
 
 
 
 
 

 
 
 

JOURNEY Classic No.1 เกาหลี 5 วัน บนิเมษายนถงึพฤษภา18 

เส้นทางสุดคลาสสคิ ชวนคณุไปเริงร่าเยน็สบาย ช่วงเทศกาลใบไมผ้ลิบาน 

ไฮไลทเ์มษายน! ฉลองเทศกาล ดอกซากรุะเกาหลี (พ็อตโกตบาน) 
ที่ไหน? #เมืองเจินจ ู#ภเูขาแดดึงซาน #ลอ๊ตเตเ้วิลดิ์  #ภเูขานมัซาน #สวนสาธารณะยออิโด 

#กรงุโซล #พ็อตโกตบานสะพรัง่ขาวอมชมพชูว่งใบไมผ้ลิที่เกาหลี 

(การบานของดอกพอ็ตโกตแต่ละสถานท่ีแต่ละปี ประมาณช่วง 08-22 เมษายน ซ่ึงอาจจะคลาดเคล่ือนตามสภาวะอากาศ)   
จ ำนวนวนั รำคำเร่ิม (บำท) เดินทำง สำยกำรบิน กรุ๊ปคณะ ปกติ 

   5 วนั 15,900 เมษายนถงึพฤษภาคม18 Budget Airlines 25-31 ท่ำนต่อคณะ 
โปรแกรมท่องเทีย่ว  เมอืงอินชอน – เมอืงซงโด เมอืงแห่งความไฮเทคและมติรกบัสิ่งแวดลอ้มมากทีส่ดุ – อาคาร

แปลก Tri Bowl - หมูบ่า้นเทพนยิาย – ชมุชนไชนา่ทาวน ์ แห่งเดียวของเกาหลี มอีายกุวา่ 100 ปี – เที่ยวถ า้

เหมอืงทอง “ ควงัเมยีง ” – ภเูขาจบูกนั ฟรี ! บัตรนัง่เคเบ้ิลคารข์ึน้ส ูจ่ดุชมวิวบนเขาแดดึงซาน - เปิดเมอืง

แปลกเกาหล ี“ ฮนัสไตล ์ฮนัจ ีฮนับก ฮนัช ิดงัสดุ” - สนกุหฤหรรษแ์ละไฮเทคเต็มรปูแบบ ดว้ยบัตร Magic Pass 

#สวนสนกุลอ๊ตเตเ้วิลด ์พิพิธภณัฑพ์ื้นบา้นเกาหล ี Lotte World Folk Museum – ผา่นถนนเซจอง - ผา่นชมบลู

เฮา้ส ์ – เรียนรูว้ิธีการท าคิมบับ แตง่ชดุพื้นเมอืงฮนับกถ่ายรปู – พระราชวงัโบราณ - ศนูยโ์สมเกาหลี - 

เคร่ืองส าอางเกาหลี – ยา่นเมยีงดอง 



Itinerary  JOURNEY Classic No.1 เกาหลี 5 วัน บนิเมษาถงึพฤษภา18 

จ ำนวนวนั รำคำเร่ิม (บำท) เดินทำง สำยกำรบิน กรุ๊ปคณะ ปกติ 

   5 วนั 15,900 เมษายนถงึพฤษภาคม18 Budget Airlines 25-31 ท่ำนต่อคณะ 
วนัเดินทำง 5 วนั 3 คืน (พกั 1 คืน @ โรงแรมจงัหวดัจอลลำบุกโด พกั 2 คืน กรุงโซลหรืออินชอน) ระดบั  3 ดำวเกำหลี 

รถโคช บริกำรดว้ยรถซ่ึงมีขนำดของรถจะเป็นไปตำมจ ำนวนของผูโ้ดยสำร ปกติ 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             
ขอบคุณท่ีมำของภำพดีดจีำกกำรท่องเท่ียวเกำหล ี www.visitkorea.co.kr   ภำพท้ังหมดท่ีแสดงใช้เพ่ือประกอบควำมเข้ำใจ  

เท่ียวบิน ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตำรำงกำรบินของสำยกำรบินตำมท่ีไดอ้นุมติั 
(ท่ีน่ังจ ำกัดในแต่ละวนั จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 

สำยกำรบิน BKK-ICN เวลำออก เวลำถึง ICN-BKK เวลำออก เวลำถึง 
T’way (TW) TW102 0125 0835 TW101 2005 0010+1 
Jin Air (LJ) LJ002 0100 0800 LJ001 1935 2340 

Jeju Air (7C) 7C2206 0150 0910 7C2205 2035 0050+1 
Jeju Air (7C) 7C2204 0045 0805 7C2203 1930 2345 

Eastar* Jet (ZE) ZE512 2225 0620+1 ZE511 1740 2125 

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

วนั รายการท่องเทีย่ว B L D 

วนัแรก สนำมบินสุวรรณภูมิ    - - - 

ไฮไลทเ์มษายน รว่มฉลองเทศกาล ดอกซากรุะเกาหลี (พ็อตโกตบาน) ทัว่ประเทศ #เมืองเจินจู #ภูเขาแดดึงซาน #ภู
เขานมัซาน #ล๊อเตเ้วิลด์ิ  พอ็ตโกตจะบานสะพร่ัง ให้ผูค้นไดช่ื้นชมและเป็นสัญลกัษณ์ของวฏัจกัรชีวิต เทศกาลดงักล่าวเป็นเวลาแห่งการเฉลิม
ฉลองอยา่งร่ืนเริงใตต้น้ซากรุะท่ีครอบครัวและญาติมิตรจะมาร่วมปิคนิค เพ่ือช่ืนชมความสวยงามของธรรมชาติ   ให้ท่านไดเ้ดินเล่นและถ่ายรูป
และสมัผสัสีสนัแห่งดอกพอ็ตโกตสีขาวอมชมพ ู(รายการพิเศษน้ี...ตอ้งรอพยากรณ์อากาศออก ซ่ึงปกติน่าจะอยูท่ี่ 08-22เมษายน) 
วนัท่ีสอง สนำมบินนำนำชำติอินชอน ประเทศเกำหลีใต ้ – ขำ้มสะพำน Incheon Bridge สู่เมืองพิเศษซงโด เมืองแห่ง

ความไฮเทคส าหรับผูอ้ยู่อาศยั การท าธุรกิจ การศึกษา โรงพยาบาล สนามกอล์ฟ และสวนสาธารณะขนาด
ใหญ่ 100 ไร่  อีกทั้งเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มมากท่ีสุด และบา้นของแฝดสามตระกูลซง – ถ่ายรูปหนา้อาคาร 
Tri Bowl – เดินเท่ียวใจกลำงเมืองอินชอน – พิพิธภณัฑจ์ำจงัเมียน หรือบะหม่ีหนำ้ด ำ หน่ึงในอำหำรประจ ำ
ชำติของเกำหลีใต ้– ชุมชนไชน่ำทำวน์ เพียงแห่งเดียวของเกำหลี มีอำยุกว่ำ 100 ปี – หมู่บำ้นเทพนิยำย – 
เท่ียวถ ้ำเหมืองทอง “ควงัเมียง“  ผจญภยัไปกบัถ ้ำพิพิธภณัฑท่ี์มีชีวติในแบบหลำกมิติและสีสนั 

 ล้ิมลองเมนูแบบพ้ืนบา้น “ ฮนัชิ ”  เป็นอาหารชุดส าหรับของชาวเกาหลีสมยัราชวงศโ์ซซอน 

 พกั 1 คืน @ พกัจอลลาบุกโด 1 คืน (ระดบั 3 ดาวเกาหลี) 

- X X 

วนัท่ีสำม เมืองเจินจู  –  เปิดเมืองแปลกเกาหลี  “ ฮนัสไตล ์ฮนัจี ฮนับก ฮนัชิ ดงัสุด “  เมืองเจินจู (Jeonju) เป็นเมืองท่ี
เต็มไปดว้ยศิลปินระดบัชั้นครูของเกาหลี และยงัคงรักษาวิถีชีวิตความเป็นอยู ่วฒันธรรมอนัเป็นเอกลกัษณ์
ของเกาหลีไดอ้ยา่งดีเยีย่ม  อีกทั้งยงัเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงดา้นอาหาร  เดินเล่นหมู่บา้นพ้ืนเมืองฮนันก กวา่ 800 
หลงัคาเรือน ศูนยว์ฒันธรรมโอทอปต่างๆ ตน้แปะก๊วยท่ีปลูกเป็นแถวตามทางเดินและริมถนน – นัง่รถผ่าน
ชมยา่นดงัต่างๆ  เช่น  ถนนแต่งงาน ถนนภาพยนตร์ ถนนสุดฮิปวยัรุ่น เป็นตน้) - พาเท่ียวภูเขาจูบกนั  ฟรี ! 

X X X 

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


บตัรนัง่เคเบ้ิลคาร์ข้ึนสู่จุดชมวิวบนเขาแดดึงซาน (Daedunsan Mountain)  อิสระเดินขา้มสะพานคู่รัก  – 
กรุงโซล – เท่ียวครบสูตร ดว้ยบตัร Magic Pass Ticket  #สวนสนุกล็อตเตเ้วิลด์ กบัเคร่ืองเล่นหลำกชนิด
ทั้งในร่มและกลำงแจง้ เอ็ดเวนเจอร์กบักำรผจญภยัต่ำงๆ หรือ จะขำ้มสะพำนไปยงัเกำะมหัศจรรย ์Magic 

Island ท่ีเต็มไปดว้ยเกำะแห่งกำรคน้หำ ตั้งอยูใ่จกลำงทะเลสำบ หรือ เยี่ยมชมพิพิธภณัฑพ้ื์นบำ้นเกำหลี 
Lotte World Folk Museum   และ ขบวนพำเหรดโชวสุ์ดอลงักำร (ตำมรอบจดัแสดงของทำงสวนสนุก) 
 พกักรุงโซล 2 คืน (ระดบั 3 ดาวเกาหลี) 

วนัท่ีส่ี กรุงโซล – ศูนยฮ์๊อกเก็ตนำมู – ศูนยเ์คร่ืองส าอางเวชส าอาง – เรียนรู้วิธีการท าคิมบบั (ขา้วห่อสาหร่าย) + 
ฟรี!!! แต่งชุดฮนับก – น ้ ามนัสนเข็มแดง Red Pine – ดิวตร้ีฟรี – เมียงดอง " ถนนแฟชัน่ของเกำหลี "  – ภู 
เขำนมัซำน  หอคอย N Tower เตรียมกญุแจไปคลอ้งสำยเคเบ้ิล Love Rock Cable  (ค่ำบตัรข้ึนลิฟท์สู่บน
หอคอย ไม่รวมไวใ้นค่ำทวัร์) 

X X - 

วนัท่ีหำ้ กรุงโซล – เยี่ยมชมพระราชวงัมรดกโลกชงัดก (สวนลับบีวอน ไม่ได้รวมไว้ในค่าทัวร์) ผ่านถนนเซจอง – 
ผา่นชมบลูเฮาส์ –  ศูนยโ์สมเกำหลี – แวะซ้ือของฝำกติดไมติ้ดมือท่ีศูนยร์วมของพ้ืนเมือง (ละลำยเงินวอน) –  
สนำมบินนำนำชำติอินชอน – กรุงเทพฯ 

X X - 

เมนูอาหาร ลิม้ลองอาหารหลากหลายเพ่ือสุขภาพ  #บะหม่ีหนา้ด าจาจงัเมียน หน่ึงในอาหารประจ าชาติของเกาหลีใต ้ #ล้ิมลองเมนูแบบพ้ืนเมือง 
“ ฮนัชิ ” #บาร์บีคิวไฟหรือบลูโกกิ #หมูยา่งคาลบี #ไก่ตุ๋นโสม #ไก่อนัดองจิมทคั  
 

DAY วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ    เชำ้ กลำงวนั เยน็หรือค ่ำ 

1 
เจ้าหน้าที่รอต้อนรับดูแล มอบเอกสาร และอธิบายเพิม่เติม  (นัดหมายแต่ละคณะ
ก่อนออกเดินทาง 3 ช่ัวโมงล่วงหน้าก่อนเคร่ืองออก)   

- - - 

ค า่ หน้าเคาน์เตอร์ สายการบิน ใกล้ประตูทางเข้า  

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

พร้อมกนัท่ีชั้น 4 ผูโ้ดยสำรขำออก เช็คอินหมำยเลข  P   Jin Air (LJ) หมำยเลข   7 

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

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

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

หากท่านต้องซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศเพ่ือไปและกลับกรุงเทพฯ 
กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาเดินทางได ้

ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าชา้หรือการเปล่ียนแปลงเวลาของเท่ียวบินหรือการเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง 
 

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

เอง เพ่ือป้องกนัหลำยกรณีท่ีอำจเกิดข้ึนได)้   
 กระเป๋ำทุกใบจะตอ้งฝำกใหก้บัทำงเจำ้หนำ้ท่ีสำยกำรบินดว้ยตวัท่ำนเองตำมนโยบำยรักษำควำมปลอดภยัของสำยกำรบิน 
 ทรัพยสิ์นมีค่ำและแตกหกัง่ำย  เช่น เงิน อญัมณี  อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ กลอ้งถ่ำยรูป อุปกรณ์วีดีโอ 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 – ชุนนัม – จอลบุก – อาซาน 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   
รถโคช๊พาท่านขา้มทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพ่ือความหวงัในการรวมชาติท่ียาวกวา่ 4.42 กม.  มี
ยอดโดมสูง 107 เมตร  ไปยงัจุดหมายปลายทางการท่องเท่ียวของวนัน้ี 

เพื่อใหร้ายการท่องเท่ียวเป็นไปตามก าหนดการ  ทางคณะทวัร์จะออกเดินทางจากสนามบินหลงัเวลาเคร่ืองลง
ประมาณ 1.40 ชัว่โมง ท่านท่ีติดสัมภาษณ์ท่ีด่านตรวจคนเขา้เมือง  หากท่านผา่นเขา้เมืองเรียบร้อย ท่านตอ้ง
เดินทางไปพบกบัคณะทวัร์ดว้ยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทางผูจ้ดัได ้ 
พาท่านน่ังรถข้ามสะพานข้ามทะเลทีม่ีความยาวทีสุ่ดของเกาหล ีเป็นมุมท่ีสามารถมองเห็นรูปทรงท่ีคดเค้ียวเหนือผนื
น ้ าของสะพานอินชอนท่ีทอดยาวกว่า 21.38 กิโลเมต ความล ้าหนา้ทางดา้นวิศวกรรม เราจะสังเกตุเห็นสะพานแห่งน้ีมีการ
เช่ือมต่อกันถึงสามสะพานในหน่ึงเดียว  
คือ สะพานขึง สะพานเ ช่ือม และทาง
ยกระดับ บริ เวณกลางสะพานจะเป็น
สะพานขึงท่ียาวท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 
โดยทอดยาวกวา่ 800 เมตร การสร้างสะพานแห่งน้ีเป็นไปดว้ยความยากล าบาก เน่ืองจากตอ้งเผชิญกบัคล่ืนลมของทะเล
ตะวนัตก สามารถรองรับแผน่ดินไหวไดถึ้ง 7 ริกเตอร์ และป้องกนัคล่ืนทะเล 72  เมตรต่อวนิาที  ท่านจะไดส้มัผสักบัทิวทศัน์
ของทะเลอินชอนท่ีทอดยาวและความสวยงามของสะพานและบรรยากาศท่ีแสนโรแมนติคในทุกช่วงของวนั ช่วงยามเยน็ก็
สวยในมุมมองพระอาทิตยต์ก ยามค ่าคืนแสงไฟท่ีส่องประกายมาก็ท าใหส้ะพานอินชอนงดงามไปอีกแบบ 

น่ังรถชมเมืองพิเศษซงโด Songdo International City เป็นเขตการคา้เศรษฐกิจเสรี เมืองแห่งความไฮเทคส าหรับผูอ้ยู่
อาศยั การท าธุรกิจ การศึกษา โรงพยาบาล สนามกอลฟ์ และสวนสาธารณะขนาดใหญ่ 100 ไร่   อีกทั้งเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม
มากท่ีสุด และบา้นของแฝดสามตระกลูซง โดยออกแบบภายใตแ้นวคิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  โดยเนน้การเช่ือมต่อพ้ืนท่ีใกลเ้คียง
เพ่ือการเข้าถึงในการขนส่ง การออกแบบประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร การออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมี
ประสิทธิภาพ พ้ืนท่ีโล่งและท่ีอยูอ่าศยัท่ีค  านึงถึงความปลอดภยัและเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม และส่ิงมีชีวติทุกชนิด   
หมู่บ้านเทพนิยาย หรือ "ดงฮวามาอึล" เป็นโครงการปรับสภาพแวดลอ้มท่ีอยู่
อาศยัใหมี้ความน่าอยูม่ากข้ึน โดยให้นกัจิตกรรมช่วยกนัเสกบา้นแสนธรรมดาให้
กลายเป็นหมูบา้นเทพนิยาย นกัจิตกรรมช่วยกนัวาดภาพท่ีมีสีสนัสดใสตามฝาผนงั 
ก าแพง ซุ้มประตูและตรอกซอยตลอดทางเดิน โดยมีหลากหลายทีมสุดคลาสสิค
ใหท่้านไดถ่้ายรูปคู่กบัตวัการ์ตูน อาทิเช่น หนูนอ้ยหมวกแดง พินอคคิโอ สโนวไ์วท์กบัคนแคระทั้ง 7  ปีเตอร์แพน อะลาดิน
กบัตะเกียงวเิศษตวัการ์ตูนจากดิสน่ีย ์หรือตวัการ์ตูนชุดพ้ืนเมืองชาวเกาหลี นอกจากท่านจะไดถ่้ายรูปเล่นเก๋สุดๆ แลว้ ท่านยงั
สามารถเพลิดเพลินไปกบัร้านกาแฟน่ารักๆ และร้านคา้ของท่ีระลึกทอ้งถ่ิน 



เทีย่วใจกลางเมืองอนิชอน เมืองท่าอันดับสองของประเทศ  พำท่ำนเดินออกก ำลงักำย ยอ้นอดีตของเมืองอินชอนกลบัไป
ในช่วงท่ีคำบสมุทรเกำหลีเปิดประเทศทำงกำรคำ้กบัต่ำงประเทศ 
ช่วงปี ค.ศ. 1883  เรำจะได้เป็นสัมผสักับสถำปัตยกรรมผ่ำนตึก
รูปแบบทรงต่ำงๆ ซ่ึงปัจจุบนัอำคำรเหล่ำน้ีไดถู้กใชเ้ป็นพิพิธภณัฑ์
และหอแสดงต่ำงๆ   

เท่ียง ลิ้มลองเมนูยอดฮิตส าหรับคนเกาหลีทุกเพศทุกวัย  “ 
บะหมี่หน้าด าจาจังเมียน “ ในเมืองอินชอน ซ่ึงเป็นถ่ินก ำเนิดอำหำรเมนูน้ีในเกำหลี    บะหม่ีหนำ้ด ำไดรั้บควำมนิยมใน
เกำหลีและเกือบทุกร้ำนอำหำรจีนในเกำหลี   หำกใครเป็นคอละครซ่ีร่ียเ์กำหลี จะเห็นวำ่ เมนูน้ียงัเป็นหน่ึงในเมนูประจ ำตวั
ของนำงเอกเกำหลีอีกดว้ย (รองจำกตอ็กบกกี ขำ้วเหนียวตม้ซอสแดง)   ปกติท ำจำกเส้นโซเมียนหรือโซเมนท่ีท ำจำกแป้งสำลี
และไข่ มำท ำเส้นบะหม่ีร้อน จำจงัเมียนน้ีเป็นบะหม่ีแห้งคลุกดว้ยซอสด ำหวำนท ำจำกเตำ้เจ้ียวด ำมีลกัษณะขน้ และในวนั 
Black Day ซ่ึงเป็นวนัท่ี 14 เมษำยนทุกปี จะเป็นวนัท่ีคนโสดไม่ได้รับขนมใดๆ (ช็อคโกแลตหรือลูกอม) on 

Valentine 's Day (Feb 14) หรือ White Day (14 มีนำคม) เพรำะวำ่สีด ำของซอสนั้นถือเป็น"ตรงขำ้ม"สีแดง
สญัลกัษณ์ของควำมรัก   

บ่าย ถ า้เหมืองทอง  “ ควังเมียง ” เท่ียวถ ้าเหมืองทอง “ ควงัเมียง “  ผจญภยัไปกบัถ ้าพิพิธภณัฑท่ี์มีชีวิตในแบบหลากมิติและ
สีสนั สถานท่ีแห่งน้ีเป็นเหมืองขดุทองของญ่ีปุ่นในอดีต   หลงัจากหมดยคุการล่าอาณานิคม เหมืองทองแห่งน้ีจึงถูกปล่อยท้ิง
ร้าง ปัจจุบนัทางการเกาหลีไดป้รับปรุงและพฒันาถ ้าแห่งน้ีใหเ้ป็นสถานท่ีท่องเท่ียว 
ถ ้าแห่งน้ีจึงถือไดว้า่เป็นพิพิธภณัฑม์รดกแห่งความสร้างสรรคแ์ละอนุรักษ ์ ยงัเป็น
สถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ มีความลึกถึง 8  ชั้น (อนุญาตเขา้ชมแค่ 2 ชั้นบน)  
ภายในถ ้ามีความยาวถึง 275 เมตร จะแบ่งออกเป็นห้องๆ โดยไดรั้บการออกแบบ
จากศิลปินช่ือดงัทัว่ประเทศเกาหลีใต ้เช่น ห้องแห่งแสงสวา่งและความมืด, ห้อง
สวนสวยธรรมชาติ, หอ้งจดังานเล้ียง ประชุมสมัมนา, ห้องพิพิธภณัฑส์ัตวน์ ้ า, ห้อง
ถนนสีทองหรือเสน้ทางแห่งความมัง่คัง่และสุขภาพดี, หอ้งน ้ าตกสีทองท่ีมีความสูง 
3.6 เมตรและกวา้งถึง 8.5 เมตร, ห้องพระราชวงัทองค า, ห้องจดัแสดงโครงสร้าง
ของถ ้าควงัเมียง และหอ้งจดัแสดงไวน์ ไวน์คุณภาพดีท่ีน ามาจดัแสดงมาจากทัว่ประเทศเกาหลีใต ้ท่านสามารถชิมและเลือก
ซ้ือไวน์ไดจ้ากท่ีน่ี หากคุณเป็นแฟนคลบัของภาพยนตร์เร่ืองเดอะฮอบบิท และเดอะลอร์ดออฟเดอะริงส์ คุณจะไดพ้บกบั
ประติมากรรมตวั “กอลลมั”ท่ีส่งตรงมาจากผูก้  ากบัของเร่ือง นอกจากน้ีแลว้ท่านสามารถน าขวดพลาสติกไปเติมน ้ าแร่จาก
ธรรมชาติภายในถ ้าไดฟ้รี 

ค ่า  ลิม้ลองเมนูแบบพืน้บ้าน “ ฮันชิ ”  เป็นอาหารชุดส าหรับของชาวเกาหลีสมยัราชวงศโ์ซซอน 
หลงัอาหารค ่า พาท่านเขา้เช็คอินท่ีพกั ณ โรงแรม  Jeonllabuk-do :  Gunsan Lake & Hill  หรือเทียบเท่า (3 ดาวเกาหลี ) 

 

DAY วนัทีส่าม   อาซาน - กรุงโซล  เชำ้ กลำงวนั เยน็หรือค ่ำ 

3  x x x 

เชา้  รับประทานอาหารเช้า แบบอเมริกนัเกาหล ีหรือ อาหารชุดเช้าเกาหล ีที ่ห้องอาหารโรงแรม 
เชา้ เมืองเจินจู (Jeonju) พาท่านออกเดินทางสู่ เมืองจอนจู (Jeonju) เมืองท่ีเตม็ไปดว้ยศิลปินระดบัชั้นครูของเกาหลี และยงัคง

รักษาวิถีชีวิตความเป็นอยู ่วฒันธรรมอนัเป็นเอกลกัษณ์ของเกาหลีไดอ้ยา่งดีเยี่ยม  อีกทั้งยงัเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงดา้นอาหาร
พ้ืนบา้นท่ีเป็นขา้วกบัผกัเรียกวา่บิบิมบบั และฮนัจิซ่ึงเป็นกระดาษสาโบราณ   ส ารวจมนตเ์สน่ห์ของผูค้น วิถีชีวิตความเป็นอยู ่
ประวติัศาตร์และวฒันธรรมอนัเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศเกาหลีใต ้กบัเมืองเอกลกัษณ์ “ จอนจู (Jeonju) “   



หมู่บ้านพื้นเมืองเกาหลีโบราณ Hanok  อิสระให้ท่านไดเ้ดินยอ้นเวลากลบัไปในอดีตกว่า 100 ปี สถานท่ีท่ีมีจริงและ

สัมผสัไดจ้ริง กบัหมู่บา้นพ้ืนเมืองเกาหลีโบราณ Hanok กว่า 800 
หลงัคาเรือน โดยผูค้นยงัคงอนุรักษ์ประเพณีวฒันธรรมผ่านศูนย์
ต่างๆ เ ช่น ศูนย์ว ัฒนธรรมพ้ืนเมือง สวนประสบการณ์ชีวิต 
พิพิธภณัฑ์เหลา้พ้ืนเมือง  หอการแสดงงานศิลปะหัตถกรรม ศูนย์
สมบติัเจินจู  เคียงกีจอน และโอมกแด และยงัเป็นสถานท่ีถ่ายหนัง
มากมาย   และยงัเตม็ไปดว้ยตน้แปะก๊วยท่ีปลูกเป็นแถวตามทางเดิน
และริมถนนว่าเก่ียวขอ้งกับความเคารพท่ีชาวเมืองมีต่อท่านขงจ้ือ 
เพราะวา่ขงจ้ือมกัจะสัมผสัตน้แปะก๊วยดว้ยความรักและหวงัว่าลูก
ศิษยข์องเขาจะมีความซ่ือตรงเหมือนล าตน้ของตน้แปะก๊วยและท าประโยชน์ให้แผ่นดินเหมือนเม็ดแปะก๊วยท่ีน าไปท า
สมุนไพรได ้ ยิง่ช่วงฤดูใบไมร่้วง สีเหลืองทองสดใสของใบไมจ้ะสวยงามยิ่ง  หลงัจากท่องเท่ียวกนัดว้ยความประทบัใจแลว้ 
ไม่ใช่แค่รูปภาพและความทรงจ าเท่านั้นท่ีท่านสามารถเก็บกลบัมาได ้ของฝากและของท่ีระลึกก็ยงัเป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีเป็นเคร่ือง
เตือนความทรงจ าดีๆ ท่ีท่านมีใหก้บั Jeonju  ซ่ึงมีส่ิงของท่ีระลึกมากมายหลายประเภทใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ     

เท่ียง เมนูบาร์บีคิวไฟหรือบลูโกก ิ เป็นเน้ือหมูสไลดห์มกัซอสคนัจงัและเคร่ืองปรุงรส ผดัยา่งขลุกขลิกบนกะทะ 

บ่าย วนอุทยานจังหวัดแดดึงซาน  (Daedunsan Mountain) มีความสูงกวา่ 878 เมตร เป็นภูเขา 2 ลูกท่ีเอนเขา้หากนั จึงเรียก
ภูเขาแห่งน้ีวา่ “ ภูเขาจูบกนั “ และมีส่ิงท่ีน่าสนใจมากมาย เหมาะแก่การเดินชมธรรมชาติ โดยเฉพาะการมาเป็นคู่คู่  เพราะ
ตลอดเส้นทางการเดินขา้มสะพานความรัก เราจะได้ชมความงาม
ของหินท่ีมีรูปร่างและช่ือเรียกต่างๆ กนัไป ช่วงใบไมเ้ปล่ียนสี ชาว
เกาหลีนิยมมาเท่ียวกนัไม่แพภู้เขาส่ีฤดูโซรัคซาน   อีกทั้งทุกเดือนส่ี

ยงัเป็นจุดท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมมาเดินชมซากุระกนั  (ฟรี ! รวมค่า
ขึน้เคเบิล้คาร์ขึน้สู่จุดชมวิวของภูเขาแห่งนี ้ สงวนสิทธ์ิไม่
ทอนเงินคืนค่าบัตร กรณีหากสภาพอากาศไม่เอือ้อ านวย หรือ ปิดงดให้บริการจากสถานท่ี ) 

บ่ายบ่าย เดินทางเขา้เมืองหลวงกรุงโซล  ท่ีมีประชากรถึง 1 ใน 4 ของประเทศ  มีตึก 63 ชั้น ตึกท่ีสูงท่ีสุด  มีแม่น ้ าฮนัไหลผ่านใจกลาง
เมืองหลวงของกรุงโซล    

เยน็ เมนูหม้อไฟชาบูเห็ด คลา้ยการตม้รวมมิตรสุก้ีหมอ้ไฟ  ประกอบไปดว้ยเน้ือหมูสไลด ์ผกัและเห็ดและวุน้เสน้เกาหลี  

หลงัอาหารเยน็  สวนสนุกลอ็ตเต้เวลิด์ พาท่านปล่อยความแก่และเติมเต็มความสุขของท่านด้วยบัตร Magic Pass Ticket  ซ่ึง
ท่านสามารถเลือกเล่นเคร่ืองเล่นไดไ้ม่จ ากดัรอบ ท่ีดินแดนแห่งความสนุกหฤหรรษแ์ละไฮเทคเต็มรูปแบบท่ีสวนสนุกล็อตเต้
เวิลด์ (Lotte World Adventure) สวนสนุกในร่มท่ีใหญ่ท่ีสุดในเกาหลี สนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นหลากชนิดทั้งในร่มและ
กลางแจง้ เอ็ดเวนเจอร์กบัการผจญภยัต่างๆ เช่น Wild Wing, Wild Velley, Wild Jungle, The Adventure of Sindbad, The 
Conquistador, Flume Ride,The French Revolution, 
Jungle Adventure และ Pharaoh's Fury ผจญภยัใน
โลกของซินแบต สุดยอดความเสียวกับหอคอยไฮโดด
รอป โรงหนังสามมิติ  ไวก้ิง บอลลูน โอแดเซแฟนตาซี 
เป็นตน้ หรือจะขา้มสะพานไปยงัเกาะมหัศจรรย ์Magic 
Island ท่ีเต็มไปดว้ยเกาะแห่งการคน้หา ตั้ งอยู่ใจกลาง
ทะเลสาบ หรือจะนั่งรถรางไฟฟ้าชมความงามของสวน
สนุกทั้ งหมด  เกมส์การละเล่นต่างๆ  ร้านขายอาหาร
รูปแบบต่างๆ  ร้านขายของท่ีระลึกเฉพาะของสวนสนุก 
ค ่าคืนอันแสนโรแมนติกกับเพ่ือนหรือครอบครัวหรือ



หวานใจกบัความทรงจ าและความประทบัใจกบัขบวบพาเหรดโชว ์(ตามรอบจดัแสดงของทางสถานท่ี)  หรือ เยี่ยมชม
พพิธิภัณฑ์พืน้บ้านเกาหล ีLotte World Folk Museum จดัแสดงเร่ืองราวประวติัความเป็นมา วิถีชีวิต ศิลปวฒันธรรม 
ของชนชาติเกาหลี  ของชนชาติเกาหลีตั้งแต่ยคุหินมาสู่ยคุสมยั ทั้งแพค็แจ กายาซิลลา และคูรยอยคุราชวงศ์โครยอ  แต่ละยคุ
จะจดัแสดงไวใ้นแต่ละหอ้ง มรดกโลกในประเทศเกาหลีท่ีส าคญั พระราชวงัเคียงบก  รวมทั้งตลาดพ้ืนเมืองท่ีมีชีวิตจริงให้คุณ
ไดส้มัผสัการจบัจ่ายซ้ือของ ร้านทานขนม ร้านทานอาหาร ร้านขายของท่ีระลึกไวบ้ริการอีกดว้ย  

หลงัจบรายการท่องเท่ียว พาท่านเขา้เช็คอินท่ีพกั ณ Incheon Bliss, Seoul H Avenue, Seoul 

Haedamchae, Co-Op City, Galaxy  (3 ดาวเกาหลี) หรือเทียบเท่า 
 

DAY วนัทีส่ี่   กรุงโซล  เชำ้ กลำงวนั เยน็หรือค ่ำ 

4  x x - 

เชา้ อาหารเช้าแบบอเมริกนัเกาหลชุีด หรือ เซม ิที ่ห้องอาหารโรงแรม 

 ศูนย์ฮ๊อกเกต็นามู เพื่อนท่ีดีในการด าเนินชีวติ ! ตน้ไมฮ้อ๊กเก็ตนามูชนิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะ
และระดบัสูงเหนือน ้ าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพนัธ์ุฮ๊อกเก็ตน้ี...ชาวเกาหลี
รุ่นใหม่นิยมน ามารับประทานเพ่ือช่วยดูแลตบัใหส้ะอาดแขง็แรง ป้องกนัโรคตบั
แขง็ไม่ถูกท าลายจากการด่ืมแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหารและ

ยา      ศูนย์ผลติภัณฑ์ความงาม เคร่ืองส าอางเวชส าอาง  ให้ท่านเลือกซ้ือ
คอสเมติกหลากยี่ห้อคุณภาพท่ีผูห้ญิงชาวเกาหลีทั้ งสาวทั้ งไม่สาว ล้วนให้
ความส าคญักบัเร่ืองผิวหนา้ค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะในกลุ่มบ ารุงผิวพ้ืนฐาน Skin Care และฟังค าแนะน าการดูแลผิวพรรณ 

จากผูช้  านาญการ   พพิธิภัณฑ์สาหร่าย + แต่งชุดฮันบก   เป็นท่ีสถานท่ีท่ีจดัแสดงขบวนการและขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่ตน้
น ้ าจนถึงปลายทางการผลิตออกมาเป็นสาหร่ายกินไดใ้นรูปแบบต่างๆ ใหเ้รารับประทานได ้ นอกจากน้ี เรายงัสามารถชิมและ
เลือกซ้ือสาหร่ายกลบัไปเป็นของฝากของทานเล่นได ้โดยมีรสต่างๆ อยา่งเช่น รถกุง้ รสหมู รถกิมจิ รถวาซาบิ ฯลฯ   จากนั้น
เชิญท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชาวเกาหลีโดยการแต่งกายชุดประจ าชาติต่างๆ (ชุดฮันบก) พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก เพ่ือไป
อวดคนทางบ้าน 

เท่ียง เมนูหมูย่าง คาลบี Pork KALBI อาหารพ้ืนเมืองเกาหลีป้ิงยา่งบนเตาท่ีเล่ืองช่ือและรู้จกักนัดีทัว่โลก 

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

ดิวตีฟ้รี (ปัจจุบนัเป็นท่ีนิยมมาก เพราะ ดิวตร้ีฟรีประเทศน้ี มีถึง 5 บริษทัแข่งขนักนั)  เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง ณ  ห้าง
ปลอดภาษีลอ๊ตเตห้รือชินเซเก  ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้แบรนด์เนมน าเขา้จากต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิด รวมทั้ง
สินคา้แบรนดเ์กาหลียอดนิยมท่ีชาวเกาหลี ชาวจีน และชาวญ่ีปุ่น    

เยน็ ย ่าเมียงดอง " ถนนแฟช่ันของเกาหลี "   อิสระชอ้ปป้ิงบริเวณเมียงดอง Myeongdong ถูกขนานนามวา่ " ถนนแฟชัน่
ของเกาหลี " แหล่งรวมความฮิปใหม่ ไม่ตกเทรน ! ราคาระดบักลางถึงสูงเม่ือเทียบกบัตลาดทงแดมุน ห้างบูติกหลากยี่ห้อ
ตั้งแต่แบรนด์เนมต่างชาติถึงเกาหลี ร้านเส้ือผา้มีสไตล์ห้องเล็กๆ  ร้าน Creative Lifestyle  ร้านรองเทา้ ร้านท าผม ร้าน
เคร่ืองประดบั ร้านคอสเมติก  ร้านกาแฟ ร้านไอศครีม ร้านขนม    

เยน็ อสิระอาหารเยน็เพ่ือความคุ้มค้าในการช้อปป้ิง !   



หลงัอาหารค ่า ภูเขานัมซาน  หอคอย N Tower  สายเคเบิล้ Love Rock Cable   พาท่านข้ึนภูเขานมัซาน Namsan – ภูเขาเพียงลูก
เดียวใจกลางเมืองหลวงและอิสระถ่ายรูปคู่หอคอย N Tower เป็น 1 ใน 17 
หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลก  สูงถึง 480 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเล สถานท่ี
ละครหนงัเกาหลีหรือหนงัไทยสไตลเ์กาหลีมาถ่ายท ากนั (ความเช่ือ: เตรียม
แม่กุญแจลูกกุญแจเพ่ือไปล็อคกุญแจคู่รัก ณ Love Rock Cable  ซ่ีงเช่ือกนั
ว่า ถา้ใครข้ึนมาคลอ้งกุญแจและโยนลูกกุญแจท้ิงไป คู่รัก คู่ครอบครัว คู่
เพ่ือน คู่พ่ีนอ้ง คู่มิตรนั้นจะมีความรักท่ีย ัง่ยนืหรือไม่มีใครมาพรากจากกนัได)้  (ค่าบัตรลิฟท์ขึน้สู่จุดชมวิวบนหอคอย  ไม่รวม
ไว้ในค่าทัวร์)  

หลงัจบรายการท่องเท่ียว พาท่านเขา้เช็คอินท่ีพกั ณ Incheon Bliss, Seoul H Avenue, Seoul 

Haedamchae, Co-Op City, Galaxy  (3 ดาวเกาหลี) หรือเทียบเท่า 
 

DAY วนัที่ห้า  กรุงโซล  - สนามบินนานาชาติอนิชอน – กรุงเทพฯ เชำ้ กลำงวนั เยน็หรือค ่ำ 

5  x x - 

เชา้ อาหารเช้าแบบอเมริกนัเกาหลชุีด หรือ เซม ิที ่ห้องอาหารโรงแรม 
เชา้ เยีย่มชมพระราชวงัชังดก-สมบติัแห่งชาติท่ีถูกจดทะเบียนเป็นมรดกทางวฒันธรรมของโลก ถูกกล่าวขานวา่เป็นพระราชวงั

แบบอย่างทางสถาปัตยกรรมและวฒันธรรมทางภูมิ
ประเทศท่ีสวยงามไร้ท่ีติในช่วงเวลาหลายร้อยปีท่ี
ผา่นมา โดยเฉพาะกษตัริยโ์กจอง ซ่ึงเป็นกษตัริยอ์งค์
สุดท้ายของราชวงศ์โชซอน ซ่ึงต่อมาทรงถูกบังคบั
ให้สละราชสมบัติโดยญ่ีปุ่นในปี ค.ศ. 1907 แต่
พระองคเ์องก็ทรงประทบัอยูท่ี่พระราชวงัแห่งน้ีจนส้ินพระชนมใ์นปี ค.ศ. 1919 (สวนลบับีวอน อุทยานพักผ่อนของเจ้าชายรัช
ทายาทในสมยัราชวงศ์โซซอน ซ่ึงไม่ได้รวมไว้ในค่าทัวร์ ด้วยข้อจ ากัดของเวลาท่องเท่ียว และ การส ารองรอบเข้า)   

 (ในวนัจนัทร์ ซ่ึงเป็นวนัหยดุประจ าสปัดาห์ของพระราชวงั ขอปรับเปล่ียนไปเป็นพระราชวงัเคียงบก หรือ พระราชวงัอ่ืนๆ 
นัง่รถผา่นถนนสายส าคญัท่ีมีการเปิดปิดเป็นเวลา-สถานท่ีตั้งท าเนียบและบลูเฮาทห์รือบา้นประจ าต าแหน่งประธานาธิบดี      

เยีย่ม ศูนย์โสมเกาหล ี ทุกท่านจะไดรู้้จกัสมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแห่งมวลสมุนไพร  เพราะเกาหลีใตเ้ป็นประเทศท่ีมี
การผลิตโสมเกาหลีท่ีมีคุณภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลก  ซ่ึงใครใครท่ีไดม้าเท่ียวก็จะช่ืนชอบหาซ้ือเป็นของฝากเพราะราคาท่ีถูก
วา่เมืองไทยและคุณประโยชน์นานัปการ เช่น ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบยอ่ยอาหารและปอด ช่วยท าให้จิตใจสงบ
และเพ่ิมพละก าลงัโดยส่วนรวม  สรรพคุณทางการแพทย ์ช่วยบ ารุงหวัใจ ป้องกนัโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทาง
เพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง    

เท่ียง เมนูเปิบพสิดาร-ไก่ตุ๋นโสม อาหารวงัในสมยัก่อน เช่ือกนัวา่บ ารุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตวั ในหมอ้ดินร้อน   

บ่าย (หากเวลาเอื้ออ านวย) ย ่าย่านอินซาดอง ได้ช่ือว่า  " ถนนแห่งแอนติค "  (Insadong) ชาวต่างชาติท่ีพ านกัใน
กรุงโซลให้ฉายาวา่ “ แมร่ีแอลล่ี “ หรือ ตรอกแมร่ี ท่านจะคน้พบความเก่าแก่ท่ีผสมอารยธรรมสมยัใหม่ในเมืองหลวง ร้าน
แกลอร่ี ร้านศิลปะพ้ืนเมือง ร้านขายวตัถุโบราณ  ร้านอาหารพ้ืนเมืองท่ีเล่ืองช่ือ  ร้านชาพ้ืนเมือง โบราณท่ีมีช่ือเสียง  ร้าน
สะสมแสตมป์  ร้านเซรามิค  ร้านไอศรีม  ร้านเคร่ืองส าอาง และโพจงัมาซาเกาหลี 

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 (ภาพอาหารท่ีแสดงใชเ้พือ่ประกอบความเขา้ใจ) 
ลิม้ลองบะหมี่หน้าด าจาจังเมียน   บะหม่ีหนำ้ด ำไดรั้บควำมนิยมในเกำหลีและเกือบทุกร้ำนอำหำรจีน
ในเกำหลี   หำกใครเป็นคอละครซ่ีร่ียเ์กำหลี จะเห็นวำ่ เมนูน้ียงัเป็นหน่ึงในเมนูประจ ำตวัของนำงเอกเกำหลี
อีกดว้ย (รองจำกตอ็กบกกี ขำ้วเหนียวตม้ซอสแดง)   ปกติท ำจำกเส้นโซเมียนหรือโซเมนท่ีท ำจำกแป้งสำลี
และไข่ มำท ำเสน้บะหม่ีร้อน จำจงัเมียนน้ีเป็นบะหม่ีแหง้คลุกดว้ยซอสด ำหวำนท ำจำกเตำ้เจ้ียวด ำมีลกัษณะ
ขน้ และในวนั Black Day ซ่ึงเป็นวนัท่ี 14 เมษำยนทุกปี จะเป็นวนัท่ีคนโสดไม่ไดรั้บขนมใดๆ (ช็อคโก
แลตหรือลูกอม) on Valentine 's Day (Feb 14) หรือ White Day (14 มีนำคม) เพรำะวำ่สีด ำ
ของซอสนั้นถือเป็น"ตรงขำ้ม"สีแดงสญัลกัษณ์ของควำมรัก   

 

ลิม้ลองเมนูแบบพื้นบ้าน “ ฮันชิ ”  เป็นอาหารชุดส าหรับของชาวเกาหลีสมยัราชวงศ์โซซอน มีคุณค่า
ทางสารอาหาร มีรสชาติและกล่ินท่ีเป็นเอกลกัษณ์ มีแคลลอร่ีต ่าโดยใชคุ้ณสมบติัของอาหารจานเด่ียวอยา่ง
เป็นประโยชน์ท่ีสุดตามฤดูกาลและทอ้งท่ี จึงใหคุ้ณค่าความลงตวัในรสชาติ มีกบัขา้วถว้ยเล็กๆ หลากหลาย
ชนิดและประเภทท่ีจดัเตรียมให้ไดเ้ลือกชิมและทานคู่กบัขา้วสวยหุง  ถือเป็นอาหารเพ่ือสุขภาพและอายท่ีุ
ยนืยาวเพราะครบคุณค่าทางโภชนาการ  

เมนูหมูย่าง คาลบี อาหารพ้ืนเมืองเกาหลีท่ีเล่ืองช่ือและรู้จกักนัดีทัว่โลก มีรสชาติออกหวาน นุ่มและกลม
กล่อม น าเน้ือหมูสตก็หรือหมูช้ินหมกัยา่งบนเตา และตดัเป็นช้ินพอค า ห่อทานกบัผกักาดเขียวแบบเม่ียงค า
ไทย  โดยใส่น ้ าจ้ิมเตา้เจ้ียว (เคร่ืองจ้ิมหมกั ท่ีช่วยชูรสอยา่งดี) ตามดว้ยขา้วสวยร้อนเล็กนอ้ย  อยา่ลืม ! ทาน
เคร่ืองเคียงต่างๆ เพ่ือความสมดุลในการทานแบบหยนิหยาง และ น ้ าซุปสาหร่ายเพ่ือการลา้งพิษ  

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 าเน้ือหมูสไลด ์ตม้รวมมิตรกบัผกัตามฤดู เห็ดเกาหลี วุน้เส้นหรือเส้นก๋วยเต๋ียว  ใบ
บีซูหอม ในหมอ้ไฟ  เสริฟพร้อมน ้ าจ้ิม ขา้วสวย และ เคร่ืองเคียงต่างๆ   

 

 

 



Price & Conditions JOURNEY Classic No.1 เกาหลี 5 วัน บนิเมษาถงึพฤษภา18 

ราคานีเ้ป็นราคาส าหรับนักท่องเทีย่วชาวไทยหรือผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน (นักท่องเทีย่วต่างประเทศ โปรดเช็ค) 

จ ำนวนวนั รำคำเร่ิม (บำท) เดินทำง สำยกำรบิน กรุ๊ปคณะ ปกติ 

   5 วนั 15,900 เมษายนถงึพฤษภาคม18 Budget Airlines 25-31 ท่ำนต่อคณะ 
 

 เดินทำงขั้นต ่ำปกติ  25  ท่ำนผูใ้หญ่ (ท่ีนัง่จ ำกดั จองและจ่ำยก่อนไดสิ้ทธิก่อน จองหลงั อำจตอ้งเพ่ิมค่ำตัว๋)  
 หำกต ่ำกว่ำก ำหนด อำจจะไม่มีหวัหนำ้ทวัรและอำจตอ้งมีกำรเปล่ียนแปลงรำคำ  หำกผูเ้ดินทำงทุกท่ำนยินดีท่ีจะช ำระค่ำบริกำรเพ่ิม

เพ่ือใหค้ณะเดินทำงได ้ทำงเรำยินดีท่ีจะประสำนงำนในกำรเดินทำงตำมควำมประสงค์ 
 สงวนสิทธ์ิในกำรปรับเปล่ียนรำคำเพ่ิม หำกมีกำรปรับข้ึนของภำษีน ้ำมนัหรือภำษีใดๆ จำกสำยกำรบิน คิดอตัรำ ณ วนัท่ี 31/01/18 
 สงวนสิทธิในเร่ืองเท่ียวบินและตำรำงบิน  รำคำ และ รำยกำร เปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนได ้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 

ในกรณีทีไม่ใชต้ัว๋กรุป๊แตต่อ้งการจอยทวัร ์คิดทา่นละ 8,900 บาท (ยกเวน้วนัหยุด) 

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) เพื่อยื่น 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  เมษายน 2018 (ท่ีน่ังจ ำกัดในแต่ละวนั จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 

เช็คอนิ วนัออกเดนิทาง วนัเดนิทางกลบั 
ราคา/ท่าน
(บาท) 

ห้องเดีย่ว+ หมายเหตุ 

วนัพฤหสั 05 เมษายน 18 09 เมษายน 18 17,900 5,900  

วนัเสาร์ 07 เมษายน 18 11 เมษายน 18 17,900 5,900  

วนัพฤหสั 12 เมษายน 18 16 เมษายน 18 26,900 5,900 เทศกำลวนัสงกรำนต ์

วนัเสาร์ 14 เมษายน 18 18 เมษายน 18 16,900 5,900 รำคำพิเศษ 

วนัพฤหสั 19 เมษายน 18 23 เมษายน 18 17,900 5,900  

วนัเสาร์ 21 เมษายน 18 25 เมษายน 18 16,900 5,900 รำคำพิเศษ 

วนัพฤหสั 26 เมษายน 18 30 เมษายน 18 17,900 5,900  

วนัเสาร์ 28 เมษายน 18 02 พฤษภาคม 18 16,900 5,900 รำคำพิเศษ 
 

Departure  พฤษภาคม 2018 (ท่ีน่ังจ ำกัดในแต่ละวนั จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 

เช็คอนิ วนัออกเดนิทาง วนัเดนิทางกลบั 
ราคา/ท่าน
(บาท) 

ห้องเดีย่ว+ หมายเหตุ 

วนัพฤหสั 03 พฤษภาคม 18 07 พฤษภาคม 18 16,900 5,900  

วนัเสาร์ 05 พฤษภาคม 18 09 พฤษภาคม 18 16,900 5,900  

วนัพฤหสั 10 พฤษภาคม 18 14 พฤษภาคม 18 16,900 5,900  

วนัเสาร์ 12 พฤษภาคม 18 16 พฤษภาคม 18 16,900 5,900  

วนัพฤหสั 17 พฤษภาคม 18 21 พฤษภาคม 18 16,900 5,900  

วนัเสาร์ 19 พฤษภาคม 18 23 พฤษภาคม 18 15,900 5,900 รำคำพิเศษ 

วนัพฤหสั 24 พฤษภาคม 18 28 พฤษภาคม 18 16,900 5,900  

วนัเสาร์ 26 พฤษภาคม 18 30 พฤษภาคม 18 15,900 5,900 รำคำพิเศษ 

วนัพฤหสั 31 พฤษภาคม 18 04 มิถุนายน 18 16,900 5,900  
 

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  รูปแบบหอ้งพกัของโรงแรมจะแตกต่ำงกนั และอำจมีสไตลก์ำรตกแต่งทุกห้อง
ไม่เหมือนกนั ห้องพกัเด่ียว (Single เตียงเล็กมำตรำฐำน 1 เตียง) ห้องคู่ (Twin เตียงเล็กมำตรำฐำน 2 เตียง / Double เตียงใหญ่
มำตรำฐำน 1 เตียง)  และห้องพกัแบบ  3 ท่ำน  (Family Room 1 เตียงใหญ่+1เตียงเล็ก) ห้องพกัอำจจะไม่ติดกนั ห้องมีขนำด
กะทดัรัด มีหรือไม่มีอ่ำงอำบน ้ ำ มีส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกครบ น ้ำด่ืมฟรีอยูใ่นหอ้งพกัจะมี 1 หรือ 2 ขวด ส่วนน ้ ำแร่ยีห่อ้และมินิบำร์
ในโรงแรมรำคำจะสูงกวำ่ปกติ  อำจมีบริกำรกำตม้น ้ ำ+ชำกำแฟฟรี ช่วงกำรจดังำนระดบัเมือง ระดบัประเทศ ระดบันำนำชำติ เช่น 
Trade Fair, Convention, Festival, Conference, Expo เป็นตน้ เป็นผลใหร้ำคำโรงแรมสูงข้ึนมำกและห้องพกัในเมืองเต็ม  ผูจ้ดั
ขอสงวนสิทธิในกำรจดัท่ีพกัตำมควำมเหมำะสม 
เมนอูาหารทวัร ์ โดยปกติทำงผูจ้ดัจะหลีกเล่ียงอำหำรประเภทเน้ือววัเพ่ือส่วนรวม จะบริกำรเป็นหมูหรือไก่หรือม้ือพิเศษตำม
รำยกำร โดยส่วนมำกอำหำรทวัร์มกัจะเป็นอำหำรทำนเพ่ือโภชนำกำรและสุขภำพ จะไม่ออกรสจดั แบบอำหำรทอ้งถ่ิน เช่น หมู
ยำ่งเกำหลี ไก่ตุ๋นโสม เกำหลีมีวฒันธรรมในกำรรับประทำนอำหำร ซ่ึงจะนิยมอำหำรชนิดเดียว มกัจะเป็นกำรทำนแบบแบ่งปัน คือ 
1 ชุดต่อ 4 ท่ำน และมีเคร่ืองเคียงแบบต่ำงๆ พร้อมขำ้วสวย     กำรน ำเคร่ืองด่ืมทั้งประเภทแอลกอฮอลแ์ละไม่แอลกอฮอลเ์ขำ้ไปใน
ร้ำนอำหำร ทำงร้ำนอำจจะเก็บค่ำบริกำร หรือ ค่ำเปิดขวดเสมอ      ส ำหรับท่ำนท่ีมีขอ้จ ำกดัทำงดำ้นอำหำรหรือศำสนำ ท่ำนอำจ
ตอ้งช ำระเพ่ิมเติม หรือ เตรียมอำหำรส่วนตวัไป ระหวำ่งม้ืออำหำร กรุณำรอจนกว่ำทำงร้ำนอำหำรเสิร์ฟอำหำรส ำหรับกรุ๊ปให้
เรียบร้อยก่อน จึงจะท ำอำหำรพิเศษเสิร์ฟใหท่้ำนไดใ้นภำยหลงั     เมนูอำหำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ข้ึนอยู่
กบัสถำนกำรณ์   เช่น เวลำออกหรือเวลำถึงของเท่ียวบินแต่ละสำยกำรบิน  กำรจำรจรบนทอ้งถนน  วนัเวลำเปิดปิดของร้ำนอำหำร  
หรือดว้ยสำเหตุต่ำงๆ  ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง   
ในกรณีท่ีเกิดเหตใุดๆ จนท าให้คณะทัวรไ์ม่สามารถออกเดินทางได้   เช่น มีลูกคำ้กลุ่มใหญ่ยกเลิกกำรเดินทำง
กะทนัหนั ทำงสำยกำรบินเรียกท่ีนัง่คืนดว้ยเหตุผลของสำยกำรบิน ฯลฯ ทำงผูจ้ดัจะพยำยำมหำโปรแกรมอ่ืนในรำคำและช่วงเวลำ
ใกลเ้คียงกันทดแทน ขอให้ลูกค้ำตระหนักดีว่ำเหตุกำรณ์ดังกล่ำวถือเป็นเหตุสุดวิสัยและเช่ือมัน่ว่ำผูจ้ ั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 วอนท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ (ค่าบริการของคนขบัรถ+ไกด+์หวัหนา้ทวัร์) 
เง่ือนไขใน
การจอง   

มดัจ าท่านละ 5,000 บาทต่อท่าน หรือ ช่วงเทศกาล High Season หรือ

เท่ียวบินเหมาล า  มดัจ าท่านละ 10,000 บาทต่อท่าน  โดยปกติจะตอ้งด าเนินการโอน

เงินภายใน 1-2 วนันบัจากวนัท่ีท าการจองและสง่ใบเรยีกเก็บเงิน และช ำระส่วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทำงอยำ่งนอ้ย 30 
วนัก่อนเดินทำง หรือ 45 วนัล่วงหนำ้ในช่วงเทศกำล High Season (เทศกำลปีใหม่ เทศกำลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษำยน วนั
แรงงำน วนัฉัตรมงคล  วนัหยดุส ำคญัทำงศำสนำ ตลอดเดือนตุลำคม ตลอดเดือนธันวำคม)  หำกไม่ช ำระมัดจ ำตำมก ำหนด ขอ
อนุญำตตัดท่ีน่ังให้ลกูค้ำท่ำนอ่ืนท่ีรออยู่   กำรช ำระไม่ครบ ทำงผูจ้ดัถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยไม่มีเง่ือนไข หรือเช็คธนำคำร
ถูกระงบักำรจ่ำยไม่ว่ำดว้ยสำเหตุใดใด ผูจ้ ัดมีสิทธิยกเลิกกำรจัดหรือยกเลิกกำรเดินทำงและขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินตำม
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 ีจะไม่มกีำรคืนเงินมัดจ ำหรือค่ำบริกำร
ท้ังหมดไม่ว่ำกรณีใดใด) โดยเฉพำะช่วงเทศกำล High Season หรือ ฤดูกำลท่องเท่ียวของเกำหล ี   
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
ภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาการเดินทางได ้     ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าชา้หรือการเปล่ียนแปลงเวลาของเท่ียวบิน
หรือการเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง 
ตัว๋สายการบินไม่สามารถระบท่ีุนัง่ ซ้ือแบบใชวิ้ธี RANDOM คือส ุ่มเลือกท่ีโดยระบบสายการบิน   กำรจดัท่ีนั่งบนเคร่ืองบิน 
เป็นไปโดยสำยกำรบินเป็นผูก้  ำหนด ทำงผูจ้ดัไม่สำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได ้แต่จะท าการ Request ใหไ้ดเ้ท่านั้น    

การเช็คอินตัว๋เดินทางท่ีเคาเตอรส์ายการบิน  เง่ือนไข 

 เคำน์เตอร์เช็คอินจะเปิดใหบ้ริกำรก่อนเวลำเคร่ืองออกสำม (3) ชัว่โมง เคำน์เตอร์ จะปิดใหบ้ริกำรก่อนเวลำออกเดินทำง  (90) นำที  ผูโ้ดยสำร
จ ำเป็นตอ้งด ำเนินกำรใหเ้รียบร้อยภำยในระยะเวลำท่ีไดร้ะบุไว ้ทั้งน้ีไม่วำ่ในกรณีใดๆ  สำยกำรบินสงวนสิทธิในกำรปฏิเสธกำรเดินทำง โดย
ไม่มีกำรคืนเงินค่ำ 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 
 หำกสำยกำรบินเห็นควรว่ำไม่สมควรแก่กำรเดินทำงเน่ืองจำกอำกำรเมำสุรำหรือมีลกัษณะอำกำรท่ีเป็นอนัตรำยอย่ำงเห็นไดช้ดัในทำง

กำรแพทย ์และ/หรือ  หำกสำยกำรบินเห็นควรวำ่ไม่เหมำะสมในกำรเดินทำงโดยเหตุผลทำงกำรแพทย ์หรือเง่ือนไขทำงกำรแพทยข์องท่ำน
อำจก่อใหเ้กิดอนัตรำยต่อสุขภำพแก่ผูโ้ดยสำรอ่ืน 

 

เน่ืองจากการเดินทางนัน้เต็มไปดว้ย

ความเสี่ยง และควำมรับผิดชอบของทำง
สำยกำรบินท่ีมีต่อผูโ้ดยสำรนั้นมีจ ำกดั ดงันั้น
จึงแนะน ำให้ซ้ือประกันภยักำรเดินทำงและ
สุขภำพเพ่ิมเติม ท่ำนสำมำรถเลือกซ้ือควำม
คุม้ครองตำมท่ีท่ำนตอ้งกำร โดยเฉพำะกรณี 
เกิดเหตุเจ็บป่วยจะมีควำมสำมำรถในกำรจ่ำย
ค่ำรักษำได ้เน่ืองจำกหำกเกิดเหตุดงักล่ำวข้ึน
ในต่ำงประเทศ เช่น ประเทศเกำหลีใต ้จะมี
ค่ำใชจ่้ำยท่ีสูงมำก  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขอ้ตกลงและเง่ือนไขการเดินทางท่องเที่ยวกบัเรา 

 จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ท่ีประสงคจ์ะไปท่องเท่ียวตามรายการของทวัรทุ์กวนัเท่าน้ัน  หากท่านไม่สามารถร่วมทวัรทุ์กวนั แค่สมคัรมาร่วมทวัร์

เพียงเพื่อการใชต้ัว๋เคร่ืองบินและท่ีพกัในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏว่าท่านไม่รวมทวัร์ในบางวนั ทางบริษัทจะคิดค่า

ด าเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USDต่อท่าน  (ก่อนซ้ือทัวร์ จะตอ้งแจง้ความประสงคท่ี์เป็นจริง 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 

 ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรบัผิดชอบคา่เสียหายท่ีเกิดกบัชีวิต ร่างกาย 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 ากดัความรบัผิดชอบของแต่ละสายการบิน )  บริษัทขนส่ง  รถโดยสาร  เรือบริการ หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ  ท่ีจะ

ส่งผลท าใหเ้สียเวลาหรือยกเลิกรายการท่องเท่ียวทวัรบ์างรายการหรือทั้งหมด  ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกรอ้งค่าเสียหาย ไม่วา่ในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

ทั้งคา่เสียเวลา  คา่เสียโอกาส คา่เสียความรูสึ้ก และคา่ใชจ้่ายท่ีบริษัทจ่ายไปแลว้ เป็นตน้   ขอใหท้ราบวา่  ผูจ้ดัจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะ

ประสานงานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้ แต่จะไมคื่นเงิน  

 มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมมี่สิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของผูจ้ดัก ากบั  

 ผูจ้ดัจะไมร่บัผิดชอบและไมส่ามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการช าระค่าทวัรใ์นลกัษณะเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ เช่น ไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร

เดินทางไมถู่กตอ้ง การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ   ไมร่บัประทานอาหารบางมื้ อ ไมเ่ท่ียวบางรายการ เป็นตน้ 

 ขอความรว่มมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทางหากผูจ้ดัหรือตวัแทนของประเทศท่ีท่านไดเ้ดินทางมา เดินทางไปสู่ หรือเดินทางผ่าน  เห็นวา่

ผูโ้ดยสารประพฤติตนท่ีอาจก่อใหเ้กิดอันตรายต่อผูเ้ดินทางอ่ืนๆ หรือทรพัยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบัติหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ี (ตัว แทน) หรือไม่

ปฏิบติัตามค าช้ีแจงของเจา้หน้าท่ี (ตัวแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือป้องกนัไม่ใหค้วามประพฤติดังกล่าวด าเนินต่อ ไป ซ่ึง

รวมไปถึงการยบัยั้ง และปฏิเสธใหบ้ริการ 

 การชอ้ปป้ิงการเลือกซ้ือของนักท่องเท่ียว เป็นส่วนหน่ึงของการท่องเท่ียว โดยเฉพาะการท่องเท่ียวประเทศเกาหลีใต ้ซ่ึงเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีคนไทย

ช่ืนชอบ   โปรแกรมทวัรอ์าจจะมีการรายการพาไปชอ้ปป้ิงยงัสถานท่ีต่างๆ โดยการเลือกซ้ือของทุกอย่างเป็นเร่ืองการตดัสินใจส่วนตวัเสมอ   และ 

ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบทุกการซ้ือของท่าน 

 กระเป๋าลูกคา้ตอ้งยอมรบัในความเส่ียงของกระเป๋าทุกใบของตวัเอง (ท่านสามารถเลือกซ้ือประกนัเพ่ิม เก่ียวกบัสมัภาระกระเป๋า เพราะสายการบิน

มีก าหนดการจ ากดัความรบัผิดชอบต่อสมัภาระ)  ทางทวัรจ์ะไมร่บัผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าชา้ อุบติัเหตุ ท่ีเกิดจากกรณีใดๆ ทั้งส้ิน  ซ่ึง

ลูกคา้ตอ้งเขา้ใจว่า โดยปกติทุกฝ่าย เช่น คนขบัรถ  มคัคุเทศก ์หรือ หวัหน้าทัวร์  ถึงแมจ้ะพยายามในการดูแลและระวงัเร่ืองสัมภาระกระเป๋า

เดินทางลูกคา้ 

ผูร้ว่มเดนิทางตกลงปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการเดนิทางน้ีทกุประการและในกรณีมีขอ้พิพาท ใหถ้ือค าตดัสินของผูจ้ดัเป็นท่ีส้ินสุด 

 


