
 
 
 

 
 
 

  
 
 

WOW WOW WOW KOREA เกาหล ี5 วนั จัดเต็มมถินุาถึงสิงหา17 

ชวนไปวา๊ว เกไ๋กไ๋มเ่หมือนใคร ท่ี   เกาหลีใต ้ช่วงเทศกาลดอกไมผ้ลิบาน 
พฤษภาถึงมิถนุา ดอกไมสี้สด อากาศดี ชอ้ปสนกุ SEOUL SUMMER SALE 2017 

กรกฏาถึงสิงหา ชอ้ปมนัส ์ช่วงซมัเมอร ์สง่ทา้ย GRAND SALE ลดทัว่ประเทศ 

จ ำนวนวนั รำคำเร่ิม (บำท) เดินทำง สำยกำรบิน กรุ๊ปคณะ ปกติ 

   5 วนั 14,900 มถุินายนถงึสิงหาคม2017 Budget Airlines 20-30 ท่ำนต่อคณะ 
โปรแกรมท่องเท ีย่ว  ใหม่ ! ไปเขย่าขากนั #ทีส่ะพานแขวนคนเดนิเทา้ในภเูขาที่ยาวที่สดุในเกาหลี – โลกแห่งน า้แข็ง & หิมะ OneMount - 

เที่ยวถ า้เหมอืงทอง “ ควงัเมียง “  ผจญภยัไปกบัถ า้พิพิธภณัฑท์ีม่ชีวีิตในแบบหลากมิตแิละสสีนั - สดุชกิ ! หอสวนสนกุหมเีท็ดดี ้Teddy 

Bear Theme Park ที่สรา้งจากงานมือแห่งแรกของโลก  – เมืองสีเขียว Green City และเมืองหัวใจแห่งระบบรถไฟเกาหลี –  หนกุหนาน

ปัน่เรียวไบท ์Rail Bike รอบทะเลสาบธรรมชาติ - หอคอยลอ้รถไฟ - สมัผสัรถไฟด่วนสดุเกาหลี KTX  -  ถนนรถไฟ – ตลาดผี ยอ้น

ยคุ ’80 - ถนนผดี ี1 ใน 4 ถนนพิศวงในเกาหล ี - เมอืงอินชอน – เมอืงซงโด เมอืงแห่งความไฮเทคและมติรกบัสิง่แวดลอ้มมากที่สดุ – 

อาคารแปลก Tri Bowl - หมู่บา้นเทพนิยาย –ชมุชนไชน่าทาวน ์แห่งเดียวของเกาหลี มีอายกุว่า 100 ปี – พิพิธภณัฑจ์าจังเมียน หรือ

บะหมี่หนา้ด า – ศนูยโ์สมเกาหลี – เคร่ืองส าอางเกาหลี– ภเูขานมัซาน หอยคอย N Tower - ย่านแฟชัน่ฮิปเมียงดอง  - ดินแดนแห่ง

ความสนกุหฤหรรษแ์ละไฮเทคเต็มรปูแบบ ดว้ยบัตร Magic Pass @สวนสนกุล๊อตเตเ้วิลด ์พิพิธภัณฑพ์ื้นบา้นเกาหลี Lotte World Folk 

Museum เขา้สูโ่ลกเทพนยิาย  Lotty's Kidstoria – ผา่นถนนเซจอง - ผา่นชมบลเูฮา้ส ์– แตง่ชดุพื้นเมอืงฮนับกถ่ายรปู  

อาหาร เมนจูดัเต็มเพื่อสขุภาพหลากหลายไมซ่ า้กนั #บะหมีห่นา้ด าจาจงัเมยีน หนึ่งในอาหารประจ าชาตขิองเกาหลีใต ้ #บารบ์ีคิวไฟหรื
อบลโูกกิ #หมอ้ไฟเห็ดโพซดชาบ ู#หมยู่างคาลบี #ไก่ต ุน๋โสม #หมอ้ไฟซีฟู้ดทะเลสตูรพิเศษพรอ้มขา้วผดัไขปู่ยกัษ ์
 

 



Itinerary  WOW WOW WOW KOREA เกาหล ี5 วนั จัดเต็มมิถนุาถึงสิงหา17 

ภาพท่ีแสดงเพ่ือประกอบความเข้าใจและขอบคุณท่ีมาของภาพดีดจีากการท่องเท่ียวเกาหล ี www.visitkorea.co.kr 

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

จ ำนวนวนั รำคำเร่ิม (บำท) เดินทำง สำยกำรบิน กรุ๊ปคณะ ปกติ 

   5 วนั 14,900 มถุินายนถงึสิงหาคม2017 Budget Airlines 20-30 ท่ำนต่อคณะ 
วนัเดินทำง 5 วนั 3 คืน (พกั 3 คืน @ โรงแรมในกรุงโซลหรืออินชอนหรือจงัหวดัเคียงกีโด)  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    
เท่ียวบิน ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตำรำงกำรบินของสำยกำรบินตำมท่ีไดอ้นุมติั 

(ท่ีน่ังจ ำกัดในแต่ละวนั จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 

สำยกำรบิน BKK-ICN เวลำออก เวลำถึง ICN-BKK เวลำออก เวลำถึง 
Jeju Air (7C) 7C2204 0045 0805 7C2203 1930 2345 
Jeju Air (7C) 7C2206 0150 0910 7C2205 2035 0050+1 
Jin Air (LJ) LJ002 0100 0800 LJ001 1935 2340 

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

 

วนั รายการท่องเทีย่ว B L D 

วนัแรก สนำมบินสุวรรณภูมิ    - - - 

วนัท่ีสอง สนำมบินนำนำชำติอินชอน ประเทศเกาหลีใต  ้– ขำ้มสะพำน Incheon Bridge สู่เมืองพิเศษซงโด เมืองแห่ง
ความไฮเทคส าหรับผูอ้ยูอ่าศยั การท าธุรกิจ การศึกษา โรงพยาบาล สนามกอลฟ์ และสวนสาธารณะขนาดใหญ่ 
100 ไร่  อีกทั้ งเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มมากท่ีสุด และบ้านของแฝดสามตระกูลซง – ถ่ายรูปหน้าอาคาร Tri 
Bowl – เดินเท่ียวใจกลำงเมืองอินชอน – พิพิธภณัฑ์จำจงัเมียน หรือบะหม่ีหน้ำด ำ หน่ึงในอำหำรประจ ำชำติ
ของเกำหลีใต ้– ชุมชนไชน่ำทำวน์ เพียงแห่งเดียวของเกำหลี มีอำยกุวำ่ 100 ปี – หมู่บำ้นเทพนิยำย – เท่ียวถ ้ ำ
เหมืองทอง “ควงัเมียง“  ผจญภยัไปกบัถ ้ำพิพิธภณัฑท่ี์มีชีวติในแบบหลำกมิติและสีสนั 

 ล้ิมลองบะหม่ีหนำ้ด ำจำจงัเมียน ในยำ่นไชน่ำทำวน์ ถ่ินก ำเนิดอำหำรเมนูน้ีในเกำหลี 

 พกั 3 คืน @ โรงแรมในกรุงโซลหรืออินชอนหรือจงัหวดัเคียงกีโด 

- X X 

วนัท่ีสำม พำเท่ียวเมืองสีเขียว Green City และหัวใจแห่งกำรคมนำคมระบบรถไฟเกำหลีทั้งประเทศ - พำทุกท่ำนไป
ป่ันเรียวไบท์ Rail Bike รอบทะเลสำบธรรมชำติวงัซอง ให้ท่ำนไดช่ื้นชมธรรมชำติและนกอพยพตำมฤดู - 
ถ่ำยรูปกบัหอคอยลอ้รถไฟ - สัมผสัรถไฟด่วนสุดเกำหลี KTX  -  ถนนรถไฟ ถ่ำยภำพก ำแพงรถไฟภำพวำด
สำมมิติ และพำท่ำนไปยงัตลำดผี บรรยำกำศยอ้นยคุ 80 (1980)  - ถนนผีดี Donggaebi Road ซ่ึงเป็น 
1 ใน 4 ถนนพิศวงในเกำหลี - ใหม่ ! ไปเขยา่ขาเรา ท่ีสะพานแขวนคนเดินเทา้ในภูเขาท่ียาวท่ีสุดในเกาหลี - 
โลกแห่งหิมะและน ้ ำแข็งท่ีใหญ่ท่ีสุด  One Mount " Snow Park " ( ค่าบัตรเข้า Snow Park ค่าถงุมือ 
ค่าเช่าเส้ือแจ็คเก็ตสกี ค่าเช่ารองเท้าสเกต็ ค่าสุนัขฮักกีล้ากเล่ือน Dog Sledge บนลานน า้แข็งส าหรับเดก็ ไม่
รวมไว้ในค่าทัวร์ ฝากไกด์ช่วยซ้ือได้ )  - ศูนยเ์คร่ืองส าอางเวชส าอาง – ภูเขานัมซานหอคอย N Tower  สาย
เคเบ้ิล Love Rock Cable (ค่าบตัรลิฟทข้ึ์นสู่จุดชมววิบนหอคอย ไม่รวมไวใ้นค่าทวัร์)  

X X X 

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


 ชุดหมูยา่งคาลบีชุด สไตลอ์าจูม่าเกาหลีอาจาซีเกาหลี ไม่ซ ้ าใคร ไม่มีสาขา ท าดว้ยใจ ขายดว้ยรัก   
 พกั 3 คืน @ โรงแรมในกรุงโซลหรืออินชอนหรือจงัหวดัเคียงกีโด 

วนัท่ีส่ี กรุงโซล  – ศูนยโ์สมเกาหลี –  ผำ่นชมถนนเซจอง – ผำ่นคลองชองเกชอน - ผำ่นชมบลูเฮำส์ – ดิวต้ีฟรี – ศูนยฮ์๊
อกเก็ตนำมู –  พิพิธภณัฑส์ำหร่ำย ฟรี!!! แต่งชุดฮนับก - เมียงดอง " ถนนแฟชัน่ของเกำหลี " –  เท่ียวครบสูตร 
ดว้ยบตัร Magic Pass Ticket สวนสนุกลอ็ตเตเ้วลิด ์กบัเคร่ืองเล่นหลำกชนิดทั้งในร่มและกลำงแจง้ เอ็ด
เวนเจอร์กบักำรผจญภยัต่ำงๆ หรือจะขำ้มสะพำนไปยงัเกำะมหัศจรรย ์Magic Island ท่ีเต็มไปด้วยเกำะ
แห่งกำรคน้หำ ตั้งอยูใ่จกลำงทะเลสำบ เยีย่มชมพิพิธภณัฑพ้ื์นบำ้นเกำหลี Lotte World Folk Museum  
หำ้มพลำด ! เขำ้สู่โลกเทพนิยำย  Lotty's Kidstoria ไม่มีท่ีไหนในเกำหลี ท่ีคุณจะไดย้อ้นวยักลบัไปสมัผสั
และชิกแช๊ะถ่ำยรูปควำมอลงักำรของส่ิงมหัศจรรยท่ี์อยูต่รงหน้ำของคุณ  ค ่ำคืนประทบัใจกบัขบวนพำเหรด
เลเซอร์โชวสุ์ดอลงักำร   
 สุดวา๊ว !! เราท่ีเดียว พาท่านล้ิมลองหมอ้ไฟซีฟู้ดทะเลสูตรพิเศษพร้อมขา้วผดัไข่ปูยกัษ ์
 พกั 3 คืน @ โรงแรมในกรุงโซลหรืออินชอนหรือจงัหวดัเคียงกีโด 

X X - 

วนัท่ีหำ้ กรุงโซล  – ศูนยน์ ้ ามนัสนเข็มแดง Red Pine – สุดชิก ! หอสวนสนุกหมีเท็ดด้ี Teddy Bear Theme Park ท่ี
สร้างจากงานมือแห่งแรกของโลก -  แวะซ้ือของฝากติดไมติ้ดมือท่ีศูนยร์วมของพ้ืนเมือง (ละลายเงินวอน) – 
สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ 

X X - 

อาหาร เมนูจดัเตม็เพ่ือสุขภาพหลากหลายไม่ซ ้ ากนั #บะหม่ีหนา้ด าจาจงัเมียน หน่ึงในอาหารประจ าชาติของเกาหลีใต ้ #บาร์บีคิวไฟหรือบลูโกกิ 
#หมอ้ไฟเห็ดโพซดชาบู #หมูยา่งคาลบี #ไก่ตุ๋นโสม #หมอ้ไฟซีฟู้ดทะเลสูตรพิเศษพร้อมขา้วผดัไข่ปูยกัษ ์
 

DAY วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ    เชำ้ กลำงวนั เยน็หรือค ่ำ 

1 
เจ้าหน้าทีร่อต้อนรับดูแล มอบเอกสาร และอธิบายเพิม่เตมิ  (นัดหมายแต่ละคณะก่อนออก
เดนิทาง 3 ช่ัวโมงล่วงหน้าก่อนเคร่ืองออก)   

- - - 

ค า่ หน้าเคาน์เตอร์ สายการบิน ใกล้ประตูทางเข้า  

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

พร้อมกนัท่ีชั้น 4 ผูโ้ดยสำรขำออก เช็คอินหมำยเลข  K   Jin Air (LJ) หมำยเลข   4-5 

พร้อมกนัท่ีชั้น 4 ผูโ้ดยสำรขำออก เช็คอินหมำยเลข  M   Eastar* Jet  (ZE) หมำยเลข  5-6 

พร้อมกนัท่ีชั้น 4 ผูโ้ดยสำรขำออก เช็คอินหมำยเลข  L   T’way   (TW) หมำยเลข  5-6 

การอนุญาตให้ท่านผ่านด่านตรวจคนออกนอกประเทศไทย และ ผ่านด่านตรวจคนเขา้ประเทศเกาหลีเพื่อการท่องเท่ียว เป็น
อ านาจของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้ออกเมืองของประเทศไทยหรือประเทศเกาหลีในการพิจารณาและอนุญาตให้เดินทางออกจาก
ประเทศไทย หรือ ใหพ้  านกัอยูใ่นประเทศกาหลีใตเ้พื่อการท่องเท่ียว ทางผูจ้ดัไม่มีอ านาจและไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

**หากท่านตอ้งซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศ (เคร่ืองบิน รถทวัร์, รถไฟ) เพื่อไปและกลบักรุงเทพฯ**  
** 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   JIN AIR (LJ), JEJU AIR (7C), Eastar* Jet (ZE), T’way (TW)  
บำงสำยกำรบินมชุีดกล่องสแนค็บลอ็กให้ผู้โดยสำรบนเคร่ืองบิน และมีบริกำร Air Cafe จ ำหน่ำย  อำหำร เคร่ืองด่ืม และขนมคบเคีย้ว 

เชา้ ICN Landing  ถึงสนามบินนานาชาติอินชอน หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้   

พาท่านน่ังรถข้ามสะพานข้ามทะเลทีม่ีความยาวทีสุ่ดของเกาหล ีเป็นมุมท่ีสามารถมองเห็นรูปทรงท่ีคดเค้ียวเหนือผนื
น ้ าของสะพานอินชอนท่ีทอดยาวกวา่ 21.38 กิโลเมต ความล ้ าหน้าทางดา้นวิศวกรรม เราจะสังเกตุเห็นสะพานแห่งน้ีมีการ
เช่ือมต่อกันถึงสามสะพานในหน่ึงเดียว  
คือ สะพานขึง สะพาน เช่ือม และทาง
ยกระดับ  บ ริเวณกลางสะพานจะเป็น
สะพานขึงท่ียาวท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 
โดยทอดยาวกว่า 800 เมตร การสร้างสะพานแห่งน้ีเป็นไปด้วยความยากล าบาก เน่ืองจากตอ้งเผชิญกบัคล่ืนลมของทะเล
ตะวนัตก สามารถรองรับแผน่ดินไหวไดถึ้ง 7 ริกเตอร์ และป้องกนัคล่ืนทะเล 72  เมตรต่อวนิาที  ท่านจะไดส้มัผสักบัทิวทศัน์
ของทะเลอินชอนท่ีทอดยาวและความสวยงามของสะพานและบรรยากาศท่ีแสน
โรแมนติคในทุกช่วงของวนั ช่วงยามเยน็ก็สวยในมุมมองพระอาทิตยต์ก ยามค ่า
คืนแสงไฟท่ีส่องประกายมาก็ท าใหส้ะพานอินชอนงดงามไปอีกแบบ 

น่ั งรถชมเมืองพิ เศษซงโด Songdo International City เป็นเขตการค้า
เศรษฐกิจเสรี เมืองแห่งความไฮเทคส าหรับผูอ้ยูอ่าศยั การท าธุรกิจ การศึกษา โรงพยาบาล สนามกอล์ฟ และสวนสาธารณะ
ขนาดใหญ่ 100 ไร่   อีกทั้งเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มมากท่ีสุด และบา้นของแฝดสามตระกลูซง โดยออกแบบภายใตแ้นวคิดการ
พฒันาท่ีย ัง่ยืน  โดยเนน้การเช่ือมต่อพ้ืนท่ีใกลเ้คียงเพ่ือการเขา้ถึงในการขนส่ง การออกแบบประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานใน
อาคาร การออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีประสิทธิภาพ พ้ืนท่ีโล่งและท่ีอยูอ่าศยัท่ีค  านึงถึงความปลอดภยัและเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม และส่ิงมีชีวติทุกชนิด  

ถ่ายรูปหน้าอาคาร Tri-Bowl อาคารแห่งน้ีเกิดจากความคิดในเร่ืองสัญลักษณ์ของเมืองอินชอน คือท้องฟ้า หมายถึง 
สนามบิน  ทะเล หมายถึง ท่าเรือ  และท่ีดิน หมายถึง พ้ืนท่ีการขนส่งทางบก ถูก
สร้างข้ึนเพ่ือร าลึกถึง การจัดงาน The Global Fair & Festival Incheon ในปี 
2009 อาคารถูกใชเ้ป็นหอ้งส าหรับจดันิทรรศการ ห้องอเนกประสงค ์ โดยในการ
ออกแบบรูปทรงของอาคารนั้นไม่ธรรดา  คงตอ้งให้ท่านลองไปหาค าตอบกนัดู 
เพราะมนัช่างสะดุดตาอยา่งท่ีเห็นในรูป 

เท่ียง  เที่ยวใจกลางเมืองอินชอน เมืองท่าอันดับสองของประเทศ บ้านเกิดของ

หนุ่มน้อยแฝดสามตระกูลซง  
พำท่ำนเดินออกก ำลังกำย ยอ้นอดีตของเมืองอินชอนกลับไปในช่วงท่ี
คำบสมุทรเกำหลีเปิดประเทศทำงกำรคำ้กบัต่ำงประเทศ ช่วงปี ค.ศ. 1883  เรำ



จะไดเ้ป็นสัมผสักบัสถำปัตยกรรมผ่ำนตึกรูปแบบทรงต่ำงๆ ซ่ึงปัจจุบนัอำคำรเหล่ำน้ีไดถู้กใชเ้ป็นพิพิธภณัฑแ์ละหอแสดง
ต่ำงๆ  ไปเยือนพิพิธภณัฑ์จำจงัเมียน หรือบะหม่ีหน้ำด ำ ซ่ึงไดรั้บควำมนิยมในเกำหลีและเกือบทุกร้ำนอำหำรจีนในเกำหลี   
เรำไดรั้บควำมรู้และประวติัควำมเป็นมำของอำหำรชนิดน้ีวำ่ท ำไม่อำหำรจีนแท้ๆ  ถึงไดก้ลำยมำเป็นเมนูยอดฮิตส ำหรับคน
เกำหลีทุกเพศทุกวยั  หำกใครเป็นคอละครซ่ีร่ียเ์กำหลี จะเห็นวำ่ เมนูน้ียงัเป็นหน่ึงในเมนูประจ ำตวัของนำงเอกเกำหลีอีกดว้ย 
(รองจำกต็อกบกกี ขำ้วเหนียวตม้ซอสแดง)   ปกติท ำจำกเส้นโซเมียนหรือโซเมนท่ีท ำจำกแป้งสำลีและไข่ มำท ำเส้นบะหม่ี
ร้อน จำจงัเมียนน้ีเป็นบะหม่ีแหง้คลุกดว้ยซอสด ำหวำนท ำจำกเตำ้เจ้ียวด ำมีลกัษณะขน้ และในวนั Black Day ซ่ึงเป็นวนัท่ี 
14 เมษำยนทุกปี จะเป็นวนัท่ีคนโสดไม่ไดรั้บขนมใดๆ (ช็อคโกแลตหรือลูกอม) on Valentine 's Day (Feb 14) หรือ 
White Day (14 มีนำคม) เพรำะวำ่สีด ำของซอสนั้นถือเป็น"ตรงขำ้ม"สีแดงสญัลกัษณ์ของควำมรัก   

เท่ียง ลิม้ลองบะหมี่หน้าด าจาจังเมียน ในบริเวณใกลย้ำ่นไชน่ำทำวน์ ถ่ินก ำเนิดอำหำรเมนูน้ีในเกำหลี 

บ่ายบ่าย หมู่บ้านเทพนิยาย หรือ "ดงฮวามาอึล" เป็นโครงการปรับสภาพแวดลอ้มท่ีอยูอ่าศยัให้มีความน่าอยูม่ากข้ึน โดยให้นกัจิต
กรรมช่วยกันเสกบ้านแสนธรรมดาให้กลายเป็นหมูบ้านเทพนิยาย นักจิตกรรม
ช่วยกนัวาดภาพท่ีมีสีสันสดใสตามฝาผนัง ก าแพง ซุ้มประตูและตรอกซอยตลอด
ทางเดิน โดยมีหลากหลายทีมสุดคลาสสิคใหท่้านไดถ่้ายรูปคู่กบัตวัการ์ตูน อาทิเช่น 
หนูน้อยหมวกแดง พินอคคิโอ สโนวไ์วท์กบัคนแคระทั้ง 7  ปีเตอร์แพน อะลาดิน
กับตะเกียงวิเศษตัวการ์ตูนจากดิสน่ีย์ หรือตัวการ์ตูนชุดพ้ืนเมืองชาวเกาหลี 
นอกจากท่านจะได้ถ่ายรูปเล่นเก๋สุดๆ แลว้ ท่านยงัสามารถเพลิดเพลินไปกับร้าน
กาแฟน่ารักๆ และร้านคา้ของท่ีระลึกทอ้งถ่ิน 

 ถ า้เหมืองทอง  “ ควังเมียง ” เท่ียวถ ้าเหมืองทอง “ ควงัเมียง “  ผจญภยัไปกบัถ ้ าพิพิธภณัฑ์ท่ีมีชีวิตในแบบหลากมิติและ
สีสัน (เปิดตวัใหม่) สถานท่ีแห่งน้ีเป็นเหมืองขุดทองของญ่ีปุ่นในอดีต   หลงัจากหมดยคุการล่าอาณานิคม เหมืองทองแห่งน้ี
จึงถูกปล่อยท้ิงร้าง ปัจจุบนัทางการเกาหลีไดป้รับปรุงและพฒันาถ ้าแห่งน้ีให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว ถ ้าแห่งน้ีจึงถือไดว้า่เป็น
พิพิธภณัฑม์รดกแห่งความสร้างสรรคแ์ละอนุรักษ ์ ยงัเป็นสถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ มีความลึกถึง 8  ชั้น (อนุญาตเขา้
ชมแค่ 2 ชั้นบน)  ภายในถ ้ ามีความยาวถึง 275 เมตร จะแบ่งออกเป็นห้องๆ โดยได้รับการออกแบบจากศิลปินช่ือดังทั่ว
ประเทศเกาหลีใต ้เช่น ห้องแห่งแสงสว่างและความมืด, ห้องสวนสวยธรรมชาติ, ห้องจดังานเล้ียง ประชุมสัมมนา, ห้อง
พิพิธภณัฑ์สัตวน์ ้ า, ห้องถนนสีทองหรือเส้นทางแห่งความมัง่คัง่และสุขภาพดี, ห้องน ้ าตกสีทองท่ีมีความสูง 3.6 เมตรและ
กวา้งถึง 8.5 เมตร, ห้องพระราชวงัทองค า, หอ้งจดัแสดงโครงสร้างของถ ้าควงัเมียง และ
ห้องจัดแสดงไวน์ ไวน์คุณภาพดีท่ีน ามาจัดแสดงมาจากทั่วประเทศเกาหลีใต้ ท่าน
สามารถชิมและเลือกซ้ือไวน์ได้จากท่ีน่ี หากคุณเป็นแฟนคลับของภาพยนตร์เร่ือง
เดอะฮอบบิท และเดอะลอร์ดออฟเดอะริงส์ คุณจะไดพ้บกบัประติมากรรมตวั “กอลลมั”
ท่ีส่งตรงมาจากผูก้  ากับของเร่ือง นอกจากน้ีแลว้ท่านสามารถน าขวดพลาสติกไปเติม
น ้ าแร่จากธรรมชาติภายในถ ้าไดฟ้รี 

ค ่า เมนูบาร์บีคิวไฟหรือบลูโกก ิ เป็นเน้ือหมูสไลดห์มกัซอสคนัจงัและเคร่ืองปรุงรส ผดัยา่งขลุกขลิกบนกะทะ  
หลงัอาหารค ่า พาท่านเขา้เช็คอินท่ีพกั ณ โรงแรม  Incheon Bliss, Incheon Charis, Suwon Reve, Seoul Diamant, Seoul L'Art, 

(3 ดาวเกาหลี) หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DAY วนัทีส่าม   เคียงกโีด - กรุงโซล  เชำ้ กลำงวนั เยน็หรือค ่ำ 

3  x x x 

เชา้  รับประทานอาหารเช้า แบบอเมริกนัเกาหลชุีด หรือ เซมิ  ที ่ห้องอาหารโรงแรม 
พาเที่ยวเมืองสีเขียว Green City และหัวใจแห่งกำรคมนำคมระบบรถไฟเกำหลีทั้ งประเทศ  “ เมืองอึยวงั “ ตั้งอยู่ใน
จังหวดัเคียงกี   เป็นเมืองท่ีน่ำอยู่อีกเมืองหน่ึง สงบเงียบ สวยงำม เต็มไปด้วย
ธรรมชำติ ภูเขำ ป่ำ ทะเลสำบ  และยงัเป็นท่ีตั้งของ ศูนยส์วสัดิกำรสังคมผูสู้งอำย ุ 
ท่ีตั้ งของบริษทัขนำดใหญ่ เช่น แฮแทอุตสำหกรรมแชอิล (บริษทัในเครือของ
กลุ่มซัมซุง) และบริษทัเก่ียวกบักำรขนส่งอีกมำกมำย  จุดท่องเท่ียวในยำมเชำ้น้ี  

เราจะพาท่านไปยังถนนผีดี Donggaebi Road ซ่ึงเป็น 1 ใน 4 ถนน
พศิวงในเกาหล ีเกิดข้ึนจำกสภำพแวดลอ้มและลกัษณะภูมิประเทศซ่ึงท ำให้เกิด
ภำพลวงตำ เม่ือเรำดบัเคร่ือง ปลดเกียร์วำ่ง ปลดและจอดรถไว ้รถสำมำรถขบัเอง

ข้ึนเนิน ตำมไปพิสูจน์ควำมพิศวงกัน !   พาทุกท่านไปป่ันเรียวไบท์ Rail 

Bike รอบทะเลสาบธรรมชาติวังซอง ให้ท่ำนได้ช่ืนชมธรรมชำติและนก
อพยพตำมฤดู เพรำะสถำนท่ีแห่งน้ีถือเป็น Wetland (ชุ่มน ้ ำ) หน้ำร้อนเต็มไปด้วยดอกไม ้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลำคำร์พ 
ในช่วงฤดูต่ำงๆ ยงัเป็นท่ีอยูอ่ำศยัของนกอพยพ เช่น หนำ้หนำว เป็ดแมนดำริน เป็ดป่ำ  หนำ้ร้อน นกกระเรียน นกกำเหวำ่ นก 

Longbills, Larks, Meadow Buntings จึงเป็นท่ีตั้งของศูนย ์ศึกษำระบบนิเวศ และให้ไดถ่้ำยรูปกบัหอคอยลอ้รถไฟ ให้
ท่ำนไดส้ัมผสัรถไฟด่วนสุดเกำหลี KTX ขบวนจริงท่ีงำนแสดง และไปยงัถนนรถไฟ ให้ท่ำนไดเ้พลิดเพลิน
ถ่ำยภำพก ำแพงรถไฟภำพวำดสำมมิติ และพำท่ำนไปยงัตลำดผี สถำนท่ีท่ีเรำจะไดส้ัมผสักบับรรยำกำศตลำดสด
เกำหลี ในบรรยำกำศยอ้นยคุ 80 (1980)  พืชผกัผลไม ้กบัขำ้ว ของทำนเล่น เบอร์เกอร์ร่ี ขำ้วห่อสำหร่ำย ของกินต่ำงๆ เส้ือผำ้ 
รองเทำ้ เป็นตน้ ท่ีคนขำยคือรุ่นคุณลุง คุณป้ำ คุณยำ่ คุณยำย คุณปู่ คุณตำ   

เท่ียง ชุดหมูย่างคาลบีคนละ 1 ชุด สไตล์อาจูม่าเกาหลอีาจาซีเกาหล ีไม่ซ ้าใคร ไม่มีสาขา ท าด้วยใจ ขายด้วยรัก   

บ่ำย  ใหม่ ! ไปเขย่าขากัน #สะพานแขวนคนเดินเท้าในภูเขาที่ยาวที่สุดใน
เกาหลี ถูกเรียกช่ือว่ำ " Wungye Wungye Hanging Bridge " ตั้ งอยู่ในภูเขำกำมกั
ซำน เพื่อเป็นกำรรักษำผืนป่ำธรรมชำติ ถือเป็นโครงกำรพฒันำร่วมระหวำ่งเมือง
ใกลเ้คียง  ใชเ้งินกวำ่ 2.8 พนัลำ้นวอน ($ 2.5 ลำ้นยเูอสดอลล่ำร์)  โดยมีควำมยำว
ของสะพำนท่ี 150 เมตรและควำมกวำ้งท่ี 1.5 เมตร และ สูงจำกพ้ืนประมำณ 170 
เมต รองรับคนเดินได ้900 คนต่อคร้ัง  (เฉล่ียน ้ ำหนกัท่ี 70 กิโลกรัมต่อคน)  และยงัเป็นสร้ำงเพื่อเป็นอนุสรณ์สงครำมกำรต่อสู้
ของกองก ำลงัพนัธมิตรและวรีบุรุษสงครำมชำวกลอสเตอร์จำกสหรำชอำณำจกัรองักฤษในช่วงสงครำมเกำหลี ท่ีสละชีพกวำ่ 
1,901 คน เพื่อชำวเกำหลี  นกัท่องเท่ียวจะไดส้ัมผสัอำกำศท่ีบริสุทธ์ิ ธรรมชำติของผืนป่ำเกำหลีท่ีเปล่ียนสีตำมฤดูกำล และได้
ลงนัง่ผอ่นคลำยท่ีศำลำโบรำณเกำหลี    

 โลกแห่งลานน ้ าแข็งเล่นหิมะ  365 วัน@ Snow Park One Mount  ตั้ งอยู่ท่ี เมือง GOYANG แหล่ง

ท่องเท่ียวใหม่ล่าสุดใกลก้รุงโซล ดว้ยพ้ืนท่ีมากถึง 161,602 ตารางเมตร ภายในแบ่งพ้ืนท่ีเป็นหลายส่วนพร้อมดว้ยส่ิงอ านวย
ความสะดวกมากมาย เช่น  Fitness & Golf, Club, Water Park, Shopping Mall, Roof Garden, Snow Park เป็นต้น 
นอกจากน้ียงัเคยเป็นสถานท่ีถ่ายท ามิวสิควีดีโอเพลง "เจนเทิลแมน" 
(Gentleman) ของ "ไซ" หรือ"ปาร์ค แจ-ซัง" นักร้องหนุ่มชาวเกาหลี
ใต ้เจา้ของเพลง "กงันัม สไตล์" ท่ีโด่งดงัไปทั่วโลก หรือ แมก้ระทั่ง
รายการยอดฮิต Running Man ก็เคยมาถ่ายท าท่ีน่ี  ท่านสามารถซ้ือ
บตัรเขา้สู่โลกแห่งสวนหิมะและสวนน ้ าแข็ง " Snow Park " ในร่มท่ี

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%AE%E0%B9%81%E0%B8%97&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%AE%E0%B9%81%E0%B8%97&action=edit&redlink=1


ใหญ่สุดของประเทศเกาหลี ณ ขณะน้ี  โดยท่านสามารถเพลิดเพลินกบัการข่ีเคร่ืองเล่นสุดน่ารักบนลานน ้ าแขง็ เช่น  จกัรยาน
คู่รัก จกัรยานเด่ียว รถเฟอร์ร่ี กะบะสเลดแซนตา้ เป็นตน้ หรือ เขา้สู่โลกของหิมะท่ีอุณหภูมิติลบ -2 องศาเซลเซียส กบั การ
เล่นสโนสเลคบนลานหิมะ (มีการจ ากดัอาย)ุ หรือสนุกกบัการตดัหิมะเล่นกนัแบบลืมอายกุนั (ค่าบตัรเขา้ Snow Park ค่าถุงมือ 
ค่าเช่าเส้ือแจ็คเก็ตสกี ค่าเช่ารองเทา้สเก็ต ค่าสุนัขฮกัก้ีลากเล่ือน Dog Sledge บนลานน ้ าแข็งส าหรับเด็ก ไม่ไดร้วมไวใ้นค่า
ทวัร์ ฝากไกดช่์วยซ้ือได)้   
เดินทางเขา้เมืองหลวงกรุงโซล  ท่ีมีประชากรถึง 1 ใน 4 ของประเทศ  มีแม่น ้ าฮนัไหลผ่านใจกลางเมืองหลวงของกรุงโซล   

ศูนย์เคร่ืองส าอางเวชส าอาง  ให้ท่านเลือกซ้ือคอสเมติกหลากยี่ห้อคุณภาพท่ีผูห้ญิงชาวเกาหลีทั้งสาวทั้งไม่สาว ลว้นให้
ความส าคญักบัเร่ืองผิวหน้าค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะในกลุ่มบ ารุงผิวพ้ืนฐาน Skin Care และเคร่ืองส าอางผสมสมุนไพร @
ศูนยเ์วชส าอางเคร่ืองส าอาง   

ค ่า เมนูหม้อไฟชาบูเห็ด คลา้ยการตม้รวมมิตรสุก้ีหมอ้ไฟ  ประกอบไปดว้ยเน้ือหมูสไลด ์ผกัและเห็ดและวุน้เสน้เกาหลี   
หลงัอาหารค ่า  ภูเขานัมซาน  หอคอย N Tower  สายเคเบิล้ Love Rock Cable   พาท่านข้ึนภูเขานมัซาน Namsan – ภูเขาเพียงลูก

เดียวใจกลางเมืองหลวงและอิสระถ่ายรูปคู่หอคอย N Tower เป็น 1 ใน 17 หอคอย
เมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลก  สูงถึง 480 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเล สถานท่ีละครหนังเกาหลี
หรือหนังไทยสไตล์เกาหลีมาถ่ายท ากนั (ความเช่ือ: เตรียมแม่กุญแจลูกกุญแจเพื่อไป
ลอ็คกญุแจคู่รัก ณ Love Rock Cable  ซ่ีงเช่ือกนัวา่ ถา้ใครข้ึนมาคลอ้งกุญแจและโยน
ลูกกญุแจท้ิงไป คู่รัก คู่ครอบครัว คู่เพ่ือน คู่พ่ีนอ้ง คู่มิตรนั้นจะมีความรักท่ีย ัง่ยนืหรือไม่มีใครมาพรากจากกนัได)้   
(ค่าบัตรลิฟท์ขึน้สู่จุดชมวิวบนหอคอย  ไม่รวมไว้ในค่าทัวร์)  

หลงัจบรายการท่องเท่ียว ค ่าคืนน้ี...ขอส่งทุกท่านพกั 
 พาท่านเขา้เช็คอินท่ีพกั ณ โรงแรม  Incheon Bliss, Incheon Charis, Suwon Reve, Seoul Diamant, Seoul L'Art, 

(3 ดาวเกาหลี) หรือเทียบเท่า 
 

DAY วนัทีส่ี่   กรุงโซล  เชำ้ กลำงวนั เยน็หรือค ่ำ 

4  x x - 

เชา้  รับประทานอาหารเช้า แบบอเมริกนัเกาหลชุีด หรือ เซมิ  ที ่ห้องอาหารโรงแรม 
นัง่รถชมใจกลางเมืองหลวงกรุงโซล  ท่ีมีประชากรถึง 1 ใน 4 ของประเทศ  มีแม่น ้ าฮนัไหลผ่านใจกลางเมืองหลวงของกรุง
โซล   ผา่นถนนสายส าคญัเซจองโนะ  ผา่นคลองชองเกชอน  ผา่นบลูเฮาส์ ท่ีตั้งบา้นประจ าต าแหน่งประธานาธิบดี   

เยี่ยมศูนย์โสมเกาหลี  ทุกท่านจะไดรู้้จกัสมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแห่งมวลสมุนไพร  เพราะเกาหลีใตเ้ป็นประเทศท่ีมี
การผลิตโสมเกาหลีท่ีมีคุณภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลก  ซ่ึงใครใครท่ีไดม้าเท่ียวก็จะช่ืนชอบหาซ้ือเป็นของฝากเพราะราคาท่ีถูก
วา่เมืองไทยและคุณประโยชน์นานัปการ เช่น ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบยอ่ยอาหารและปอด ช่วยท าให้จิตใจสงบ
และเพ่ิมพละก าลงัโดยส่วนรวม  สรรพคุณทางการแพทย ์ช่วยบ ารุงหัวใจ ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทาง
เพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง 

 ดิวตี้ฟรี (ปัจจุบนัเป็นท่ีนิยมมาก เพราะ ดิวตร้ีฟรีประเทศน้ี มีถึง 5 บริษทัแข่งขนักนั)  เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง ณ  ห้าง
ปลอดภาษีล๊อตเตห้รือชินเซเก  ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้แบรนด์เนมน าเขา้จากต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิด รวมทั้ง
สินคา้แบรนด์เกาหลียอดนิยมท่ีชาวเกาหลี ชาวจีน และชาวญ่ีปุ่น  นิยมมาเลือกซ้ือหา
กนัมากมาย   

 พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + แต่งชุดฮันบก   เป็นท่ีสถานท่ีท่ีจดัแสดงขบวนการและ
ขั้นตอนต่างๆ ตั้ งแต่ต้นน ้ าจนถึงปลายทางการผลิตออกมาเป็นสาหร่ายกินได้ใน



รูปแบบต่างๆ ให้เรารับประทานได ้ นอกจากน้ี เรายงัสามารถชิมและเลือกซ้ือสาหร่ายกลบัไปเป็นของฝากของทานเล่นได ้
โดยมีรสต่างๆ อยา่งเช่น รถกุง้ รสหมู รถกิมจิ รถวาซาบิ ฯลฯ   จากนั้นเชิญท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชาวเกาหลโีดยการแต่ง
กายชุดประจ าชาตต่ิางๆ (ชุดฮันบก) พร้อมถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ เพ่ือไปอวดคนทางบ้าน 

เท่ียง สุดว๊าว !! เราที่เดียว พาท่านลิม้ลองหม้อไฟซีฟู้ดทะเลสูตรพิเศษพร้อมข้าวผัดไข่ปูยักษ์ เป็นอาหารชุดส าหรับ 4 
ท่าน/โตะ๊/หมอ้ไฟ 

บ่าย ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู เพื่อนท่ีดีในการด าเนินชีวิต ! “ ฮ๊อกเก็ตนามู ” ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจาก
มลภาวะและระดบัสูงเหนือน ้ าทะเล 50-800 เมตร เมลด็ของพนัธ์ุฮอ๊กเก็ตน้ี...ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามารับประทานเพ่ือช่วย
ดูแลตบัใหส้ะอาดแขง็แรง ป้องกนัโรคตบัแขง็ไม่ถูกท าลายจากการด่ืมแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหารและยา       

 เมียงดอง " ถนนแฟช่ันของเกาหลี "  อิสระชอ้ปป้ิงบริเวณเมียงดอง Myeongdong ถูกขนานนามวา่ " ถนนแฟชัน่ของ
เกาหลี " แหล่งรวมความฮิปใหม่ ไม่ตกเทรน ! ราคาระดบักลางถึงสูงเม่ือเทียบกบัตลาดทงแดมุน หา้งบูติกหลากยีห่อ้ตั้งแต่แบ
รนด์เนมต่างชาติถึงเกาหลี ร้านเส้ือผา้มีสไตลห์้องเล็กๆ  ร้าน Creative Lifestyle  ร้านรองเทา้ ร้านท าผม ร้านเคร่ืองประดบั 
ร้านคอสเมติก  ร้านกาแฟ ร้านไอศครีม ร้านขนม    

เยน็ สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ พาท่านปล่อยความแก่และเติมเต็มความสุขของท่านด้วยบัตร Magic Pass Ticket  ซ่ึง
ท่านสามารถเลือกเล่นเคร่ืองเล่นไดไ้ม่จ ากดัรอบ ท่ีดินแดนแห่งความ
สนุกหฤหรรษ์และไฮเทคเต็มรูปแบบท่ีสวนสนุกล็อตเตเ้วิลด์ (Lotte 
World Adventure) สวนสนุกในร่มท่ีใหญ่ท่ีสุดในเกาหลี สนุกสนาน
กับเคร่ืองเล่นหลากชนิดทั้ งในร่มและกลางแจ้ง เอ็ดเวนเจอร์กับการ
ผ จญ ภั ย ต่ า ง ๆ  เช่ น  Wild Wing, Wild Velley, Wild Jungle, The 
Adventure of Sindbad, The Conquistador, Flume Ride,The 
French Revolution, Jungle Adventure และ Pharaoh's Fury ผจญ
ภยัในโลกของซินแบต สุดยอดความเสียวกบัหอคอยไฮโดดรอป โรงหนงัสามมิติ  ไวก้ิง บอลลูน โอแดเซแฟนตาซี เป็นตน้ 
หรือจะขา้มสะพานไปยงัเกาะมหัศจรรย ์Magic Island ท่ีเต็มไปดว้ยเกาะแห่งการคน้หา ตั้งอยูใ่จกลางทะเลสาบ หรือจะนั่ง
รถรางไฟฟ้าชมความงามของสวนสนุกทั้งหมด  ห้ามพลาด ! เขา้สู่โลกเทพนิยาย  Lotty's Kidstoria ไม่มีท่ีไหนในเกาหลี ท่ี
คุณจะไดย้อ้นวยักลบัไปสมัผสัและชิกแช๊ะถ่ายรูปความอลงัการของส่ิงมหศัจรรยท่ี์อยูต่รงหนา้ของคุณ  เกมส์การละเล่นต่างๆ  
ร้านขายอาหารรูปแบบต่างๆ  ร้านขายของท่ีระลึกเฉพาะของสวนสนุก ค ่าคืนอนัแสนโรแมนติกกบัเพ่ือนหรือครอบครัวหรือ
หวานใจกบัความทรงจ าและความประทบัใจกบัขบวบพาเหรดโชวสุ์ดอลงัการ (ตามรอบจดัแสดงของทางสถานท่ี) 

อสิระอาหารค ่า ให้ทุกท่านได้ลิม้ลองเมนูในสวนสนุกแห่งนี ้
  หลงัจบรายการท่องเท่ียว ค ่าคืนน้ี...ขอส่งทุกท่านกลบัเขา้ท่ีพกั 

พาท่านเขา้เช็คอินท่ีพกั ณ โรงแรม  Incheon Bliss, Incheon Charis, Suwon Reve, Seoul Diamant, Seoul L'Art, 

(3 ดาวเกาหลี) หรือเทียบเท่า 
 

DAY วนัที่ห้า  กรุงโซล  - สนามบินนานาชาติอนิชอน – กรุงเทพฯ เชำ้ กลำงวนั เยน็หรือค ่ำ 

5  x x - 

เชา้  รับประทานอาหารเช้า แบบอเมริกนัเกาหลชุีด หรือ เซมิ  ที ่ห้องอาหารโรงแรม 
 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 



สุดชิก ! หอสวนสนุกหมีเทด็ดี ้Teddy Bear Theme Park ที่สร้างจากงานมือแห่งแรกของโลก สถานท่ีท่ีเราจะ
ได้ผจญภยักับเร่ืองราวของหมีเท็ดด้ีจากทั่วโลก ภายใตแ้นวคิด “ Touch & Feel 
กอดหมีได ้รู้สึกกบัหมีได ้“   สัมผสัแรกเม่ือเราเดินเขา้อุโมงค์ เราจะรู้สึกว่าเราได้
กลบัไปเป็นเด็กอีกคร้ัง เพราะ สถานท่ีแห่งน้ีจะรวมเร่ืองราวหมีเท็ดด้ีตั้งแต่ในวยัเด็ก
จนถึงวยัแต่งงาน เร่ืองราวประวติัศาสตร์และชีวติในกรุงโซล  เร่ืองราวใตท้อ้งทะเล
ลึก เร่ืองราวสวนสัตวซ์าฟารี เร่ืองราวเทศกาลสกี และเร่ืองราวทีมน่ารักต่างๆ อีก
มากมาย ในโซนน่ิงท่ีจดัไดอ้ยา่งก๊ิฟเก๋  ทุกท่านจะไดร่้วมสร้างความทรงจ าคร้ังใหม่
กบัการกอด การสัมผสั การถ่าย ความเรียนรู้ ก่อนอ าลาความสุขคร้ังน้ี เรายงัสามารถเลือกซ้ือตุ๊กตาหมีทั้ งตวัเล็กตวัใหญ่
หลากหลายแบบท่ีมีคุณสมบติัพิเศษ  เพราะ เป็นเทคนิคทางเยอรมนั มีความนุ่ม น่ารัก น่ากอด น่าสัมผสั ไวเ้ป็นลูกบุญธรรม
ไดน้ะคะ  

เท่ียง เมนูเปิบพสิดาร-ไก่ตุ๋นโสม อาหารวงัในสมยัก่อน เช่ือกนัวา่บ ารุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตวั ในหมอ้ดินร้อน   

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 บางสายการบินอาจมชุีดกล่องสแนค็บลอ็กให้ผู้โดยสารบนเคร่ืองบิน 
และยงัมบีริการ Air Cafe จ าหน่าย  อาหาร เคร่ืองด่ืม และขนมคบเคีย้ว ท่ีชาวเกาหลนิียมกัน 

ค ่า เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ 
 

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

 

เมนูอาหารทัวร์ส าหรับคณะ (ภาพอาหารท่ีแสดงใชเ้พื่อประกอบความเขา้ใจ) 
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  



เมนูเปิบพิสดาร-ไก่ตุ๋นโสม อาหารวงัในสมยัก่อน เช่ือกนัวา่บ ารุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตวั 
ในหมอ้ดินร้อน  เป็นเมนูอาหารวงัตั้งแต่สมยัราชวงศโ์ซซอน โดยใชไ้ก่ท่ีมีอายวุยัรุ่น ภายในตวัไก่จะมีขา้ว
เหนียว รากโสม พทุราแดงและเคลด็ลบัในการตุ๋นเพ่ือใหร้สชาติกลมกล่อม เน้ือไก่นุ่มและยอ่ย  เสริฟพร้อม
เคร่ืองเคียงคู่โตะ๊  
เมนูหม้อไฟชาบูเห็ด อาหารพ้ืนเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตั้งแต่สมยัมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี 
คลา้ยสุก้ีหมอ้ไฟ   โดยน าเน้ือหมูสไลด์ ตม้รวมมิตรกบัผกัตามฤดู เห็ดเกาหลี วุน้เส้นหรือเสน้ก๋วยเต๋ียว  ใบ
บีซูหอม ในหมอ้ไฟ  เสริฟพร้อมน ้ าจ้ิม ขา้วสวย และ เคร่ืองเคียงต่างๆ   

 

ชุดหมูย่างคาลบีคนละ 1 ชุด สไตล์อาจูม่าเกาหลีอาจาซีเกาหลี ไม่ซ ้าใคร ไม่มีสาขา ท าด้วยใจ 
ขายด้วยรัก  คำลบี เป็นอำหำรพ้ืนเมืองเกำหลีท่ีเล่ืองช่ือและรู้จกักนัดีทัว่โลก มีรสชำติออกหวำน นุ่มและ
กลมกล่อม น ำเน้ือหมูสต็กย่ำงบนเตำถ่ำนแบบดั้งเดิม และตดัเป็นช้ินพอค ำ ห่อทำนกบัผกักำดเขียวแบบ
เม่ียงค ำไทย  โดยใส่น ้ ำจ้ิมเตำ้เจ้ียว (เคร่ืองจ้ิมหมกั ท่ีช่วยชูรสอยำ่งดี) ตำมดว้ยขำ้วสวยร้อนเลก็นอ้ย  อยำ่ลืม 
! ทำนเคร่ืองเคียงต่ำงๆ ไดท้ั้งควำมฟินและควำมสมดุลในกำรทำนแบบหยนิหยำง มีน ้ ำซุปประจ ำวนับริกำร  

สุดว๊าว !! เราทีเ่ดียว พาท่านลิม้ลองหม้อไฟซีฟู้ดทะเลสูตรพเิศษพร้อมข้าวผดัไข่ปูยักษ์ เป็น
อาหารชุดส าหรับ 4 ท่าน/โตะ๊/หมอ้ไฟ  น าซ้ีฟู้ดในทอ้งทะเล เช่น กุง้ หอย ปลาหมึก ตกแต่งมาในหมอ้ 
พร้อมตน้กระเทียม ผกั เห็ด และโอเดง้  เป็นตน้ จดัเรียงสวยงามในหมอ้ไฟพร้อมน ้ าซุปกลมกล่อมสูตร
พิเศษของทางร้าน ดูน่าตาชวนหิว  มีบริการเคร่ืองเคียง น ้ าจ้ิมซีอ๊ิวเกาหลี พริกสดหรือพริกป่นแดง พร้อมทั้ง
เสน้ก๋วยเต๋ียวลงไปตม้ เพ่ือรับประทานเป็นก๋วยเต๋ียวซ้ีฟู้ด สุดฟิน ! ขา้วผดัไข่ปูยกัษค์นละ 1 ชาม   

 

Price & Conditions  WOW WOW WOW KOREA เกาหล ี5 วนั จัดเต็มมิถนุาถึงสิงหาคม17  

ราคานีเ้ป็นราคาส าหรับนักท่องเทีย่วชาวไทยหรือผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน (นักท่องเทีย่วต่างประเทศ โปรดเช็ค) 

จ ำนวนวนั รำคำเร่ิม (บำท) เดินทำง สำยกำรบิน กรุ๊ปคณะ ปกติ 

   5 วนั 14,900 มถุินายนถงึสิงหาคม2017 Budget Airlines 20-30 ท่ำนต่อคณะ 
 

 เดินทำงขั้นต ่ำปกติ  20  ท่ำนผูใ้หญ่ (ท่ีนัง่จ ำกดั จองและจ่ำยก่อนไดสิ้ทธิก่อน จองหลงั อำจตอ้งเพ่ิมค่ำตัว๋)  
 หำกต ่ำกว่ำก ำหนด อำจจะไม่มีหวัหนำ้ทวัรและอำจตอ้งมีกำรเปล่ียนแปลงรำคำ  หำกผูเ้ดินทำงทุกท่ำนยินดีท่ีจะช ำระค่ำบริกำรเพ่ิม

เพ่ือใหค้ณะเดินทำงได ้ทำงเรำยินดีท่ีจะประสำนงำนในกำรเดินทำงตำมควำมประสงค์ 
 สงวนสิทธ์ิในกำรปรับเปล่ียนรำคำเพ่ิม หำกมีกำรปรับข้ึนของภำษีน ้ำมนัหรือภำษีใดๆ จำกสำยกำรบิน คิดอตัรำ ณ วนัท่ี  08/05/17 
 สงวนสิทธิในเร่ืองเท่ียวบินและตำรำงบินสำยกำรบิน รำคำ และ รำยกำร เปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนได ้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้รำบ

ล่วงหนำ้ 

ในกรณีทีไม่ใชต้ัว๋กรุป๊แตต่อ้งการจอยทวัร ์คิดทา่นละ 6,900 บาท 

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 ำกำรเช็คอินเพือ่แสดงควำม
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   
 ผูจ้ดัจะเป็นผูด้  ำเนินกำรยืน่วซ่ีำใหท่้ำน โดยท่ำนจ่ำยค่ำบริกำรต่ำงหำก (ส ำหรับหนงัสือเดินทำงต่ำงดำ้วผูเ้ป็นเจำ้ของหนงัสือเดินทำงจะตอ้ง

ท ำเร่ืองแจง้ เขำ้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วซ่ีำ) สิทธ์ิกำรออกวซ่ีำข้ึนอยูก่บัสถำนทูตเท่ำนั้น 
4. ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่ำเสียหำยจำกควำมผิดพลำดในกำรสะกดช่ือ นำมสกลุ ค ำน ำหนำ้ช่ือ เลขท่ีหนงัสือเดินทำง และอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นกำร
จองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีมิไดส่้งหนำ้ส ำเนำหนงัสือเดินทำง (พร้อมทั้งหนำ้เปล่ียนช่ือนำมสกลุ ถำ้มี) ใหก้บัทำงผูจ้ดั 

 

Departure  มิถุนายน 2017 (ท่ีน่ังจ ำกัดในแต่ละวนั จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 

เช็คอนิ วนัออกเดนิทาง วนัเดนิทางกลบั 
ราคา/ท่าน
(บาท) 

ห้องเดีย่ว+ หมายเหตุ 

วนัเสำร์ 24 มิถุนายน 17 28 มิถุนายน 17 14,900 4,900  

Departure  กรกฎาคม 2017 (ท่ีน่ังจ ำกัดในแต่ละวนั จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 

เช็คอนิ วนัออกเดนิทาง วนัเดนิทางกลบั 
ราคา/ท่าน
(บาท) 

ห้องเดีย่ว+ หมายเหตุ 

วนัเสำร์ 01 กรกฎาคม 17 05 กรกฎาคม 17 15,900 4,900  

วนัพฤหสับดี 06 กรกฎาคม 17 10 กรกฎาคม 17 16,900 4,900 วนัหยดุ 

วนัศุกร์ 07 กรกฎาคม 17 11 กรกฎาคม 17 16,900 4,900 วนัหยดุ 

วนัเสำร์ 15 กรกฎาคม 17 19 กรกฎาคม 17 15,900 4,900  

วนัเสำร์ 22 กรกฎาคม 17 26 กรกฎาคม 17 15,900 4,900  

วนัพธุ 26 กรกฎาคม 17 26 กรกฎาคม 17 16,900 4,900 วนัหยดุ 

วนัพฤหสับดี 27 กรกฎาคม 17 31 กรกฎาคม 17 16,900 4,900 วนัหยดุ 

วนัศุกร์ 28 กรกฎาคม 17 01 สิงหาคม 17 15,900 4,900  

วนัเสำร์ 29 กรกฎาคม 17 02 สิงหาคม 17 15,900 4,900  
 



Departure  สิงหาคม 2017 (ท่ีน่ังจ ำกัดในแต่ละวนั จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 

เช็คอนิ วนัออกเดนิทาง วนัเดนิทางกลบั 
ราคา/ท่าน
(บาท) 

ห้องเดีย่ว+ หมายเหตุ 

วนัเสำร์ 05 สิงหาคม 17 09 สิงหาคม 17 15,900 4,900  

วนัพฤหสับดี 10 สิงหาคม 17 14 สิงหาคม 17 16,900 4,900 วนัหยดุ 

วนัศุกร์ 11 สิงหาคม 17 15 สิงหาคม 17 16,900 4,900 วนัหยดุ 

วนัเสำร์ 12 สิงหาคม 17 16 สิงหาคม 17 15,900 4,900  

วนัเสำร์ 19 สิงหาคม 17 23 สิงหาคม 17 15,900 4,900  

วนัพธุ 26 สิงหาคม 17 30 สิงหาคม 17 15,900 4,900  
 

อตัรา
ค่าบริการ
รวม   

ตำมรำยกำร:  ค่ำตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั กรุงเทพฯ – โซล  – กรุงเทพฯ  ไปกลบัแบบหมู่คณะ ( ตำมวนัเวลำท่ีระบุในตัว๋เคร่ืองบิน 
)  พร้อมท่ีพกั  3  คืน (ห้องละ  2-3  ท่ำน) + อำหำรเชำ้ กลำงวนั และเยน็หรือค ่ำ + บตัรเขำ้ชมสถำนท่ี + รถน ำเท่ียวตำมรำยกำร + 
สำยกำรบินจ ำกดัน ้ ำหนกัเพียงท่ำนละ 15 กก.  (ข้ึนอยูก่บันโยบำยสำยกำรบิน ไม่เกินจ ำนวน 1-2 ช้ิน) และถือข้ึนเคร่ืองไดอี้กท่ำน
ละ 1 ช้ิน 7 กก. (บำงสำยกำรบินไดถึ้ง 10กก.) (ตำมขนำดท่ีก ำหนดของสำยกำรบิน ไม่รวมกระเป๋ำสะพำย) +  ประกนัอุบติัเหตุตำม
กรมธรรม ์(ขั้นต 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 ำตัวหรือกำรถกูฆำตกรรมหรือถกูท ำร้ำยร่ำงกำย) 
ตัว๋เครือ่งบินและค่าทวัรท่ี์ช าระแลว้   

ตั๋วเคร่ืองบิน ไปกลบัแบบหมู่คณะ ไม่สำมำรถ 
เปล่ียนเท่ียวบินไปหรือกลบั เปล่ียนวนัเดินทำงไปหรือกลบั เปล่ียนช่ือผูเ้ดินทำง อพัเกรดท่ีนัง่ คืนค่ำบตัรโดยสำร 

และหำกยกเลิกกำรเดินทำง  ไม่มีระบบ คืนเงินบำงส่วน    หากผู้โดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศ
เกาหล ีจากเจา้หนา้ท่ีแรงงานไทยหรือเจา้หนา้ท่ีตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองท่ีประเทศเกาหลี ทาง
ผูจ้ดัและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนทุกกรณี  ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับท่ีประเทศเกาหลีเรียก
เก็บ  ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเท่ียวบินถดัไปท่ีมีท่ีนั่งว่างหรือตามวนัเดินทางของตัว๋เคร่ืองบิน  ทั้ งน้ีแลว้แต่ทาง
เจา้หนา้ท่ีตรวจคนและสายการบิน ทำงผูจ้ดัไม่สำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได ้
โรงแรมท่ีพกัท่ีระบใุนรายการทวัร ์อำจมีกำรเปล่ียนแปลง เน่ืองจำกเป็นทวัร์รำคำพิเศษ (โรงแรมท่ีพกัไม่ไดอ้ยูใ่นใจกลำง
เมือง) ปกติผูจ้ดัจะแจง้ใหท้รำบก่อนกำรเดินทำงอยำ่งนอ้ยประมำณ  3-5 วนั พร้อมทั้งใบนดัหมำยเตรียมตวักำรเดินทำง 
รปูแบบหอ้งพกัของโรงแรมจะแตกต่างกนั  และอำจมีสไตลก์ำรตกแต่งทุกหอ้งไม่เหมือนกนั ห้องพกัเด่ียว (Single) ห้องคู่ 
(Twin/Double) และห้องพกัแบบ  3 ท่ำน  (Family Room) ทัว่ไป เตียงใหญ่ 1 + เตียงเด่ียว 1) ห้องพกัอำจจะไม่ติดกนั บำงเมือง
ห้องจะเป็นแบบพ้ืนเมือง (Ondol)  บำงเมือง ห้องมีขนำดกะทดัรัด ไม่มีอ่ำงอำบน ้ ำ บำงเมือง ห้องกวำ้ง มีส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก
ครบ   ช่วงกำรจดังำนประชุมนำนำชำติ (Trade Fair, Convention) เป็นผลให้รำคำโรงแรมสูงข้ึนมำกและห้องพกัในเมืองเต็ม  ผู ้
จดัขอสงวนสิทธิในกำรจดัท่ีพกันอกเมืองตำมควำมเหมำะสม 
เมนอูาหารทวัร ์จะบริกำรเป็นหมูหรือไก่หรือม้ือพิเศษตำมรำยกำร ส ำหรับท่ำนท่ีมีขอ้จ ำกดัทำงดำ้นอำหำรหรือศำสนำ ท่ำนอำจ
ตอ้งช ำระเพ่ิมเติม หรือ เตรียมอำหำรส่วนตวัไป เมนูอำหำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ข้ึนอยูก่บัสถำนกำรณ์   
เช่น เวลำออกหรือเวลำถึงของเท่ียวบินแต่ละสำยกำรบิน  กำรจำรจรบนทอ้งถนน  วนัเวลำเปิดปิดของร้ำนอำหำร  หรือดว้ยสำเหตุ
ต่ำงๆ    ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง   
ในกรณีท่ีเกิดเหตใุดๆ จนท าให้คณะทัวรไ์ม่สามารถออกเดินทางได้    เช่น มีลูกคำ้กลุ่มใหญ่ยกเลิกกำรเดินทำง
กะทนัหัน ทำงสำยกำรบินเรียกท่ีนัง่คืนดว้ยเหตุผลของสำยกำรบิน ฯลฯ ทำงผูจ้ดัจะพยำยำมหำโปรแกรมอ่ืนในรำคำและช่วงเวลำ
ใกล้เคียงกันทดแทน ขอให้ลูกค้ำตระหนักดีว่ำเหตุกำรณ์ดังกล่ำวถือเป็นเหตุสุดวิสัยและเช่ือมั่นว่ำผูจ้ ัดได้พยำยำมอย่ำงสุด
ควำมสำมำรถ  โดยลูกคำ้จะไม่ยกเหตุขอ้น้ีมำเป็นขอ้เรียกร้องใดๆ กบัผูจ้ดั  หำกลูกคำ้ประสงครั์บเงินคืน ทำงผูจ้ดัยนิดีคืนเงิน  



ราคา
ค่าบริการ
ไม่รวม  
 

ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวัอำทิ อำหำรและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิม โทรศพัท์ โทรสำร มินิบำร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่ำท ำหนงัสือเดินทำง ค่ำซกัรีด  ค่ำ
สัมภำระท่ีเกินช้ินหรือน ้ ำหนักเกินสำยกำรบินก ำหนด  ค่ำวีซ่ำพำสปอร์ตต่ำงด้ำวหรือต่ำงชำติ  ค่ำภำษีกำรบริกำร  3%  
ภำษีมูลค่ำเพ่ิม  7%    

จดัเกบ็ 40,000 วอน ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ (ค่าบริการของคนขบัรถ+ไกด+์หวัหนา้ทวัร์) 
 เน่ืองจากการเดินทางนัน้เต็มไปดว้ยความเส่ียง  และควำมรับผิดชอบของทำงสำยกำรบินท่ีมีต่อผูโ้ดยสำรนั้นมีจ ำกัด 

ดังนั้ นจึงแนะน ำให้ซ้ือประกันภัยกำรเดินทำงและสุขภำพเพ่ิมเติม ท่ำนสำมำรถเลือกซ้ือควำมคุ้มครองตำมท่ีท่ำนต้องกำร 
โดยเฉพำะกรณี เกิดเหตุเจ็บป่วยจะมีควำมสำมำรถในกำรจ่ำยค่ำรักษำได ้เน่ืองจำกหำกเกิดเหตุดงักล่ำวข้ึนในต่ำงประเทศ เช่น 
ประเทศเกำหลีใต ้จะมีค่ำใชจ่้ำยท่ีสูงมำก 

 

เง่ือนไขใน
การจอง   

มัดจ าท่านละ 5,000 บาทต่อท่าน หรือ ช่วงเทศกาล High Season หรือ

เท่ียวบินเหมาล า  มดัจ าท่านละ 10,000 บาทต่อท่าน  โดยปกติจะตอ้งด าเนินการโอน

เงินภายใน 24 ชัว่โมง นบัจากวนัท่ีท าการจองและส่งใบเรียกเก็บเงิน และช ำระส่วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทำงอยำ่งนอ้ย 
30 วนัก่อนเดินทำง หรือ 45 วนัล่วงหน้ำในช่วงเทศกำล High Season (เทศกำลปีใหม่ เทศกำลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษำยน วนั
แรงงำน วนัฉัตรมงคล  วนัหยดุส ำคญัทำงศำสนำ ตลอดเดือนตุลำคม ตลอดเดือนธันวำคม)  หำกไม่ช ำระมัดจ ำตำมก ำหนด ขอ
อนุญำตตัดท่ีน่ังให้ลกูค้ำท่ำนอ่ืนท่ีรออยู่   กำรช ำระไม่ครบ ทำงผูจ้ดัถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยไม่มีเง่ือนไข หรือเช็คธนำคำร
ถูกระงบักำรจ่ำยไม่ว่ำด้วยสำเหตุใดใด ผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกกำรจัดหรือยกเลิกกำรเดินทำงและขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินตำม
เง่ือนไขกำรยกเลิก 

 

การยกเลกิ
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%   
(รำคำทัวร์เป็นกำรซ้ือขำดแบบมเีง่ือนไขกับทำงสำยกำรบินและทำงผู้ จัดทัวร์เส้นทำงเกำหล ีจะไม่มกีำรคืนเงินมดัจ ำหรือค่ำบริกำร
ท้ังหมดไม่ว่ำกรณีใดใด) โดยเฉพำะช่วงเทศกำล High Season หรือ ฤดูกำลท่องเท่ียวของเกำหลี    
กำรคืนเงินทุกกรณี  ผูมี้ช่ือในเอกสำรกำรจอง จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล ์หรือเดินทำงมำเซ็นเอกสำรกำรขอรับเงินคืนท่ีท ำกำรของผูจ้ดั
อย่ำงใดอย่ำงหน่ึงเพ่ือท ำเร่ืองขอรับเงินค่ำบริกำรคืน โดยแนบหนังสือมอบอ ำนำจพร้อมหลกัฐำนประกอบกำรมอบอ ำนำจ 
หลกัฐำนกำรช 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 
หากท่านตอ้งซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศ  (เครือ่งบิน รถทวัร,์ รถไฟ) เพ่ือไปและกลบักรงุเทพฯ   กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสาร
ภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาการเดินทางได้       ทั้ งน้ีเพ่ือป้องกันปัญหาเท่ียวบินล่าชา้หรือการเปล่ียนแปลงเวลาของ
เท่ียวบินหรือการเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง 
ตัว๋สายการบินไม่สามารถระบท่ีุนัง่ ซ้ือแบบใชวิ้ธี RANDOM คือส ุ่มเลือกท่ีโดยระบบสายการบิน   กำรจดัท่ีนั่งบนเคร่ืองบิน 
เป็นไปโดยสำยกำรบินเป็นผูก้  ำหนด ทำงผูจ้ดัไม่สำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได ้แต่จะท าการ Request ใหไ้ดเ้ท่านั้น    

การเช็คอินตัว๋เดินทางท่ีเคาเตอรส์ายการบิน  เง่ือนไข 

 เคำน์เตอร์เช็คอินจะเปิดให้บริกำรก่อนเวลำเคร่ืองออกสำม (3) ชั่วโมง เคำน์เตอร์ จะปิดให้บริกำรก่อนเวลำออกเดินทำง  (90) นำที  
ผูโ้ดยสำรจ ำเป็นตอ้งด ำเนินกำรให้เรียบร้อยภำยในระยะเวลำท่ีไดร้ะบุไว ้ทั้งน้ีไม่วำ่ในกรณีใดๆ  สำยกำรบินสงวนสิทธิในกำรปฏิเสธกำร
เดินทำง โดยไม่มีกำรคืนเงินค่ำ โดยสำรท่ีท่ำนไดช้ ำระไปแลว้  

 ไม่แสดงตนหรือยนืยนัควำมเป็นตวัท่ำนต่อพนกังำนของสำยกำรบิน 
 ไม่อำจแสดงเอกสำรไดอ้ยำ่งครบถว้นและถูกตอ้ง (เอกสำรกำรเดินทำงท่ีช ำรุดไม่สมบูรณ์จดัวำ่เป็นเอกสำรท่ีไม่ถูกตอ้ง)  
 ส ำหรับท่ำนตอ้งมีตรำอนุญำตเดินทำงเขำ้หรือออกนอกประเทศ (วซ่ีำ) ซ่ึงจ ำเป็นต่อกำรเดินทำงไปยงัสถำนท่ีต่ำงๆ   หรือ  เอกสำรกำรเจง้เขำ้

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

พนกังำนของสำยกำรบินไม่วำ่โดยกำรกระท ำหรือโดยวำจำ 
 หำกรัฐบำลหรือหน่วยงำนอ่ืนไม่อนุญำตใหท่้ำนเดินทำงหรือข้ึนเคร่ืองบิน 
 หำกสำยกำรบินเห็นควรว่ำไม่สมควรแก่กำรเดินทำงเน่ืองจำกอำกำรเมำสุรำหรือมีลกัษณะอำกำรท่ีเป็นอนัตรำยอย่ำงเห็นไดช้ัดในทำง

กำรแพทย ์และ/หรือ  หำกสำยกำรบินเห็นควรวำ่ไม่เหมำะสมในกำรเดินทำงโดยเหตุผลทำงกำรแพทย ์หรือเง่ือนไขทำงกำรแพทยข์องท่ำน
อำจก่อใหเ้กิดอนัตรำยต่อสุขภำพแก่ผูโ้ดยสำรอ่ืน 

 

 



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 ไมม่ีสิทธ์ิในการใหค้ 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 เก่ียวกับสมัภาระกระเป๋า เพราะสายการบิน

มีก าหนดการจ ากดัความรบัผิดชอบต่อสมัภาระ)  ทางทวัรจ์ะไมร่บัผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าชา้ อุบติัเหตุ ท่ีเกิดจากกรณีใดๆ ทั้งส้ิน  ซ่ึง

ลูกคา้ตอ้งเขา้ใจว่า โดยปกติทุกฝ่าย เช่น คนขบัรถ   มัคคุเทศก์ หรือ หัวหน้าทัวร์  ถึงแมจ้ะพยายามในการดูแลและระวงัเร่ืองสัมภาระกระเป๋า

เดินทางลูกคา้ 

ผูร้ว่มเดนิทางตกลงปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการเดนิทางน้ีทกุประการและในกรณีมีขอ้พิพาท ใหถ้ือค าตดัสินของผูจ้ดัเป็นท่ีส้ินสุด 

 


