้องเดี่ยว+ หมายเหตุ 

วนัพุธ 05 มิถุนายน 19 09 มิถุนายน 19 22,900 5,900  

วนัพุธ 12 มิถุนายน 19 16 มิถุนายน 19 22,900 5,900  

วนัพุธ 19 มิถุนายน 19 23 มิถุนายน 19 22,900 5,900  

วนัพุธ 26 มิถุนายน 19 30 มิถุนายน 19 22,900 5,900  



 
 



 

อัตรา
ค่าบริการ
รวม   

ตามรายการ:  ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั กรุงเทพฯ – อินชอน  – กรุงเทพฯ  ไปกลบัแบบหมู่คณะ ( ตามวนัเวลาท่ีระบุในตัว๋
เคร่ืองบิน )  พร้อมที่พกั  3  คืน (หอ้งละ  2-3  ท่าน) + อาหารเชา้ กลางวนั และเยน็หรือค ่า + บตัรเขา้ชมสถานที่ + รถน าเที่ยวตาม

รายการ + สายการบินจ่ากัดน้่าหนักเพียงท่านละ 23 กก.  (ข้ึนอยู่กบันโยบายสายการบิน ไม่เกินจ านวน 1-2 ช้ิน)  และถือ
ขึ้นเคร่ืองได้อีกท่านละ 1 ชิ้น 10 กก. (ตามขนาดที่ก  าหนดของสายการบิน ไม่รวมกระเป๋าสะพาย) +  ประกนัอุบติัเหตุตาม
กรมธรรม ์(ขั นต้่ำวงเงินประกัน 1 ล้ำนบำท ค่ำรักษำพยำบำล 5 แสนบำท 1-15 ปี หรือ อำยุ 75-85 ควำมคุ้มครองเหลือ 50% อำยุ
ต้่ำกว่ำ 1 ปี หรือ อำยุเกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจ้ำตัวหรือกำรถูกฆำตกรรมหรือถูกท้ำร้ำยร่ำงกำย) 
ต๋ัวเคร่ืองบินและค่าทัวร์ที่ช่าระแล้ว 

ต๋ัวเครื่องบิน ไปกลับแบบหมู่คณะ ไม่สำมำรถ 
เปลี่ยนเที่ยวบินไปหรือกลบั เปลี่ยนวนัเดินทางไปหรือกลบั เปลี่ยนช่ือผูเ้ดินทาง อพัเกรดท่ีนัง่ คืนค่าบตัรโดยสาร 

และหำกยกเลิกกำรเดินทำง  ไม่มีระบบ คืนเงินบางส่วน    หากผู้ โดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศ
เกาหล ีจากเจา้หนา้ที่แรงงานไทยหรือเจา้หนา้ที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองท่ีประเทศเกาหลี ทาง
ผูจ้ดัและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนทุกกรณี  ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับที่ประเทศเกาหลีเรียก
เก็บ  ผูโ้ดยสารต้องรอกลับประเทศไทยในเท่ียวบินถัดไปท่ีมีท่ีนั่งว่างหรือตามวันเดินทางของตัว๋เคร่ืองบิน  ทั้ งน้ีแลว้แต่ทาง
เจา้หนา้ที่ตรวจคนและสายการบิน ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
โรงแรมที่พักที่ระบุในรายการทัวร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากเป็นทวัร์ราคาพิเศษ (โรงแรมที่พกัไม่ไดอ้ยู่ในใจกลางเมือง) 
ปกติผูจ้ดัจะแจง้ใหท้ราบก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ยประมาณ  3-5 วนั พร้อมทั้งใบนดัหมายเตรียมตวัการเดินทาง 
รูปแบบห้องพักของโรงแรมจะแตกต่างกัน   รูปแบบห้องพกัของโรงแรมจะแตกต่างกนั และอาจมีสไตล์การตกแต่งทุกห้องไม่
เหมือนกัน ห้องพักเด่ียว (Single เตียงเล็กมาตราฐาน 1 เตียง) ห้องคู่ (Twin เตียงเล็กมาตราฐาน 2 เตียง / Double เตียงใหญ่



มาตราฐาน 1 เตียง)  และหอ้งพกัแบบ  3 ท่าน (หอ้งครอบครัว Family Room 1 เตียงใหญ่+1เตียงเลก็) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั ห้อง
มีขนาดกะทดัรัด มีหรือไม่มีอ่างอาบน ้า มีส่ิงอ  านวยความสะดวกครบ น ้าด่ืมฟรีอยูใ่นหอ้งพกัจะมี 1 หรือ 2 ขวด (บางโรงแรมหรือรี
สอร์ท อาจไม่มีบริการน้ี)   ส่วนน ้าแร่ยีห่อ้และมินิบาร์ในโรงแรมราคาจะสูงกว่าปกติ  อาจมีบริการกาตม้น ้ า+ชากาแฟฟรี ช่วงการ
จดังานระดบัเมือง ระดบัประเทศ ระดบันานาชาติ เช่น Trade Fair, Convention, Festival, Conference, Expo เป็นตน้ เป็นผล
ใหร้าคาโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเตม็  ผูจ้ดัขอสงวนสิทธิในการจดัที่พกัตามความเหมาะสม 
เมนูอาหารทัวร์  โดยปกติทางผูจ้ัดจะหลีกเลี่ยงอาหารประเภทเน้ือววัเพื่อส่วนรวม จะบริการเป็นหมูหรือไก่หรือม้ือพิเศษตาม
รายการ โดยส่วนมากอาหารทวัร์มกัจะเป็นอาหารทานเพื่อโภชนาการและสุขภาพ จะไม่ออกรสจัด แบบอาหารทอ้งถิ่น เช่น หมู
ยา่งเกาหลี ไก่ตุ๋นโสม เกาหลีมีวฒันธรรมในการรับประทานอาหาร ซ่ึงจะนิยมอาหารชนิดเดียว มกัจะเป็นการทานแบบแบ่งปัน คือ 
1 ชุดต่อ 4 ท่าน และมีเคร่ืองเคียงแบบต่างๆ พร้อมขา้วสวย     การน าเคร่ืองด่ืมทั้งประเภทแอลกอฮอลแ์ละไม่แอลกอฮอล์เขา้ไปใน
ร้านอาหาร ทางร้านอาจจะเกบ็ค่าบริการ หรือ ค่าเปิดขวดเสมอ      ส าหรับท่านที่มีขอ้จ ากดัทางดา้นอาหารหรือศาสนา ท่านอาจ
ตอ้งช าระเพิ่มเติม หรือ เตรียมอาหารส่วนตวัไป ระหว่างม้ืออาหาร กรุณารอจนกว่าทางร้านอาหารเสิร์ฟอาหารส าหรับกรุ๊ปให้
เรียบร้อยก่อน จึงจะท าอาหารพิเศษเสิร์ฟใหท้่านไดใ้นภายหลงั     เมนูอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ข้ึนอยู่
กบัสถานการณ์   เช่น เวลาออกหรือเวลาถึงของเที่ยวบินแต่ละสายการบิน  การจารจรบนทอ้งถนน  วนัเวลาเปิดปิดของร้านอาหาร  
หรือดว้ยสาเหตุต่างๆ  ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง   
ในกรณีที่เกิดเหตุใดๆ จนท่าให้คณะทัวร์ไม่สามารถออกเดินทางได้   เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลิกการเดินทางกะทนัหัน ทางสายการ
บินเรียกท่ีนัง่คืนดว้ยเหตุผลของสายการบิน ฯลฯ ทางผูจ้ัดจะพยายามหาโปรแกรมอื่นในราคาและช่วงเวลาใกล้เคียงกนัทดแทน 
ขอใหลู้กคา้ตระหนกัดีว่าเหตุการณ์ดงักล่าวถือเป็นเหตุสุดวิสัยและเช่ือมัน่ว่าผูจ้ดัไดพ้ยายามอยา่งสุดความสามารถ  โดยลูกคา้จะไม่
ยกเหตุขอ้น้ีมาเป็นขอ้เรียกร้องใดๆ กบัผูจ้ดั  หากลูกคา้ประสงครั์บเงินคืน ทางผูจ้ดัยนิดีคืนเงิน  

ราคา
ค่าบริการ
ไม่รวม  
 

ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่ม โทรศพัท ์โทรสาร มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าซักรีด  ค่า
สัมภาระที่ เกินช้ินหรือน ้ าหนักเกินสายการบินก าหนด  ค่าวีซ่าพาสปอร์ตต่างด้าวหรือต่างชาติ  ค่าภาษีการบริการ  3%  
ภาษีมูลค่าเพิ่ม  7%    

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

เงื่อนไขใน
การจอง   

ปกติมัดจ่าท่านละ 5,000 บาทต่อท่าน  โดยตอ้งด าเนินการโอนเงินภายใน 1 วนันับจากวนัท่ีท าการ
จองและส่งใบเรียกเก็บเงิน  และ ช าระส่วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนเดินทาง  

ช่วงเทศกาล High Season (เทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วนัแรงงาน วนัฉัตรมงคล  วนัหยดุส าคญัทาง

ศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือนธันวาคม)  หรือ เที่ยวบินเหมาล่า  มัดจ่าท่านละ 10,000 บาทต่อท่าน โดย
ตอ้งด าเนินการโอนเงินภายใน 1 วนันบัจากวนัท่ีท าการจองและส่งใบเรียกเก็บเงิน  และ ช าระส่วนท่ีเหลือก่อนวนั
เดินทางอยา่งนอ้ย  35 วนัล่วงหนา้  หำกไม่ช้ำระมัดจ้ำตำมก้ำหนด ขออนุญำตตัดที่นั่งให้ลูกค้ำท่ำนอื่นที่รออยู่    การช าระไม่
ครบ ทางผูจ้ดัถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข หรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดใด ผูจ้ัดมีสิทธิ
ยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทางและขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินตามเง่ือนไขการยกเลิก 

การยกเลิก
การจอง   
 

1) การยกเลิกการจองนั้น จะตอ้งแฟ็กซ์หรืออีเมลแ์จง้ยกเลิกการจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  30 วนัท าการ ก่อนการเดินทาง โดยจะยึด
เงินมดัจ า 5,000 บาท  ยกเวน้ช่วงเทศกาล High Season (เทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วนัแรงงาน วนัฉัตร
มงคล  วนัหยดุส าคญัทางศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือนธนัวาคม)  จะยดึเงินมดัจ า 10,000 บาท      

2)  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-24 วนั - เกบ็ค่าใชจ่้าย 10,000  ยกเวน้ช่วงเทศกาล High Season  12,000 - 18,000 บาท   
3)  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-23 วนั - เกบ็ค่าใชจ่้าย 80% ของราคาทวัร์  ยกเวน้ช่วงเทศกาล High Season  เกบ็ค่าบริการ 100%   
4)  ยกเลิกก่อนการเดินทางวนัเดินทาง หรือ 1-14 วนั - เกบ็ค่าบริการทั้งหมด 100%   
(รำคำทัวร์เป็นกำรซื อขำดแบบมีเง่ือนไขกับทำงสำยกำรบินและทำงผู้จัดทัวร์เส้นทำงเกำหลี จะไม่มีกำรคืนเงินมัดจ้ำหรือค่ำบริกำร



ทั งหมดไม่ว่ำกรณีใดใด) โดยเฉพำะช่วงเทศกำล High Season หรือ ฤดูกำลท่องเที่ยวของเกำหลี    
การคืนเงินทุกกรณี  ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง จะตอ้งอีเมลล ์หรือ เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่ท  าการของผูจ้ัดอย่าง
ใดอยา่งหน่ึงเพื่อท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการ
ช าระเงินค่าบริการต่างๆ  และหนา้สมุดบญัชีธนาคารที่ตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น 

สายการบินและต๋ัวเครื่องบิน 
ในการส่ารองที่นั่งและการใส่ชื่อในระบบส่ารองที่นั่ง  ผูเ้ดินทางตอ้งส่งส าเนาของหนงัสือเดินทาง ( Passport ) ที่ชดัเจน หรือ ส่งรายละะ
รายละเอียดที่สายการบินตอ้งการ (ภาษาองักฤษ) เช่น ค  าน าหนา้ช่ือ ช่ือและนามสกุล วนัเดือนปีเกิด เลขที่พาสปรอต วนัหมดอายุ ( โดยเซ็นต์ช่ือ
และเขียนยนืยนัรับรองเอกสารเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหท้างผูจ้ัด )  หากไม่มีการส่งขอ้มูลทั้งหมดในพาสปรอตเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ทางผูจ้ัด 
และเกิดการออกช่ือนามสกุลในตัว๋หรือบตัรโดยสารผิดพลาด อาจมีผลให้ผูโ้ดยสายจะตอ้งรับผิดชอบในค่าใชจ่้ายใหม่ท่ีจะเกิดข้ึนทั้งหมด และ
สายการบินไม่มีระบบเสียค่าใชจ่้ายเพื่อแกไ้ขตวัสะกดค าน าหนา้ช่ือ / ช่ือ / นามสกุล หรือ การเปลี่ยนช่ือผูเ้ดินทาง 

หากท่านต้องซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศ  (เคร่ืองบิน รถทัวร์, รถไฟ) เพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ    กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสาร
ภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเลื่อนวนัและเวลาการเดินทางได  ้     ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าชา้หรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบิน
หรือการเปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง 

ตั๋วสายการบินไม่สามารถระบุที่นั่ง ซ้ือแบบใช้วิธี RANDOM คือสุ่มเลือกที่โดยระบบสายการบิน   การจัดท่ีนั่งบนเคร่ืองบิน 
เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้แต่จะท าการ Request ใหไ้ดเ้ท่านั้น    

การเช็คอินต๋ัวเดินทางที่เคาเตอร์สายการบิน  เง่ือนไข 
 เคาน์เตอร์เชค็อินจะเปิดใหบ้ริการก่อนเวลาเคร่ืองออกสาม (3) ชัว่โมง เคาน์เตอร์ จะปิดใหบ้ริการก่อนเวลาออกเดินทาง  (90) นาที  ผูโ้ดยสาร

จ าเป็นตอ้งด าเนินการใหเ้รียบร้อยภายในระยะเวลาท่ีไดร้ะบุไว ้ทั้งน้ีไม่ว่าในกรณีใดๆ  สายการบินสงวนสิทธิในการปฏิเสธการเดินทาง โดย
ไม่มีการคืนเงินค่า โดยสารที่ท่านไดช้ าระไปแลว้  

 ไม่แสดงตนหรือยนืยนัความเป็นตวัท่านต่อพนกังานของสายการบิน 
 ไม่อาจแสดงเอกสารไดอ้ยา่งครบถว้นและถูกตอ้ง (เอกสารการเดินทางที่ช  ารุดไม่สมบูรณ์จดัว่าเป็นเอกสารที่ไม่ถูกตอ้ง)  
 ส าหรับท่านตอ้งมีตราอนุญาตเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ (วีซ่า) ซ่ึงจ าเป็นต่อการเดินทางไปยงัสถานที่ต่างๆ   หรือ  เอกสารการเจ้งเขา้

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

พนกังานของสายการบินไม่ว่าโดยการกระท าหรือโดยวาจา 
 หากรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นไม่อนุญาตใหท่้านเดินทางหรือข้ึนเคร่ืองบิน 
 หากสายการบินเห็นควรว่าไม่สมควรแก่การเดินทางเน่ืองจากอาการเมาสุราหรือมีลกัษณะอาการที่เป็นอนัตรายอย่างเห็นไดช้ดัในทาง

การแพทย ์และ/หรือ  หากสายการบินเห็นควรว่าไม่เหมาะสมในการเดินทางโดยเหตุผลทางการแพทย ์หรือเง่ือนไขทางการแพทย์ของท่าน
อาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพแก่ผูโ้ดยสารอื่น 

 

อุ่นใจเพ่ิม  เน่ืองจากการเดินทางนั้นเตม็ไปดว้ยความเส่ียง และความรับผดิชอบของทางสายการบินท่ีมีต่อผูโ้ดยสาร
นั้นมีจ  ากดั ดงันั้นจึงแนะน าให ้ซ้ือประกนัภยัการเดินทางและสุขภาพเพ่ิมเติม ท่านสามารถเลือกซ้ือความคุม้ครองตามท่ี
ท่านตอ้งการ โดยเฉพาะกรณี เกิดเหตุเจ็บป่วยจะมีความสามารถในการจ่ายค่ารักษาได ้เน่ืองจากหากเกิดเหตุดงักล่าวข้ึนใน
ต่างประเทศ เช่น ประเทศเกาหลีใต ้จะมีค่าใชจ่้ายท่ีสูงมาก 

เพื่อความคุ้มครองบาดเจ็บ เจ็บป่วย ไฟลย์กเลิก ตกเคร่ือง ยกเลิกเดินทาง กระเป๋าหาย พาสปรอร์ตหาย ทีมแพทย์แกเฉิก 

 แผนคุ้มครองสุขภาพ เพียง 220 บาท  รักษาพยาบาล+สุขภาพ – อุบติัเหตุ – ยา้ยฉุกเฉิน+ส่งศพ – ทีมแพทยฉุ์กเฉิน 

 แผนคุ้มครองสุขภาพ เพียง 500 บาท  รักษาพยาบาล+สุขภาพ – อุบติัเหตุ – ยา้ยฉุกเฉิน+ส่งศพ – ทีมแพทยฉุ์กเฉิน – 
ยกเลิกการเดินทาง – ลดจ านวนวนัเดินทาง – กระเป๋าเดินทางหายหรือเสียหาย – ความล่าชา้ของระบบขนส่งมวลชน – ความ



ล่าชา้ของสมัภาระ – การจ้ีโดยสลดัอากาศ – การพลาดต่อเท่ียวบิน – พาสปอร์ตหาย – ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก – เงิน
ชดเชยระหว่างรักษาตวัในต่างประเทศ 

ขอ้ตกลงและเง่ือนไขการเดินทางทอ่งเที่ยวกบัเรา 

 จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ท่ีประสงคจ์ะไปท่องเท่ียวตามรายการของทวัรทุ์กวนัเท่าน้ัน  หากท่านไม่สามารถร่วมทัวร์ทุกวัน แค่สมัครมาร่วมทัวร์

เพียงเพ่ือการใชต้ัว๋เครื่องบินและท่ีพักในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวร์ในบางวัน ทางบริษัทจะคิดค่า

ด  าเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USDต่อท่าน  (ก่อนซื้ อทัวร์ จะตอ้งแจง้ความประสงค์ท่ีเป็นจริง เพ่ือทางผูจ้ัดจะไดค้ิด

ค่าบริการท่ีเหมาะสม)   หมายเหต ุหากการไปพบเพือ่นหรือญาติหรือไปติดต่อธุรกจิหรือท่องเท่ียวอิสระ ท าหลังจากท่ีรายการเสร็จสิ้ นในแต่ละ

วนัแลว้ ไม่เป็นเหตุท่ีทางผูจ้ดั จะตดัการใหบ้ริการท่านแต่อยา่งใด  

 ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายใหแ้กท่่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น หรือ มีโรคประจ าตวับางอยา่ง หรือ ทอ้งอ่อนหรือทอ้งแกม่าก หรือ มีเด็กอายุ 1-2 ปี 

หรือ คนพกิาร หรือ พระภิกษุสงฆ ์หรือ นักบวช (กอ่นซ้ือทัวร ์จะตอ้งแจง้ เพือ่หาขอ้ตกลงร่วมกนั เพราะเราค านึงถึงความปลอดภัยและเพื่อสรา้ง

ความสุขแกค่ณะผูเ้ดินทาง)   

 ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัท่านผูเ้ดินทางท่ีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศเกาหลีใตเ้พือ่ไปท างาน หรือเพือ่การอื่นใดอนัมิใช่การท่องเท่ียว  

 การเปลี่ยนแปลงรายการท่องเท่ียวในทุกการเดินทางอาจเกดิการเปลี่ยนแปลง  ดงัน้ี รายการท่องเท่ียว เมนูอาหาร โรงแรมท่ีพกั รถทัวร์ในแต่ละ

วนัท่ีไดจ้ดัเตรียมไว ้(ทั้งช่วงน าเสนอ ช่วงสรุป และช่วงเดินทางจริง) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรบัปรุง  โดยพยายามท่ีจะตามรายการ

สรุปใหต้รงมากท่ีสุด หรือในระดบั หรือในคุณภาพท่ีใกลก้นัมากท่ีสุด 

 ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรบัผิดชอบค่าเสียหายท่ีเกดิกบัชีวติ ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย ความตาย อุบัติเหตุต่างๆ  สูญหายในทรัพยส์ิน

หรืออยา่งอื่น การนัดหยุดงาน  ภยัธรรมชาติ การกอ่จลาจล การปฎิวติั  และอื่นๆ ท่ีเกดิขึ้ นทางตรงหรือทางออ้ม  

 กรณีเกดิความผิดพลาดจากตวัแทนหรือหน่วยงานท่ีเกีย่วขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน ( ความสูญหายหรือ

เสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ของเท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยุบเท่ียวบินรวมกนั ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ ยนแปลง เน่ืองจาก

สายการบินพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย ์หรือเหตุผลทางดา้นความปลอดภัย  เป็นตน้  โดยจะ

ปฏิบติัตามเงื่อนไขและขอ้จ ากดัความรบัผิดชอบของแต่ละสายการบิน )  บริษัทขนส่ง  รถโดยสาร  เรือบริการ หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ  ท่ีจะ

ส่งผลท าใหเ้สียเวลาหรือยกเลิกรายการท่องเท่ียวทัวรบ์างรายการหรือทั้งหมด  ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกรอ้งค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้ น 

ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรูส้ึก และค่าใชจ้่ายท่ีบริษัทจ่ายไปแลว้ เป็นตน้   ขอใหท้ราบวา่  ผูจ้ดัจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะ

ประสานงานใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดแกลู่กคา้ แต่จะไม่คืนเงิน  

 มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิ์ในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของผูจ้ดัก ากบั  

 ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการช าระค่าทัวร์ในลักษณะเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ เช่น ไม่

ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร

เดินทางไม่ถูกตอ้ง การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ   ไม่รบัประทานอาหารบางมื้ อ ไม่เท่ียวบางรายการ เป็นตน้ 

 ขอความร่วมมือในเรื่องความประพฤติของคนเดินทางหากผูจ้ดัหรือตวัแทนของประเทศท่ีท่านไดเ้ดินทางมา เดินทางไปสู่ หรือเดินทางผ่าน  เห็นว่า

ผูโ้ดยสารประพฤติตนท่ีอาจก่อใหเ้กิดอันตรายต่อผู้เดินทางอื่นๆ หรือทรัพยส์ิน หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ี (ตัวแทน) หรือไม่

ปฏิบติัตามค าชี้ แจงของเจา้หน้าท่ี (ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามท่ีเห็นสมควรเพื่อป้องกนัไม่ใหค้วามประพฤติดังกล่าวด าเนินต่อ ไป ซ่ึง

รวมไปถึงการยบัยัง้ และปฏิเสธใหบ้ริการ 

 การชอ้ปป้ิงการเลือกซ้ือของนักท่องเท่ียว เป็นส่วนหน่ึงของการท่องเท่ียว โดยเฉพาะการท่องเท่ียวประเทศเกาหลีใต ้ซ่ึงเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีคนไทย

ชื่นชอบ   โปรแกรมทัวรอ์าจจะมีการรายการพาไปชอ้ปป้ิงยงัสถานท่ีต่างๆ โดยการเลือกซ้ือของทุกอย่างเป็นเรื่องการตัดสินใจส่วนตัวเสมอ   และ 

ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบทุกการซ้ือของท่าน 

 กระเป๋าลูกคา้ตอ้งยอมรบัในความเสี่ยงของกระเป๋าทุกใบของตวัเอง (ท่านสามารถเลือกซ้ือประกนัเพิม่ เกีย่วกบัสมัภาระกระเป๋า  เพราะสายการบิน

มีก าหนดการจ ากดัความรบัผิดชอบต่อสมัภาระ)  ทางทัวรจ์ะไม่รบัผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าชา้ อุบติัเหตุ ท่ีเกดิจากกรณีใดๆ ทั้งสิ้ น  ซ่ึง

ลูกคา้ตอ้งเขา้ใจว่า โดยปกติทุกฝ่าย เช่น คนขับรถ   มัคคุเทศก ์หรือ หัวหน้าทัวร์  ถึงแมจ้ะพยายามในการดูแลและระวงัเรื่องสัมภาระกระเป๋า

เดินทางลูกคา้ 

ผูร้ว่มเดนิทางตกลงปฏิบตัติามขอ้ก าหนดและเงื่ อนไขการเดนิทางน้ีทุกประการและในกรณีมีขอ้พิพาท ใหถ้ือค าตดัสินของผูจ้ดัเป็นท่ีสิ้นสุด 

  


