
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง เดือน 01 ธนัวำคม 2560 -  28 กมุภำพนัธ ์ 2561 

 

19.30 – 23.30 น.  คณะเดนิทางพรอ้มกนัที ่ ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิ บรเิวณชัน้ 4 ชัน้ผูโ้ดยสารขาออก 

เคาน์เตอรส์ายการบนิ  EASTAR JET // JEJU AIR // T’WAY   หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิ ……. ใกลป้ระตู

ทางเขา้หมายเลข …… โดยมเีจา้หน้าทีจ่ากบรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก ในเรื่องของ

เอกสาร 

 

 

 

 

 

 

วนัแรกของกำรเดินทำง พบกนัท่ีสนำมบินสวุรรณภมิู  

 

ข้อแนะน ำ  ถ้ำต้องกำรน ำของเหลวขึน้เคร่ืองใสก่ระเป๋ำถือติดตวัจะต้องบรรจใุนบรรจภุณัฑ์ และมีปริมำณไมเ่กิน 100 มิลลิลิตรตอ่ชิน้ (รวมกนัไมเ่กิน 

1 ลิตร) บรรจภุณัฑ์ดงักลำ่ว ควรใสใ่นถงุที่โปร่งใสและสำมำรถเปิด-ปิดได้ด้วย ให้น ำถงุขึน้ไปเพียงใบเดียวเทำ่นัน้ กำรน ำผลิตภณัฑ์ของสดที่ท ำจำก

สตัว์ไมว่ำ่เนือ้หม ูเนือ้ววั ผกั ผลไม้สด ไมอ่นญุำต ให้น ำเข้ำประเทศเพื่อป้องกนัโรคตำ่งๆ เพรำะหำกศลุกำกรตรวจพบจะต้องเสียคำ่ปรับ 

 



  

 

22.20 -03.05 ออกเดนิทางสูป่ระเทศเกาหล ี โดยสายการบนิ  EASTAR JET  โดยเทีย่วบนิ ZE512 // ZE514 หรอื

เทยีบเท่า // JEJU AIR // JIN AIR // T’WAY  เป็นสายการบนิโลวค์อส มมีาตราฐานความปลอดภยัระดบัสากล สาย

การบนิโลวค์อสไมเ่สรฟิอาหารบนเครื่องบนิ เสริฟ์เป็นน ้าเปล่าเท่านัน้  

*    น ้าหนกักระเป๋า 15 กโิลกรมั /ท่าน/1ชิน้  

*    ขอสงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลงสายการบนิ เทีย่วบนิ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 

 

06.20-10.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิอนิชอน  ประเทศเกาหลใีต ้  (กรุณาปรบัเวลาของท่านใหเ้รว็ขึน้ 2 ชัว่โมง 

เพื่อใหต้รงกบัเวลาทอ้งถิน่ของประเทศเกาหล)ี  

   

 

 

 

น าท่านเดนิทางสูท่่าเรอืเฟอรร์ี ่ ขา้มฟากไปยงั เกาะนามิ (Nami Island) ชมทวิทศัน์ของธรรมชาต ิ

ซึง่เคยใชเ้ป็นสถานทีถ่่ายท าละครเกาหลยีอดฮติ “เพลงรกัในสายลมหนาว (Winter Love Song)” และเป็น

สถานทีถ่่ายท าละครเกาหลอีกีหลายๆเรื่อง เกาะนามมิรีปูร่างเหมอืนใบไมท้ีล่อยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น ้า

ฮนั ใหอ้สิระท่านไดเ้ดนิเล่น ผ่านแนวตน้สนทีส่งูเสยีดฟ้า แนวตน้เกาลดั หรอืเลอืกนัง่ทีม่า้นัง่รมิฝัง่แม่น ้าเพื่อ

ชมบรรยากาศสดุโรแมนตกิใตเ้งาไม ้ มองดสูตัวน้์อยใหญ่ต่างๆ เช่น นกกระจอกเทศ กระต่าย กระรอก เป็ด 

แวะคารวะสสุานท่านนายพลนาม ิ และเกบ็ภาพอนัแสนประทบัใจกลบัไปฝากคนทางบา้น เมื่อไดเ้วลาอนั

สมควรน าท่านนัง่เรอืกลบัมายงัฝัง่ 

กลางวนั พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู ทคัคาลบี ้ อาหารยอดนิยมอกีชนิดหนึ่ง ของคนเกาหล ี น าไก่ บารบ์คีวิ ผกัต่างๆ ผดั

ร่วมกบัซอสบารบ์คีวิเกาหลใีนกระทะแบน วธิกีารทานโดยห่อกบัผกักาดแกว้เกาหล ี เมื่อทานไประยะหนึ่งจะ

น าขา้วสวยและสาหร่ายแหง้มาผดัรวมกบัทคัคาลบีเ้พื่อใหเ้กดิอาหารชนิดใหม่ คอื ทคัคาลบีโ้ปคมีหรอืขา้ว

ผดัทคัคาลบีท้ีท่ ัง้หอม อร่อย เสริฟ์พรอ้มเครื่องเคยีง 

 

 

 

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง       เกำะนำมิ  - อทุยำนแห่งชำติซอรคัซำน  - วดัชินฮนัซำ  - พิพิธภณัฑเ์ทด็ด้ี แบร ์

 



  

 

  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่อทุยานแห่งชาติซอรคัซาน (Seoraksan National Park) โดยรถจะวิง่

ลดัเลาะผ่านไปตามหน้าผา หบุเขา และล าธาร เพื่อชมธรรมชาตอินัสวยงามของจงัหวดัคงัวอนโดสูภู่เขาซอรคั

ซาน หรอื สวสิเซอรแ์ลนดข์องเกาหล ี ทีจ่ดัไดว้่าเป็นแนวเขาทีส่วยงามมากทีส่ดุแห่งหนึ่งในประเทศเกาหลใีต ้

ตัง้อยู่ใจกลางหุบเขาแทแบคซึง่ทอดยาวไปถงึเทอืกเขาคมึคงัของประเทศเกาหลเีหนือ โดยมเีทอืกเขา หุบเขา 

ป่าไม ้ สายน ้า ทะเลสาบ หนิรปูร่างสวยงามซึง่เกดิจากธรรมชาตทิีห่าดไูดย้ากยิง่ (ราคาทวัรย์งัไม่รวมค่าขึน้

กระเชา้)  

   

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู ่  วดัชินฮนัซา (Sinheungsa Temple) วดัเก่าแก่ทีส่รา้งขึน้ในสมยัอาณาจกัรชลิ

ล่า สกัการะพระพุทธรปูสมัฤทธิป์างสมาธขินาดใหญ่ ก่อนจะเดนิผ่านสะพานช าระลา้งจติใจเขา้สูเ่ขตวดัเพื่อ

ไหวพ้ระขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์หรอืเลอืกท าบุญโดยการถวายกระเบือ้ง เทยีน หรอืขา้วสาร ตามศรทัธา 

  

 

 

 

 พาท่านชมความน่ารกัเหล่าตุ๊กตาหมทีี ่พิพิธภณัฑเ์ทด็ด้ี แบร ์(Teddy Bear Farm) ตัง้อยูใ่นเขต

ซอรคัซาน ซึง่เคยเป็นสถานทีถ่่ายท าละครเกาหลเีรื่อง “เจา้หญงิวุ่นวายกบัเจา้ชายเยน็ชา (Princess Hours)” 

ภายในตวัอาคารเป็นการจดัแสดงตุ๊กตาหมจีากทัว่โลกโดยแบง่การแสดงออกเป็น 3 สว่น คอื สว่นประวตั ิสว่น

งานศลิปะ และ สว่นของการแนะน าโครงการ ซึง่จะมกีารน าเอาเทด็ดี ้แบรท์ีม่ชีื่อเสยีงตัง้แต่ยุคแรกจนถงึ

ปัจจบุนัมาแสดง รวมถงึเทด็ดี ้แบรโ์บราณดว้ย 

เยน็ พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู ชาบ ูชาบ ู(Shabu Shabu) จะเป็นการน าผกัหลากหลายชนิด เหด็ต่างๆ โอเดง้ เบคอน

หมรูวมกนัไวใ้นหมอ้ และจะเตมิดว้ยน ้าซุปรอ้นๆ สตูรเฉพาะของแต่ละรา้น แลว้ตม้จนเดอืด ก่อนจะเริม่รบัประทาน กจ็ะ

น าอุดง้ลงตม้อกีครัง้ จะทานพรอ้มกบัขา้วสวย หรอือุดง้กไ็ด ้เมนูชาบชูาบ ูถอืไดว้่าเป็นรายการอาหารทีข่าดไม่ไดใ้น

โปรแกรมทวัรเ์กาหล ีเพราะรสชาตขิองน ้าซุป ผกัต่างๆในหมอ้ ท าใหเ้ป็นทีช่ื่นชอบของหลายท่าน หากท่านใดทานรส

จดัหน่อย กส็ามารถขอน ้าจิม้เกาหล ีเตมิเพิม่รสชาต ิ



  

 

ทีพ่กั SEORAK I PARK  หรอื เทยีบเท่า 

  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 

 

 

 

จากนัน้น าคณะเดนิทางสู ่ลานสกี (ไม่รวมค่าอปุกรณ์ทุกชนิด) ระหว่างทางท่านจะไดช้ื่นชม

บรรยากาศสองขา้งทางในชว่งฤดหูนาวอนัแสนงดงามของประเทศเกาหลทีีส่วยทีส่ดุเมื่อถงึสกรีสีอรท์อสิระให้

ทุกท่านไดส้มัผสัหมิะและสถานทีท่ีง่ดงาม พรอ้มถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึและเล่นสกซีึง่ลานสกแีห่งนี้มคีวามทา้ทาย

ใหท้่านไดส้มัผสัดว้ยเนินหมิะทีม่คีวามสงูไม่ต ่ากว่า 1 กโิลเมตรขึน้ไป และเป็นทีก่ล่าวขวญัถงึว่าเป็นสวรรค์

ของนกัสกมีอืใหม ่แต่กม็ทีางวิง่ส าหรบัมอือาชพีเช่นกนั มเีนินรปูตวัเอสเป็นตวัเชื่อมระหว่างยอดเนินและพืน้

ดา้นล่างมาทา้ทายความสามารถของท่านตามอธัยาศยัพรอ้มเพลดิเพลนิกบับรรยากาศของสายลมเยน็ในฤดู

หนาวและท ากจิกรรมสนุกๆ บนลานหมิะกวา้ง  ลานสกจีะเปิดใหบ้รกิารขึน้อยู่กบัสภาพอากาศและปรมิาณ

หมิะในขณะนัน้   

กลางวนั บรกิารท่านดว้ย "แทจพีลแูบก็"  เป็นการน าเน้ือหมหูมกักบัเครื่องปรุงรสสตูรพเิศษ ก่อนน าไปผดัคลุกเคลา้

พรอ้มน ้าซุป นกัท่องเทีย่วนิยมรบัประทานเพราะมรีสชาตอิอกหวานและเผด็เลก็น้อย  เมื่อสกุรบัประทานกบั 

ผกัสด กมิจ ิเครื่องเคยีงต่างๆ และขา้วสวยรอ้นๆ เป็นอาหารพเิศษทีข่อแนะน า 

พาทุกท่านเดนิทางสู ่ LOTTE SEOUL SKY (ลอ็ตเต้ โซล สกาย) ตัง้อยูใ่จกลางกรุงโซล เป็นตกึที่

สงูทีส่ดุ ในเกาหลแีละสงูเป็นอนัดบัที ่5 ของโลกมทีัง้หมด 123 ชัน้ 

ความสงูอยูท่ีป่ระมาณ 555  เมตร  เรยีกไดว้่าเป็นแลนดม์ารค์แห่งใหม่

ของกรุงโซล ส าหรบัหอชมววิ “Seoul Sky” ซึง่ไดถู้กบนัทกึใหเ้ป็นหอ

ชมววิทีส่งูเป็นอนัดบัสามของโลก และจะเปิดใหเ้ขา้ชมในเดอืนเมษายน 

2017 ซึง่ตัง้อยู่บนชัน้ 117-123 ของตกึทีส่งูทีส่ดุในโซลอย่าง “Lotte 

World Tower”  Seoul Sky นัน้ไดท้ าลาย 3 สถติขิอง Guinness World 

Records อย่างแรกเลยคอื “ชัน้ลอยฟ้าทีอ่ยู่สงูทีส่ดุในโลก” บนชัน้ 118, “ลฟิตท์ีเ่รว็ทีส่ดุในโลก” ทีม่คีวามเรว็

ถงึ 600 เมตรต่อนาท ีและสดุทา้ยคอื “ระยะทางของลฟิตท์ีย่าวทีส่ดุในโลก” Seoul Sky ถูกดไีซน์ภายใตค้อน

เซป็ต ์“The Beauty and Pride of Korea" (ความงามและความภาคภูมใิจของเกาหล)ี 

วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง    ลำนสกี  - ลอ็ตเต้ โซล สกำย  - สวนสนุกลอ็ตเต้เวิลด ์ - โซลโล 7017 
 



  

 

น าท่านเดนิทางเขา้สู ่สวนสนุกลอ็ตเต้เวิลด ์LOTTE WORLD เป็นสวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ที่

ตัง้อยู่ทีเ่ขตชมัซลิ (Jamsil) ในกรุงโซล ทีน่ี่มทีัง้สวน

สนุกในร่ม ซึง่จดัไดว้่าเป็นสวนสนุกในร่มทีม่ชีื่อเสยีง

ทีส่ดุแห่งหนึ่งในโลก เลยกว็่าได ้และมโีซนสวนสนุก

กลางแจง้ ทีส่รา้งเป็นเกาะอยู่กลางทะเลสาบซอกชน 

(Seokchon Lake สญัลกัษณ์ของสวนสนุกแห่งนี้ ก็

คอืแรคคนูทีช่ื่อ Lotty และ Lorry ทัง้คู่เป็นแฟนกนั 

สวนสนุกแห่งนี้ มกีารแบง่พืน้ทีเ่ป็น 2 โซนใหญ่ๆ 

คอื สวนสนุกในร่ม Lotte World Adventure เครื่อง

เล่นสว่นใหญ่ของโซนนี้จะเน้นหนกัส าหรบัเดก็เลก็

บวกกบัมลีานสเกต็น ้าแขง็ไวบ้รกิารพรอ้มทัง้ยงัเชื่อมต่อกบั พพิธิภณัธพ์ืน้บา้นลอ็ตเตเ้วลิด ์(Lotte World Folk 

Museum) สว่นอกีโซนนึงจะเป็นโซน Outdoor เชื่อมต่อไปยงัดา้นนอกสู ่Magic Island เตม็ไปดว้ยเครื่องเล่น

หวาดเสยีวแบบเอก็ซต์รมีต่างๆ ใหไ้ดส้นุกสนานกนัตลอดทัง้สีฤ่ด ูมาดเูครื่องเล่นผาดโผนกนับา้งดกีว่า 

GYRO DROP คอื 1 ใน 4 ของเครื่องเล่นแนวเอก็ซต์รมีของทีน่ี่ ทีค่นชอบความหวาดเสยีวและทา้ทายไม่ควร

พลาด 

จากนัน้พาทุกท่านเดนิทางสู ่ "โซลโล 7017" Seoullo 7017 

ซึง่เป็นทางเดนิลอยฟ้าบรเิวณกลางกรุงโซล ไดเ้ปิดตวัในเดอืน

พฤษภาคม 2560เป็นแหล่งท่องเทีย่วแห่งใหม่  โซลโล 7017 ในอดตีเคย

เป็นถนนทีเ่ป็นสะพานขา้มแยก สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1970 และใชง้านมา

เรื่อยๆ จนกระทัง่ปี 2017 ตรวจสอบแลว้พบว่าเสือ่มประสทิธภิาพ ไม่

สามารถใชง้านเป็นถนนได ้เน่ืองจากไม่ปลอดภยั ทางผูว้่าการกรุงโซลจงึ

มแีนวคดิปิดการใชถ้นนและปรบัเปลีย่นมาเป็นสถานทีท่่องเทีย่วใหช้าว

เกาหลใีตแ้ละนกัท่องเทีย่วไดม้าพกัผ่อนชมววิกรุงโซลโดยไมม่คีา่ใชจ้่าย

จงึน าเลข 70 จากเลขสองตวัทา้ยของปีทีส่รา้ง และ 17 จากเลขสองตวั

ทา้ยของปีทีปิ่ดใชง้าน มาใชเ้ป็นชื่อแลนดม์ารค์แห่งนี้ 

เยน็  บรกิารท่านดว้ย  เมนู คาลบ ิ( Kalbi) อาหารเกาหลแีบบป้ิงย่างทีม่ชีื่อเสยีงของเกาหล ีเป็นการน าเน้ือหมมูา

หมกักบัเครื่องปรุงจนเนื้อนุ่ม แลว้จงึน าไปย่างบนแผ่นโลหะทีถู่กเผาจนรอ้น ตอนย่างเนื้อนัน้จะยา่งเป็นชิน้โต

พอสมควร พอใกลส้กุแลว้กต็อ้งใชก้รรไกรตดัเป็นชิน้พอดคี า ทานกบัเครื่องเคยีงจ าพวกผกั กระเทยีม 

ทีพ่กั Lucebridge  Hotel ระดบั 3 ดาว หรอื เทยีบเท่า 

 



  

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

จากนัน้พาท่านเดนิทางต่อที ่รา้นน ้ามนัสนเขม็แดง มหศัจรรยแ์ห่งธรรมชาต ิผา่นผลงานการวจิยั

มากมาย จากมหาวทิยาลยัแห่งชาตโิซล ประเทศเกาหลใีต ้มสีรรพคุณช่วยลด

ไขมนัและน ้าตาลในกระแสเลอืด ป้องกนัการเกดิเสน้เลอืดตบี แตก ตนั และ

สามารถลา้งสารพษิในร่างกาย เพื่อเพิม่ภมูติา้นทานและท าใหอ้ายุยนืแบบชาว

เกาหล ีซึง่ก าลงัเป็นสิง่ทีไ่ดร้บัความนิยมจากคนในประเทศเกาหลเีป็นอย่างมาก 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู ่ศนูยร์วมเครือ่งส าอางค ์Midam Cosmetic  ประเภทเวชส าอางคท์ีห่มอ 

ศลัยกรรมเกาหลรี่วมออกแบบมากมาย เช่น ผลติภณัฑบ์ ารุงผวิหน้า 

เครื่องส าอางค ์หลากหลายแบรนด ์และอื่นๆอกีมากมาย อาทเิชน่ B2B ,Closee 

Dr.,Rojukiss ,etc นอกจากนี้ยงัมคีรมีทีโ่ด่งดงั  อาทเิช่น ครมีเมอืกหอยทาก , 

เซรัม่พษิง ู, ครมีโบทอ็ก , Aloevera Gel . ครมีน ้าแตก , BB Cream , etc 

จากนัน้พาท่านสู ่ HONGDAE SHOPPING STREET  

ศนูยร์วมเครื่องส าอางค ์ผลติภณัฑบ์ ารุงผวิพรรณ  ผลติภณัฑบ์ ารุง

ผวิหน้า หลากหลายแบรนดด์งัทีก่ าลงัเป็นทีน่ิยมในเกาหล ีเช่น 

SKINFOOD ,IT’S SKIN , CLUB CLIO , BANILACO. THE FACE 

SHOP , NATURE REPUBLIC ฯลฯ มใีหท้่านไดเ้ลอืกซือ้อย่าง

มากมาย และยงัสามารถมอบเป็นของฝากใหก้บัคนใกลต้วัไดอ้กีดว้ย. 

อาหารกลางวนั พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู จมิดกั ไก่อบซอีิว๊ เป็นเมนูอาหารเกาหลพีืน้เมอืงดัง้เดมิ จมิดกัจานใหญ่นี้

ประกอบไปดว้ย ไกช่ิน้โต วุน้เสน้เกาหลนีี้มลีกัษณะเป็นเสน้แบนใหญ่ๆท าจากมนัฝรัง่ท าใหเ้หนยีวนุ่มเป็น

พเิศษผดัคลุกเคลา้กบัซอสสตูรเฉพาะ เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ  การรบัประทานใชก้รรไกรตดัเสน้และไก่

ฉบัๆใหเ้ป็นชิน้เลก็พอดคี า รบัรองตอ้งตดิใจ 

 จากนัน้น าท่านเทีย่วชม หอคอยกรงุโซล N Tower  ซึง่อยู่บนภูเขานมัซาน ซึง่เป็น 1 ใน 18 

หอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลก ทีฐ่านของหอคอยมสีิง่ทีน่่าสนใจต่างๆ 

เช่น ศาลาแปดเหลีย่มปาลกัก๊จอง สวนพฤกษชาต ิอาคาร

อนุสรณ์ผูร้กัชาต ิอนั ชุง กุน นอกจากนี้โซลทาวเวอรย์งัเป็น

สถานทีถ่่ายท าละครเกาหลแีนวน่ารกัๆ เรื่อง “กบัดกัหวัใจยยัแม่

มด” อสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเล่นและถ่ายรปูคูห่อคอยตาม

อธัยาศยัหรอืคลอ้งกุญแจคู่รกั (ไม่รวมค่าขึน้ลฟิท)์ 

วนัท่ีส่ีของกำรเดินทำง รำ้นน ้ำมนัสน  - ศนูยเ์ครือ่งส ำอำงค ์ - ชอ็ปป้ิง ย่ำนฮงแด  - หอคอยกรงุโซล  - ตลำดเมียงดง 
 

 
 



  

 

 

 จากนัน้น าท่าน ช้อปป้ิงท่ียา่นเมียงดง ไดช้ื่อว่าเป็น

แหล่งรวมแฟชัน่แบรนดเ์กาหลชีัน้น า ซึง่ในแต่ละวนัจะ มวียัรุ่น

เกาหลมีาเดนิชอ้ปป้ิงกนัอย่างลน้หลาม ท่านสามารถหาซือ้

สนิคา้ไดอ้ย่างหลากหลายทัง้เสือ้ผา้,รองเทา้,กระเป๋า,

เครื่องส าอางคซ์ึง่เป็นทีรู่จ้กัอย่างดขีองคนไทย อาท ิEtude , 

Skinfood, Laneige, Innisfree, Tony Moly, The Face Shop 

เครื่องประดบั, ซดีเีพลง, วซีดี-ีดวีดีหีนงัและซรีีส่ฮ์ติ ตลอดจน

ของทีร่ะลกึทีม่รีปูดาราคนโปรดของท่านอยูใ่นสนิคา้ 

อสิระอาหารเยน็ ตลาดเมยีงดง 

ทีพ่กั Lucebridge  Hotelระดบั 3 ดาว หรอื เทยีบเท่า 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

  จากนัน้น าท่านชม รา้นสมุนไพร(Korea Herb) ใหม่ล่าสดุของเกาหล ีโดยมกีารจดลขิสทิธิ ์

เรยีบรอ้ยแลว้ เป็นสมุนไพรเมลด็ฮอตเก  (ฮอตเกนาม)ู ทางการแพทย์

เรยีกว่า ผลไมท้อง มรีสเปรีย้ว ดสี าหรบับุคคลที ่นิยมดื่มเหลา้ ชา กาแฟ 

น ้าอดัลม ฯลฯ เมลด็ฮอตเก จะชว่ยในการลา้งสารพษิทีต่กคา้งหรอืไขมนัที่

สะสมอยู่ภายในผนงัของตบัหรอืไต ชว่ยใหต้บัหรอืไตของท่านแขง็แรงขึน้ 

ซึง่ยงัสง่ผลดต่ีอสขุภาพร่างกายของท่านเอง 

  จากนัน้น าท่านสู ่ศนูยโ์สม (Ginseng Center) ซึง่รฐับาลรบัรองคุณภาพว่าผลติจากโสมที่

อายุ 6 ปี ซึง่ถอื ว่าเป็นโสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุ ชมวงจรชวีติของโสม พรอ้ม

ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีุณภาพดทีีส่ดุและราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า 

กลบัไปบ ารุงร่างกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่่านรกัและนบัถอื 

 

 

 

วนัท่ีห้ำของกำรเดินทำง    รำ้นค้ำสมุนไพร  - ศนูยโ์สม  - ดิวต้ีฟรี  - พระรำชวงัถอ็กซูกงุ  - ซุปเปอรม์ำรเ์กต็ 



  

 

 จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษทีี ่ดิวต้ีฟรี  มสีนิคา้ชัน้น าปลอดภาษใีหท้่านเลอืกซือ้มากมาย

กว่า 500 ชนิด ทัง้ น ้าหอม เสือ้ผา้ เครื่องส าอางค ์กระเป๋า แว่นตา 

นาฬกิา กลอ้งถ่ายรปู และเครื่องประดบั ฯลฯ หลากหลายแบรนดช์ัน้

น า อาธเิช่น  MCM , PRADA , SULWHASOO , DIOR , ANNA 

SUI ,LOUIS VUITTON ,SK II และอื่นๆอกีมากมายทีคุ่ณจะอดใจ

ไม่ได ้

กลางวนั อาหารกลางวนั พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู พลุโกก ิสว่นผสมของเมนูนี้ คอืหมหูมกัชิน้บาง ๆ ผกัต่าง ๆ เช่น 

กะหล ่าปล ีฟักทองอ่อน ถัว่งอก แครอท เหด็และวุน้เสน้มาตม้รวมกนั โดยสามารถทานไดท้ัง้แบบแหง้และน ้า 

เครื่องเคยีงต่าง ๆ คอื ถัว่งอกดอง วุน้เสน้ปรุงรสสาหร่าย กมิจ ิเสรฟิพรอ้มกบัขา้วสวยรอ้นๆ ทา่นจะอิม่อร่อย

กบัเมนูอาหารนี้อย่างแน่นอน 

พาท่านเยีย่มชม พระราชวงัถอ็กซูกงุ (Deosugung Palace) ซึง่แปลว่า พระราชวงัแห่งความอายุ

ยนืนาน และมัง่คง ทีไ่ดร้บัการพระราชทานชื่อจากกษตัรยิช์ุนจอง เป็นทีป่ระทบัของเจา้ชายวอนชาน ระหว่าง

ปี 1454 – 1488  จนถงึกษตัรยิโ์กจอง กษตัรยิก์่อนองคส์ดุทา้ยของ

ราชวงศโ์ชชอนกถ็ูกบงัคบัใหส้ละราชสมบตัทิีน่ี่โดยญีปุ่่ น ในปี 1907 

และพระองคก์ท็รงประทบัอยูท่ีน่ี่จนสิน้พระชนม ์ในปี ค.ศ.1919 

พระราชวงันี้ตัง้อยูต่รงขา้มกบั ศาลาว่าการเมอืงแห่งกรุงโซล (City  

Hall) มปีระตูทางเขา้ทีส่วยงาม คอืประตูแทฮนัมุน (Daehanmun 

Gate) ภายในมพีระทีน่ัง่ซุงวาจอน (Junghwajeon) หนัหน้าไปทางทศิใต ้บรเิวณรอบก าแพงดา้นหน้า

พระราชวงั มชี่างแกะสลกัไมเ้ป็นตวัอกัษรฮนักลึ และมกีารแสดงพธิเีปลีย่นเวรยามหน้าพระตพูระราชวงั  

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู ่รา้นละลายเงินวอนหรอื Supermarket ทีน่ี่มขีนมพืน้เมอืงเกาหลหีลาก

ชนิด อาธเิช่น ขนมขบเคีย้ว ชอ็คโกแลต กมิจ ิมาม่า รวมไปถงึของใชใ้นครวัเรอืน เช่น ตะเกยีบ ถว้ยใสข่า้ว 

กระทะ ซอสปรุงรส และของฝากของทีร่ะลกึมใีหท้่านไดเ้ลอืกซือ้มากมาย พรอ้มมบีรกิารบรรจกุล่องตาม

เงื่อนไขของรา้น 

 

 

 

 

 



  

 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสูส่นามบนิอนิชอนเพื่อเตรยีมตวัเดนิทางกลบักรุงเทพฯ   

17.30-21.30 น.  เหนิฟ้ากลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ  EASTAR JET  เทีย่วบนิที ่ ZE511/ZE513  

หรอืเทยีบเท่า /  JEJU AIR // JIN AIR // T’WAY  

**ขอสงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลงสายการบนิ เทีย่วบนิ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

**สายการบนิมกีารเปลีย่นแปลงไดใ้นระดบัเทยีบเท่ากนั น ้าหนกักระเป๋า 15 กโิลกรมั / 1 ชิน้ 

 21.30-01.35 น.  เดนิทางถงึท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

                          ******************************************************************************************************* 

 

***กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุใน

รายการเดนิทาง ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้และขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าบรกิารไมว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ซึง่

อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทั*** ในกรณีเกดิเหตุสดุวสิยัต่างๆ เช่น กรณีการล่าชา้ของสายการบนิ อุบตัเิหตุ 

ภยัธรรมชาต ิการนดัหยุดงาน การจราจรตดิขดั หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิขึน้อยู่เหนือการควบคมุของ

บรษิทั และเจา้หน้าที ่ทีจ่ะสง่ผลกระทบใหเ้สยีเวลาในการท่องเทีย่วทีร่ะบใุนโปรแกรม ผูเ้ดนิทางไม่สามารถเรยีกรอ้ง

ค่าเสยีหาย วา่ดว้ยกรณีใดๆทัง้สิน้ ค่าเสยีเวลา ค่าเสยีโอกาส และค่าใชจ้่ายทีล่กูคา้และบรษิทัจ่ายไปแลว้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***เน่ืองจำกทำงแลนดเ์กำหลี ได้รบัแจ้งเตือนหลำยครัง้จำกกองตรวจคนเข้ำเมืองประเทศเกำหลีใต้  และจำกสำยกำรบิน เร่ืองผูแ้อบแฝงมำเป็น

นักท่องเท่ียว แต่ไปด้วยวตัถปุระสงคอ่ื์น เช่น ไปท ำงำน แรงงำนผิดกฎหมำย ดงันัน้ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนำคม 2558 โปรแกรม KOREA PLUS + ทำงแลนด์

เกำหลีจ ำเป็นต้องเกบ็ค่ำประกนัเพ่ือให้ลกูค้ำไป-กลบัพร้อมกรุป๊เท่ำนัน้ เป็นจ ำนวนเงิน (5,000 บำท หรือ 150,000 วอน) หำกลูกค้ำเป็นนักท่องเท่ียวจริงๆ 

เดินทำงท่องเท่ียวพร้อมกรุป๊และกลบัพร้อมกรุป๊ตำมโปรแกรมท่ีก ำหนด สำมำรถขอรบัเงินประกนัน้ีคืนเตม็จ ำนวน ดงันัน้จึงใคร่ขอควำมร่วมมือจำก

ลกูค้ำปฎิบติัตำมเง่ือนไขดงักล่ำว  (ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินประกนักรณีลกุค้ำไม่ผำ่นกองตรวจคนเข้ำเมือง หรือ กรมแรงงำนทัง้ท่ีประเทศไทยและ

ประเทศเกำหลีใต้)*** 

หำกท่ำนถกูเจ้ำหน้ำท่ีตม.เกำหลี กกัตวัไม่ให้เดินทำงเข้ำประเทศ ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึน้ในระหว่ำงถกูกกัตวัและส่งตวักลบัประเทศไทย                                

ลกูค้ำจะต้องเป็นผูช้ ำระเองทัง้หมด 

หมำยเหต ุ: ขอแจ้งให้ทรำบว่ำ ทำงคณะทวัรจ์ะออกเดินทำงท่องเท่ียวหลงัเวลำเคร่ืองลงประมำณ 1 ชัว่โมง ทำงทวัรไ์ม่มีนโยบำยให้คณะรอ ท่ำนท่ีติด

ด่ำนตรวจคนเข้ำเมือง หำกสำมำรถผำ่นเข้ำเมืองได้จะต้องเดินทำงไปพบกบัคณะทวัรด้์วยตนเอง และไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำเดินทำงจำกทวัรไ์ด้ เพ่ือ

ควำมเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเท่ียวอย่ำงเตม็เวลำ ขออภยัในควำมไม่สะดวก 

 



  

 

เงื่อนไขการให้บริการกรณีส ารองท่ีนัง่  
   ราคาโปรโมชัน่ช าระเงนิเตม็จ านวน 1 วนัหลงัไดร้บัการยนืยนัการจอง 

 

อตัราค่าบริการ  

พีเรียตเดินทาง ผูใ้หญ่ 
เดก็ไม่

เสริมเตียง 
ราคาโปรโมชัน่ 
(บสัแรกเท่านัน้) 

พกัเด่ียวเพ่ิม 

กุมภาพนัธ ์: 5-9 , 6-10 , 11-15 , 12-16 , 13-17 , 25-1 ม.ีค. , 
26-2ม.ีค.  

16,900.-/คน 13,900.-/คน 

5,900.- 

กุมภาพนัธ ์: 6-10 , 27-3 ม.ีค. 16,900.-/คน 15,900.-/คน 

กุมภาพนัธ ์: 18-22, 19-23 , 20-24 16,900.-/คน 14,900.-/คน 

กุมภาพนัธ ์: 7-10 , 10-14 , 14-18 , 21-25 , 24-28  17,200.-/คน 14,200.-/คน 

กุมภาพนัธ ์: 21-25 , 28-4ม.ีค. 17,200.-/คน - 

กุมภาพนัธ ์: 8-12 , 9-13 17,500.-/คน 14,500.-/คน 

กุมภาพนัธ ์: 22-26 , 23-27 17,500.-/คน 15,500.-/คน 

กุมภาพนัธ ์: 9-13 17,500.-/คน 15,500.-/คน 

กุมภาพนัธ ์: 16-20 17,500.-/คน 16,500.-/คน 

กุมภาพนัธ ์: 17-21 17,200.-/คน 16,200.-/คน 

กุมภาพนัธ ์: 15-19 17,500.-/คน - 



  

ราคาน้ีรวม 
-           คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ตามทีร่ะบุในรายการ ไป-กลบัพรอ้มคณะ  
-           คา่ภาษสีนามบนิ ทุกแห่งทีม่ ี 
-            คา่อาหารทุกมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ / คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ 
-           คา่ทีพ่กัระดบัมาตรฐาน 3 คนื (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 
-            คา่รถรบั-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ / คา่น ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 15 กก. /1ชิน้ 
-           คา่หวัหน้าทวัรผ์ูช้ านาญเสน้ทาง น าทา่นท่องเทีย่วตลอดรายการในต่างประเทศ 
            (ขอสงวนสทิธิห์วัหน้าทวัรไ์ม่บนิขึน้ไปพรอ้มกรุ๊ปทวัร)์ 
-           คา่ประกนัอุบตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรุณาขอเอกสารจาก
สถานพยาบาลเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ 
ราคาน้ีไม่รวม 
-           คา่ธรรมเนียมคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ 900 บาท หรอื 25,000 วอน ต่อทา่นตลอดทรปิ 
-           คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิคา่ท าหนงัสอืเดนิทาง, คา่โทรศพัทส์ว่นตวั, คา่ซกัรดี, มนิิบารใ์นหอ้ง, รวมถงึคา่อาหาร 
และ เครือ่งดืม่ทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพิม่ กรุณาตดิตอ่หวัหน้าทวัรแ์ลว้จ่ายเพิม่เองต่างหาก) 
-           คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% (ในกรณีออกใบเสรจ็เตม็รปูแบบ) 
-           คา่น ้าหนกักระเป๋าสมัภาระ ทีห่นกัเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ15 กก.) 
-           คา่วซ่ีาส าหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1) พาสปอรต์ 2) ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3) ใบส าคญั
ถิน่ทีอ่ยู ่4) ส าเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี 5) สมุดบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6) รปูถ่ายส ี2 น้ิว 2 รปู ผูเ้ดนิทางเตรยีมเอกสารและ
ด าเนินการยืน่วซ่ีาดว้ยตนเองเทา่นัน้  (ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนงัสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ย
ตนเองก่อนจะยืน่วซ่ีา) 
-           คา่อาหารทีล่กูคา้รบัประทานทานนอกเหนือหรอืเปลีย่นแปลงจากทีโ่ปรแกรมก าหนด หากลกูคา้ไมส่ามารถ
รบัประทานอาหารทีท่างทวัรจ์ดัให ้กรุณาเตรยีมอาหารส าเรจ็รปูสว่นตวัส ารองมาดว้ย 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30  วนัขึน้ไป ยดึมดัจ า 
 ยกเลกิการเดนิทางไม่ถงึ 30  วนั ยดึเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีนกัทอ่งเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 20 ท่าน (ผูใ้หญ่) 

(ราคาโปรโมชัน่ไม่สามารถยกเลกิการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงวนัเดนิทางและผูเ้ดนิทางไดใ้นทุกกรณี )    
ช่วงเทศกาลไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได*้** 
กรุ๊ปทีเ่ดนิทางตอ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศ หรอืตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเช่น 
Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ า หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมด 
    หมายเหต ุ
-           จ านวนผูเ้ดนิทาง ขัน้ต ่า ผูใ้หญ่ 20 ท่าน (ผูใ้หญ่) ขึน้ไป โดยบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 5 วนัก่อน
การเดนิทาง 
-           ราคาน้ีเป็นราคาส าหรบันกัท่องเทีย่วชาวไทยหรอืผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทยเท่านัน้ (นกัทอ่งเทีย่วต่างชาตชิ าระเพิม่
ท่านละ 3,000 บาท) 
 -            เทีย่วบนิ ราคา อาหาร โรงแรม และรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึ
ผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
-           สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิทัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
-           หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไม่น้อยกวา่ 6 เดอืน และบรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพือ่
ท่องเทีย่ว เท่านัน้ (หากหนงัสอืเดนิทางเหลอืน้อยกวา่ 6 เดอืนท าใหไ้มส่ามารถเดนิทางไดท้างบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆ
ทัง้สิน้) 



  

-           ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, 
การก่อจลาจล ภยัธรรมชาต ิหรอืกรณีทีท่่านถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หน้าที่
กรมแรงงานทัง้จากไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 
-           ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทุกอยา่ง ทางบรษิทัฯไดช้ าระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก 
เดนิทางแลว้ 
-           ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิจาก 
ความประมาทของตวันกัท่องเทีย่วเอง 
-           ตัว๋เครือ่งบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิ 
-          การตดิตอ่ใดๆกบัทางบรษิทัเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมาย ฯลฯ ตอ้งท าในวนัท าการของบรษิทัดงัน้ี วนัจนัทร ์- 
วนัศุกร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่ว และวนัหยดุนตัฤกษ์ทีร่ฐับาลประกาศในปีนัน้ๆ ถอืวา่เป็น
วนัหยดุท าการของบรษิทั 
-          มคัคเุทศก ์พนกังาน  ไม่มทอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษิทัทัง้สิน้ เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจ
ของบรษิทัก ากบัเท่านัน้ 
-           หากท่านทีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ อาทเิช่นเครือ่งบนิ รถไฟ กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนท าการ
ออกตัว๋ เพือ่ป้องกนัปัญหาเทีย่วบนิล่าชา้ เปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ การยกเลกิไฟลท์บนิ เปลีย่นแปลงวนัเดนิทางกรณีเกดิการ
ผดิพลาดจากสายการบนิ  โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้าซึง่อยู่เหนือการควบคมุของทางบรษิทั ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบ
และคนืคา่ใชจ้่ายใหใ้นทุกกรณี 
-           ถา้ลกูคา้ไม่เขา้รา้นคา้ชอ้ปป้ิงตามทีโ่ปรแกรมก าหนด ทางแลนดป์รบัเงนิคา่เขา้รา้นชอ็ปรา้นละ 3,000 บาท 
-           หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST ขึน้อยูก่บัหอ้งวา่ง ณ วนัเขา้พกั และโรงแรมทีเ่ขา้พกั 
ไม่สามารถ CONFIRM ใหไ้ด ้
-           ถา้ลกูคา้มคีวามประสงคข์อแยกตวัจากทวัรห์รอืการทอ่งเทีย่วกบัคณะ ทางแลนดป์รบัเงนิวนัละ 5,000 บาท/ท่าน 
-           ขอสงวนสทิธิก์ารตดัหอ้งพกัส าหรบัผูท้ีไ่ม่เดนิทาง ผูร้่วมเดนิทางไม่สามารถใชห้อ้งพกัได ้
-           ขอสงวนสทิธิส์ าหรบัลกูคา้ทีเ่ดนิทางทอ่งเทีย่ว และไปกลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ 
-            เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถอืว่าท่านได้ยอมรบัใน
เงื่อนไข ข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

รบกวนอ่านรายละเอียดด้านล่างประกอบการตัดสินใจนะคะ 
แจ้งคุณลูกค้า... 

‼ส าคัญ‼ 
 
➖ ทัวร์เกาหลีตัวนี้เป็นตัว super save เนื่องจากเราดีลราคาตั๋วเครื่องบิน Low Cost ประจ าชาติของทางเกาหลี
ต่างๆเช่น T Way, East star และอื่นๆ ได้ในราคาต่ ามากๆจงึท าราคานี้ได้  
➖ เนื่องจากสัญญาการซื้อขายกับสายการบินต้นทุนต่ าหลายสาย  ท าให้การเดินทางในแต่ละวัน จะทราบว่าใช้
สายไหนในเวลาก่อนการเดินทางไม่นานค่ะ จึงท าให้คุณลกูค้าอาจได้หมายเลขไฟลท์เพื่อไปชอปปิง้คิงพาวเวอร์
ล่าช้า  
➖ การเดินทางโดยสายการบนิ Low cost เกาหลี อาจโดน "เรียกที่คืน" เพื่อน าที่นั่งไปใหก้รุ๊ปของคนเกาหลีบ้าง
ในบางครั้งหรือเปลี่ยนขนาดเครื่องบิน ซึ่งเกิดขึ้นไม่บ่อย แต่สามารถเกิดขึ้นได้ค่ะ โดยบางคร้ังทางสายการบินจะ
บอกเราก่อนถึงวันเดินทางเพียงแค่ 2-4 วันเท่านั้น  
***หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ทางเราจะพยายามอย่างสุดความสามารถในการหาทัวร์ทดแทนในวันที่ใกล้เคียง
ที่สุด(ซึง่อาจมีส่วนต่างเกิดขึ้นบ้าง) หรือ คืนเงินเต็มจ านวน เราไม่สามารถรับผิดชอบในเรื่องของ"การแลกเงิน
คืน"หรือ"ค่าใช้จ่ายในการเตรียมอุปกรณ์ไปเที่ยว"ได้ค่ะ*** 
➖ บางคณะทัวร์ อาจจะไม่มีทัวร์ลีดเดอร์ เดินทางไปพร้อมกับกรุ๊ป แต่จะมีไกด์รอรับลูกทัวร์อยู่ที่สนามบิน
ประเทศเกาหลีค่ะ เราจะมีเจ้าหน้าที่ไปส่งกรุ๊ปที่สนามบินสุวรรณภูมิทุกกรุ๊ปค่ะ (เป็นบางคณะเท่านั้นค่ะที่อาจไม่มี
ทัวร์ลีดเดอร์ จึงต้องแจ้งไว้ก่อนค่ะ) 
➖ ส าหรับท่านลูกค้าที่ต้องเดินทางมาจากต่างจังหวัด เราอาจจะบอกเวลาของไฟลท์บินได้ล่วงหน้าไม่นานมากนัก 
เนื่องจากรายการนี้แต่ละวันอาจมีกรุ๊ปออกเดินทางหลายกรุ๊ป และแต่ละกรุ๊ปอาจใช้สายการบินที่แตกต่างกันไป 
ท าให้การจัดตั๋วต้องรอการเรียงคิวตามล าดับ ใบนัดเราจะส่งได้ราวๆ 2-3 วันก่อนเดินทาง ดังนั้นหากลูกค้า
ต้องการจองตั๋วเครื่องบินภายในประเทศล่วงหน้า จึงต้องเผื่อเวลาให้ลูกค้ามาถึงทันกับเวลาที่เร็ วที่สุดของการ
เดินทางในวันนั้นค่ะ   
➖ รายการเกาหลี super save นี้ เรามีตัวกลางในการจัด และเราส่งไป join tour แต่เนื่องจากเราเป็นเอเจ้นที่
ขายปริมาณมากที่สุด จึงได้ราคาที่ดีกว่าและได้จ านวนที่นั่งเยอะกว่าที่อื่นๆ ท าให้ได้ราคา promotion เป็น
ส่วนมากค่ะ 
➖ มีการเรียกเก็บเงินประกัน 5000-10000 บาท จะได้รับคนืวันที่เดินทางกลับภายใน7-14 วัน เพื่อป้องกันการ
โดดกรุป๊ 

 
ทั้งหมดที่กล่าวมาคือข้อจ ากัดของราคาเกาหลีต้นทุนต่ า ประกอบการพิจารณาซื้อ นอกเหนือจากราคาดังกล่าว 
เรายังมี ทัวร์เกาหลี ราคาปานกลางให้ท่านลูกค้าพิจารณาค่ะ ตัวนี้จะค่อนข้างแน่นอนในการเดินทาง แต่ราคาจะ
สูงกว่าราวๆ 3000-8000 บาทนะคะ เพราะใช้สายการบิน Air asiaX, การบินไทย หรือ Korean air เป็นต้นคะ 
ส าหรับลูกค้าต้องการความชัวร์และแน่นอน เรามีให้เป็นตัวเลือกค่ะ 
 


