
 
 
 
 
 

 
 
 

Incheon Gangwha Palmido เกาหลี 5 วัน จัดพเิศษพฤษภาถงึตุลา17 
จ ำนวนวนั รำคำเร่ิม (บำท) เดินทำง สำยกำรบิน กรุ๊ปคณะปกติ 

   5 วนั 18,900 พฤษภาถึงตุลาคม 2017  Korean Air (KE) 25-35 ท่ำนต่อคณะ 
โปรพิเศษ..ไมค่วรพลาด เสน้ทางใหม ่เท่ียว 3 เกาะมหศัจรรย ์Summer & Autumn 

โปรแกรมท่องเทีย่ว  มรดกวัฒนธรรมโลก กลุ่มหินประหลาด STONEHENG สโตนเฮนจ์เกาหลี ท่ีเกาะคังฮวาโด – นัง่

เรือชมนกนางนวลทะเล เท่ียวเกาะซอกโมโด นมัสการวัดโบมนุซา รัชสมัยสมเด็จพระราชินีช็อนด็อกอาณาจักรชิลล่า 

1000 ปี พระพทุธรปูแกะสลัก 23 องค ์พบจากใตท้อ้งทะเล  บันไดแห่งพร 419 ขื้น พระพทุธรปูแกะสลักบนหินผา 

จดุชมวิวทะเล – ชมุชนไชนา่ทาวน ์เพียงแห่งเดียวของเกาหลี มีอายกุว่า 100 ปี – ดินแดนแห่งความสนกุหฤหรรษแ์ละ

ไฮเทคเต็มรปูแบบ ดว้ยบัตร Magic Pass @สวนสนกุลอ๊ตเตเ้วิลด ์– พิพิธภัณฑส์าหร่ายและแตง่ชดุฮันบก - ย่านแฟชัน่

ฮิปเมียงดอง - ศนูยโ์สมเกาหลี – เคร่ืองส าอางเกาหลี – พระราชวังโบราณ 

พิเศษฟรี ท่ีเดียว ! ล่องเรือทะเลเท่ียวเกาะตอ้งหา้ม Palmido Island ชมประภาคาร light House แห่ง

แรกของเกาหลี  หินแปลกตา สขุใจกายกบัธรรมชาติบรสิทุธ์ิ 100%  ท่ีอย ูอ่าศยัของนกและพืชพนัธไ์มห้ายาก และจดุท่ีตัง้

มัน่แรกในการวางแผนการรบของสงครามเกาหลี  

พฤษภาถึงมิถนุา ดอกไมส้ีสด อากาศดี ชอ้ปสนกุ SEOUL SUMMER SALE 2017 

กรกฏาถึงสิงหา ชอ้ปมนัส ์ช่วงซมัเมอร ์สง่ทา้ย GRAND SALE ลดทัว่ประเทศ 

กนัยายน ช่วงเฉลิมฉลองฤดเูกบ็เกีย่ว เตรียมลัล้ลา อากาศเยน็สบาย พกัรอ้นด่วน 

ตลุาคม ช่วงเวลาแห่งความสขุ ใบไมเ้ริม่เปลี่ยนสีเป็นสีแดงเพลิงและสีทอง ก่อนฤดหูนาวจะมาเยอืน 

อาหาร เมนจูดัเต็มเพ่ือสขุภาพหลากหลายไม่ซ า้กนั #บารบี์คิวไฟหรือบลโูกกิ  #หมอ้ไฟเห็ดโพซดชาบ ู #หมยู่างคาลบ้ี  

#ไกต่ ุน๋โสม #ลิ้มลองบะหมี่หนา้ด าจาจงัเมียน #ไกอ่นัดองจิมทคั 



Itinerary Incheon Gangwha Palmido  เกาหลี 5 วัน จัดพเิศษ พฤษภาถึงตุลา17 

จ ำนวนวนั รำคำเร่ิม (บำท) เดินทำง สำยกำรบิน กรุ๊ปคณะ ปกติ 

   5 วนั 18,900 พฤษภาถึงตุลาคม 2017 Korean Air (KE) 25-35 ท่ำนต่อคณะ 
วนัเดินทำง ราคาโปรโมช่ัน  5 วนั 3 คืน (พกั 3 คืน @ โรงแรมในเมืองอินชอน)  ระดบั  3 ดำวเกำหลี   

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

อำหำร อำหำรเชำ้@โรงแรม 3 ม้ือ อำหำรกลำงวนัและค ่ำ@หอ้งอำหำรทอ้งถ่ิน 6 ม้ือ ฟรี ! น ำ้แร่ด่ืมบนรถวนัละ 1 ขวด 

มคัคุเทศก ์ ช ำนำญเส้นทำงเกำหลีโดยตรง  
ขอบคุณท่ีมาของภาพดีดจีากการท่องเท่ียวเกาหล ี เกาะคังฮวา  www.visitkorea.co.kr |  www.ganghwa.go.kr 

เท่ียวบิน ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตำรำงกำรบินของสำยกำรบินตำมท่ีไดอ้นุมติั 
(ท่ีน่ังจ ำกัดในแต่ละวนั จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 

สำยกำรบิน BKK-ICN เวลำออก เวลำถึง ICN-BKK เวลำออก เวลำถึง 
Korean Air (KE) KE652 2240 0610+1 KE651 1740 2110 
Korean Air (KE) KE658 0010 0745 KE659 1940 2350 

Departure  (ท่ีน่ังจ ำกัดในแต่ละวนั จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 

เช็คอนิ วนัออกเดนิทาง วนัเดนิทางกลบั 
ราคา/ท่าน
(บาท) 

ห้องเดีย่ว+ หมายเหตุ 

วนัพธุ 31 พฤษภาคม 17 04 มิถุนายน 17 18,900 4,900  

วนัพธุ 14 มิถุนายน 17 18 มิถุนายน 17 18,900 4,900  

วนัพธุ 05 กรกฎาคม 17 09 กรกฎาคม 17 19,900 4,900  

วนัพธุ 16 สิงหาคม 17 20 สิงหาคม 17 19,900 4,900  

วนัพธุ 30 สิงหาคม 17 03 กนัยายน 17 19,900 4,900  

วนัพธุ 13 กนัยายน 17 17 กนัยายน 17 19,900 4,900  

วนัพธุ 11 ตุลาคม 17 15 ตุลาคม 17 22,900 4,900  

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

วนั รายการท่องเทีย่ว B L D 

วนัแรก สนำมบินสุวรรณภูมิ    - - - 

วนัท่ีสอง สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต ้– เท่ียวเกาะกงัฮวาโด ตั้งอยูท่ี่ปากแม่น ้ าฮนัทางตอนเหนือของ
ประเทศ  มีความงามตามธรรมชาติ สถานท่ีทางประวติัศาสตร์ของคาบสมุทรเกาหลี โดยเฉพาะกลุ่มหินขนาด
ใหญ่วางซ้อนกนัถึง 120 กลุ่ม ตั้งแต่สมยัเม่ือ 1,000 ปีมาแลว้ องค์การยูเนสโกจึงไดข้ึ้นทะเบียนเป็นมรดก
วฒันธรรมโลก เม่ือเดือนธันวาคม ปี ค.ศ.2000  พาชมกลุ่มหินประหลาด STONEHENG สโตนเฮนจ์เกาหลี 
ก้อนท่ีใหญ่ท่ีสุด ความกวา้ง 7.1 เมตร สูง 2.6 เมตร ชาวเกาหลีเช่ือว่ากลุ่มหินเหล่าน้ีเป็นสุสานยุคก่อน
ประวติัศาสตร์ – นั่งเรือชมนกนางนวลทะเล เท่ียวเกาะซอกโมโด นมสัการวดัโบมุนซา รัชสมยัสมเด็จพระ
ราชินีช็อนด็อกอาณาจกัรชิลล่า 1000 ปี พระพทุธรูปแกะสลกั 23 องค ์พบจากใตท้อ้งทะเล  บนัไดแห่งพร 419 
ข้ืน พระพุทธรูปแกะสลกับนหินผา จุดชมวิวทะเล  (หากสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวยในการขา้มเกาะหรือดว้ย
เหตุผลของบริษทัเรือโดยสารขา้มเกาะ เพื่อความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั จะมีการปรับเปล่ียนรายการไป

- X X 



โปรแกรมเท่ียวถ ้าเหมืองทองควางเมียง และ แอบดูเกาหลีเหนือ ท่ี หอสงัเกตุการณ์โอดูซาน แทน)   
 พกั 3 คืน @ โรงแรมในเมืองอินชอน 

วนัท่ีสำม เมืองอินชอน – พิเศษฟรี ท่ีเดียว ! ล่องเรือทะเลเท่ียวเกาะต้องห้าม Palmido Island ชมประภาคาร light 
House แห่งแรกของเกาหลี  หินแปลกตา สุขใจกายกบัธรรมชาติบริสุทธ์ิ 100%  ท่ีอยู่อาศยัของนกและพืช
พนัธ์ไมห้ายาก และจุดท่ีตั้งมัน่แรกในการวางแผนการรบของสงครามเกาหลี   (ฟรี ! ค่าบัตรเรือท่องเท่ียวทะเล
นี ้ สงวนสิทธ์ิไม่ทอนเงินคืนค่าบัตร กรณีหาก สภาพอากาศไม่เอื้ออ านวย หรือ ปิดงดให้บริการจากสถานท่ี 
โดยจะปรับเปลี่ยนเป็นเท่ียวใจกลางเมืองอินชอน เช่น เมืองพิเศษซงโด สวน Central Park และ หมู่บ้านเทพ
นิยาย และ เกาะวอมิโด )  – ชุมชนไชน่ำทำวน์ เพียงแห่งเดียวของเกำหลี มีอำยกุวำ่ 100 ปี – กรุงโซล – ศูนย์
โสมเกาหลี – ศูนยเ์คร่ืองส าอางเวชส าอาง  – ภูเขานัมซานหอคอย N Tower  สายเคเบ้ิล Love Rock Cable 
(ค่าบตัรลิฟทข้ึ์นสู่จุดชมววิบนหอคอย ไม่รวมไวใ้นค่าทวัร์) 

 พกั 3 คืน @ โรงแรมในเมืองอินชอน 

X X X 

วนัท่ีส่ี กรุงโซล – ศูนยน์ ้ ามนัสนเข็มแดง Red Pine – พิพิธภณัฑ์สำหร่ำย ฟรี!!! แต่งชุดฮนับก –  ศูนยฮ์๊อกเก็ตนามู –  
ดิวต้ีฟรี –  ย่านช้อปป้ิงเมียงดอง " ถนนแฟชั่นของเกาหลี " – เท่ียวครบสูตร ดว้ยบัตร Magic Pass Ticket 
สวนสนุกลอ็ตเตเ้วลิด ์กบัเคร่ืองเล่นหลากชนิดทั้งในร่มและกลางแจง้ เอด็เวนเจอร์กบัการผจญภยัต่างๆ หรือจะ
ขา้มสะพานไปยงัเกาะมหัศจรรย ์Magic Island ท่ีเต็มไปด้วยเกาะแห่งการคน้หา ตั้ งอยู่ใจกลางทะเลสาบ 
ขบวนพาเหรดเลเซอร์โชวต์ามรอบการแสดง   
 พกั 3 คืน @ โรงแรมในเมืองอินชอน 

X X - 

วนัท่ีหำ้ กรุงโซล  – เยี่ยมชมพระราชวงัถ็อกซูคุง –  เดินเลาะถนนเลียบก าแพงหินสีน ้ าตาลเทาสวยงาม – ผ่านถนนเซ
จอง - ผ่านชมบลูเฮาส์ – แวะซ้ือของฝากติดไมติ้ดมือท่ีศูนยร์วมของพ้ืนเมือง (ละลายเงินวอน) – สนามบิน
นานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ 

X X - 

อาหาร เมนูจดัเต็มเพ่ือสุขภาพหลากหลายไม่ซ ้ ากนั #บาร์บีคิวไฟหรือบลูโกกิ  #หมอ้ไฟเห็ดโพซดชาบู  #หมูยา่งคาลบ้ี  #ไก่ตุ๋นโสม  #ล้ิมลอง
บะหม่ีหนา้ด าจาจงัเมียน #ไก่อนัดองจิมทคั 
 

เพ่ิมคุณค่ำกำรเดินทำง ร่วมเดินทำงไปกบัเรำ " กำรเดินทำง " ของคุณ จะสุขสนุกกวำ่ท่ีเคย กบัผูช้  ำนำญทวัร์เกำหลีกวำ่ 19 ปี 
 

DAY วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ    เชำ้ กลำงวนั เยน็หรือค ่ำ 

1 
เจ้าหน้าที่รอต้อนรับดูแล มอบเอกสาร และอธิบายเพิม่เติม  (นัดหมายแต่ละคณะ
ก่อนออกเดินทาง 3 ช่ัวโมงล่วงหน้าก่อนเคร่ืองออก)   

- - - 

ค า่ หน้าเคาน์เตอร์ สายการบิน ใกล้ประตูทางเข้า  

พร้อมกนัท่ีชั้น 4 ผูโ้ดยสำรขำออก เช็คอินหมำยเลข  N  Korean Air (KE) หมำยเลข  6 

หากท่านตอ้งซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลบักรุงเทพฯ 
กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาเดินทางได ้

ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าชา้หรือการเปล่ียนแปลงเวลาของเท่ียวบินหรือการเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง 
 

ขอ้แนะน ำ 
 หำกท่ำนมีปัญหำเร่ืองอำหำรกรุณำแจง้ทำงผูจ้ดัทรำบล่วงหนำ้ 
 หำ้มน ำผลไมแ้ละเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขำ้ประเทศเกำหลีใต ้หำกพบจะตอ้งเสียค่ำปรับ 
 เตรียมสมัภำระขนำดกลำง เน่ืองจำกโรงแรมท่ีพกัในเกำหลีไม่มีบริกรช่วย (แนะน ำ ตลอดทริปจะตอ้งดูแลกระเป๋ำยกข้ึนลงหอ้งดว้ยตวัท่ำน

เอง เพ่ือป้องกนัหลำยกรณีท่ีอำจเกิดข้ึนได)้   
 กระเป๋ำทุกใบจะตอ้งฝำกใหก้บัทำงเจำ้หนำ้ท่ีสำยกำรบินดว้ยตวัท่ำนเองตำมนโยบำยรักษำควำมปลอดภยัของสำยกำรบิน 



 ทรัพยสิ์นมีค่ำและแตกหกัง่ำย  เช่น เงิน อญัมณี  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ กลอ้งถ่ำยรูป อุปกรณ์วดีีโอ เอกสำรท่ีแลกเปล่ียนเป็น
เงินได ้ เอกสำรทำงธุรกิจ หนงัสือเดินทำง เก็บติดตวัเสมอ 

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

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

 

DAY วนัทีส่อง  สนามบินนานาชาติอนิชอน ประเทศเกาหลใีต้ – เมืองอนิชอน  เชำ้ กลำงวนั เยน็หรือค ่ำ 

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

ออกเดินทำงสู่ประเทศเกำหลีใต ้โดยสำยกำรบิน Korean Air (KE) 
(อำหำรเชำ้ ภำพยนตร์ และ เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง และบริกำรอ่ืนๆ บนเคร่ือง) 

เชา้ ICN Landing  ถึงสนามบินนานาชาติอินชอน หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้   
รถโคช๊พาท่านขา้มทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพ่ือความหวงัในการรวมชาติท่ียาวกวา่ 4.42 กม 

  ยอดโดมสูง 107 เมตร  ไปยงัจุดหมายปลายทางการท่องเท่ียวของวนัน้ี 

เชา้ เทีย่วเกาะกงัฮวาโด ตั้งอยูท่ี่ปากแม่น ้ าฮนัทางตอนเหนือของประเทศ  มีความงามตามธรรมชาติ  อุดมไปดว้ยสถานท่ี 
ท่องเท่ียวธรรมชาติ  เช่น ฟาร์ม  แหล่งท่ีอยูอ่าศยัของนกชนิดต่าง ๆ  วดัวาอาราม ป้อมปราการป้องกนัประเทศ เป็นตน้ อีกทั้ง

สถานท่ีทางประวติัศาสตร์ของคาบสมุทรเกาหลี โดยเฉพาะกลุ่มหินขนาดใหญ่วางซอ้นกนัถึง 
120 กลุ่ม ตั้งแต่สมยัเม่ือ 1,000 ปีมาแลว้ ชาวเกาหลีเช่ือว่ากลุ่มหินเหล่าน้ีเป็นสุสานยุคก่อน
ประวติัศาสตร์ ชาวเกาหลีเรียกว่า "Goindol" หรือท่ีประเทศตะวนัตกเรียกว่า “ Dolmen “ 

สุสานเหล่าน้ีแสดงให้เห็นถึงวฒันธรรม ส่วนหน่ึงของยุคหิน องค์การยูเนสโกจึงได้ขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมโลก เม่ือเดือนธันวาคม ปี ค.ศ.2000 เน่ืองจากประเทศ

เกาหลีเป็นศูนยก์ลางของวฒันธรรมกลุ่มหิน ท่ีมีมากถึง 50% ของจ านวนกลุ่มหินทั่วโลก  พาชมกลุ่มหินประหลาด 
STONEHENG สโตนเฮนจ์เกาหล ีก้อนทีใ่หญ่ทีสุ่ด ความกว้าง 7.1 เมตร สูง 2.6 เมตร  

เท่ียง เมนูเปิบพสิดาร-ไก่ตุ๋นโสม อาหารวงัในสมยัก่อน เช่ือกนัวา่บ ารุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตวั ในหมอ้ดินร้อน   

บ่าย น่ังเรือชมนกนางนวลทะเลเที่ยวเกาะซอกโมโด นมัสการวัดโบมุนซา รัชสมัยสมเด็จพระราชินีช็อนด็อก
อาณาจักรชิลล่า 1000 ปี พระพุทธรูปแกะสลัก 23 องค์ พบจากใต้ท้องทะเล  บันไดแห่งพร 419 ข้ืน 
พระพุทธรูปแกะสลักบนหินผา จุดชมวิวทะเล  ใชเ้วลาประมาณเดินทางประมาณ 10-15 นาทีโดยเรือโดยสารขนาด

ใหญ่  พาท่านขา้มไปยงัเกาะซอกโมโด ระหว่างเรือ
ล่องในทะเล ท่านได้เห็นนกนางนวลทะเลโบยบิน 
เล่นลม ล่องไปกบัเรือ  สร้างบรรยากาศสดช่ืนให้กบั
นักท่องเท่ียว (ตามความชอบ ! เตรียมซ้ือนมของ
โปรดเจ้านกติดตวัไปให้อาหารน้องนกหรือถ่ายรูป
กับน้องนก) เม่ือเรือถึงฝ่ัง รถโคชพาท่านนั่งรถชม
ความเป็นธรรมชาติบริสุทธ์ิทั้งสภาพเกาะและผูค้นท่ี
อาศัยอยู่ ของเกาะซอกโมโดไปตามถนน จนถึง
ดินแดนศกัดิสิทธิแห่งพุทธศาสนาของชาวเกาหลี   ณ 

วดัโบมุนซา  ซ่ึงถือเป็นวดัเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศเกาหลี  ถูกสร้างข้ึนในรัชสมยัสมเด็จพระราชินีชงัดก อาณาจกัร
ชิลล่า กวา่ 1000 ปี ท่ีผ่านมา  ชมมรดกอนัล ้ าค่าท่ีอยูใ่นถ ้า คือ พระพุทธรูปแกะสลกัท่ีถูกคน้พบเจอโดยชาวประมงกว่า 23 



องค์ (พระพุทธเจ้าและสาวกทั้ ง 22 องค์)  จากใตท้้องทะเล  และเคยเกิดเร่ืองราวปาฏิหารยเ์กิดข้ึนกับผูค้นมากมายท่ีมา
อธิษฐานขอพร  จึงท าให้ชาวเกาหลีท่ีศรัธาไดห้ลัง่ไหลกนัมากราบไหวข้อพรกนั  หากเดินข้ึนบนัไดไป 419 ข้ืน ท่านจะพบ
หินรูปทรงแปลกท่ีวา่กนัวา่ คลา้ยกบัคิ้วของคนอยู ่สูง 10 เมตร เรียกวา่ Nunseop โดยบจะมีพระพุทธรูปแกะสลกับนหินผา
หันพระพกัตร์ไปทางทะเลตะวนัตก และเป็นจุดชมวิวทะเลตะวนัตกท่ีสวยงาม บริเวณวดัจะเขม้งวดในเร่ืองของการใชเ้สียง
และการห้ามทานเน้ือสัตว ์ บริเวณวดัจะมีตน้สนอายเุก่าแก่หลายร้อยปีอยูห่ลายตน้ บริเวณหนา้วดั จะมีร้านน ้ าชา ร้านอาหาร
มงัสวรัิติ  สินคา้อาหารพืชสมุนไพรพ้ืนเมืองของชาวบา้นน ามาจ าหน่าย  (หากสภาพอากาศไม่เอือ้อ านวยในการข้ามเกาะหรือ
ด้วยเหตุผลของบริษัทเรือโดยสารข้ามเกาะ เพ่ือความปลอดภัยของลูกค้าเป็นส าคัญ จะมกีารปรับเปลีย่นรายการไปโปรแกรม
เท่ียวถ า้เหมืองทองควางเมยีง และ แอบดูเกาหลเีหนือ ท่ี หอสังเกตกุารณ์โอดูซาน แทน)   

ค ่า เมนูหมูย่าง คาลบี Pork KALBI อาหารพ้ืนเมืองเกาหลีป้ิงยา่งบนเตาถ่านท่ีเล่ืองช่ือและรู้จกักนัดีทัว่โลก  
หลงัอาหารค ่า  หลงัจบรายการท่องเท่ียว ค ่าคืนน้ี...ขอส่งทุกท่านพกั  
พาท่านเขา้เช็คอินท่ีพกั ณ โรงแรม  Incheon Bliss, Incheon Sea Star (3 ดาวเกาหลี) หรือเทียบเท่า 

 

DAY วนัทีส่าม   เมืองอินชอน  -  กรุงโซล  เชำ้ กลำงวนั เยน็หรือค ่ำ 

3  x x x 

เชา้  รับประทานอาหารเช้า แบบอเมริกนัเกาหล ีหรือ อาหารชุดเช้าเกาหล ีที ่ห้องอาหารโรงแรม 
เชา้  พิเศษฟรี ที่เดียว ! ล่องเรือทะเลเที่ยวเกาะต้องห้าม Palmido Island ชมประภาคาร light House แห่ง

แรกของเกาหลี  หินแปลกตา สุขใจกายกบัธรรมชาติบริสุทธ์ิ 100%  ท่ีอยูอ่าศยัของนกและพืชพนัธ์ไมห้ายาก และจุดท่ีตั้งมัน่
แรกในการวางแผนการรบของสงครามเกาหลี   
(ฟรี ! ค่าบัตรเรือท่องเท่ียวทะเลนี ้ สงวนสิทธ์ิไม่
ทอนเงินคืนค่าบัตร กรณีหาก สภาพอากาศไม่
เอือ้อ านวย หรือ ปิดงดให้บริการจากสถานท่ี โดย
จะปรับเปลีย่นเป็นเท่ียวใจกลางเมืองอินชอน เช่น 
เมื อ ง พิ เศ ษ ซ งโด  ส วน  Central Park แ ล ะ 

หมู่บ้านเทพนิยาย และ เกาะวอมิโด )  นัง่เรือจากท่าเรือออกไปเพียง 17 กิโลเมตร (45 นาที) ไกดน์ าเท่ียวใหข้อ้มูลรายละเอียด
เก่ียวกบัเกาะ ตลอดสองฝ่ังเรือ เราสามารถให้อาหารนกทางทะลแบบตาต่อตา หรือ แบบกลา้ๆ กลวัๆ หรือ แบบหนุกหนาน  
สัมผสัทิวทศัน์ธรรมชาติทางทะเล ไม่วา่จะเป็นเกาะต่างๆ  สะพานอินชอนแบบใกลชิ้ด สะพานขา้มทะเลท่ีมีความยาวท่ีสุด
ของเกาหลี เป็นมุมท่ีสามารถมองเห็นรูปทรงท่ีคดเค้ียวเหนือผืนน ้ าของสะพานอินชอนท่ีทอดยาวกวา่ 21.38 กิโลเมต ความล ้า
หนา้ทางดา้นวศิวกรรม เม่ือเดินทางถึง  ท่านจะไดค้น้พบกบัเกาะท่ีไม่มีคนอยูอ่าศยั  เกาะพิเศษของประเทศเกาหลีใต ้ ถ่ายรูป
กบัประภาคาร Palmi ประภาคารแรกของประเทศ มีความส าคญัเป็นอยา่งมาก เพราะมนัคือส่วนหน่ึงของประวติัศาสตร์ของ
เกาหลี ในช่วงสงครามเกาหลี ชมภาพจิตรกรรมฝาผนงัท่ีเล่าเร่ืองราวความเป็นมา  อาคารส านกังาน สวนลอยฟ้าชมววิแบบได้
มุม 360 องศา  ปืนใหญ่  เดินเล่นในสวนป่าเพ่ือรับอากาศบริสุทธ์ิ 100%  เป็นตน้ 

เท่ียง ลิม้ลองบะหมี่หน้าด าจาจังเมียน ในยา่นไชน่าทาวน์ ถ่ินก าเนิดอาหารเมนูน้ีในเกาหลี 

บ่าย ย่านชุมชนไชน่าทาวน์ เพียงแห่งเดียวของเกาหลี มีอายกุวา่ 100 ปี ท่ียงัคงรักษาขนบธรรมเนียมและวิถีชีวิตของชาว

จีนไวเ้ป็นอยา่งดี ยงัเป็นถ่ินก าเนิดของจาจงัเมียน  จาจงัเมียนน้ีเป็นบะหม่ีแหง้คลุกดว้ยซอสด าหวานท าจาก
เตา้เจ้ียวด ามีลกัษณะขน้ เรียกได้ว่าเป็นหน่ึงในอาหารประจ าชาติของเกาหลีใต ้ซ่ึงได้รับความนิยมใน
เกาหลีและเกือบทุกร้านอาหารจีนในเกาหลี   มีส่ิงก่อสร้างต่างๆ จะเป็นแบบจีนผสมกับเกาหลี ซ่ึง
ผสมผสานกนัไดอ้ยา่งลงตวั และยงัมีขนมปัง คุกก้ี ของจีน ท่ีข้ึนช่ืออีกดว้ย   
บ่ายบ่าย เดินทางเขา้เมืองหลวงกรุงโซล  ท่ีมีประชากรถึง 1 ใน 4 ของประเทศ  มีตึก 63 ชั้น ตึกท่ีสูงท่ีสุด  มี

แม่น ้ าฮนัไหลผ่านใจกลางเมืองหลวงของกรุงโซล   เยีย่ม ศูนย์โสมเกาหล ี ทุกท่านจะไดรู้้จกัสมุนไพรโสม



เกาหลีหรือราชาแห่งมวลสมุนไพร  เพราะเกาหลีใตเ้ป็นประเทศท่ีมีการผลิตโสมเกาหลีท่ีมีคุณภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลก  ซ่ึง
ใครใครท่ีไดม้าเท่ียวก็จะช่ืนชอบหาซ้ือเป็นของฝากเพราะราคาท่ีถูกวา่เมืองไทยและคุณประโยชน์นานปัการ เช่น ช่วยเสริม
ความแข็งแรงให้แก่ระบบยอ่ยอาหารและปอด ช่วยท าให้จิตใจสงบและเพ่ิมพละก าลงัโดยส่วนรวม  สรรพคุณทางการแพทย ์
ช่วยบ ารุงหวัใจ ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง 

ศูนย์เคร่ืองส าอางเวชส าอาง  ใหท่้านเลือกซ้ือคอสเมติกหลากยีห่อ้คุณภาพท่ีผูห้ญิงชาวเกาหลีทั้งสาวทั้งไม่สาว ลว้นให ้
ความส าคญักบัเร่ืองผิวหนา้ค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะในกลุ่มบ ารุงผิวพ้ืนฐาน Skin Care และเคร่ืองส าอางผสมสมุนไพร @ 
ศูนยเ์วชส าอางเคร่ืองส าอาง   

ค ่า  เมนูหม้อไฟชาบูเห็ด คลา้ยการตม้รวมมิตรสุก้ีหมอ้ไฟ  ประกอบไปดว้ยเน้ือหมูช้ินหรือสไลด ์ผกั เห็ด และวุน้เสน้ 

หลงัอาหารค ่า  ภูเขานัมซาน  หอคอย N Tower  สายเคเบิล้ Love Rock Cable   พาท่านข้ึนภูเขานมัซาน Namsan – ภูเขาเพียงลูก
เดียวใจกลางเมืองหลวงและอิสระถ่ายรูปคู่หอคอย N Tower เป็น 1 ใน 17 หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลก  
สูงถึง 480 เมตรเหนือระดับน ้ าทะเล สถานท่ีละครหนังเกาหลีหรือหนังไทยสไตล์เกาหลีมาถ่ายท ากัน 
(ความเช่ือ: เตรียมแม่กุญแจลูกกุญแจเพ่ือไปล็อคกุญแจคู่รัก ณ Love Rock Cable  ซ่ีงเช่ือกนัว่า ถา้ใคร

ข้ึนมาคลอ้งกุญแจและโยนลูกกุญแจท้ิงไป คู่รัก คู่ครอบครัว คู่เพ่ือน คู่พ่ีนอ้ง คู่มิตรนั้นจะมีความรักท่ีย ัง่ยืนหรือไม่มีใครมา
พรากจากกนัได)้  (ค่าบัตรลิฟท์ขึน้สู่จุดชมวิวบนหอคอย  ไม่รวมไว้ในค่าทัวร์)  

หลงัอาหารค ่า  หลงัจบรายการท่องเท่ียว ค ่าคืนน้ี...ขอส่งทุกท่านพกั  
พาท่านเขา้เช็คอินท่ีพกั ณ โรงแรม  Incheon Bliss, Incheon Sea Star (3 ดาวเกาหลี) หรือเทียบเท่า 

 

DAY วนัทีส่ี่  เมืองอนิชอน - กรุงโซล  เชำ้ กลำงวนั เยน็หรือค ่ำ 

4  x x - 

เชา้ รับประทานอาหารเช้า แบบอเมริกนัเกาหล ีหรือ อาหารชุดเช้าเกาหล ีที ่ห้องอาหารโรงแรม 

เชา้ ศูนย์น ้ามันสนเข็มแดง Red Pine  พาท่านเดินทางสู่ ศูนยน์ ้ ามนัสนเข็มแดง Red Pine  ซ่ึงผลิตจากใบสนเข็มแดงใน
ประเทศเกาหลี เป็นงานนวตักรรมวิจัยช้ินใหม่ล่าสุดของเกาหลี เพ่ือช่วยผูท่ี้มีปัญหาเร่ืองไขมนัอุดตนัในเส้นเลือด คลอ
เรสเตอรอลในเลือดสูง ไขขอ้เส่ือม หรือ การไหลหมุนเวยีนของเลือด  เป็นตน้ กวา่จะมาท าเป็นน ้ ามนัสนสกดัได ้1 แคปซูล 
ตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 2.7 ก.ก.  แนะน าใหทุ้กท่านเลือกซ้ือเป็นของฝากสุขภาพเพ่ือตวัท่านเองและคนท่ีท่านรักหรือ
คนท่ีท่านเคารพ  เพราะเป็นสารอาหารธรรมชาติ ท่ีวจิยัจากโรงพยาบาลชั้นน าในเกาหลีแลว้วา่ ไม่มีผลขา้งเคียง 

พพิิธภัณฑ์สาหร่าย + แต่งชุดฮันบก   เป็นท่ีสถานท่ีท่ีจดัแสดงขบวนการและขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่ตน้
น ้ าจนถึงปลายทางการผลิตออกมาเป็นสาหร่ายกินไดใ้นรูปแบบต่างๆ ใหเ้รารับประทานได ้ นอกจากน้ี เรา
ยงัสามารถชิมและเลือกซ้ือสาหร่ายกลบัไปเป็นของฝากของทานเล่นได ้โดยมีรสต่างๆ อยา่งเช่น รถกุง้ รส

หมู รถกิมจิ รถวาซาบิ ฯลฯ   จากนั้นเชิญท่านร่วมเป็นส่วนหน่ึงของชาวเกาหลีโดยการแต่งกายชุด
ประจ าชาติต่างๆ (ชุดฮนับก) พร้อมถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก เพื่อไปอวดคนทางบา้น 

เท่ียง เมนูอันดงจิมทัค หรือ ไก่ต้มแห่งเมืองอันดอง (เมืองอนัดงเป็นหน่ึงของร่องรอยสุดทา้ยท่ียงัคงเหลืออยูข่องเกาหลี เป็น
ขมุทรัพยท่ี์มีค่าของประเพณีลทัธิขงจ้ือ)  อาหารจานน้ีถือเป็นอาหารพิเศษเมนูหน่ึง...บนโตะ๊อาหารของบา้นเศรษฐีในหมู่บา้น
อนัดงในสมยัราชวงศโ์ซซอน   

บ่าย ดิวตี้ฟรี (ปัจจุบนัเป็นท่ีนิยมมาก เพราะ ดิวตร้ีฟรีประเทศน้ี มีถึง 5 บริษทัแข่งขนักนั)  เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง ณ  ห้าง
ปลอดภาษีชินเซเก  ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมน าเขา้จากต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิด รวมทั้งสินคา้แบรนด์
เกาหลียอดนิยมท่ีชาวเกาหลี ชาวจีน และชาวญ่ีปุ่น  นิยมมาเลือกซ้ือหากนัมากมาย   

ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู เพื่อนท่ีดีในการด าเนินชีวิต ! “ ฮ๊อกเก็ตนามู ” ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจาก
มลภาวะและระดับสูงเหนือน ้ าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพนัธ์ุฮ๊อกเก็ตน้ี...ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามา



รับประทานเพ่ือช่วยดูแลตบัให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตบัแข็งไม่ถูกท าลายจากการด่ืมแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหร่ี สาร
ตกคา้งจากอาหารและยา       

ย่านเมียงดอง " ถนนแฟช่ันของเกาหล ี"  อิสระชอ้ปป้ิงบริเวณเมียงดอง Myeongdong ถูกขนานนามวา่ " ถนนแฟชัน่
ของเกาหลี " แหล่งรวมความฮิปใหม่ ไม่ตกเทรน ! ราคาระดบักลางถึงสูงเม่ือเทียบกบัตลาดทงแดมุน ห้างบูติกห
ลากยี่ห้อตั้งแต่แบรนด์เนมต่างชาติถึงเกาหลี ร้านเส้ือผา้มีสไตลห์้องเล็กๆ  ร้าน Creative Lifestyle  ร้านรองเทา้ 
ร้านท าผม ร้านเคร่ืองประดบั ร้านคอสเมติก  ร้านกาแฟ ร้านไอศครีม ร้านขนม    

เยน็ *อสิระอาหารเยน็ ทีส่วนสนุกล๊อตเต้เวลิดิ์* 
 สวนสนุกล็อตเต้เวลิด์ พาท่านปล่อยความแก่และเติมเต็มความสุขของท่านด้วยบัตร Magic Pass Ticket  ซ่ึง

ท่านสามารถเลือกเล่นเคร่ืองเล่นไดไ้ม่จ ากดัรอบ ท่ีดินแดนแห่งความสนุกหฤหรรษ์และไฮเทค
เต็มรูปแบบท่ีสวนสนุกล็อตเตเ้วิลด์ (Lotte World Adventure) สวนสนุกในร่มท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
เกาหลี สนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นหลากชนิดทั้งในร่มและกลางแจง้ เอ็ดเวนเจอร์กบัการผจญภยั
ต่ า ง ๆ  เ ช่ น  Wild Wing, Wild Velley, Wild Jungle, The Adventure of Sindbad, The 
Conquistador, Flume Ride,The French Revolution, Jungle Adventure แ ล ะ  Pharaoh's 
Fury ผจญภัยในโลกของซินแบต สุดยอดความเสียวกับหอคอยไฮโดดรอป โรงหนังสามมิติ  

ไวก้ิง บอลลูน โอแดเซแฟนตาซี เป็นตน้ หรือจะขา้มสะพานไปยงัเกาะมหัศจรรย ์Magic Island ท่ีเต็มไปดว้ยเกาะแห่งการ
คน้หา ตั้งอยูใ่จกลางทะเลสาบ หรือจะนัง่รถรางไฟฟ้าชมความงามของสวนสนุกทั้งหมด  ร้านขายอาหารรูปแบบต่างๆ  ร้าน
ขายของท่ีระลึกเฉพาะของสวนสนุก ขบวบพาเหรดเลเซอร์โชวต์ามรอบการแสดงในแต่ละวนั   
หลงัอาหารค ่า  หลงัจบรายการท่องเท่ียว ค ่าคืนน้ี...ขอส่งทุกท่านพกั  
พาท่านเขา้เช็คอินท่ีพกั ณ โรงแรม  Incheon Bliss, Incheon Sea Star (3 ดาวเกาหลี) หรือเทียบเท่า 

 

DAY วนัที่ห้า  กรุงโซล  - สนามบินนานาชาติอนิชอน – กรุงเทพฯ เชำ้ กลำงวนั เยน็หรือค ่ำ 

5  x x - 

เชา้ อาหารเช้าแบบอเมริกนัเกาหล ีที ่ห้องอาหารโรงแรม 
เชา้ เยี่ยมชมพระราชวังถ็อกซูคุง ซ่ึงมีส่ิงก่อสร้างท่ีน่าชมเป็นอนัมาก เช่น ประตูหลกัแทฮนัมุน (Daehangmun Gate) พระท่ี

นัง่ชุงวาจอนและทอ้งพระโรง และซกโชจอน (Soekjojeon) อนัเป็นส่ิงก่อสร้างแบบตะวนัตกแห่งเดียวใน
บรรดาพระราชวงัต่างๆ ในเกาหลี ซกโชจอนแห่งน้ีเป็นท่ีตั้งของพิพิธภณัฑพ์ระราชวงั ซ่ึงเป็นท่ีเก็บส่ิงของ
ท่ีใชใ้นพระราชวงัในสมยัราชวงศ์โชซอน นอกจากน้ียงัมีพิพิธภณัฑ์ศิลปะถ๊อกซูกุง ซ่ึงแสดงผลงานทาง

ศิลปะสมยัใหม่มากมาย  พาท่านเดินเลาะถนนเลยีบก าแพง หินสีน ้ าตาลเทาสวยงาม (Stonewall Street) 
ขา้งพระราชวงั  ท่ีข้ึนช่ือเร่ืองความสวยงามและโรแมนติกสายหน่ึงในกรุงโซล  สองขา้งทางของถนนแห่งน้ีจะเรียงรายไป
ดว้ยตน้กิงโกะ (แปะก๊วย) ท่ีปลูกไวเ้ลียบไปกบัความโคง้ของเส้นถนน  ภายในถนนแห่งน้ี ยงัเป็นท่ีตั้งของโรงละคร โบสถ ์
พิพิธภณัฑ์ศิลปะ และรูปป้ัน 3 มิติ จางดอกแด (Jangdockdae) อยู่ตรงบริเวณลานน ้ าพุหน้าพิพิธภณัฑ์ศิลปะแห่งกรุงโซล  
ในช่วงใบไมร่้วง ถนนแห่งน้ีจะเปล่ียนเป็นสีเหลืองสะพร่ัง น่ังรถผ่านถนนสายส าคัญเช่นถนนใจกลางเมือง “เซจองโนะ” 
และถนนท่ีมกีารเปิดปิดเป็นเวลา-สถานท่ีตั้งท าเนียบและบลเูฮาท์หรือบ้านประจ าต าแหน่งประธานาธิบดี     

เท่ียง เมนูบาร์บีคิวไฟหรือบลูโกก ิ เป็นเน้ือหมูสไลดห์มกัซอสคนัจงัและเคร่ืองปรุงรส ผดัยา่งขลุกขลิกบนกะทะ  
บ่าย แวะซ้ือของฝากติดไม้ติดมือทีศู่นย์รวมของพืน้เมือง (ละลายเงินวอน)  ก่อนอ าลาเกาหลี  แวะซ้ือของฝากติดไมติ้ด

มือท่ีศูนยร์วมของพ้ืนเมือง (ละลายเงินวอน)  สาหร่ายหลากรูปแบบ หลากรสชาติ ขนมอร่อยต่างๆ ซีเรียลช็อคโก กาแฟ 
กระดูกมา้เจจูโด  ขนมโสม ชาโสม เคร่ืองส าอางโสม หมอนสุขภาพ  กิมจิ  เป็บโปโร้ (ป๊อกก้ีเกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) 
ของใชใ้นบา้น ลูกบอลซกัผา้  เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ของท่ีระลึก เป็นตน้  



เยน็ ข้ึนอยูก่บัวนัและเวลาท่ีเดินทาง  เหินฟ้ากลบักรุงเทพฯ   ออกเดินทางโดยสายการบิน Korean Air บินประมาณ 5 ช.ม. (อาหาร
ค ่า ภาพยนตร์ และ เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง และบริการอ่ืนๆ บนเคร่ือง) 

ค ่า เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ 
 

** รำยกำรน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บกำรยนืยนัจำกผูจ้ดัอีกคร้ังหน่ึง   
ผูจ้ดัขอสงวนสิทธิในเร่ืองเท่ียวบิน รำคำ และรำยกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม  โดยมิตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ *** 

 

เมนูอาหารทวัร์ส าหรับคณะ 
เมนูเปิบพิสดาร-ไก่ตุ๋นโสม อาหารวงัในสมยัก่อน เช่ือกนัวา่บ ารุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตวั 
ในหมอ้ดินร้อน  เป็นเมนูอาหารวงัตั้งแต่สมยัราชวงศโ์ซซอน โดยใชไ้ก่ท่ีมีอายวุยัรุ่น ภายในตวัไก่จะมีขา้ว
เหนียว รากโสม พทุราแดงและเคลด็ลบัในการตุ๋นเพ่ือใหร้สชาติกลมกล่อม เน้ือไก่นุ่มและยอ่ย  เสริฟพร้อม
เคร่ืองเคียงคู่โตะ๊  
เมนูหมูย่าง คาลบี อาหารพ้ืนเมืองเกาหลีท่ีเล่ืองช่ือและรู้จกักนัดีทัว่โลก มีรสชาติออกหวาน นุ่มและกลม
กล่อม น าเน้ือหมูสต็กหรือหมูช้ินหมกัยา่งบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม และตดัเป็นช้ินพอค า ห่อทานกบัผกักาด
เขียวแบบเม่ียงค าไทย  โดยใส่น ้ าจ้ิมเต้าเจ้ียว (เคร่ืองจ้ิมหมัก ท่ีช่วยชูรสอย่างดี) ตามด้วยข้าวสวยร้อน
เลก็นอ้ย  อยา่ลืม ! ทานเคร่ืองเคียงต่างๆ เพ่ือความสมดุลในการทานแบบหยนิหยาง และ น ้ าซุปสาหร่ายเพ่ือ
การลา้งพิษ 

 

ลิม้ลองบะหมี่หน้าด าจาจังเมียน ในย่ำนอินชอนไชน่ำทำวน์เกำหลี บะหม่ีหน้ำด ำไดรั้บควำมนิยมใน
เกำหลีและเกือบทุกร้ำนอำหำรจีนในเกำหลี   หำกใครเป็นคอละครซ่ีร่ียเ์กำหลี จะเห็นวำ่ เมนูน้ียงัเป็นหน่ึง
ในเมนูประจ ำตวัของนำงเอกเกำหลีอีกดว้ย (รองจำกตอ็กบกกี ขำ้วเหนียวตม้ซอสแดง)   ปกติท ำจำกเสน้โซ
เมียนหรือโซเมนท่ีท ำจำกแป้งสำลีและไข่ มำท ำเสน้บะหม่ีร้อน จำจงัเมียนน้ีเป็นบะหม่ีแหง้คลุกดว้ยซอสด ำ
หวำนท ำจำกเตำ้เจ้ียวด ำมีลกัษณะขน้ และในวนั Black Day ซ่ึงเป็นวนัท่ี 14 เมษำยนทุกปี จะเป็นวนัท่ี
คนโสดไม่ไดรั้บขนมใดๆ (ช็อคโกแลตหรือลูกอม) on Valentine 's Day (Feb 14) หรือ White 

Day (14 มีนำคม) เพรำะวำ่สีด ำของซอสนั้นถือเป็น"ตรงขำ้ม"สีแดงสญัลกัษณ์ของควำมรัก   
 

เมนูบาร์บีคิวไฟหรือบลูโกกิ เป็นอาหารดั้งเดิมของคาบสมุทรเกาหลี ก่อนเมนูคาลบี โดยน าเน้ือหมู
สไลด์หมกัซอสคนัจงัและเคร่ืองปรุงรสต่าง ๆ เม่ือน ามาปรุงจะมีรสออกหวานนุ่ม  เวลาทาน น ามาผดัยา่ง
ขลุกขลิกกบัซุปบลูโกกิบนกะทะแบนพร้อมผกักะหล ่าและเสน้จนัทน์ โดยจะมีลกัษณะออกเป็นแบบน ้ าขน้ 
เพ่ือเป็นน ้ าซุปไวค้ลุกคลิกทานกบัขา้ว เสริฟพร้อมขา้วสวยร้อนและเคร่ืองเคียงต่าง ๆ ประจ าวนัคู่โตะ๊ 

 

เมนูหม้อไฟชาบูเห็ด อาหารพ้ืนเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตั้งแต่สมยัมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี 
คลา้ยสุก้ีหมอ้ไฟ   โดยน าเน้ือหมูสไลด์ ตม้รวมมิตรกบัผกัตามฤดู เห็ดเกาหลี วุน้เส้นหรือเสน้ก๋วยเต๋ียว  ใบ
บีซูหอม ในหมอ้ไฟ  เสริฟพร้อมน ้ าจ้ิม ขา้วสวย และ เคร่ืองเคียงต่างๆ   

 

เมนูอันดงจิมทัค หรือ ไก่ต้มแห่งเมืองอันดอง (เมืองอนัดงเป็นหน่ึงของร่องรอยสุดท้ายท่ียงัคง
เหลืออยูข่องเกาหลี เป็นขมุทรัพยท่ี์มีค่าของประเพณีลทัธิขงจ้ือ)  อาหารจานน้ีถือเป็นอาหารพิเศษเมนูหน่ึง
...บนโต๊ะอาหารของบ้านเศรษฐีในหมู่บ้านอนัดงในสมยัราชวงศ์โซซอน  อุดมไปด้วยโปรตีนจากไก่ 
วติามิน แร่ธาตุต่างๆ จากสารพดัผกั และวุน้เส้นจนัทร์เกาหลี อาหารมีรสจดัจา้นเผด็ๆ ร้อนๆ  เค็มๆ หอมๆ 
จากพริกท่ีได้ช่ือว่าเผ็ดท่ีสุดในเกาหลี Cheong Yang Gochu และ ซอสแม๊กก้ี Ganjang รสชาติเผ็ด
เลก็นอ้ย เน่ืองจากวา่เป็นการหมกัซอสสูตรพิเศษของเกาหลี 

 

Price & Conditions  Incheon Gangwha Palmido  เกาหลี 5 วัน จัดพเิศษพฤษภาถึงตุลา17 



จ ำนวนวนั รำคำเร่ิม (บำท) เดินทำง สำยกำรบิน กรุ๊ปคณะ ปกติ 

   5 วนั 18,900 พฤษภาถึงตุลาคม 2017 Korean Air (KE) 25-35 ท่ำนต่อคณะ 
 

 เดินทำงขั้นต ่ำปกติ  25  ท่ำนผูใ้หญ่ (ท่ีนัง่จ ำกดั จองและจ่ำยก่อนไดสิ้ทธิก่อน จองหลงั อำจตอ้งเพ่ิมค่ำตัว๋)  
 หำกต ่ำกว่ำก ำหนด และ  ผูเ้ดินทำงทุกท่ำนยินดีท่ีจะช ำระค่ำบริกำรเพ่ิมเพ่ือให้คณะเดินทำงได ้ทำงเรำยินดีท่ีจะประสำนงำนในกำรเดินทำง

ตำมควำมประสงค ์

 รำคำน้ีเป็นรำคำส ำหรับนกัท่องเท่ียวชำวไทยหรือผูถื้อหนงัสือเดินทำงไทยเท่ำนั้น (นกัท่องเท่ียวตำ่งประเทศ โปรดเช็ค) 
 ** ขอสงวนสิทธ์ิในกำรปรับเปล่ียนรำคำเพ่ิม หำกมีกำรปรับข้ึนของภำษีน ้ ำมนัหรือภำษีใดๆ จำกสำยกำรบิน คิดอตัรำ ณ วนัท่ี  02/05/17** 

 ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนรำยกำรไดต้ำมควำมเหมำะสม ตลอดจนกำรเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตำรำงบินสำยกำรบิน 

รายการโปรโมชัน่ ขออนุญาตงดรบัการจอยทวัร ์ 

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

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

ปกตผิูจ้ดัจะส่งใบนดัหมายเตรียมตวัการเดินทาง ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ยประมาณ  5-7 วนั  

หรือดาวนโ์หลดหนา้เว็บเพื่อดูการเตรียมตวัเดินทางทัว่ไป 

ข้อมูลส าหรับผู้เดินทาง 
1. คนไทยถือหนงัสือเดินทำงประเทศไทย ไม่ตอ้งยืน่ขอวซ่ีำก่อนออกเดินทำง  
2. เตรียมหนงัสือเดินทำงมีอำยมุำกกวำ่ 6 เดือน ณ วนัเดินทำง (ตอ้งมีหนำ้วำ่งส ำหรับประทบัตรำอยำ่งนอ้ย 2 หนำ้เต็ม) เพื่อยืน่ ณ ด่ำนตรวจคน
เขำ้เมือง   เน่ืองจำกเคำเตอร์สำยกำรบินหรือด่ำนตรวจคนเขำ้เมืองอำจปฏิเสธกำรเดินทำงของท่ำน 
3. ค่ำวซ่ีำส ำหรับพำสปอร์ตต่ำงดำ้ว  กรุณำเตรียมเอกสำรคือ  (1) พำสปอร์ต (2) ใบประจ ำตวัคนต่ำงดำ้ว (3) ใบส ำคญัถ่ินท่ีอยู ่(4) ส ำเนำทะเบียน
บำ้น(ถำ้มี) (5)รูปถ่ำยสี 2 น้ิวท่ำนละ1รูป   
 ผู้ จัดจะเป็นผู้ด  ำเนินกำรย่ืนวีซ่ำให้ท่ำน โดยท่ำนจ่ำยค่ำบริกำรต่ำงหำก (ส ำหรับหนังสือเดินทำงต่ำงด้ำวผู้ เป็นเจ้ำของหนังสือเดินทำง

จะต้องท ำเร่ืองแจ้ง เข้ำ-ออกด้วยตนเองก่อนจะย่ืนวซ่ีำ) สิทธ์ิกำรออกวซ่ีำขึน้อยู่กับสถำนทูตเท่ำน้ัน 
4. ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่ำเสียหำยจำกควำมผิดพลำดในกำรสะกดช่ือ นำมสกลุ ค ำน ำหนำ้ช่ือ เลขท่ีหนงัสือเดินทำง และอ่ืนๆ เพื่อใชใ้น
กำรจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีมิไดส่้งหนำ้ส ำเนำหนงัสือเดินทำง (พร้อมทั้งหนำ้เปล่ียนช่ือนำมสกลุ ถำ้มี) ใหก้บัทำงผูจ้ดั 
 

 

 



Departure  พฤษภาคม 2017 (ท่ีน่ังจ ำกัดในแต่ละวนั จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 

เช็คอนิ วนัออกเดนิทาง วนัเดนิทางกลบั 
ราคา/ท่าน
(บาท) 

ห้องเดีย่ว+ หมายเหตุ 

วนัพธุ 31 พฤษภาคม 17 04 มิถุนายน 17 18,900 4,900  
 

Departure  มิถุนายน 2017 (ท่ีน่ังจ ำกัดในแต่ละวนั จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 

เช็คอนิ วนัออกเดนิทาง วนัเดนิทางกลบั 
ราคา/ท่าน
(บาท) 

ห้องเดีย่ว+ หมายเหตุ 

วนัพธุ 14 มิถุนายน 17 18 มิถุนายน 17 18,900 4,900  
 

Departure  กรกฎาคม 2017 (ท่ีน่ังจ ำกัดในแต่ละวนั จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 

เช็คอนิ วนัออกเดนิทาง วนัเดนิทางกลบั 
ราคา/ท่าน
(บาท) 

ห้องเดีย่ว+ หมายเหตุ 

วนัพธุ 05 กรกฎาคม 17 09 กรกฎาคม 17 19,900 4,900  
 

Departure  สิงหาคม 2017 (ท่ีน่ังจ ำกัดในแต่ละวนั จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 

เช็คอนิ วนัออกเดนิทาง วนัเดนิทางกลบั 
ราคา/ท่าน
(บาท) 

ห้องเดีย่ว+ หมายเหตุ 

วนัพธุ 16 สิงหาคม 17 20 สิงหาคม 17 19,900 4,900  

วนัพธุ 30 สิงหาคม 17 03 กนัยายน 17 19,900 4,900  
 

Departure  กนัยายน 2017 (ท่ีน่ังจ ำกัดในแต่ละวนั จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 

เช็คอนิ วนัออกเดนิทาง วนัเดนิทางกลบั 
ราคา/ท่าน
(บาท) 

ห้องเดีย่ว+ หมายเหตุ 

วนัพธุ 13 กนัยายน 17 17 กนัยายน 17 19,900 4,900  
 

Departure  ตุลาคม 2017 (ท่ีน่ังจ ำกัดในแต่ละวนั จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 

เช็คอนิ วนัออกเดนิทาง วนัเดนิทางกลบั 
ราคา/ท่าน
(บาท) 

ห้องเดีย่ว+ หมายเหตุ 

วนัพธุ 11 ตุลาคม 17 15 ตุลาคม 17 22,900 4,900  



 

อตัรา
ค่าบริการ
รวม   

ตำมรำยกำร:  ค่ำตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั กรุงเทพฯ – โซล  – กรุงเทพฯ  ไปกลบัแบบหมู่คณะ ( ตำมวนัเวลำท่ีระบุในตัว๋เคร่ืองบิน 
)  พร้อมท่ีพกั  3  คืน (หอ้งละ  2-3  ท่ำน) + อำหำรเชำ้ กลำงวนั และเยน็หรือค ่ำ + บตัรเขำ้ชมสถำนท่ี + ค่ำรถน ำเท่ียว + ค่ำผูน้ ำทวัร์
หรือไกด์จำกเกำหลี อ ำนวยควำมสะดวก + สำยกำรบินจ ำกดัน ้ ำหนกัเพียงท่ำนละ 23 กก.  (ข้ึนอยูก่บันโยบำยสำยกำรบิน ไม่เกิน
จ ำนวน 1 ช้ิน) และถือข้ึนเคร่ืองไดอี้กท่ำนละ 1 ช้ิน 10 กก. (ตำมขนำดท่ีก ำหนดของสำยกำรบิน ไม่รวมกระเป๋ำสะพำย) +  ประกนั
อุบติัเหตุตำมกรมธรรม์ (ขั้นต ำ่วงเงินประกัน 1 ล้ำนบำท ค่ำรักษำพยำบำล 5 แสนบำท 1-15 ปี หรือ อำยุ 75-85 ควำมคุ้มครอง
เหลือ 50% อำยตุ  ำ่กว่ำ 1 ปี หรือ อำยเุกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจ ำตัวหรือกำรถกูฆำตกรรมหรือถกูท ำร้ำยร่ำงกำย) 
ตัว๋เครือ่งบินและค่าทวัรท่ี์ช าระแลว้   

ตั๋วเคร่ืองบิน ไปกลบัแบบหมู่คณะ ไม่สำมำรถ 
เปล่ียนเท่ียวบินไปหรือกลบั เปล่ียนวนัเดินทำงไปหรือกลบั เปล่ียนช่ือผูเ้ดินทำง อพัเกรดท่ีนัง่ คืนค่ำบตัรโดยสำร 

และหำกยกเลิกกำรเดินทำง  ไม่มีระบบ คืนเงินบำงส่วน    หากผู้โดยสารถกูปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศเกาหลี 
จากเจา้หนา้ท่ีแรงงานไทยหรือเจา้หนา้ท่ีตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองท่ีประเทศเกาหลี ทางผูจ้ดั
และทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนทุกกรณี  ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับท่ีประเทศเกาหลีเรียกเกบ็  
ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเท่ียวบินถดัไปท่ีมีท่ีนัง่วา่งหรือตามวนัเดินทางของตัว๋เคร่ืองบิน  ทั้งน้ีแลว้แต่ทางเจา้หน้าท่ี
ตรวจคนและสายการบิน ทำงผูจ้ดัไม่สำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได ้
โรงแรมท่ีพกัท่ีระบใุนรายการทวัร  ์อำจมีกำรเปล่ียนแปลง เน่ืองจำกเป็นทวัร์รำคำพิเศษ (โรงแรมท่ีพกัไม่ไดอ้ยู่ในใจกลำง
เมือง) ปกติผูจ้ดัจะแจง้ใหท้รำบก่อนกำรเดินทำงอยำ่งนอ้ยประมำณ  3-5 วนั พร้อมทั้งใบนดัหมำยเตรียมตวักำรเดินทำง 
รปูแบบหอ้งพกัของโรงแรมจะแตกต่างกนั  และอำจมีสไตลก์ำรตกแต่งทุกหอ้งไม่เหมือนกนั ห้องพกัเด่ียว (Single) ห้องคู่ 
(Twin/Double) และห้องพกัแบบ  3 ท่ำน  (Triple Room หรือ  Family Room) หอ้งพกัอำจจะไม่ติดกนั บำงเมืองหอ้งจะเป็นแบบ
พ้ืนเมือง (Ondol)  บำงเมือง ห้องมีขนำดกะทดัรัด ไม่มีอ่ำงอำบน ้ ำ บำงเมือง ห้องกวำ้ง มีส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกครบ   ช่วงกำรจดั
งำนประชุมนำนำชำติ (Trade Fair, Convention) เป็นผลใหร้ำคำโรงแรมสูงข้ึนมำกและห้องพกัในเมืองเตม็  ผูจ้ดัขอสงวนสิทธิใน
กำรจดัท่ีพกันอกเมืองตำมควำมเหมำะสม 
เมนอูาหารทวัร ์จะบริกำรเป็นหมูหรือไก่หรือม้ือพิเศษตำมรำยกำร ส ำหรับท่ำนท่ีมีขอ้จ ำกดัทำงดำ้นอำหำรหรือศำสนำ ท่ำนอำจ
ตอ้งช ำระเพ่ิมเติม หรือ เตรียมอำหำรส่วนตวัไป เมนูอำหำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ข้ึนอยู่กบัสถำนกำรณ์   
เช่น เวลำออกหรือเวลำถึงของเท่ียวบินแต่ละสำยกำรบิน  กำรจำรจรบนทอ้งถนน  วนัเวลำเปิดปิดของร้ำนอำหำร  หรือดว้ยสำเหตุ
ต่ำงๆ    ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง   
ในกรณีท่ีเกิดเหตใุดๆ จนท าใหค้ณะทวัรไ์ม่สามารถออกเดินทางได ้  เช่น มีลูกคำ้กลุ่มใหญ่ยกเลิกกำรเดินทำงกะทนัหัน 
ทำงสำยกำรบินเรียกท่ีนัง่คืนดว้ยเหตุผลของสำยกำรบิน ฯลฯ ทำงผูจ้ดัจะพยำยำมหำโปรแกรมอ่ืนในรำคำและช่วงเวลำใกลเ้คียงกนั
ทดแทน ขอให้ลูกคำ้ตระหนักดีว่ำเหตุกำรณ์ดงักล่ำวถือเป็นเหตุสุดวิสัยและเช่ือมัน่วำ่ผูจ้ดัไดพ้ยำยำมอยำ่งสุดควำมสำมำรถ  โดย
ลูกคำ้จะไม่ยกเหตุขอ้น้ีมำเป็นขอ้เรียกร้องใดๆ กบัผูจ้ดั  หำกลูกคำ้ประสงครั์บเงินคืน ทำงผูจ้ดัยนิดีคืนเงิน  



ราคา
ค่าบริกา
รไม่รวม  
 

ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวัอำทิ อำหำรและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิม โทรศพัท์ โทรสำร มินิบำร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่ำท ำหนงัสือเดินทำง ค่ำซักรีด  ค่ำ
สัมภำระท่ี เกินช้ินหรือน ้ ำหนักเกินสำยกำรบินก ำหนด  ค่ำวีซ่ำพำสปอร์ตต่ำงด้ำวหรือต่ำงชำติ  ค่ำภำษีกำรบริกำร  3%  
ภำษีมูลค่ำเพ่ิม  7%    
ค่าทิปคนขบัรถ+ไกด+์หวัหนา้ทวัร์ 1,500 บาท/ท่าน หรือ 50,000 วอน (เตรียมใหห้วัหนา้ทวัร์ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ) 

 เน่ืองจากการเดินทางนัน้เต็มไปดว้ยความเสี่ยง และควำมรับผิดชอบของทำงสำยกำรบินท่ีมีต่อผูโ้ดยสำรนั้นมีจ ำกดั ดงันั้น
จึงแนะน ำใหซ้ื้อประกนัภยักำรเดินทำงและสุขภำพเพ่ิมเติม ท่ำนสำมำรถเลือกซ้ือควำมคุม้ครองตำมท่ีท่ำนตอ้งกำร โดยเฉพำะกรณี 
เกิดเหตุเจ็บป่วยจะมีควำมสำมำรถในกำรจ่ำยค่ำรักษำได ้เน่ืองจำกหำกเกิดเหตุดงักล่ำวข้ึนในต่ำงประเทศ เช่น ประเทศเกำหลีใต ้จะ
มีค่ำใชจ่้ำยท่ีสูงมำก 

 
เง่ือนไข
ในการ
จอง   
 

มดัจ าท่านละ 5,000 บาทต่อท่าน หรือ ช่วงเทศกาล High Season หรอืเท่ียวบินเหมา

ล า  มดัจ าท่านละ 10,000 บาทต่อท่าน  โดยปกติจะตอ้งด าเนินการโอนเงินภายใน 1-2 วนันบัจาก

วนัท่ีท าการจองและส่งใบเรียกเก็บเงิน และช ำระส่วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทำงอย่ำงน้อย 25 วนัก่อนเดินทำง หรือ 35 วนั
ล่วงหน้ำในช่วงเทศกำล High Season (เทศกำลปีใหม่ เทศกำลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษำยน วนัแรงงำน วนัฉัตรมงคล  วนัหยุด
ส ำคญัทำงศำสนำ ตลอดเดือนตุลำคม ตลอดเดือนธนัวำคม)  หำกไม่ช ำระมดัจ ำตำมก ำหนด ขออนุญำตตัดท่ีน่ังให้ลกูค้ำท่ำนอ่ืนท่ีรอ
อยู่   กำรช ำระไม่ครบ ทำงผูจ้ดัถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยไม่มีเง่ือนไข หรือเช็คธนำคำรถูกระงบักำรจ่ำยไม่วำ่ดว้ยสำเหตุใด
ใด ผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกกำรจดัหรือยกเลิกกำรเดินทำงและขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินตำมเง่ือนไขกำรยกเลิก 

การ
ยกเลกิ
การจอง   
 

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

2)  ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 29-24 วนั - เก็บค่ำใชจ่้ำย 10,000  ยกเวน้ช่วงเทศกำล High Season  12,000 - 18,000 บำท   
3)  ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 15-23 วนั - เก็บค่ำใชจ่้ำย 80% ของรำคำทวัร์  ยกเวน้ช่วงเทศกำล High Season  เก็บค่ำบริกำร 100%   
4)  ยกเลิกก่อนกำรเดินทำงวนัเดินทำง หรือ 1-14 วนั - เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100%   
(รำคำทัวร์เป็นกำรซ้ือขำดแบบมีเง่ือนไขกับทำงสำยกำรบินและทำงผู้ จัดทัวร์เส้นทำงเกำหลี จะไม่มีกำรคืนเงินมัดจ ำหรือค่ำบริกำร
ท้ังหมดไม่ว่ำกรณีใดใด) โดยเฉพำะช่วงเทศกำล High Season หรือ ฤดูกำลท่องเท่ียวของเกำหลี    
กำรคืนเงินทุกกรณี  ผูมี้ช่ือในเอกสำรกำรจอง จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล ์หรือเดินทำงมำเซ็นเอกสำรกำรขอรับเงินคืนท่ีท ำกำรของผูจ้ดั
อยำ่งใดอยำ่งหน่ึงเพ่ือท ำเร่ืองขอรับเงินค่ำบริกำรคืน โดยแนบหนงัสือมอบอ ำนำจพร้อมหลกัฐำนประกอบกำรมอบอ ำนำจ หลกัฐำน
กำรช ำระเงินค่ำบริกำรต่ำงๆ  และหนำ้สมุดบญัชีธนำคำรท่ีตอ้งกำรใหน้ ำเงินเขำ้ใหค้รบถว้น 

สายการบินและตัว๋เครือ่งบิน 

ในการส ารองท่ีนัง่และการใสช่ื่อในระบบส ารองท่ีนัง่  ผูเ้ดินทำงตอ้งส่งส ำเนำของหนงัสือเดินทำง ( Passport ) ท่ีชดัเจน หรือ ส่งรำยละะ
รำยละเอียดท่ีสำยกำรบินตอ้งกำร (ภำษำองักฤษ) เช่น ค ำน ำหนำ้ช่ือ ช่ือและนำมสกุล วนัเดือนปีเกิด เลขท่ีพำสปรอต วนัหมดอำย ุ( โดยเซ็นตช่ื์อ
และเขียนยืนยนัรับรองเอกสำรเป็นลำยลกัษณ์อกัษรให้ทำงผูจ้ดั )  หำกไม่มีกำรส่งขอ้มูลทั้งหมดในพำสปรอตเป็นลำยลกัษณ์อกัษรให้ทำงผูจ้ดั 



และเกิดกำรออกช่ือนำมสกุลในตัว๋หรือบตัรโดยสำรผิดพลำด อำจมีผลให้ผูโ้ดยสำยจะตอ้งรับผิดชอบในค่ำใชจ่้ำยใหม่ท่ีจะเกิดข้ึนทั้งหมด และ
สำยกำรบินไม่มีระบบเสียค่ำใชจ่้ำยเพ่ือแกไ้ขตวัสะกดค ำน ำหนำ้ช่ือ / ช่ือ / นำมสกลุ หรือ กำรเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทำง 
หากท่านตอ้งซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศเพ่ือไปและกลบักรงุเทพฯ   กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ีสามารถ
เล่ือนวนัและเวลาการเดินทางได ้     ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าชา้หรือการเปล่ียนแปลงเวลาของเท่ียวบินหรือการเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง 
ตัว๋สายการบินไม่สามารถระบท่ีุนัง่ ซ้ือแบบใชวิ้ธี RANDOM คือส ุ่มเลือกท่ีโดยระบบสายการบิน   กำรจดัท่ีนั่งบนเคร่ืองบิน 
เป็นไปโดยสำยกำรบินเป็นผูก้  ำหนด ทำงผูจ้ดัไม่สำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได ้แต่จะท าการ Request ใหไ้ดเ้ท่านั้น    

การเช็คอินตัว๋เดินทางท่ีเคาเตอรส์ายการบิน  เง่ือนไข 

 เคำน์เตอร์เช็คอินจะเปิดให้บริกำรก่อนเวลำเคร่ืองออกสำม (3) ชัว่โมง เคำน์เตอร์ จะปิดให้บริกำรก่อนเวลำออกเดินทำง  (90) นำที  ผูโ้ดยสำรจ ำเป็นตอ้งด ำเนินกำร
ให้เรียบร้อยภำยในระยะเวลำท่ีไดร้ะบุไว ้ทั้งน้ีไม่ว่ำในกรณีใดๆ  สำยกำรบินสงวนสิทธิในกำรปฏิเสธกำรเดินทำง โดยไม่มีกำรคืนเงินค่ำ โดยสำรท่ีท่ำนไดช้ ำระไป
แลว้  

 ไม่แสดงตนหรือยนืยนัควำมเป็นตวัท่ำนต่อพนกังำนของสำยกำรบิน 
 ไม่อำจแสดงเอกสำรไดอ้ยำ่งครบถว้นและถูกตอ้ง (เอกสำรกำรเดินทำงท่ีช ำรุดไม่สมบูรณ์จดัวำ่เป็นเอกสำรท่ีไม่ถูกตอ้ง)  
 ส ำหรับท่ำนตอ้งมีตรำอนุญำตเดินทำงเขำ้หรือออกนอกประเทศ (วีซ่ำ) ซ่ึงจ  ำเป็นต่อกำรเดินทำงไปยงัสถำนท่ีต่ำงๆ   หรือ  เอกสำรกำรเจง้เข้ำแจง้ออก   หรือ  

เอกสำรดำ้นกำรท ำงำน Work Permit 
 กระท ำกำรประทุษร้ำยแก่พนกังำนของสำยกำรบิน หรือก่อให้เกิดควำมวุน่วำย ณ เคำน์เตอร์ของสำยกำรบิน หรือดูหม่ิน เหยยีดหยำมพนกังำนของสำยกำรบินไม่ว่ำ

โดยกำรกระท ำหรือโดยวำจำ 
 หำกรัฐบำลหรือหน่วยงำนอ่ืนไม่อนุญำตให้ท่ำนเดินทำงหรือข้ึนเคร่ืองบิน 

 หำกสำยกำรบินเห็นควรวำ่ไม่สมควรแก่กำรเดินทำงเน่ืองจำกอำกำรเมำสุรำหรือมีลกัษณะอำกำรท่ีเป็นอนัตรำยอยำ่งเห็นไดช้ดัในทำงกำรแพทย ์และ/หรือ  หำกสำย
กำรบินเห็นควรวำ่ไม่เหมำะสมในกำรเดินทำงโดยเหตุผลทำงกำรแพทย ์หรือเง่ือนไขทำงกำรแพทยข์องท่ำนอำจก่อให้เกิดอนัตรำยต่อสุขภำพแก่ผูโ้ดยสำรอ่ืน 



ขอ้ตกลงและเง่ือนไขการเดินทางท่องเที่ยวกบัเรา 

 จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ท่ีประสงคจ์ะไปท่องเท่ียวตามรายการของทวัรทุ์กวนัเท่าน้ัน  หากท่านไม่สามารถร่วมทวัรทุ์กวนั แค่สมคัรมาร่วมทวัร์

เพียงเพื่อการใชต้ัว๋เคร่ืองบินและท่ีพกัในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวรใ์นบางวนั ทางบริษัทจะคิดค่า

ด าเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USDต่อท่าน  (ก่อนซ้ือทัวร์ จะตอ้งแจง้ความประสงค์ท่ีเป็นจริง เพื่อทางผูจ้ดัจะไดค้ิด

ค่าบริการท่ีเหมาะสม)   หมายเหตุ หากการไปพบเพ่ือนหรือญาติหรือไปติดต่อธุรกิจหรือท่องเท่ียวอิสระ ท าหลงัจากท่ีรายการเสร็จส้ินในแต่ละ

วนัแลว้ ไมเ่ป็นเหตุท่ีทางผูจ้ดั จะตดัการใหบ้ริการท่านแต่อยา่งใด  

 ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไมข่ายใหแ้ก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น หรือ มีโรคประจ าตวับางอย่าง หรือ ทอ้งอ่อนหรือทอ้งแก่มาก หรือ มีเด็กอายุ 1-2 ปี 

หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุสงฆ ์หรือ นักบวช (ก่อนซ้ือทวัร ์จะตอ้งแจง้ เพ่ือหาขอ้ตกลงร่วมกนั เพราะเราค านึงถึงความปลอดภยัและเพ่ือสรา้ง

ความสุขแก่คณะผูเ้ดินทาง)   

 ขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัท่านผูเ้ดินทางท่ีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศเกาหลีใตเ้พ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการอ่ืนใดอนัมิใช่การท่องเท่ียว  

 การเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวในทุกการเดินทางอาจเกิดการเปล่ียนแปลง   ดงัน้ี รายการท่องเท่ียว เมนูอาหาร โรงแรมท่ีพกั รถทวัร์ในแต่ละ

วนัท่ีไดจ้ดัเตรียมไว ้(ทั้งช่วงน าเสนอ ช่วงสรุป และช่วงเดินทางจริง) ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงหรือปรบัปรุง  โดยพยายามท่ีจะตามรายการ

สรุปใหต้รงมากท่ีสุด หรือในระดบั หรือในคุณภาพท่ีใกลก้นัมากท่ีสุด 

 ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรบัผิดชอบค่าเสียหายท่ีเกิดกบัชีวิต รา่งกาย การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย ความตาย อุบติัเหตุต่างๆ  สูญหายในทรพัยสิ์น

หรืออยา่งอ่ืน การนัดหยุดงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวติั  และอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึ้ นทางตรงหรือทางออ้ม  

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทนหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน ( ความสูญหายหรือ

เสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ของเท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยุบเท่ียวบินรวมกนั ตารางการการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง เน่ือง จาก

สายการบินพิจารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย ์หรือเหตุผลทางดา้นความปลอดภยั เป็นตน้  โดยจะ

ปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จ ากัดความรบัผิดชอบของแต่ละสายการบิน )  บริษัทขนส่ง  รถโดยสาร  เรือบริการ หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ  ท่ีจะ

ส่งผลท าใหเ้สียเวลาหรือยกเลิกรายการท่องเท่ียวทวัรบ์างรายการหรือทั้งหมด  ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกรอ้งค่าเสียหาย ไม่วา่ในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

ทั้งค่าเสียเวลา  คา่เสียโอกาส ค่าเสียความรูสึ้ก และคา่ใชจ้่ายท่ีบริษัทจ่ายไปแลว้ เป็นตน้   ขอใหท้ราบวา่  ผูจ้ดัจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะ

ประสานงานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้ แต่จะไมคื่นเงิน  

 มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมมี่สิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของผูจ้ดัก ากบั  

 ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการช าระค่าทวัรใ์นลกัษณะเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ เช่น ไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร

เดินทางไมถู่กตอ้ง การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ   ไมร่บัประทานอาหารบางมื้ อ ไมเ่ท่ียวบางรายการ เป็นตน้ 

 ขอความร่วมมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทางหากผูจ้ดัหรือตวัแทนของประเทศท่ีท่านไดเ้ดินทางมา เดินทางไปสู่ หรือเดินทางผ่าน  เห็นวา่

ผูโ้ดยสารประพฤติตนท่ีอาจก่อใหเ้กิดอันตรายต่อผูเ้ดินทางอ่ืนๆ หรือทรพัยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบัติหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ี (ตัวแทน)  หรือไม่

ปฏิบัติตามค าช้ีแจงของเจา้หน้าท่ี (ตวัแทน) ทางผูจ้ัดอาจใชม้าตรการตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือป้องกนัไม่ใหค้วามประพฤติดงักล่าวด าเนินต่อไป ซ่ึง

รวมไปถึงการยบัยั้ง และปฏิเสธใหบ้ริการ 

 การชอ้ปป้ิงการเลือกซ้ือของนักท่องเท่ียว เป็นส่วนหน่ึงของการท่องเท่ียว โดยเฉพาะการท่องเท่ียวประเทศเกาหลีใต ้ซ่ึงเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีคนไทย

ช่ืนชอบ   โปรแกรมทวัรอ์าจจะมีการรายการพาไปชอ้ปป้ิงยงัสถานท่ีต่างๆ โดยการเลือกซ้ือของทุกอย่างเป็นเร่ืองการตัดสินใจส่วนตัวเสมอ   และ 

ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบทุกการซ้ือของท่าน 

 กระเป๋าลูกคา้ตอ้งยอมรบัในความเส่ียงของกระเป๋าทุกใบของตวัเอง (ท่านสามารถเลือกซ้ือประกนัเพ่ิม เก่ียวกบัสมัภาระกระเป๋า เพราะสายการบิน

มีก าหนดการจ ากดัความรบัผิดชอบต่อสมัภาระ)  ทางทวัรจ์ะไมร่บัผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าชา้ อุบติัเหตุ ท่ีเกิดจากกรณีใดๆ ทั้งส้ิน  ซ่ึง

ลูกคา้ตอ้งเขา้ใจว่า โดยปกติทุกฝ่าย เช่น คนขบัรถ  มัคคุเทศก์ หรือ หัวหน้าทัวร์  ถึงแมจ้ะพยายามในการดูแลและระวงัเร่ืองสัมภาระกระเป๋า

เดินทางลูกคา้ 

ผูร้ว่มเดนิทางตกลงปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการเดนิทางน้ีทกุประการและในกรณีมีขอ้พิพาท ใหถ้ือค าตดัสินของผูจ้ดัเป็นท่ีส้ินสุด 

 


