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Go!Seoul คุม้ ฟิน อินเวอ่ออ! เท่ียวหรู ดูแพง ล่องเรือส ำรำญ แต่งฮนับกเดินวงั ข้ึนลิฟทห์อคอย N  
โปรแกรม Go! Seoul เกำหลี 5 วนั 3 คืน  รำคำเร่ิม (บำท) 12,900 

เดินทำง พฤษภำคม-กนัยำยน19 สำยกำรบิน BUDGET AIRLINE กรุ๊ปคณะ 25-30 ท่ำนต่อคณะ 

ท่ีพกั ระดบั 3 ดำวเกำหลี  จดัหอ้งพกั 3 คืน #เมืองอินชอน หรือ #เคียงกีโด หรือ #กรุงโซล 

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

อำหำร 
อำหำรเชำ้@โรงแรม 3 ม้ือ อำหำรกลำงวนัและค ่ำ@หอ้งอำหำรทอ้งถิ่น 6 ม้ือ เมนูจดัหลำกหลำยไม่ซ ้ ำกนั  #หมูยำ่งคำลบ้ีไม่อั้น  

#ไก่ตุ๋นโสม #บำร์บีคิวหมูไฟ #โดชิรัก #BBQบุฟเฟ่ตไ์ม่อั้น #บุฟเฟ่ตบ์นเรือส ำรำญ Ara Cruise   น ำ้แร่บนรถวันละ1 ขวด 
 
 

วนัแรก (-) 
วนัที่สอง  
(-.L.D)    

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต ้– Hyundai Premium Outlet –  ล่องเรือส ำรำญ Ara 

Cruise –  สุขสนุกกนัที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนดอกไม ้โลกสวนสัตว์เปิด รวมบตัรเล่นเคร่ืองเล่นไดไ้ม่จ ากดัรอบ ฉลอง
เทศกาลฉีดสาดน ้า Water Fun (กรกฎาคม – 25 สิงหาคม)  ฉลองเทศกาลผีเขยา่ขวญั (30 สิงหาคม – 10 พฤศจิกายน)  

วนัที่สำม 
(B.L.D) 

เท่ียวถ  ้ำเหมืองทอง “ควงัเมียง“  ผจญภยัไปกบัถ  ้ำพิพิธภณัฑท์ีมี่ชีวิตแบบหลำกมิติ – ศูนยเ์คร่ืองส าอางเวชส าอาง –  ศูนยฮ๊์อกเก็ต
นำมู – ย่ำนมหำลยัฮงแด Trick Art Museum และ คำเฟ่ 943 King’s Cross ที่แฟน Harry potter ตอ้งห้ำมพลำด! - เที่ยว 3 
เกำะลอยน ้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก + ต่ืนตำต่ืนใจกบัน ้ำพุสำยรุ้งท่ีสะพำนบนัโพ 

วนัที่ส่ี 
(B.L.-) 

กรุงโซล –  เลอค่า !!  ใส่ชุดพื้นเมืองเกาหลี “ ฮนับก HANBOK ” เดินเที่ยวในพระราชวงั พร้อมเกบ็ภาพความประทบัใจ – ตลำด 
1941 ทงอิน ชิมอำหำรกลำงวนัสไตลโ์ดชิรัก – ศูนยน์ ้ามนัสนเขม็แดง – หมู่บา้นพื้นเมืองนมัซาน – ดิวต้ีฟรี – ยา่นเมียงดอง  

วนัที่หำ้ ศูนยโ์สมเกาหลี –  Running Man Theme Park – ชมวิว 360 องศาบนหอคอย N Tower  สายเคเบ้ิล Love Rock Cable  –  



(B.L) พิพิธภณัฑส์าหร่าย – แวะซ้ือของฝากท่ีศูนยร์วมของพื้นเมือง (ละลายเงินวอน) – สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ 

Itinerary   
โปรแกรม Go! Seoul เกำหลี 5 วนั 3 คืน  รำคำเร่ิม (บำท) 12,900 

เดินทำง พฤษภำคม-กนัยำยน19 สำยกำรบิน BUDGET AIRLINE กรุ๊ปคณะ 25-30 ท่ำนต่อคณะ 

โปรแกรมทอ่งเท่ียว  คุม้ ฟิน อินเวอ่ออ! ฟรี!! บุฟเฟ่ตบ์นเรือส ำรำญ Ara Cruise  ถ  ้ำเหมืองทอง “ควงัเมียง“ ผจญภยัไป

กบัถ  ้ำพิพิธภณัฑท์ี่มีชีวิตแบบหลำกมิติ - ปล่อยความแก่และเติมเต็มความสุขกนัที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด ์สวนดอกไม ้โลกสวนสัตวเ์ปิดที่ Lost 

Valley รวมบตัรเล่นเคร่ืองเล่นไดไ้ม่จ ากดัรอบ  ฉลองเทศกาลฉีดสาดน ้า Water Fun (กรกฎาคม – 25 สิงหาคม)  ฉลองเทศกาลผีเขยา่ขวญั 
(30 สิงหาคม – 10 พฤศจิกายน)  – ใส่ชุดพื้นเมืองเกาหลี “ ฮนับก HANBOK ” เดินเที่ยวพระราชวงั – ตลำด 1941 ทงอิน ชิมอำหำรกลำงวนั
สไตลโ์ดชิรัก – เปิดประสบกำรณ์ Running Man Theme Park – เรียนรู้วฒันธรรมกำรท ำกิมจงักิมจิ – หมู่บำ้นพื้นเมืองนมัซำน – ภู
เขำนมัซำน & หอคอย N – เตม็อิ่มยำ่นแฟชัน่ฮิปเมียงดอง – ยำ่นมหำลยัฮงแด Trick Art Museum และ คำเฟ่ 943 King’s Cross ที่แฟน 
Harry potter! เที่ยว 3 เกำะลอยน ้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก + ต่ืนตำต่ืนใจกบัน ้ำพุสำยรุ้งสะพำนบนัโพ   

สำยกำรบิน BKK-ICN เวลำออก เวลำถึง ICN-BKK เวลำออก เวลำถึง 
T’way (TW) TW102 0125 0835 TW101 2005 0010+1 
Jeju Air (7C) 7C2204 0100 0815 7C2203 1930 2345 

Eastar Jet (ZE) ZE512 2220 0600+1 ZE511 1730 2120 
Eastar Jet (ZE) ZE514 0155 0945 ZE513 2035 0055+1 
(ขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินและตำรำงกำรบินของสำยกำรบินตำมท่ีได้อนุมัติท่ีนั่งจ ำกัดในแต่ละวัน จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 

 

โปรดตรวจสอบ อำย ุของหนงัสือเดินทำง ( Passport ) ของผูโ้ดยสำร ว่ำจะตอ้งคงมีอำยเุหลือ ณ วนัเดินทำง มำกกวำ่ 6 เดือนข้ึนไป 
และหนงัสือเดินทำงเหลือหนำ้กระดำษเพียงพอใหเ้จำ้หนำ้ที่ตรวจคนไดป้ระทบัตรำ หนงัสือเดินทำงอยูใ่นสภำพที่ดี (ไม่ช ำรุด)  

DAY วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูม ิ   เชำ้ กลำงวนั ค ่ำ 

1 
เจ้าหน้าที่รอต้อนรับดูแล มอบเอกสาร และอธบิายเพิม่เตมิ  (นัดหมายแต่ละคณะก่อนออก
เดินทาง 3 ช่ัวโมงล่วงหน้าก่อนเคร่ืองออก)   

- - - 

ค า่ หน้าเคาน์เตอร์ สายการบิน ใกล้ประตูทางเข้า  

พร้อมกนัท่ีชั้น 4 ผูโ้ดยสำรขำออก เช็คอินหมำยเลข  F   Jeju Air (7C) หมำยเลข   3-4 
พร้อมกนัท่ีชั้น 4 ผูโ้ดยสำรขำออก เช็คอินหมำยเลข  L   T’way   (TW) หมำยเลข  5-6 
พร้อมกนัท่ีชั้น 4 ผูโ้ดยสำรขำออก เช็คอินหมำยเลข  M   Eastar Jet (ZE) หมำยเลข  6-7 

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

หากท่านต้องซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศเพ่ือไปและกลบักรุงเทพฯ 
กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาเดินทางได ้

ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าชา้หรือการเปล่ียนแปลงเวลาของเท่ียวบินหรือการเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง 



 

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

 
 

ขอ้แนะน ำ 
 หำกท่ำนมีปัญหำเร่ืองอำหำรกรุณำแจง้ทำงผูจ้ดัทรำบล่วงหนำ้ 
 หำ้มน ำผลไมแ้ละเน้ือสัตวทุ์กชนิดเขำ้ประเทศเกำหลีใต ้หำกพบจะตอ้งเสียค่ำปรับ 
 เตรียมสัมภำระขนำดกลำง เน่ืองจำกโรงแรมที่พกัในเกำหลีไม่มีบริกรช่วย (แนะน ำ ตลอดทริปจะตอ้งดูแลกระเป๋ำยกข้ึนลงห้องดว้ยตวัท่ำน

เอง เพื่อป้องกนัหลำยกรณีท่ีอำจเกิดข้ึนได)้   
 กระเป๋ำทุกใบจะตอ้งฝำกใหก้บัทำงเจำ้หนำ้ที่สำยกำรบินดว้ยตวัท่ำนเองตำมนโยบำยรักษำควำมปลอดภยัของสำยกำรบิน 
 ทรัพยสิ์นมีค่ำและแตกหกัง่ำย  เช่น เงิน อญัมณี  อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ กลอ้งถ่ำยรูป อุปกรณ์วีดีโอ เอกสำรที่แลกเปลี่ยนเป็น

เงินได ้ เอกสำรทำงธุรกิจ หนงัสือเดินทำง เกบ็ติดตวัเสมอ 

 สนำมบินสุวรรณภูมิ  “ ไม่มีกำรประกำศเรียกลูกคำ้ข้ึนเคร่ือง ”  กรุณำรอท่ีประตูข้ึนเคร่ืองอยำ่งนอ้ย 30 นำที ก่อนเวลำเคร่ืองออก 
 น ำเส้ือแจ็คแกต็ติดตวัข้ึนเคร่ืองดว้ย เพรำะอำกำศอำจจะเยน็และเพื่อกำรพกัผ่อนท่ีอบอุ่น  (ส ำหรับ มือใหม่ หรือ คนกลวัวนัแรกๆ จะ jetlag 

หรืออำกำรเมำเวลำจำกกำรเปลี่ยนโซนเวลำของโลก แนะน ำ :  นอนให้มำกที่สุด หรือ ทำนยำแกเ้มำ เพรำะมีมีฤทธ์ิท ำให้นอนหลบั ไม่ด่ืม
สุรำหรือของมึนเมำ และด่ืมน ้ำมำกๆ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/2NMk5YE


DAY วนัที่สอง  สนามบินนานาชาตอินิชอน ประเทศเกาหลใีต้  -  เมืองเคยีงกโีด เชำ้ กลำงวนั ค ่ำ 

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

ออกเดินทำงสู่ประเทศเกำหลีใต ้โดยสำยกำรบิน T’way (TW), Jeju Air (7C), Eastar Jet (ZE) 
มบีริกำร Air Cafe จ ำหน่ำย  อำหำร ของกิน เคร่ืองด่ืม ขนมคบเคีย้ว บนเคร่ืองบิน 

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

เพื่อใหร้ายการท่องเท่ียวเป็นไปตามก าหนดการ  ทางคณะทวัร์จะออกเดินทางจากสนามบินหลงัเวลาเคร่ืองลง
ประมาณ 1.30 ชัว่โมง ท่านท่ีติดสมัภาษณ์ท่ีด่านตรวจคนเขา้เมือง  หากท่านผ่านเขา้เมืองเรียบร้อย ท่านตอ้ง
เดินทางไปพบกบัคณะทวัร์ดว้ยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทางผูจ้ดัได ้ 

 น าท่านเดินทางสู่  #ฮุนได พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต แหล่งชอ้ปป้ิงราคาถูก บนเน้ือท่ีกว่า 40,000 ตารางเมตร  นอกจากน้ีมียงั

มีสินคา้หลากหลายยี่ห้อช่ือดงักว่า 160-190  แบรนด์ รวมทั้งสินคา้แบรนด์เนม ในราคาประหยดักว่าร้านคา้ทัว่ไปให้ผูม้า
เยอืนไดเ้ลือกสรรกนัอยา่งละลานตา   

12.00 ฟรี !!  อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์บนเรือส าราญ Ara Cruise    พร้อมล่องเรือชมคลองแห่งแรกของเกาหลี ที่เรียกว่า 
“GYEONGIN ARA WATERWAY” บนเรือส าราญสุดหรู
ที่ น่ า ต่ืนตา ต่ืนใจ  ล่องเ รือไปตามทางน ้ า ท่ี เ ช่ือมต่อ
แม่น ้าฮนัและทะเลตะวนัตก ภายในเรือมีห้องโถงพร้อม
เวทีการแสดงความบนัเทิงใหท้่านไดรั้บชม หากท่านใดที่
ตอ้งการสัมผสัธรรมชาติสองขา้งทางยงัสามารถข้ึนไป
ดา้นบนชั้นสองเพื่อชมทศันียภาพสองขา้งทาง ระหว่าง
ทางเดินเรือท่านจะไดเ้ห็นมุมเลก็ๆของน ้ าตกจ าลองท่ีต่ืน
ตาต่ืนใจให้ท่านไดเ้ก็บถ่ายภาพไปอวดคนที่บา้นอีกดว้ย  (หำกเรือส ำรำญงดให้บริกำรด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตำม ทำงผู้ จัดจะ
ปรับเปลีย่นเป็นเมนูหมหูมึกโอซัมบลโูกกิที่ห้องอำหำรท้องถ่ินเกำหล)ี  

บ่าย  #สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  เที่ยวเอเวอร์แลนด ์– Everland “ ดิสนียแ์ลนดเ์กาหลี ” สวนเปิดในหุบเขาที่มีช่ือเสียงมาก

ที่สุดของประเทศ มี Festival World จะประกอบไปด้วย Global Fair, American Adventure, Magic Land, 

European Adventure และ Equatorial Adventure และ Zootopia ท่านสามารถปล่อยความแก่และเติมเตม็ความสุขของ
ท่านดว้ยบตัร Special Pass Ticket สนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นต่างๆ  ซ่ึงท่านสามารถเลือกเล่นเคร่ืองเล่นได้ไม่จ ากดั
รอบ  ไม่ว่าจะเป็นทีเอ็กเพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบดั ชาร์ป โรงหนังสามมิติ บ้านผีสิงหมุน ตีลงักาสองตลบ ป่าซาฟารี 
ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ที่น่ี ชมความน่ารัก ของหมีที่สามารถส่ือสารกบัคนขบัไดอ้ย่างดี  คร้ังแรกของโลก !  เปิดโลก
สวนสัตว์เปิดที่ Lost Valley กบัรถบสัสะเท้ินน ้ าสะเท้ินบก และอื่นๆ  นอกจากน้ีท่านยงัสามารถชอ้ปป้ิงในร้านคา้ของที่

ระลึก  ชมเทศกาลดอกไมบ้าน ซ่ึงผลดัเปล่ียนหมุนเวียนตามฤดูกาล  ฤดูร้อนจะเป็นดอกกุหลาบและดอกลิลล่ี
บาน ฤดูใบไมผ้ลิจะเป็นดอกทิวลิปบาน ฤดูใบไมร่้วงจะเป็นดอกเบญจมาศบาน  ขบวนพาเหรดตามวนัเวลา 

 
 
 
 

    



สุดมันส์กับเทศกาล Summer Festival  #สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 

ฉีดสาดน า้ Water Fun  ส าหรับท่านท่ีเดินทางช่วง กรกฎาคม – 25 สิงหาคม ท่านจะไดร่้วมสนุกกบัการยงิปืน
ฉีดน ้ าสงกรานตเ์กาหลีปีละคร้ัง สนุกสนานเล่นน ้ ากบับอมบอมแมน และขบวนพาเหรด ท่ีลานคานิวลัและ
โซนร๊อควิล 

ท่องดินแดนผดีบิ กบั เทศกาลผเีขย่าขวญั ส าหรับท่านท่ีเดินทางช่วง 30 สิงหาคม – 10 พฤศจิกายน พบกบั
เทศกาลผเีขยา่ขวญั เทศกาลท่ีเต็มไปดว้ย แสง สี เลือด ท่ีเกิดข้ึนท่ี Blood City พบกบัค่ายทหารท่ีสูร้บกบัซอม
บ้ี ในวนัท่ีพระจนัทร์เต็มดวงเพียงวนัเดียวเท่านั้น ซอมบ้ีท่ีหิวโหยเลือดของมนุษยจ์ะจบัมนุษยม์าเป็นเหยือ่ของ
พวกมนั  คุณเท่านั้นท่ีจะรู้ !  ผูค้นท่ีอยูใ่นนั้นจะรอดออกไดห้รือไม่หรือจะเป็นเหยือ่ของซอมบ้ี !  

ค ่า เมนูหมูย่างคาลบี #KALBI  อาหารพื้นเมืองเกาหลีป้ิงยา่งท่ีเลื่องช่ือและรู้จกักนัดีทัว่โลก  

หลงัอาหารค ่า พาท่านเขา้เช็คอินท่ีพกั ณ โรงแรม  Incheon Grand Palace, Suwon Pacific, Suwon Yongin Co.op, 

Seoul Galaxy, Bridge, Co.op city, Ramada Encore Gimpo  (3 ดาวเกาหลี) หรือเทียบเท่า 
 

DAY วนัที่สาม   เมืองเคยีงกโีด – กรุงโซล เชำ้ กลำงวนั ค ่ำ 

3  x x x 

เชา้  รับประทานอาหารเช้า แบบอเมริกันเกาหลีชุด หรือ เซมิ ที่ ห้องอาหารโรงแรม 

 #ถ ้าเหมืองทอง  “ ควงัเมียง ” ผจญภยัไปกบัถ  ้าพิพิธภณัฑ์ที่มีชีวิตในแบบหลากมิติและสีสัน (เปิดตวัใหม่) สถานที่

แห่งน้ีเป็นเหมืองขดุทองของญ่ีปุ่ นในอดีต   หลงัจากหมดยุคการล่าอาณานิคม เหมืองทองแห่งน้ีจึงถูกปล่อยท้ิงร้าง ปัจจุบนั
ทางการเกาหลีไดป้รับปรุงและพฒันาถ ้าแห่งน้ีให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ถ  ้าแห่งน้ีจึงถือไดว้่าเป็นพิพิธภณัฑ์มรดกแห่งความ
สร้างสรรคแ์ละอนุรักษ ์ ยงัเป็นสถานที่ส าคญัทางประวติัศาสตร์ มีความลึกถึง 8  ชั้น (อนุญาตเขา้ชมแค่ 2 ชั้นบน)  ภายในถ ้า
มีความยาวถึง 275 เมตร จะแบ่งออกเป็นหอ้งๆ โดยไดรั้บการออกแบบจากศิลปินช่ือดงัทัว่ประเทศเกาหลีใต ้เช่น หอ้งแห่ง 

 แสงสว่างและความมืด, หอ้งสวนสวยธรรมชาติ, หอ้งจัดงานเลี้ ยง ประชุมสัมมนา, ห้องพิพิธภณัฑ์สัตว์น ้ า, ห้องถนนสีทอง
หรือเส้นทางแห่งความมัง่คัง่และสุขภาพดี, ห้องน ้ าตกสีทองท่ีมีความสูง 3.6 เมตรและกวา้งถึง 8.5 เมตร, ห้องพระราชวงั
ทองค า, ห้องจัดแสดงโครงสร้างของถ ้าควงัเมียง และห้องจัดแสดงไวน์ ไวน์คุณภาพดีท่ีน ามาจัดแสดงมาจากทัว่ประเทศ



เกาหลีใต ้ท่านสามารถชิมและเลือกซ้ือไวน์ไดจ้ากท่ีน่ี หากคุณเป็นแฟนคลบัของภาพยนตร์เร่ืองเดอะฮอบบิท และเดอะลอร์ด
ออฟเดอะริงส์ คุณจะไดพ้บกบัประติมากรรมตวั “กอลลมั”ที่ส่งตรงมาจากผูก้  ากบัของเร่ือง นอกจากน้ีแลว้ท่านสามารถน า
ขวดพลาสติกไปเติมน ้าแร่จากธรรมชาติภายในถ ้าไดฟ้รี 

เที่ยง เมนูหมูไฟหรือบลูโกกิ  เป็นเน้ือหมูสไลดห์มกัซอสคนัจงัและเคร่ืองปรุงรส ผดัยา่งขลุกขลิกบนกะทะ 

บ่าย #ศูนย์ผลิตภณัฑ์ความงาม เคร่ืองส าอางเวชส าอาง  ให้ท่านเลือกซ้ือคอสเมติกหลากยี่ห้อคุณภาพท่ีผูห้ญิงชาว
เกาหลีทั้งสาวทั้งไม่สาว ลว้นใหค้วามส าคญักบัเร่ืองผิวหนา้ค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะในกลุ่มบ ารุงผิวพื้นฐาน Skin Care และ
ฟังค าแนะน าการดูแลผิวพรรณ จากผูช้  านาญการ   

เพื่อนที่ดีในการด าเนินชีวิต ! #ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู ตน้ไมฮ๊้อกเกต็นามูชนิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจาก 

มลภาวะและระดบัสูงเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร เมลด็ของพนัธ์ุฮ๊อกเกต็น้ี..ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามารับประทานเพื่อช่วย
ดูแลตบัใหส้ะอาดแขง็แรง ป้องกนัโรคตบัแขง็ไม่ถูกท าลายจากการดื่มแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหารและ 

บ่ายบ่าย #ย่านมหาลยัฮงแด แหล่งรวมร้ำนอำหำรและร้ำนคำเฟ่ทีมน่ำรักต่ำงๆ  ของวยัรุ่นชาวโสม มีสินคา้เส้ือผา้แฟชัน่แบ
รนด์เกาหลี, รองเทา้, กระเป๋า, เคร่ืองส าอาง, เคร่ืองประดบั, งานศิลป์, ซีดีเพลง-หนัง และโปสเตอร์ดาราที่ก  าลงัฮอตฮิต 
หลากหลาย ฯลฯ  บางคร้ังยงัมีบรรดาศิลปินเพื่อชีวิตเปิดแสดงดนตรียอ่ยๆ ใหฟั้งใหช้มอีกดว้ย   

ใครเป็นแฟนคลับแฮร่ี พอตเตอร์ อยากถ่ายรูปในโลกเวทมนต์ ไม่ต้องไปไกลถึงองัฤษ เพรำะ คาเฟ่ 943 

King’s Cross  สไตล์แฮร่ี ที่ยกมาเอาใจแฟนคลบัแฮร่ีพอตเตอร์ถึงย่านฮงแดเลย   ตวัร้านจะมีทั้งหมด 4 ชั้น มีมุม 
ถ่ายรูปเก๋ ๆ และพร็อพต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นชุดคลุม หรือ ผา้พนัคอของทั้ง 4 บา้น พร้อมไมก้ายสิทธ์ิ ใครเคยวาดฝันไวว้่าอยาก
อยูบ่า้นไหน กเ็ลือกใส่ไดต้ามใจชอบ (ค่าขนม เบเกอร์ร่ี เคร่ืองด่ืม เร่ิมที่ ประมาณ 4,000 วอนขึน้ไป)  

แนะน า ! #TRICK ART MUSEUM  #ICE MUSEUM  #LOVE MUSEUM  อิสระชมผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะแนว

ใหม่  "ภาพวาดลวงตาส่ีมิติ"  โดยท่านจะไดส้นุกสนานกบัการถ่ายรูปแอค็ชัน่ท่าทางต่างๆ กบัภาพแนวมิติท่ีเกิดจากความคิด
สร้างสรรคแ์ละจินตนาการของการสร้างภาพโดยใชเ้ทคนิคพิเศษจากภาพแนว AR ทีร่วมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และการซ้อน
ภาพโดยกระตุน้ความเคลื่อนไหวของภาพให้มีมิติเหมือนจริงโดยให้ผูช้มเขา้ไปมีส่วนร่วมถ่ายภาพ เม่ือผ่านเขา้ไปในภาพ
นั้นๆ  ภาพทุกภาพจะออกมาดูประหน่ึง เหมือนจริงในเหตุการณ์   จนท่านจะอุทานว่ามนัเหมือนจริงมากจนแทบจะแยกไม่
ออกเลยว่าอนัไหนภาพวาดและของจริง โดยผลงานของท่าน จะสวยงามและส่ีมิติสมค าร ่ าลือหรือไม่ก็ตอ้งให้เพื่อนติดชม
กนัเอง   “ ICE Museum "  เมืองน ้าแข็งที่ไม่ใช่แค่น ้าแข็งธรรมดา แต่ตระการตาจนคุณอาจจะลืมหนาวไปเลยก ็ได ้!  ลองนึก
ถึงความรู้สึกเม่ือคุณกา้วเขา้ไปในเมืองท่ีทุกอยา่งท าจากน ้าแขง็ภายใต ้อุณหภูมิ  ลบ 4 องศา ! ภายในมีกิจกรรมหลากหลายให้
คุณไดส้ัมผสั เช่น สไลเดอร์น ้ าข็งท่ียาวกว่า 10 เมตร รถกลางรูดอร์ฟ ทักทายลุงซานตา้  โพสท่าคู่กบันกเพนกวิ้นขั้วโลก  
ส ารวจบา้นน ้าแขง็แขง็เอสกิโม  เยีย่มชมปราสาทน ้าแขง็ ชมวิวจากบนก าแพงเมืองน ้าแข็ง  ลองเขา้พกัเช็คอินโรงแรมน ้ าแข็ง 
และผลงานศิลปะอื่นท่ีท  าจากน ้าแขง็อีกกว่า 50  ช้ิน (ค่าเข้าชม Trick Art Museum, Ice Museum, Love Museum ไม่ได้
รวมไว้ในค่าทัวร์ ฝากไกด์ช่วยซ้ือได้) 

เยน็ บุฟเฟ่ต์อร่อยล า้ !!!  เมนูบาร์บีควิป้ิงย่างคาลบีสไตล์เกาหล ี กบัหลากหลายสไตลข์องเน้ือหมูและเน้ือววั 



หลงัอาหารค ่า เที่ยว #3 เกาะลอยน ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก เกาะพลังงานทดแทนอย่างเต็มรูปแบบ ขบัเคลื่อนดว้ยพลงังำน
แสงอำทิตยเ์ป็นแห่งแรกของโลกบนกลำงแม่น ้ำฮนัในกรุงโซล  เป็นสถำปัตยกรรมเชิงศิลปะบนแม่น ้ ำ   ใชง้บกว่ำ 128 ลำ้น

เหรียญสหรัฐ เพื่อใหเ้ป็นท่ีตั้งของศูนยว์ฒันธรรมแห่งใหม่ 3 แห่ง ที่เช่ือมกนัดว้ยทำงเดินระหว่ำงเกำะ ฟินอินซ่ีรีย์เกาหลี !  

ฉากแม่น ้าฮัน ซ่ึงเสมอเหมือนเส้นชิวิตของคนกรุงโซล  น ้าพุสายรุ้งที่สะพานบันโพ   แม่น ้ าฮันยาวถึง 514 กม. โดยไหลผ่าน
ใจกลางเมืองหลวง  อีกหน่ึงสถานที่ท่ีชาวกรุงโซลช่ืนชอบ  ทุกวนักบัน ้ าพุสายรุ้งท่ีสะพานบนัโพ  2 ชั้น ท่ียิงสายน ้ าพุท่ียาว
ที่สุด โดย  ฉีดน ้าได ้190 ตนัภายในเวลาเพียง 1 นาท ี พร้อมกบัการไฟ LED ที่ถูกยงิออกมาเป็นแสงสีต่างๆ มากถึง 200 เฉดสี  
ที่จะยงิลูกเล่นออกมาต่างๆกนั ตลอดทางกว่า 570 เมตรของตวัสะพานแห่งน้ี เป็นบรรยากาศที่สุดแสนโรแมนติก  (ทางการ
กรุงโซลจะจัดแสดงเป็นรอบๆ ในระหว่างวันถึงค า่คืน  อาจงดการแสดงโชว์น ้าพุในกรณีที่สภาพอากาศไม่เอื้ออ านวยหรือมี
ค าส่ังพิเศษ)   

หลังจบรายการท่องเที่ยว พาท่านเขา้เช็คอินท่ีพกั ณ โรงแรม  Incheon Grand Palace, Suwon Dono, 

Suwon Pacific, Suwon Yongin Co.op, Seoul Galaxy, Bridge, Co.op city, Ramada Encore 

Gimpo  (3 ดาวเกาหลี) หรือเทียบเท่า 
 
 
 

DAY วนัที่ส่ี   กรุงโซล  เชำ้ กลำงวนั ค ่ำ 

4  x x - 

เชา้  รับประทานอาหารเช้า แบบอเมริกันเกาหลีชุด หรือ เซมิ ที่ ห้องอาหารโรงแรม 
เชา้ เลอค่า !!  ใส่ชุดพ้ืนเมืองเกาหลี “ ฮันบก HANBOK ” เดินเที่ยวในพระราชวัง+สถานที่สุดคูล So Cool  

พร้อมเกบ็ภาพความประทับใจ  ทริปพิเศษน้ี ทุกท่านจะไดส้วมใส่ชุดพื้นเมืองเกาหลี “ฮนับก Hanbok” 
 แบบจดัเตม็ส าหรับคุณผูห้ญิง คุณผูช้าย  คุณนอ้งชายหญิง คุณหนูชายหญิง  เราเตรียมชุดฮนับกให้ยมืสวมใส่ตามสไตล์ที่ท่าน

ช่ืนชอบมากกว่า 300 ชุด  แถมเตรียมยมืเคร่ืองประดบัต่างๆ  โดยจะใหคุ้ณป้าสไตลลิสทช่์วยแนะน าเร่ืองการแต่งทรงผมให้ดู
เป็นชาวเกาหลีและวิธีการสวมใส่ที่ถูกตอ้งและขอ้ระวงัต่างๆ  ก่อนพาทุกท่านไปเดินเที่ยวสถานที่ต่างๆ แบบเก๋ไก๋  So Cool 

So Good  ณ  พระราชวงั  ก  าแพงหินโบราณ อาคารโบราณทางสถาปัตยกรรมที่ส าคญั เพื่อให้ท่านไดเ้ก็บภาพความ
ประทบัใจกนั และอาสาสมคัรช่างถ่ายภาพประจ ารถ (ค่าภาพ ไม่รวมค่าใช้จ่าย) นั่งรถผ่านถนนสายส าคัญเช่นถนนใจกลาง
เมือง “เซจองโนะ” และถนนที่มกีารเปิดปิดเป็นเวลา-สถานที่ตัง้ท าเนียบและบลเูฮาท์หรือบ้านประจ าต าแหน่งประธานาธิบดี  
(ชุดฮันบกมจี านวนจ ากัดเที่ยวก่อนมสิีทธ์ิก่อน สงวนสิทธ์ิยกเลิกใส่ชุดฮันบกหากโควต้าพิเศษหมด)     



เทีย่ง เปิดประสบการณ์พเิศษ อาหารกลางวนัสไตล์โดชิรัก (ข้าวกล่อง) ! ที่ตลาดเก่า ทงอนิ ยุคปี 1941 สถานรวมรวม
ความอร่อยอาหารพื้นบา้นเกาหลีโดยเซฟรุ่นเดอะ “ คุณลุงคุณป้าคุณปู่ คุณตาคุณยา่คุณยาย “ ที่ท  ากนัสดสดวนัต่อวนั แบบที่มี
เอกลกัษณ์เฉพาะของแต่ละร้าน โดยลูกคา้ตอ้งใชเ้งินเหรียญโบราณ “ โตเคน้ “ ในการเลือกซ้ือของกิน โดย 1 เหรียญ จะมี

มูลค่า 500 วอน  (ทุกท่านจะได ้10 เหรียญโตเคน้ และ ถาดขา้วกล่องเกาหลี คนละ 1 ถาด)  แนะน า ใหทุ้กท่านเดิน

ดูร้านจ าหน่ายอาหารสองขา้งทางหน่ึงรอบ และเลง็ร้านท่ีท่ีอยากซ้ือชิมไว ้5 ร้าน  จากนั้นกเ็ดินอุดหนุนร้านท่ีชอบ  ไดข้องกิน
ครบแลว้ ทุกคนรวมตวักนัไปรับประทานกนัที่คาเฟ่ของตลาด เพื่อไดส้ัมผสัวฒันธรรมการกินของชาวเกาหลีอย่างแทจ้ริง 
(อาหารยอดนิยม เช่น คีรึมตอ็กบอ็กกี ทุยคิม จบัเซ หมูผดัพริก ไข่มว้น ขา้วห่อสาหร่าย พาจอน ต๊อกคาลบี เป็นตน้) 

บ่าย #ศูนย์น ้ามันสนเข็มแดง ซ่ึงผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี  เพื่อช่วยผูท้ี่มีปัญหาเร่ืองไขมนัอุดตนัในเส้น
เลือด คลอเรสเตอรอลในเลือดสูง ไขขอ้เส่ือม หรือ การไหลหมุนเวียนของเลือด  เป็นตน้ กว่าจะมาท าเป็นน ้ามนัสนสกดัได ้1 
แคปซูล ตอ้งใชใ้บสนเขม็แดงประมาณ 2.7 ก.ก.  แนะน าใหทุ้กท่านเลือกซ้ือเป็นของฝากสุขภาพเพื่อตวัท่านเองและคนท่ีท่าน
รักหรือคนที่ท่านเคารพ  เพราะเป็นสารอาหารธรรมชาติ ที่วิจยัจากโรงพยาบาลชั้นน าในเกาหลีแลว้ว่า ไม่มีผลขา้งเคียง 

#หมู่บ้านพ้ืนเมืองนัมซาน พาท่านยอ้นเวลาหาอดีตท่ีพิลดองซ่ึงอยู่ทางตอนเหนือของภูเขานัมซาน มีสายน ้ าใสไหล

ผ่านและมีศาลาชชอนนูกกั แหล่งอาศยัของนกกระเรียน แหล่งพกัผ่อนที่มีช่ือเสียงในฤดูร้อนของราชวงศ์โซซอน แต่ใน
ปัจจุบนัเป็นท่ีตั้ งของบ้านชนชั้นยางบางหรือชนชั้นราชการหรือชั้นสูงเกาหลีในสมยัเม่ือ 600 ปีที่แลว้ บา้นกว่าห้าหลงัที่
หมู่บา้นนมัซานฮนัอก จะท าให้เราไดเ้ห็นภาพการใชชี้วิตประจ าวนั เคร่ืองใชไ้มส้อย การกิน การอยู่  และการจัดแต่งบา้น 
และหากเราเดินไปจนสุดปลายสวนเกาหลี เราจะพบไทมแ์คปซูลท่ีท าข้ึนเพื่อเฉลิมฉลองกรุงโซลครบ600 ร้อยปี ภายในบรรจุ 
ของจ านวน 600 ช้ินท่ีเป็นตวัแทนของเมืองและผูค้นกรุงโซลในปี 1994 โดยจะรอเปิดในอีก 400 ปีขา้งหนา้ (2394)   

#ดิวตีฟ้รี (ปัจจุบนัเป็นท่ีนิยมมาก เพราะ ดิวต้ีฟรีประเทศน้ี มีถึง 5 บริษทัแข่งขนักนั)  เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง ณ  ห้าง
ปลอดภาษีล๊อตเตห้รือชินเซเก  ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมน าเขา้จากต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิด รวมทั้ง
สินคา้แบรนดเ์กาหลียอดนิยมที่ชาวเกาหลี ชาวจีน และชาวญ่ีปุ่ น   

เยน็ *อิสระอาหารค า่ ณ ย่านช้อปป้ิงเมียงดง เพ่ือความคุ้มค่าในการช้อปป้ิง*  

 เตม็อิม่  #เมียงดอง " ถนนแฟช่ันของเกาหล ี"  อิสระชอ้ปป้ิงบริเวณเมียงดอง Myeongdong ถูกขนานนามว่า " ถนน

แฟชัน่ของเกาหลี "  มีห้างบูติกหลากยี่ห้อตั้งแต่แบรนด์เนมต่างชาติถึงเกาหลี ร้านเส้ือผา้มีสไตล์ห้องเล็กๆ  ร้าน Creative 
Lifestyle  ร้านรองเทา้ ร้านท าผม ร้านเคร่ืองประดบั ร้านคอสเมติก  ร้านกาแฟ ร้านไอศครีม ร้านขนม  ปัจจุบนัยงัเป็นแหล่ง
รวมร้านอาหารขายบนรถเข็น Food Truck ที่ก  าลงัเป็นที่นิยมส าหรับคนรุ่นใหม่  ไม่ว่าจะเป็นของคาว ของหวาน หลาก
รูปแบบ ใหเ้ราเลือกตดัสินเอง ว่าร้านไหนเดด็ ร้านไหนโดนใจ 
หลงัจบรายการท่องเที่ยว พาท่านเดินทางกลบัท่ีพกั 



 

DAY วนัที่ห้า  กรุงโซล – สนามบินนานาชาตอินิชอน – กรุงเทพฯ เชำ้ กลำงวนั ค ่ำ 

5  x x - 

เชา้  รับประทานอาหารเช้า แบบอเมริกันเกาหลีชุด หรือ เซมิ ที่ ห้องอาหารโรงแรม 
 #ศูนย์โสมเกาหลี  ทุกท่านจะไดรู้้จกัสมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแห่งมวลสมุนไพร  เพราะเกาหลีใตเ้ป็นประเทศที่มี

การผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลก  ซ่ึงใครใครท่ีไดม้าเท่ียวกจ็ะช่ืนชอบหาซ้ือเป็นของฝากเพราะราคาท่ีถูก
ว่าเมืองไทยและคุณประโยชน์นานปัการ เช่น ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยท าให้จิตใจสงบ
และเพิ่มพละก าลงัโดยส่วนรวม  สรรพคุณทางการแพทย ์ช่วยบ ารุงหวัใจ ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทาง 
เพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง   

 เปิดประสบการณ์! Running Man Theme Park แหล่งเท่ียวแห่งใหม่ในยา่นอินซาดง กบัธีม รันน่ิงแมน รายการ
วาไรต้ียอดฮิตของเกาหลีท่ีมีแฟนคลบัจากทัว่โลก Running Man EP1 ‘Find The Treasure’ จะมีภารกิจต่างๆ กว่า 10 
ภารกิจ ใหไ้ดต้ามล่าสะสมคะแนน R-Point ซ่ึงหากผูเ้ล่นสะสมคะแนนไดม้ากกว่า 80 คะแนนจะไดรั้บใบประกาศนียบตัรที่
ระบุว่าคุณคือสมาชิกคนใหม่ของ Running Man คนที่ 8 ! ภายในจะแบ่งออกเป็น 4 โซน ไดแ้ก่  Race Start จะเป็นพื้นท่ี

ส าหรับการเร่ิมตน้ โดยผูเ้ล่นจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ทีม ไดแ้ก่ทีมสีแดง น ้าเงิน และเขียว ซ่ึงการเลือกสีทีมจะมีผลต่อการหาจุด
สะสมคะแนนที่ต่างกนัออกไป ซ่ึงผูเ้ล่นแต่ละคนจะไดรับสายรัดขอ้มือ ที่จะเป็นอุปกรณ์ในการสะสม R-Point จากจุดต่างๆ  
โซนที่ 2 Finding Running Ball จะเป็นโซนที่รวมเกมจ าลองต่างๆ อย่างเช่นเกมจ าลองดึงป้ายช่ือ , เกมปาบอล, เกมเขา
วงกตในห้องมืด, เกมคน้หา  R-Man และเกมคลานในเขาวงกต ซ่ึงจะเป็นการวดัไหวพริบความสามารถของผูเ้ล่นว่าจะ
เหมาะสมกบัการเป็นสมาชิกของ Running Man หรือไม่ โซนที ่3 Running Man Plaza  รวมมินิเกมที่ดูเหมือนง่าย แต่ไม่
ง่าย เพื่อใชส้ าหรับสะสม R-Point อย่างเช่นเกมตะโกนสะสมแตม้, เกมกระโดดเชือก, เกมวิ่งแข่ง, เกมห้อยตวั, และเกม
ทดสอบความไวของมือ โซนที่ 4  Mirror Maze Castle โหดที่สุดของ Running Man EP1 ‘Find The Treasure’ กบั
ปราสาทกระจกที่ซ่อน R-Point ชุดสุดทา้ยไว ้ซ่ึงพื้นท่ีปราสาททั้งหมดจะเป็นเขาวงกตกระจก ท่ีจะท าให้ผูเ้ล่นเกิดความ
สับสนสุดๆ ซ่ึงภายในยงัซ่อนหอ้งลบัต่างๆเอาไวถ้ึง 4 หอ้ง (ฟรี ! บตัรเข้าชม สงวนสิทธ์ิบตัรฟรี ! หากโควต้าพิเศษหมด)     

เที่ยง  เมนูเปิบพสิดาร-ไก่ตุ๋นโสม อาหารวงัในสมยัก่อน เช่ือกนัว่าบ ารุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตวั ในหมอ้ดินร้อน   
บ่าย พาท่านขึ้นภูเขานัมซาน #Namsan – ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงและขึ้นลิฟท์ชมวิว 360 

องศาบนหอคอย N Tower เป็น 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก สูงถึง 480 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล สถานท่ี



ละครหนงัเกาหลีหรือหนงัไทยสไตลเ์กาหลีมาถ่ายท ากนั (ความเช่ือ: เตรียมแม่กุญ  แจลูกกุญแจเพื่อไปลอ็คกุญแจคู่รัก ณ Love 
Rock Cable  ซ่ีงเช่ือกนัว่า ถา้ใครข้ึนมาคลอ้งกุญแจและโยนลูกกุญแจท้ิงไป คู่รัก คู่ครอบครัว คู่เพื่อน คู่พี่นอ้ง คู่มิตรนั้นจะมี
ความรักท่ีย ัง่ยืนหรือไม่มีใครมาพรากจากกนัได)้  (ฟรี! ค่าบัตรลิฟท์ขึ้นสู่จุดชมวิวบนหอคอย  สงวนสิทธ์ิบัตรฟรี ! หาก
โควต้าพิเศษหมด)     

บ่าย ครบสูตร....เรียนรู้วฒันธรรมการท ากิมจงัหรือร่วมการท ากิมจ ิ กิมจิจดัว่าเป็นเคร่ืองเคียงประจ าโต๊ะส าหรับ
อาหารเกาหลีทุกม้ือกว็่าได ้คู่กบัขา้วสวยร้อนๆ กิมจิเป็นอาหารประเภทหมกัดอง ท่ีมีคุณค่าทางอาหารสูงชนิดหน่ึง มีรสชาติท่ี
เป็นเอกลกัษณ์  ใหท้่านไดป้ระสบการณ์การเรียนรู้และเทคนิคการท ากิมจิร่วมกนักบัเพื่อนๆ และ ครอบครัว  

บ่ายบ่าย แวะซ้ือของฝากตดิไม้ตดิมือที่ศูนย์รวมของพ้ืนเมือง (ละลายเงินวอน)  ก่อนอ าลาเกาหลี  แวะซ้ือของฝาก

ติดไมติ้ดมือท่ีศูนยร์วมของพื้นเมือง (ละลายเงินวอน)  สาหร่ายหลากรูปแบบ หลากรสชาติ ขนมอร่อยต่างๆ ซีเรียลช็อคโก 
กาแฟ กระดูกมา้เจจูโด  ขนมโสม ชาโสม เคร่ืองส าอางโสม หมอนสุขภาพ  กิมจิ  เป็บโปโร้ (ป๊อกกี้ เกาหลี) ชินราเมง (มาม่า
เกาหลี) ของใชใ้นบา้น ลูกบอลซักผา้  เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ของที่ระลึก เป็นตน้  

เยน็.....ข้ึนอยูก่บัวนัและเวลาท่ีเดินทาง  เหินฟ้ากลบักรุงเทพฯ  
ออกเดินทำงสู่ประเทศเกำหลีใต ้โดยสำยกำรบิน  T’way (TW), Jeju Air (7C), Eastar Jet (ZE) 

มบีริกำร Air Cafe จ ำหน่ำย  อำหำร ของกิน เคร่ืองด่ืม ขนมคบเคีย้ว บนเคร่ืองบิน 
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 

ขอบคุณท่ีมำของภำพดดีจีำกกำรท่องเที่ยวเกำหล ี www.visitkorea.co.kr ภำพทั้งหมดที่แสดงใช้เพ่ือประกอบควำมเข้ำใจ 
 

เมนูอาหารทวัร์ส าหรับคณะ (ภาพอาหารที่แสดงใชเ้พื่อประกอบความเขา้ใจ) 
พเิศษสุด !!  อิม่อร่อยกับบุฟเฟต์บนเรือส าราญ Ara Cruise ส าหรับ 8 ท่าน/โต๊ะ  ที่มีให้เลือก
หลากหลายสไตลเ์มนูอาหารเกาหลี เสริฟใหท้่านไดล้ิ้มลอง ทั้งของทอด ผดัผดั ตม้ตม้ สลดั เป็นตน้  พร้อม
ล่องเรือชมคลองแห่งแรกของเกาหลี ที่เรียกว่า “GYEONGIN ARA WATERWAY” บนเรือส าราญสุดหรูที่
น่าต่ืนตาต่ืนใจ  
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  

บุฟเฟ่ต์อร่อยล ้า!!!  เมนูบาร์บีคิวป้ิงย่างสไตล์เกาหลี 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  

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


เปิดประสบการณ์พิเศษ อาหารกลางวันสไตล์โดชิรัก (ข้าวกล่อง) ! ที่ตลาดเก่า ทงอิน ยุคปี 
1941 สถานรวมรวมความอร่อยอาหารพื้นบา้นเกาหลีโดยเซฟรุ่นเดอะ “ คุณลุงคุณป้าคุณปู่ คุณตาคุณยา่คุณ
ยาย “ ที่ท  ากนัสดสดวนัต่อวนั แบบที่มีเอกลกัษณ์เฉพาะของแต่ละร้าน โดยลูกคา้ตอ้งใชเ้งินเหรียญโบราณ 

“ โตเคน้ “ ในการเลือกซ้ือของกิน โดย 1 เหรียญ จะมีมูลค่า 500 วอน  (ทุกท่านจะได ้10 เหรียญโต
เคน้ และ ถาดขา้วกล่องเกาหลี คนละ 1 ถาด)    
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  
เมนูเปิบพสิดาร-ไก่ตุ๋นโสม  เสิร์ฟท่ำนละ 1 ตวั ในหมอ้ดินร้อน อาหารวงัในสมยัก่อน ตั้งแต่สมยั
ราชวงศโ์ซซอน เช่ือกนัว่าบ ารุงและเสริมสุขภาพ  โดยใชไ้ก่ที่มีอายวุยัรุ่น ภายในตวัไก่จะมีขา้วเหนียว ราก
โสม พุทราแดงและเคลด็ลบัในการตุ๋นเพื่อใหร้สชาติกลมกล่อม เน้ือไก่นุ่มและยอ่ย  เสริฟพร้อมเคร่ืองเคียง
คู่โต๊ะ เช่น กกัตุกีหรือหวัไช่เทา้หมกัดอง หรือ กิมจิหมกัดอง และ เหลา้โสม เป็นตน้ 

 
 

Price & Conditions  

ราคานีเ้ป็นราคาส าหรับนกัท่องเทีย่วชาวไทยหรือผู้ถือหนงัสือเดนิทางไทยเท่านั้น (นักท่องเที่ยวต่างประเทศ โปรดเช็ค)  

โปรแกรม Go! Seoul เกำหลี 5 วนั 3 คืน  รำคำเร่ิม (บำท) 12,900 

เดินทำง พฤษภำคม-กนัยำยน19 สำยกำรบิน BUDGET AIRLINE กรุ๊ปคณะ 25-30 ท่ำนต่อคณะ 
 

 เดินทำงขั้นต ่ำปกติ  25  ท่ำนผูใ้หญ่ (ท่ีนัง่จ  ำกดั จองและจ่ำยก่อนไดสิ้ทธิก่อน จองหลงั อำจตอ้งเพ่ิมค่ำตัว๋)  
 หำกต ่ำกวำ่ก ำหนด อำจจะไม่มีหวัหนำ้ทวัร์และอำจตอ้งมีกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ  หำกผูเ้ดินทำงทุกท่ำนยินดีท่ีจะช ำระค่ำบริกำรเพ่ิม

เพ่ือใหค้ณะเดินทำงได ้ทำงเรำยินดีท่ีจะประสำนงำนในกำรเดินทำงตำมควำมประสงค ์

 สงวนสิทธ์ิในกำรปรับเปลี่ยนรำคำเพ่ิม หำกมีกำรปรับข้ึนของภำษีน ้ำมนัหรือภำษีใดๆ จำกสำยกำรบิน คิดอตัรำ ณ วนัท่ี 07/05/19 
 สงวนสิทธิในเร่ืองเท่ียวบินและตำรำงบิน รำคำ และ รำยกำร เปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนได ้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 

ในกรณีทีไม่ใชต้ัว๋กรุป๊แตต่อ้งการจอยทวัร ์คิดท่านละ 7,900 บาท 

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

ทำรก หมำยถึง ผูโ้ดยสำรที่มีอำยตุ  ่ำกว่ำ 24 เดือน ณ วนัที่เดินทำงไปและวนัเดินทำงกลบั กรุณำติดต่อเพื่อขอรำคำพิเศษ 
เดก็ทำรกสำมำรถเดินทำงโดยนัง่บนหนำ้ตกัของผูใ้หญ่  โดยอนุญำตใหเ้ดก็ทำรกหน่ึงคนต่อผูใ้หญ่สองคนเท่ำนั้น และหำ้มมิใหน้ ำรถเขน็เดก็ หรือ
ท่ีนัง่ส ำหรับเดก็ข้ึนบนเคร่ืองบิน จ ำนวนเดก็ทำรกต่อเท่ียวบินถกูจ ำกดัไวเ้พื่อควำมปลอดภยั และสำยกำรบินสำมำรถปฏิเสธกำรน ำเดก็ทำรก
เดินทำงไปกบัท่ำน  ส่วนผูจ้ดั เรำค ำนึงถึงควำมปลอดภยัและเพื่อสร้ำงควำมสุขแก่คณะผูเ้ดินทำง 
ผูทุ้พลภำพ/มีปัญหำดำ้นสุขภำพหรืออยูใ่นภำวะเจ็บป่วย ขอใหแ้จง้ผูจ้ดัก่อนซ้ือทวัร์ เพื่อเชค็กบัทำงสำยกำรบินและผูใ้หบ้ริกำร  เพรำะอำจไม่
อนุญำตใหใ้ชอุ้ปกรณ์ช่วยเหลือต่ำงๆ ข้ึนเคร่ืองบินได ้ เข่นน ้ำยำ เขม็ฉีดยำ เคร่ืองใชแ้บตเตอร่ี หรือ เคร่ืองหำยใจ  
สตรีมีครรภ ์ขอใหแ้จง้ผูจ้ดัก่อนซ้ือทวัร์  เพื่อเชค็กบัทำงสำยกำรบินและผูใ้หบ้ริกำร   โดยทัว่ไป 
-อำยคุรรภไ์ม่ถึง 27 สัปดำห์ : ตอ้งลงนำมยนิยอมในเอกสำรจ ำกดัขอบเขตควำมรับผิดชอบของสำยกำรบิน เม่ือท ำกำรเชค็อินเพื่อแสดงควำม
ยนิยอมไม่ท ำกำรเรียกร้องใดๆ ต่อสำยกำรบิน 
-อำยคุรรภใ์นช่วงสัปดำห์ท่ี 28 สัปดำห์ ถึง 34 สัปดำห์ : แสดงใบรับรองแพทย ์ ยนืยนัสัปดำห์ท่ีตั้งครรภแ์ละก ำกบัวนัท่ีไม่เกินสำมสิบ (30) วนันบั
จำกเที่ยวบินขำออกที่ก  ำหนดหรือเที่ยวบินขำเขำ้ที่ก  ำหนด  และตอ้งลงนำมยนิยอมในเอกสำรจ ำกดัขอบเขตควำมรับผิดชอบของสำยกำรบิน  เม่ือ



ท ำกำรเชค็อินเพื่อแสดงควำมยนิยอมไม่ท ำกำรเรียกร้องใดๆ ต่อสำยกำรบิน 
-อำยคุรรภต์ั้งแต่สัปดำห์ท่ี 35 ข้ึนไป: สำยกำรบินปฏิเสธกำรใหบ้ริกำร 

ปกติผูจ้ดัจะส่งใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทาง ก่อนการเดินทางอย่างนอ้ยประมาณ  5-7 วนั  

ข้อมูลส าหรับผู้เดนิทาง 
1. คนไทยถือหนงัสือเดินทำงประเทศไทย ไม่ตอ้งยืน่ขอวีซ่ำก่อนออกเดินทำง  

2. เตรียมหนงัสือเดินทำงมีอำยมุำกกว่ำ 6 เดือน ณ วนัเดินทำง (ตอ้งมีหนำ้ว่ำงส ำหรับประทบัตรำอย่ำงน้อย 2 หน้ำเต็ม) เพื่อยื่น ณ ด่ำนตรวจคน
เขำ้เมือง   เน่ืองจำกเคำเตอร์สำยกำรบินหรือด่ำนตรวจคนเขำ้เมืองอำจปฏิเสธกำรเดินทำงของท่ำน 
3. ค่ำวีซ่ำส ำหรับพำสปอร์ตต่ำงดำ้ว  กรุณำเตรียมเอกสำรคือ  (1) พำสปอร์ต (2) ใบประจ ำตวัคนต่ำงดำ้ว (3) ใบส ำคญัถิ่นท่ีอยู ่(4) ส ำเนำทะเบียน
บำ้น(ถำ้มี) (5)รูปถ่ำยสี 2 น้ิวท่ำนละ1รูป   
 ผู้ จัดจะเป็นผู้ด  ำเนินกำรย่ืนวีซ่ำให้ท่ำน โดยท่ำนจ่ำยค่ำบริกำรต่ำงหำก (ส ำหรับหนังสือเดินทำงต่ำงด้ำวผู้ เป็นเจ้ำของหนังสือเดินทำง

จะต้องท ำเร่ืองแจ้ง เข้ำ-ออกด้วยตนเองก่อนจะย่ืนวีซ่ำ) สิทธ์ิกำรออกวีซ่ำขึน้อยู่กับสถำนทูตเท่ำนั้น 
4. ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่ำเสียหำยจำกควำมผิดพลำดในกำรสะกดช่ือ นำมสกุล ค  ำน ำหนำ้ช่ือ เลขที่หนงัสือเดินทำง และอื่นๆ เพื่อใชใ้น

กำรจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีมิไดส่้งหนำ้ส ำเนำหนงัสือเดินทำง (พร้อมทั้งหนำ้เปลี่ยนช่ือนำมสกุล ถำ้มี) ใหก้บัทำงผูจ้ดั 

 

Departure  มิถุนายน 2019 (ที่นั่งจ ำกัดในแต่ละวัน จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อำจต้องเพ่ิมค่ำตัว๋ ) 

เช็คอิน วันออกเดินทาง วันเดินทางกลับ 
ราคา/ท่าน
(บาท) 

ห้องเดี่ยว+ หมายเหตุ 

วนัอำทิตย ์ 16 มิถุนายน 19 20 มิถุนายน 19 12,900 4,900 Pro!! 

วนัองัคาร 18 มิถุนายน 19 22 มิถุนายน 19 12,900 4,900 Pro!! 

วนัพุธ 19 มิถุนายน 19 23 มิถุนายน 19 12,900 4,900 Pro!! 

วนัองัคาร 25 มิถุนายน 19 29 มิถุนายน 19 12,900 4,900 Pro!! 

วนัพุธ 26 มิถุนายน 19 30 มิถุนายน 19 12,900 4,900 Pro!! 
 

Departure  กรกฎาคม 2019 (ที่นั่งจ ำกัดในแต่ละวนั จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อำจต้องเพ่ิมค่ำตัว๋ ) 

เช็คอิน วันออกเดินทาง วันเดินทางกลับ 
ราคา/ท่าน
(บาท) 

ห้องเดี่ยว+ หมายเหตุ 

วนัองัคาร 02 กรกฎาคม 19 06 กรกฎาคม 19 15,900 4,900  

วนัพุธ 03 กรกฎาคม 19 07 กรกฎาคม 19 15,900 4,900  

วนัอำทิตย ์ 07 กรกฎาคม 19 11 กรกฎาคม 19 14,900 4,900  

วนัองัคาร 09 กรกฎาคม 19 13 กรกฎาคม 19 15,900 4,900  

วนัพุธ 10 กรกฎาคม 19 14 กรกฎาคม 19 15,900 4,900  

วนัศุกร์ 12 กรกฎาคม 19 16 กรกฎาคม 19 16,900 4,900 วันหยดุ 

วนัอำทิตย ์ 14 กรกฎาคม 19 18 กรกฎาคม 19 14,900 4,900  

วนัองัคาร 16 กรกฎาคม 19 20 กรกฎาคม 19 15,900 4,900  

วนัพุธ 17 กรกฎาคม 19 21 กรกฎาคม 19 15,900 4,900  

วนัอำทิตย ์ 21 กรกฎาคม 19 25 กรกฎาคม 19 15,900 4,900  

วนัองัคาร 23 กรกฎาคม 19 27 กรกฎาคม 19 15,900 4,900  



วนัพุธ 24 กรกฎาคม 19 28 กรกฎาคม 19 15,900 4,900  

วนัศุกร์ 26 กรกฎาคม 19 30 กรกฎาคม 19 16,900 4,900 วันหยดุ 

วนัอำทิตย ์ 28 กรกฎาคม 19 01 สิงหาคม 19 15,900 4,900  
 

Departure  สิงหาคม 2019 (ที่นั่งจ ำกัดในแต่ละวัน จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อำจต้องเพ่ิมค่ำตัว๋ ) 

เช็คอิน วันออกเดินทาง วันเดินทางกลับ 
ราคา/ท่าน
(บาท) 

ห้องเดี่ยว+ หมายเหตุ 

วนัอำทิตย ์ 04 สิงหาคม 19 08 สิงหาคม 19 15,900 4,900  

วนัองัคาร 06 สิงหาคม 19 10 สิงหาคม 19 15,900 4,900  

วนัพุธ 07 สิงหาคม 19 11 สิงหาคม 19 15,900 4,900  

วนัศุกร์ 09 สิงหาคม 19 13 สิงหาคม 19 16,900 4,900 วันหยดุ 

วนัอำทิตย ์ 11 สิงหาคม 19 15 สิงหาคม 19 15,900 4,900  

วนัองัคาร 13 สิงหาคม 19 17 สิงหาคม 19 15,900 4,900  
วนัพุธ 14 สิงหาคม 19 18 สิงหาคม 19 15,900 4,900  

วนัอำทิตย ์ 18 สิงหาคม 19 22 สิงหาคม 19 14,900 4,900  

วนัองัคาร 20 สิงหาคม 19 24 สิงหาคม 19 15,900 4,900  

วนัพุธ 21 สิงหาคม 19 25 สิงหาคม 19 15,900 4,900  

วนัอำทิตย ์ 25 สิงหาคม 19 29 สิงหาคม 19 14,900 4,900  

วนัองัคาร 27 สิงหาคม 19 31 สิงหาคม 19 15,900 4,900  

วนัพุธ 28 สิงหาคม 19 01 กนัยายน 19 15,900 4,900  
 

Departure  กันยายน 2019 (ที่นั่งจ ำกัดในแต่ละวัน จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อำจต้องเพ่ิมค่ำตัว๋ ) 

เช็คอิน วันออกเดินทาง วันเดินทางกลับ 
ราคา/ท่าน
(บาท) 

ห้องเดี่ยว+ หมายเหตุ 

วนัอำทิตย ์ 01 กนัยายน 19 05 กนัยายน 19 14,900 4,900  

วนัองัคาร 03 กนัยายน 19 07 กนัยายน 19 15,900 4,900  

วนัพุธ 04 กนัยายน 19 08 กนัยายน 19 15,900 4,900  

วนัอำทิตย ์ 08 กนัยายน 19 12 กนัยายน 19 14,900 4,900  

วนัองัคาร 10 กนัยายน 19 14 กนัยายน 19 16,900 4,900  

วนัพุธ 11 กนัยายน 19 15 กนัยายน 19 16,900 4,900  

วนัอำทิตย ์ 15 กนัยายน 19 19 กนัยายน 19 14,900 4,900  
วนัองัคาร 17 กนัยายน 19 21 กนัยายน 19 15,900 4,900  

วนัพุธ 18 กนัยายน 19 22 กนัยายน 19 15,900 4,900  

วนัอำทิตย ์ 22 กนัยายน 19 26 กนัยายน 19 14,900 4,900  

วนัองัคาร 24 กนัยายน 19 28 กนัยายน 19 15,900 4,900  

วนัพุธ 25 กนัยายน 19 29 กนัยายน 19 15,900 4,900  



วนัอำทิตย ์ 29 กนัยายน 19 03 ตุลาคม 19 14,900 4,900  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

อตัรา
ค่าบริการ
รวม   

ตำมรำยกำร:  ค่ำตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั กรุงเทพฯ – อินชอน  – กรุงเทพฯ  ไปกลบัแบบหมู่คณะ ( ตำมวนัเวลำท่ีระบุในตัว๋
เคร่ืองบิน )  พร้อมที่พกั  3  คืน (หอ้งละ  2-3  ท่ำน) + อำหำรเชำ้ กลำงวนั และเยน็หรือค ่ำ + บตัรเขำ้ชมสถำนที่ + รถน ำเที่ยวตำม

รำยกำร + สายการบินจ ากดัน า้หนักเพยีงท่านละ 15 กก. (ข้ึนอยูก่บันโยบำยสำยกำรบิน ไม่เกินจ ำนวน 1-2 ช้ิน)  และถือขึน้
เคร่ืองได้อีกท่านละ 1 ช้ิน 10 กก. (ตำมขนำดที่ก  ำหนดของสำยกำรบิน ไม่รวมกระเป๋ำสะพำย) +  ประกนัอุบติัเหตุตำม
กรมธรรม ์(ขัน้ต  ำ่วงเงินประกัน 1 ล้ำนบำท ค่ำรักษำพยำบำล 5 แสนบำท 1-15 ปี หรือ อำย ุ75-85 ควำมคุ้มครองเหลือ 50% อำยุ
ต  ำ่กว่ำ 1 ปี หรือ อำยเุกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจ ำตวัหรือกำรถกูฆำตกรรมหรือถกูท ำร้ำยร่ำงกำย)  
ต๋ัวเคร่ืองบินและค่าทัวร์ที่ช าระแล้ว 

ตัว๋เคร่ืองบิน ไปกลบัแบบหมู่คณะ ไม่สำมำรถ 
เปลี่ยนเที่ยวบินไปหรือกลบั เปลี่ยนวนัเดินทำงไปหรือกลบั เปลี่ยนช่ือผูเ้ดินทำง อพัเกรดท่ีนัง่ คืนค่ำบตัรโดยสำร 

และหำกยกเลิกกำรเดินทำง  ไม่มีระบบ คืนเงินบำงส่วน    หากผู้ โดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศ
เกาหล ีจากเจา้หนา้ที่แรงงานไทยหรือเจา้หนา้ที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองท่ีประเทศเกาหลี ทาง
ผูจ้ดัและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนทุกกรณี  ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับที่ประเทศเกาหลีเรียก
เก็บ  ผูโ้ดยสารต้องรอกลับประเทศไทยในเท่ียวบินถัดไปท่ีมีท่ีนั่งว่างหรือตามวันเดินทางของตัว๋เคร่ืองบิน  ทั้ งน้ีแลว้แต่ทาง
เจา้หนา้ที่ตรวจคนและสายการบิน ทำงผูจ้ดัไม่สำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได ้
โรงแรมที่พักที่ระบุในรายการทัวร์ อำจมีกำรเปลี่ยนแปลง เน่ืองจำกเป็นทวัร์รำคำพิเศษ (โรงแรมที่พกัไม่ไดอ้ยู่ในใจกลำงเมือง) 
ปกติผูจ้ดัจะแจง้ใหท้รำบก่อนกำรเดินทำงอยำ่งนอ้ยประมำณ  3-5 วนั พร้อมทั้งใบนดัหมำยเตรียมตวักำรเดินทำง 
รูปแบบห้องพักของโรงแรมจะแตกต่างกัน  รูปแบบห้องพกัของโรงแรมจะแตกต่ำงกนั และอำจมีสไตล์กำรตกแต่งทุกห้องไม่



เหมือนกัน ห้องพักเด่ียว (Single เตียงเล็กมำตรำฐำน 1 เตียง) ห้องคู่ (Twin เตียงเล็กมำตรำฐำน 2 เตียง / Double เตียงใหญ่
มำตรำฐำน 1 เตียง)  และห้องพกัแบบ  3 ท่ำน  (Family Room 1 เตียงใหญ่+1เตียงเล็ก) ห้องพกัอำจจะไม่ติดกนั ห้องมีขนำด
กะทดัรัด มีหรือไม่มีอ่ำงอำบน ้ำ มีส่ิงอ  ำนวยควำมสะดวกครบ น ้ำด่ืมฟรีอยูใ่นหอ้งพกัจะมี 1 หรือ 2 ขวด ส่วนน ้ำแร่ยีห่อ้และมินิบำร์
ในโรงแรมรำคำจะสูงกว่ำปกติ  อำจมีบริกำรกำตม้น ้ำ+ชำกำแฟฟรี ช่วงกำรจดังำนระดบัเมือง ระดบัประเทศ ระดบันำนำชำติ เช่น 
Trade Fair, Convention, Festival, Conference, Expo เป็นตน้ เป็นผลใหร้ำคำโรงแรมสูงข้ึนมำกและห้องพกัในเมืองเต็ม  ผูจ้ัด
ขอสงวนสิทธิในกำรจดัที่พกัตำมควำมเหมำะสม 
เมนูอาหารทัวร์  โดยปกติทำงผูจ้ัดจะหลีกเลี่ยงอำหำรประเภทเน้ือววัเพื่อส่วนรวม จะบริกำรเป็นหมูหรือไก่หรือม้ือพิเศษตำม
รำยกำร โดยส่วนมำกอำหำรทวัร์มกัจะเป็นอำหำรทำนเพื่อโภชนำกำรและสุขภำพ จะไม่ออกรสจัด แบบอำหำรทอ้งถิ่น เช่น หมู
ยำ่งเกำหลี ไก่ตุ๋นโสม เกำหลีมีวฒันธรรมในกำรรับประทำนอำหำร ซ่ึงจะนิยมอำหำรชนิดเดียว มกัจะเป็นกำรทำนแบบแบ่งปัน คือ 
1 ชุดต่อ 4 ท่ำน และมีเคร่ืองเคียงแบบต่ำงๆ พร้อมขำ้วสวย     กำรน ำเคร่ืองด่ืมทั้งประเภทแอลกอฮอลแ์ละไม่แอลกอฮอล์เขำ้ไปใน
ร้ำนอำหำร ทำงร้ำนอำจจะเกบ็ค่ำบริกำร หรือ ค่ำเปิดขวดเสมอ      ส ำหรับท่ำนที่มีขอ้จ ำกดัทำงดำ้นอำหำรหรือศำสนำ ท่ำนอำจ
ตอ้งช ำระเพิ่มเติม หรือ เตรียมอำหำรส่วนตวัไป ระหว่ำงม้ืออำหำร กรุณำรอจนกว่ำทำงร้ำนอำหำรเสิร์ฟอำหำรส ำหรับกรุ๊ปให้
เรียบร้อยก่อน จึงจะท ำอำหำรพิเศษเสิร์ฟใหท้่ำนไดใ้นภำยหลงั     เมนูอำหำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ข้ึนอยู่
กบัสถำนกำรณ์   เช่น เวลำออกหรือเวลำถึงของเที่ยวบินแต่ละสำยกำรบิน  กำรจำรจรบนทอ้งถนน  วนัเวลำเปิดปิดของร้ำนอำหำร  
หรือดว้ยสำเหตุต่ำงๆ  ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง   

ในกรณีที่เกิดเหตุใดๆ จนท าให้คณะทัวร์ไม่สามารถออกเดินทางได้   เช่น มีลูกคำ้กลุ่มใหญ่ยกเลิกกำรเดินทำงกะทนัหัน ทำงสำยกำร
บินเรียกท่ีนัง่คืนดว้ยเหตุผลของสำยกำรบิน ฯลฯ ทำงผูจ้ัดจะพยำยำมหำโปรแกรมอื่นในรำคำและช่วงเวลำใกล้เคียงกนัทดแทน 
ขอใหลู้กคำ้ตระหนกัดีว่ำเหตุกำรณ์ดงักล่ำวถือเป็นเหตุสุดวิสัยและเช่ือมัน่ว่ำผูจ้ดัไดพ้ยำยำมอยำ่งสุดควำมสำมำรถ  โดยลูกคำ้จะไม่
ยกเหตุขอ้น้ีมำเป็นขอ้เรียกร้องใดๆ กบัผูจ้ดั  หำกลูกคำ้ประสงครั์บเงินคืน ทำงผูจ้ดัยนิดีคืนเงิน  

ราคา
ค่าบริการ
ไม่รวม  
 

ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวัอำทิ อำหำรและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่ม โทรศพัท ์โทรสำร มินิบำร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่ำท ำหนังสือเดินทำง ค่ำซักรีด  ค่ำ

สัมภำระที่เกินช้ินหรือน ้ำหนกัเกินสำยกำรบินก ำหนด  ค่ำวีซ่ำพำสปอร์ตต่ำงดำ้วหรือต่ำงชำติ  ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 

จดัเก็บ 60,000 วอน ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ( ค่าบริการของ คนขบัรถ+ไกด ์)  
*** หวัหนำ้ทวัร์แลว้แต่ควำมพึงพอใจของท่ำน *** 

เง่ือนไขใน
การจอง   

ปกติมัดจ าท่านละ 5,000 บาทต่อท่าน  โดยตอ้งด ำเนินกำรโอนเงินภำยใน 1วนันบัจำกวนัท่ีท ำกำรจอง
และส่งใบเรียกเก็บเงิน  และ ช ำระส่วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทำงอยำ่งนอ้ย 30 วนัก่อนเดินทำง  

ช่วงเทศกาล High Season (เทศกำลปีใหม่ เทศกำลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษำยน วนัแรงงำน วนัฉัตรมงคล  วนัหยดุส ำคญัทำง

ศำสนำ ตลอดเดือนตุลำคม ตลอดเดือนธนัวำคม)  หรือ เที่ยวบินเหมาล า  มัดจ าท่านละ 10,000 บาทต่อท่าน โดย
ตอ้งด ำเนินกำรโอนเงินภำยใน 1 วนันบัจำกวนัท่ีท ำกำรจองและส่งใบเรียกเก็บเงิน  และ ช ำระส่วนท่ีเหลือก่อนวนั
เดินทำงอยำ่งนอ้ย  35 วนัล่วงหนำ้  หำกไม่ช ำระมดัจ ำตำมก ำหนด ขออนุญำตตดัที่นั่งให้ลูกค้ำท่ำนอ่ืนที่รออยู่    กำรช ำระไม่
ครบ ทำงผูจ้ดัถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยไม่มีเง่ือนไข หรือเช็คธนำคำรถูกระงบักำรจ่ำยไม่ว่ำด้วยสำเหตุใดใด ผูจ้ัดมีสิทธิ
ยกเลิกกำรจดัหรือยกเลิกกำรเดินทำงและขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินตำมเง่ือนไขกำรยกเลิก 

การยกเลกิ
การจอง   
 

1) กำรยกเลิกกำรจองนั้น จะตอ้งแฟ็กซ์หรืออีเมลแ์จง้ยกเลิกกำรจองล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ย  30 วนัท ำกำร ก่อนกำรเดินทำง โดยจะยึด
เงินมดัจ ำ 5,000 บำท  ยกเวน้ช่วงเทศกำล High Season (เทศกำลปีใหม่ เทศกำลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษำยน วนัแรงงำน วนัฉัตร
มงคล  วนัหยดุส ำคญัทำงศำสนำ ตลอดเดือนตุลำคม ตลอดเดือนธนัวำคม)  จะยดึเงินมดัจ ำ 10,000 บำท      

2)  ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 29-24 วนั - เกบ็ค่ำใชจ่้ำย 10,000  ยกเวน้ช่วงเทศกำล High Season  12,000 - 18,000 บำท   
3)  ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 15-23 วนั - เกบ็ค่ำใชจ่้ำย 80% ของรำคำทวัร์  ยกเวน้ช่วงเทศกำล High Season  เกบ็ค่ำบริกำร 100%   
4)  ยกเลิกก่อนกำรเดินทำงวนัเดินทำง หรือ 1-14 วนั - เกบ็ค่ำบริกำรทั้งหมด 100%   
(รำคำทัวร์เป็นกำรซ้ือขำดแบบมเีง่ือนไขกับทำงสำยกำรบินและทำงผู้ จัดทัวร์เส้นทำงเกำหล ีจะไม่มกีำรคืนเงินมัดจ ำหรือค่ำบริกำร



ทั้งหมดไม่ว่ำกรณีใดใด) โดยเฉพำะช่วงเทศกำล High Season หรือ ฤดกูำลท่องเที่ยวของเกำหล ี   
กำรคืนเงินทุกกรณี  ผูมี้ช่ือในเอกสำรกำรจอง จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล ์หรือเดินทำงมำเซ็นเอกสำรกำรขอรับเงินคืนที่ท  ำกำรของผูจ้ัด
อย่ำงใดอย่ำงหน่ึงเพื่อท ำเร่ืองขอรับเงินค่ำบริกำรคืน โดยแนบหนังสือมอบอ ำนำจพร้อมหลกัฐำนประกอบกำรมอบอ ำนำจ 
หลกัฐำนกำรช ำระเงินค่ำบริกำรต่ำงๆ  และหนำ้สมุดบญัชีธนำคำรที่ตอ้งกำรใหน้ ำเงินเขำ้ใหค้รบถว้น  

สายการบินและตัว๋เคร่ืองบิน 
ในการส ารองที่นั่งและการใส่ช่ือในระบบส ารองที่นั่ง  ผูเ้ดินทำงตอ้งส่งส ำเนำของหนงัสือเดินทำง ( Passport ) ที่ชดัเจน หรือ ส่งรำยละะ
รำยละเอียดที่สำยกำรบินตอ้งกำร (ภำษำองักฤษ) เช่น ค  ำน ำหนำ้ช่ือ ช่ือและนำมสกุล วนัเดือนปีเกิด เลขที่พำสปรอต วนัหมดอำยุ ( โดยเซ็นต์ช่ือ
และเขียนยนืยนัรับรองเอกสำรเป็นลำยลกัษณ์อกัษรใหท้ำงผูจ้ัด )  หำกไม่มีกำรส่งขอ้มูลทั้งหมดในพำสปรอตเป็นลำยลกัษณ์อกัษรให้ทำงผูจ้ัด 
และเกิดกำรออกช่ือนำมสกุลในตัว๋หรือบตัรโดยสำรผิดพลำด อำจมีผลให้ผูโ้ดยสำยจะตอ้งรับผิดชอบในค่ำใชจ่้ำยใหม่ท่ีจะเกิดข้ึนทั้งหมด และ
สำยกำรบินไม่มีระบบเสียค่ำใชจ่้ำยเพื่อแกไ้ขตวัสะกดค ำน ำหนำ้ช่ือ / ช่ือ / นำมสกุล หรือ กำรเปลี่ยนช่ือผูเ้ดินทำง 

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

ตั๋วสายการบินไม่สามารถระบุที่นั่ง ซ้ือแบบใช้วิธี RANDOM คือสุ่มเลือกที่โดยระบบสายการบิน   กำรจัดท่ีนั่งบนเคร่ืองบิน 
เป็นไปโดยสำยกำรบินเป็นผูก้  ำหนด ทำงผูจ้ดัไม่สำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได ้แต่จะท าการ Request ใหไ้ดเ้ท่านั้น    

การเช็คอินตัว๋เดินทางที่เคาเตอร์สายการบิน  เง่ือนไข 
 เคำน์เตอร์เชค็อินจะเปิดใหบ้ริกำรก่อนเวลำเคร่ืองออกสำม (3) ชัว่โมง เคำน์เตอร์ จะปิดใหบ้ริกำรก่อนเวลำออกเดินทำง  (90) นำที  ผูโ้ดยสำร

จ ำเป็นตอ้งด ำเนินกำรใหเ้รียบร้อยภำยในระยะเวลำท่ีไดร้ะบุไว ้ทั้งน้ีไม่ว่ำในกรณีใดๆ  สำยกำรบินสงวนสิทธิในกำรปฏิเสธกำรเดินทำง โดย
ไม่มีกำรคืนเงินค่ำ โดยสำรที่ท่ำนไดช้ ำระไปแลว้  

 ไม่แสดงตนหรือยนืยนัควำมเป็นตวัท่ำนต่อพนกังำนของสำยกำรบิน 
 ไม่อำจแสดงเอกสำรไดอ้ยำ่งครบถว้นและถูกตอ้ง (เอกสำรกำรเดินทำงที่ช  ำรุดไม่สมบูรณ์จดัว่ำเป็นเอกสำรที่ไม่ถูกตอ้ง)  
 ส ำหรับท่ำนตอ้งมีตรำอนุญำตเดินทำงเขำ้หรือออกนอกประเทศ (วีซ่ำ) ซ่ึงจ ำเป็นต่อกำรเดินทำงไปยงัสถำนที่ต่ำงๆ   หรือ  เอกสำรกำรเจ้งเขำ้

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

พนกังำนของสำยกำรบินไม่ว่ำโดยกำรกระท ำหรือโดยวำจำ 
 หำกรัฐบำลหรือหน่วยงำนอื่นไม่อนุญำตใหท่้ำนเดินทำงหรือข้ึนเคร่ืองบิน 
 หำกสำยกำรบินเห็นควรว่ำไม่สมควรแก่กำรเดินทำงเน่ืองจำกอำกำรเมำสุรำหรือมีลกัษณะอำกำรที่เป็นอนัตรำยอย่ำงเห็นไดช้ดัในทำง

กำรแพทย ์และ/หรือ  หำกสำยกำรบินเห็นควรว่ำไม่เหมำะสมในกำรเดินทำงโดยเหตุผลทำงกำรแพทย ์หรือเง่ือนไขทำงกำรแพทยข์องท่ำน
อำจก่อใหเ้กิดอนัตรำยต่อสุขภำพแก่ผูโ้ดยสำรอื่น 

 

อุ่นใจเพิม่  เน่ืองจำกกำรเดินทำงนั้นเตม็ไปดว้ยควำมเส่ียง และควำมรับผดิชอบของทำงสำยกำรบินท่ีมีต่อผูโ้ดยสำร
นั้นมีจ  ำกดั ดงันั้นจึงแนะน ำให ้ซ้ือประกนัภยักำรเดินทำงและสุขภำพเพ่ิมเติม ท่ำนสำมำรถเลือกซ้ือควำมคุม้ครองตำมท่ี
ท่ำนตอ้งกำร โดยเฉพำะกรณี เกิดเหตุเจ็บป่วยจะมีควำมสำมำรถในกำรจ่ำยค่ำรักษำได ้เน่ืองจำกหำกเกิดเหตุดงักล่ำวข้ึนใน
ต่ำงประเทศ เช่น ประเทศเกำหลีใต ้จะมีค่ำใชจ่้ำยท่ีสูงมำก 

เพ่ือความคุ้มครองบาดเจบ็ เจบ็ป่วย ไฟล์ยกเลกิ ตกเคร่ือง ยกเลกิเดินทาง กระเป๋าหาย พาสปรอร์ตหาย ทีมแพทย์แกเฉิก 

 แผนคุ้มครองสุขภาพ เพยีง 200 บาท  รักษำพยำบำล+สุขภำพ – อุบติัเหตุ – ยำ้ยฉุกเฉิน+ส่งศพ – ทีมแพทยฉุ์กเฉิน 

 แผนคุ้มครองสุขภาพ เพยีง 500 บาท  รักษำพยำบำล+สุขภำพ – อุบติัเหตุ – ยำ้ยฉุกเฉิน+ส่งศพ – ทีมแพทยฉุ์กเฉิน 



– ยกเลิกกำรเดินทำง – ลดจ ำนวนวนัเดินทำง – กระเป๋ำเดินทำงหำยหรือเสียหำย – ควำมล่ำชำ้ของระบบขนส่งมวลชน – 
ควำมล่ำชำ้ของสมัภำระ – กำรจ้ีโดยสลดัอำกำศ – กำรพลำดต่อเท่ียวบิน – พำสปอร์ตหำย – ควำมรับผดิต่อบุคคลภำยนอก – 
เงินชดเชยระหว่ำงรักษำตวัในต่ำงประเทศ 

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  

 การเปลี่ยนแปลงรายการท่องเท่ียวในทุกการเดินทางอาจเกิดการเปลี่ยนแปลง  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 ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เน่ือง จาก

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 

 


