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เส้นทางสวิสเซอร์สวิตเซอร์แลนดเ์กาหลี รถไฟสายโรแมนติค ถนนคาเฟ่ ภูเขาส่ีฤดูโซรัค เอเวอร์แลนด ์

ช่วงฤดูใบไมร่้วง เวลาความสุขโรแมนติก ใบไมเ้ปลี่ยนสีเป็นสีแดงเพลิงหรือเหลอืงทอง ระหวา่งตุลาคมถึงพฤสจิกายน* 
*การเปลี่ยนสีของใบไมใ้นฤดูใบไมร่้วง เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ตามช่วงเวลาไม่ก่ีสัปดาห์ในฤดูใบไมร่้วง 

โปรแกรม B E A U T I F U L   K O R E A  เกาหลี 5 วนั 3 คืน  ราคาเร่ิม (บาท) 14,900 

เดินทาง กนัยายน-พฤศจิกายน 2563 สายการบิน BUDGET AIRLINE กรุ๊ปคณะ 20-30 ท่านต่อคณะ 

ที่พกั จดัห้องพกั 1 คืน #จงัหวดัคงัวนัโด +  พกั 2 คืน #กรุงโซลหรือเมืองอินชอน ระดบั  3 ดาวเกาหล ี

รถโคช บริการดว้ยรถซ่ึงมีขนาดของรถจะเป็นไปตามจ านวนของผูโ้ดยสาร ปกต ิ25 หรือ 30 หรือ 40 หรือ 45 ที่นัง่   

อาหาร 
อาหารเช้า@โรงแรม 3 มื้อ อาหารกลางวนัและค ่า@ห้องอาหาร 6 มื้อ  เมนูหลากหลาย #หมอ้ไฟชาบู  #บาร์บีคิวหมู
ไฟ  #ไก่ตุ๋นโสม #หมูยา่งคาลบี #ชุดคงันึงชุนดูบู #BBQบุฟเฟ่ตไ์ม่อั้น  ฟรี ! น ำ้แร่ด่ืมบนรถวันละ 1 ขวด 

 

วนัแรก (-)  
วนัท่ีสอง (-.L.D)    

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต ้ – เรียนรู้วฒันธรรมการท าคิมบบั (ขา้วห่อสาหร่าย) + 
แต่งชุดฮนับกแชะถ่ายภาพ – ฉลองเทศกาลดอกไมบ้าน #สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ฟรี ! บตัรเล่นเคร่ืองเล่นได้ไม่จ ากดัรอบ 
สวนสัตวเ์ปิด ชมขบวนพาเหรด   

วนัท่ีสาม 
(B.L.D) 

จงัหวดัคงัวนัโด – ภูเขาส่ีฤดูอุทยานแห่งชาติโซรัคซาน (สวิสเซอร์แลนด์เกาหลี)  ขอพรวดัดงัชินฮึงซา  และเดินเท่ียวในอุทยานแห่ง
น้ี – เมืองคังนึง (เมืองแห่งไม้สนและชายทะเล) - นั่งรถไฟสายโรแมนติกไปยงัสถานี Jeongdongjin ท่ีได้รับการบันทึกในกิน
เนสบุ๊คว่าเป็นสถานีรถไฟท่ีติดกบัชายทะเลมากท่ีสุดในโลก – ถนนสายกาแฟ Café’ แห่งแรกของเกาหลี– กรุงโซล –  ภูเขานมัซาน
หอคอย N Tower  สายเคเบ้ิล Love Rock Cable  

วนัท่ีส่ี 
(B.L.-) 

กรุงโซล – ศูนยน์ ้ ามนัสนเข็มแดง – ศูนยเ์คร่ืองส าอางเวชส าอาง – ย่านมหาลยัฮงแด Trick Art Museum และ คาเฟ่ 943 King’s 

Cross ท่ีแฟน Harry potter ตอ้งห้ามพลาด!  (ค่าบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์  ค่าขนม+เบเกอร์ร่ี+เคร่ืองด่ืม คาเฟ่ 943 ไม่ได้รวมไว้ในค่า
ทัวร์) – หมู่บา้นพ้ืนเมืองพูซอนฮนันกและย่านสามฟ้า - ดิวต้ีฟรี – ย่านเมียงดอง 
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วนัท่ีห้า 
(B.L) 

กรุงโซล – ศูนยฮ์๊อกเก็ตนามู – เยี่ยมชมพระราชวงัถ็อกซูคุง –  เดินเลาะถนนเลียบก าแพงหินสีน ้ าตาลเทาสวยงาม – ผ่านชมบลูเฮาส์– 
ศูนยโ์สมเกาหลี – แวะซ้ือของฝากท่ีศูนยร์วมของพ้ืนเมือง (ละลายเงินวอน) – สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ 

Itinerary   
โปรแกรม B E A U T I F U L   K O R E A  เกาหลี 5 วนั 3 คืน  ราคาเร่ิม (บาท) 14,900 

เดินทาง กนัยายน-พฤศจิกายน 2563 สายการบิน BUDGET AIRLINE กรุ๊ปคณะ 20-30 ท่านต่อคณะ 

โปรแกรมท่องเที่ยว  ภูเขาส่ีฤดูอุทยานแห่งชาติโซรัคซาน (สวิสเซอร์แลนด์เกาหลี)  ขอพรวดัดงัชินฮึงซา  และเดินเท่ียวในอุทยาน
แห่งน้ี – เมืองคงันึง (เมืองแห่งไมส้นและชายทะเล) – นัง่รถไฟสายโรแมนติกไปยงัสถานี Jeongdongjin ท่ีไดร้ับการบนัทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็น
สถานีรถไฟท่ีติดกบัชายทะเลมากท่ีสุดในโลก – ถนนสายกาแฟ Café’ แห่งแรกของเกาหลี – เรียนรู้วฒันธรรมการท าคิมบบั (ขา้วห่อสาหร่าย) + 
แต่งชุดฮนับกแชะถ่ายภาพ – ฉลองเทศกาลดอกไมบ้าน #สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ฟรี ! บตัรเล่นเคร่ืองเล่นไดไ้ม่จ ากดัรอบ สวนสัตวเ์ปิด ชมขบวน
พาเหรด  - กรุงโซล –  ภูเขานัมซานหอคอย N Tower  สายเคเบ้ิล Love Rock Cable – ศูนยเ์คร่ืองส าอางเวชส าอาง – ย่านมหาลยัฮงแด Trick Art 

Museum และ คาเฟ่ 943 King’s Cross ท่ีแฟน Harry potter ตอ้งห้ามพลาด! – หมู่บา้นพ้ืนเมืองพูซอนฮนันกและย่านสามฟ้า – ย่านเมียงดอง – 
พระราชวงัถ็อกซูคุง –  เดินเลาะถนนเลียบก าแพงหินสีน ้าตาลเทาสวยงาม  

ช่วงฤดูใบไมร่้วง เวลาความสุขโรแมนติก ใบไมเ้ปลี่ยนสีเป็นสีแดงเพลิงหรือเหลอืงทอง ระหวา่งตุลาคมถึงพฤสจิกายน* 
*การเปลี่ยนสีของใบไมใ้นฤดูใบไมร่้วง เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ตามช่วงเวลาไม่ก่ีสัปดาห์ในฤดูใบไมร่้วง 

สายการบิน BKK-ICN เวลาออก เวลาถึง ICN-BKK เวลาออก เวลาถึง 
T’way (TW) TW102 0125 0845 TW101 2005 0025+1 
Jeju Air (7C) 7C2204 0100 0825 7C2203 1930 2345 

Eastar Jet (ZE) ZE512 2225 0620+1 ZE511 1705 2125 
Eastar Jet (ZE) ZE514 0240 1020 ZE513 2225 0140+1 
 (ขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตำรำงกำรบินของสำยกำรบินตำมที่ได้อนุมัติที่นั่งจ ำกัดในแต่ละวัน จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 

 

โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนงัสือเดินทาง ( Passport ) ของผูโ้ดยสาร ว่าจะตอ้งคงมีอายุเหลือ ณ วนัเดินทาง มากกว่า 6 เดือนขึ้นไป 
และหนงัสือเดินทางเหลือหนา้กระดาษเพียงพอให้เจา้หนา้ท่ีตรวจคนไดป้ระทบัตรา หนงัสือเดินทางอยู่ในสภาพท่ีดี (ไม่ช ารุด)  

DAY วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ    เชา้ กลางวนั ค ่า 

1 
เจา้หนา้ที่รอตอ้นรับดูแล มอบเอกสาร และอธิบายเพ่ิมเติม  (นดัหมายแต่ละคณะก่อนออก
เดินทาง 3 ชัว่โมงล่วงหนา้ก่อนเคร่ืองออก)   

- - - 

ค ่ำ หน้ำเคำน์เตอร์ สำยกำรบิน ใกล้ประตูทำงเข้ำ  

พร้อมกนัที่ชั้น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เช็คอินหมายเลข  F   Jeju Air (7C) หมายเลข   3-4 

พร้อมกนัที่ชั้น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เช็คอินหมายเลข  L   T’way   (TW) หมายเลข  5-6 

พร้อมกนัที่ชั้น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เช็คอินหมายเลข  M   Eastar Jet (ZE) หมายเลข  6-7 

การอนุญาตให้ท่านผ่านด่านตรวจคนออกนอกประเทศไทย และ ผ่านด่านตรวจคนเข้าประเทศเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว  เป็น
อ านาจของเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้ออกเมืองของประเทศไทยหรือประเทศเกาหลีในการพิจารณาและอนุญาตให้เดินทางออกจาก
ประเทศไทย หรือ ให้พ านกัอยูใ่นประเทศกาหลีใตเ้พื่อการท่องเที่ยว ทางผูจ้ดัไม่มีอ  านาจและไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได้ 

หากท่านต้องซ้ือบัตรโดยสารเคร่ืองบิน / รถทัวร์ / รถไฟ ภายในประเทศเพือ่ไปและกลับกรุงเทพฯ 
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กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสารประเภทที่สามารถเลื่อนวนัและเวลาเดินทางได ้
ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัปัญหาเที่ยวบินล่าชา้หรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง 

 

ขอ้แนะน า 
• หากท่านมีปัญหาเร่ืองอาหารกรุณาแจง้ทางผูจ้ดัทราบล่วงหนา้ 
• ห้ามน าผลไมแ้ละเน้ือสัตวทุ์กชนิดเขา้ประเทศเกาหลีใต ้หากพบจะตอ้งเสียค่าปรับ 
• เตรียมสัมภาระขนาดกลาง เน่ืองจากโรงแรมท่ีพกัในเกาหลีไม่มีบริกรช่วย (แนะน า ตลอดทริปจะตอ้งดูแลกระเป๋ายกขึ้นลงห้องดว้ยตวัท่าน

เอง เพ่ือป้องกนัหลายกรณีท่ีอาจเกิดขึ้นได)้   
• กระเป๋าทุกใบจะตอ้งฝากให้กบัทางเจา้หนา้ท่ีสายการบินดว้ยตวัท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภยัของสายการบิน 
• ทรัพยสิ์นมีค่าและแตกหักง่าย  เช่น เงิน อญัมณี  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ กลอ้งถ่ายรูป อุปกรณ์วีดีโอ เอกสารท่ีแลกเปลี่ยนเป็น

เงินได ้ เอกสารทางธุรกิจ หนงัสือเดินทาง เก็บติดตวัเสมอ 

• สนามบินสุวรรณภูมิ  “ ไม่มีการประกาศเรียกลูกคา้ขึ้นเคร่ือง ”  กรุณารอท่ีประตูขึ้นเคร่ืองอย่างนอ้ย 30 นาที ก่อนเวลาเคร่ืองออก 
• น าเส้ือแจ็คแก็ตติดตวัขึ้นเคร่ืองดว้ย เพราะอากาศอาจจะเยน็และเพ่ือการพกัผ่อนท่ีอบอุ่น  (ส าหรับ มือใหม่ หรือ คนกลวัวนัแรกๆ จะ jetlag 

หรืออาการเมาเวลาจากการเปลี่ยนโซนเวลาของโลก แนะน า :  นอนให้มากท่ีสุด หรือ ทานยาแก้เมา เพราะมีมีฤทธ์ิท าให้นอนหลบั ไม่ดื่ม
สุราหรือของมึนเมา และดื่มน ้ามากๆ) 

 

DAY วนัท่ีสอง  สนามบินนานาชาติอินชอน เกาหลีใต ้ - เมืองยงอิน - จงัหวดัคงัวนัโด เชา้ กลางวนั ค ่า 

2 เวลาที่เกาหลีใตเ้ร็วกว่าไทย 2 ชัว่โมง | เวลาบินประมาณ 5-6 ช.ม. - x x 

ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต ้โดยสายการบิน T’way (TW), Jeju Air (7C), Eastar Jet (ZE) 

มีบริการ Air Cafe จ  าหน่าย  อาหาร ของกิน เคร่ืองด่ืม ขนมคบเคี้ยว บนเคร่ืองบิน 
 (สายการบินไม่อนุญาตให้ผูโ้ดยสารน าอาหารขา้งนอกมารับประทานบนเคร่ือง) 

ICN Landing  ถึงสนามบินนานาชาติอินชอน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้   รถโค๊ชพาท่านขา้มทะเลตะวนัตกด้วย
สะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพ่ือความหวงัในการรวมชาติท่ียาวกว่า  4.42 กม.  มียอดโดมสูง 107 เมตร  ไปยงัจุดหมายปลายทางการ

ท่องเท่ียวของวนัน้ี  เพื่อให้รายการท่องเที่ยวเป็นไปตามก าหนดการ  ทางคณะทวัร์จะออกเดินทางจากสนามบินหลงัเวลาเคร่ืองลง
ประมาณ 1.30 ชั่วโมง ท่านที่ติดสัมภาษณ์ที่ด่านตรวจคนเขา้เมือง  หากท่านผ่านเขา้เมืองเรียบร้อย ท่านตอ้งเดินทางไปพบกบั
คณะทวัร์ดว้ยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทางผูจ้ดัได ้ 

 
อาหารกลางวนั 
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 เมนูหม้อไฟชำบูเห็ด อาหารพ้ืนเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตั้งแต่สมยัมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี  
หลงัอาหารกลางวนั 

เรียนรู้วิธีกำรท ำคิมบับ (ข้ำวห่อสำหร่ำย) อาหารง่ายๆท่ีคนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม แปลว่า สาหร่าย บบั แปลว่า ขา้ว จะเป็นแท่งยาวๆ 
แลว้เคา้ก็จะหั่นเป็นช้ินๆพอดีค า จิ้มกะซีอิ้วคงัจงัเกาหลีหรือวาซาบิก็ได้ ขอเชิญชวนท่ำนแต่งชุดพื้นเมืองเกำหลี “ ฮันบก “ พร้อมพร้อต
ต่างๆ เพ่ือ ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบัฉากเกาหลีเก๋ไก๋กบัท่าแอคต้ิงตามไอเดีย  ให้ท่านไดถ้่ายทอดความงามและความอ่อน ชอ้ยของวฒันธรรมเกาหลี 
เพราะ ฮนับก เป็นเคร่ืองแต่งกายประจ าชาติเกาหลีท่ีท่ีสวมใส่ในชีวิตประจ าวนัเป็นเวลาพนัปีมาแลว้   ก่อนท่ีวฒันธรรมการแต่งกายแบบตะวนัตก
จะได้เขา้มาในเกาหลี  แต่ในปัจจุบนัชุดประจ าชาติฮนับก จะใช้สวมเฉพาะในโอกาสพิเศษต่าง ๆ เช่น งานมงคลสมรส วนัขึ้นปีใหม่ วนัขอบคุณ
พระเจา้ 

 
#สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  เท่ียวเอเวอร์แลนด์ – Everland “ ดิสนีย์แลนด์เกาหลี ” สวนเปิดในหุบเขาท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของประเทศ มี 
Festival World จ ะป ร ะก อ บ ไป ด้ ว ย  Global Fair, American Adventure, Magic Land, European Adventure แล ะ  Equatorial 

Adventure และ Zootopia ท่านสามารถปล่อยความแก่และเติมเต็มความสุขของท่านดว้ยบตัร Special Pass Ticket สนุกสนานกบัเคร่ือง
เล่นต่างๆ  ซ่ึงท่านสามารถเลือกเล่นเคร่ืองเล่นได้ไม่จ ากดัรอบ  ไม่ว่าจะเป็นทีเอ็กเพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบดั ชาร์ป โรงหนงัสามมิติ บา้นผีสิง
หมุน ตีลงักาสองตลบ ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ท่ีน่ี ชมความน่ารัก ของหมีท่ีสามารถส่ือสารกบัคนขบัไดอ้ย่างดี  ครั้ งแรกของโลก 

!  เปิดโลกสวนสัตวเ์ปิดท่ี Lost Valley กบัรถบสัสะเท้ินน ้าสะเท้ินบก และอื่นๆ  นอกจากน้ีท่านยงัสามารถช้อปป้ิงในร้านคา้ของท่ีระลึก   ชม
เทศกาลดอกไมบ้าน ซ่ึงผลดัเปลี่ยนหมุนเวียนตามฤดูกาล  ฤดูร้อนจะเป็นดอกกุหลาบและดอกลิลลี่บาน ฤดูใบไมผ้ลิจะเป็นดอก
ทิวลิปบาน ฤดูใบไมร่้วงจะเป็นดอกเบญจมาศบาน  ขบวนพาเหรดตามวนัเวลา    

อาหารค ่า 

เมนูหมูย่างคาลบี #KALBI  อาหารพ้ืนเมืองเกาหลีป้ิงยา่งที่เลื่องช่ือและรู้จกักนัดีทัว่โลก 

หลงัจบรายการท่องเที่ยว   
พกัคงัวอนรีสอร์ท 1 คืน  เช็คอินที่พกั ณ โรงแรม  Hyundai Soo, Lake Ocean, I-Park Hotel & Resort หรือเทียบเท่า 
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พกัผ่อนกนัท่ีรีสอร์ท  หรือ เทียบเท่า  ห้องพกัค ่าคืนน้ี  อาจจะบริการแบบเตียง สไตล์ตะวนัตก หรือ แบบออนดอล (ออน คือ ความอบอุ่น ดอล คือ 
ก้อนหิน ห้องนอนแบบนอนบนพ้ืนสไตล์เกาหลี ชาวเกาหลีนิยมนอนหลบับนพ้ืนมากและจะน าผา้ปูท่ีนอนท่ีเรียกว่า “โย” และผา้ห่มท่ีเรียกว่า 
“อีบูล” พร้อมหมอนสุขภาพหรือหมอนตามชอบใจ เพียงสามช้ินเพ่ือการพกัผ่อนยามค ่า) 
 

DAY วนัท่ีสาม   อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน – เมอืงคงันึง - กรุงโซล เชา้ กลางวนั ค ่า 

3  x x x 

รับประทานอาหารเชา้ แบบอเมริกนัเกาหลีชุด หรือ เซมิ ท่ี ห้องอาหารโรงแรมรีสอร์ท 

 
อุทยำนแห่งชำติโซรัคซำน  เดินชมวนอุทยำนแห่งชำติโซรัคซำน #Soraksan  ถ่ายรูปคู่กบัอนุสาวรียห์มีเส้ียวพระจนัทร์  เดินชม
ความงามของวนอุทยานแห่งชาติภูเขาโซรัคท่ีได้ขึ้นช่ือว่าเป็นภูเขาส่ีฤดูภูเขาโซรัคหรือภูเขาหิมะตั้งอยู่ใจกลางภูเขาแทแบคซ่ึงทอดยาวไปถึง
เขาคึมคงัของประเทศเกาหลีเหนือมีเทือกเขา ป่าไม ้ หุบเขา สายน ้า ทะเลสาบ หินรูปร่างต่างๆ ท่ีสวยงามซ่ึงเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติท่ีหาดูไดย้าก
ย่ิง พร้อมนมสัการพระพุทธรูปปางสมาธิองค์มหึมาตั้งอยู่กลางแจง้สร้างขึ้นเพ่ือสวดออ้นวอนให้คาบสมุทรเกาหลีได้รวมเป็นหน่ึงเดียวกนั  และ 
เดินขา้มสะพานช าระจิตใจเพ่ือไปยงัวดัชินฮนัซาวดัเก่าแก่กว่าพนัปี สร้างในสมยัอาณาจกัรชิลล่า   และยงัมีระฆงัอนัเก่าแก่  1400 ปี ตั้งอยู่ภายใน   

(ค่าบัตรเคเบิ้ลคาร์ Cable Car  กระเช้าไฟฟ้าข้ึนสู่จุดชมวิวของอุทยาน ไม่ได้รวมในค่าทัวร์ ติดต่อสอบถามหัวหน้าทัวร์) 

พาท่านเดินทางไปยงัเมืองคงันึง (เมืองแห่งไมส้นและชายทะเล) หน่ึงในสถานที่จดัการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว 2018  และ
อีกจุดชมดอกซากุระหรือพอทกต สวยสะพร่ังอลงัการที่ติดอนัดบัของประเทศเกาหลี 

 

 
Photo from Wiki From Wikipedia and By Kabelleger / David Gubler (http://www.bahnbilder.ch) 

พาท่านเดินทางไปยงัจุดขึ้นรถไฟ  เพ่ือท่องเที่ยวชมวิวทะเลฝ่ังตะวนัออกของเกาหลี ไปยงัไปยงัสถานี Jeongdongjin Station 

ซ่ึงถูกบนัทึกใน Guinness Book of World Records ว่าเป็นสถานีท่ีมีเส้นทางรถไฟอยู่ติดทะเลมากท่ีสุดในโลก ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงไอเท็ม
ฮิตท่ีนักท่องเท่ียวให้ความนิยมมาใช้บริการเพ่ือชมวิวทะเล และได้ช่ือว่ามีทิวทศัน์ท่ีสุดแสนจะโรแมนติก (ฟรี บัตรรถไฟส าหรับทุกท่าน ! ขอ
สงวนสิทธิในการเลือกรอบเวลารถไฟและประเภทของรถไฟ) และยงัเป็นสถานท่ีท่ีชาวเกาหลีใตม้ารอชมพระอาทิตยโ์ผล่จากขอบฟ้าในวนัขึ้นปี
ใหม่อีกดว้ย  

อาหารกลางวนั...ลิ้มลองชิมเมนูดงัแห่งคงันึง 

เมนูชุดโต๊ะพ้ืนเมืองโซดังชุนดูบู ประกอบดว้ยหมอ้ไฟเตา้หู้สดทรงเคร่ืองพร้อมเคร่ืองเคียงต่างๆ ไม่ควรพลาด! ที่จะลิ้มลอง 
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หลงัอาหารกลางวนั 

 
พำท่ำนไปย่ำนถนนสำยกำแฟ Café’ แห่งแรกของเกำหลี  Gangneung Coffee Street สถานท่ีท่ีเราสามารถเพลิดเพลินกับ
เคร่ืองดื่มกาแฟหลากหลาย รวมถึงเคร่ืองดื่มท่ีดีท่ีสุด  ตลอดถนนท่ียาวประมาณ 500 ม. ไปตามชายหาดอนัมก จะอบอวลไปด้วยกลิ่นกาแฟ มี
ร้านกาแฟชิคๆ กว่า 30 ร้านท่ีรอให้เราได้ลิ้มลองกาแฟดีๆ สักถ้วย ไม่ว่าจะเป็นร้าน Coffee Cupper,  Hollys Coffee,  L.Bean, AM Bread and 
Coffee. Bossa Nova เป็นต้น ซ่ึงให้บริการกาแฟท่ีชงจากถัว่คัว่สดคาเฟ่ หลายแห่งมีบาริสต้าท่ีคัว่เม็ดถัว่และชงกาแฟแบบรินให้คอกาแฟตาม
ตอ้งการ กลิ่นอายและสีฟ้าของทะเลช่วยเพ่ิมรสชาติและความทรงจ าให้กบักาแฟบนถนนสายน้ี ถือเป็นสถานท่ีพิเศษท่ีแมแ้ต่เคร่ืองชงกาแฟแบบ
หยอดเหรียญก็มีรสชาติท่ียอดเยี่ยม   

เดินทางเขา้กรุงโซล ท่ีมีประชากรถึง 1 ใน 4 ของประเทศ  
มีตึก 63 ชั้น ตึกท่ีสูงท่ีสุดมีแม่น ้าฮนัไหลผ่านใจกลางเมืองหลวงของกรุงโซล 

 
พำท่ำนขึน้ภูเขำนัมซำน #Namsan – ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงและอิสระถ่ายรูปคู่หอคอย N Tower เป็น 1 ใน 

 17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก  สูงถึง 480 เมตรเหนือระดับน ้ าทะเล สถานท่ีละครหนังเกาหลีหรือหนังไทยสไตล์เกาหลีมาถ่ายท ากัน 
(ความเช่ือ: เตรียมแม่กุญ  แจลูกกุญแจเพ่ือไปล็อคกุญแจคู่รัก ณ Love Rock Cable  ซ่ีงเช่ือกนัว่า ถา้ใครขึ้นมาคลอ้งกุญแจและโยนลูกกุญแจท้ิงไป 
คู่รัก คู่ครอบครัว คู่เพ่ือน คู่พ่ีน้อง คู่มิตรนั้นจะมีความรักท่ีย ัง่ยืนหรือไม่มีใครมาพรากจากกนัได้)  (ค่าบัตรลิฟท์ขึน้สู่จุดชมวิวบนหอคอย  ไม่รวม
ไว้ในค่าทัวร์)     

อาหารค ่า 

บุฟเฟ่ต์อร่อยล า้ !!!  เมนูบาร์บีคิวป้ิงย่างคาลบีสไตล์เกาหลี  กบัหลากหลายสไตลข์องเน้ือหมูและเน้ือววั 

หลงัจบรายการท่องเที่ยว 
พาท่านเขา้เช็คอินที่พกั ณ โรงแรม Incheon Grand Palace, Seoul Galaxy, Bridge, Co.op City (3 ดาวเกาหลี) หรือเทียบเท่า 
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DAY วนัท่ีส่ี   กรุงโซล  เชา้ กลางวนั ค ่า 

4  x x - 

รับประทานอาหารเชา้ แบบอเมริกนัเกาหลีชุด หรือ เซมิ ท่ี ห้องอาหารโรงแรม 

 

ศูนย์น ้ำมันสนเข็มแดง ซ่ึงผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี  เพ่ือช่วยผูท่ี้มีปัญหาเร่ืองไขมนัอุดตนัในเส้นเลือดคลอเรสเตอรอลในเลือด
สูง ไขขอ้เส่ือม หรือ การไหลหมุนเวียนของเลือด  เป็นตน้ กว่าจะมาท าเป็นน ้ามนัสนสกดัได ้1 แคปซูล ตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 2.7 ก.ก.  
แนะน าให้ทุกท่านเลือกซ้ือเป็นของฝากสุขภาพเพ่ือตวัท่านเองและคนท่ีท่านรักหรือคนท่ีท่านเคารพ  เพราะเป็นสารอาหารธรรมชาติ ท่ีวิจยัจาก
โรงพยาบาลชั้นน าในเกาหลีแลว้ว่า ไม่มีผลขา้งเคียง 

#ศูนย์ผลิตภัณฑ์ควำมงำม เคร่ืองส ำอำงเวชส ำอำง ให้ท่านเลือกซ้ือคอสเมติกหลากย่ีห้อคุณภาพท่ีผูห้ญิงชาวเกาหลีทั้งสาวทั้งไม่สาว ลว้น
ให้ความส าคญักบัเร่ืองผิวหนา้ค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะในกลุ่มบ ารุงผิวพ้ืนฐาน Skin Care และฟังค าแนะน าการดูแลผิวพรรณ จากผูช้ านาญการ   

ย่ำนมหำลัยฮงแด แหล่งรวมร้านอาหารและร้านคาเฟ่ทีมน่ารักต่างๆ  ของวยัรุ่นชาวโสม มีสินคา้เส้ือผา้แฟชั่นแบรนด์เกาหลี, รองเทา้, 
กระเป๋า, เคร่ืองส าอาง, เคร่ืองประดบั, งานศิลป์, ซีดีเพลง-หนัง และโปสเตอร์ดาราท่ีก าลงัฮอตฮิต หลากหลาย ฯลฯ  บางครั้ งยงัมีบรรดาศิลปินเพ่ือ

ชีวิตเปิดแสดงดนตรีย่อยๆ ให้ฟังให้ชมอีกดว้ย ใครเป็นแฟนคลับแฮร่ี พอตเตอร์ อยำกถ่ำยรูปในโลกเวทมนต์ ไม่ตอ้งไปไกลถึงองักฤษ 
เพราะ คำเฟ่ 943 King’s Cross สไตล์แฮร่ี ที่ยกมำเอำใจแฟนคลับแฮร่ีพอตเตอร์ถึงย่ำนฮงแดเลย   ตวัร้านจะมีทั้งหมด 4 ชั้น มีมุม
ถ่ายรูปเก๋ ๆ และพร็อพต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นชุดคลุม หรือ ผา้พนัคอของทั้ง 4 บา้น พร้อมไมก้ายสิทธ์ิ ใครเคยวาดฝันไวว้่าอยากอยู่บา้นไหน ก็เลือกใส่

ได้ตามใจชอบ (ค่าขนม เบเกอร์ร่ี เคร่ืองด่ืม เร่ิมท่ี ประมาณ 4,000 วอนขึน้ไป) บริเวณไม่ไกลกนันัก ยงัเป็นที่ตั้งของ 3 พิพิธภัณฑ์สนุก  
TRICK ART MUSEUM, ICE MUSEUM,  LOVE MUSEUM  พิพิธภณัฑภ์าพวาดลวงตา รูปแบบ AR Museum โดยท่านจะไดส้นุกสนาน
กบัแอ็คชั่นท่าทางต่างๆ กบัภาพศิลปะผลงาน 100 กว่าภาพ   พิพิธภณัฑ์น ้ าแข็ง  เมืองน ้ าแข็งที่ไม่ใช่แค่น ้ าแข็งธรรมดา แต่ตระการตาจน
คุณอาจจะลืมหนาวไปเลยก็ ได้ !  ลองนึกถึงความรู้สึกเม่ือคุณก้าวเข้าไปในเมืองท่ีทุกอย่างท าจากน ้ าแข็งภายใต้ อุณหภูมิ  ลบ 4 องศา ! 

พิพิธภณัฑ์แห่งรัก ท่ีน าเสนอเร่ืองราวของความรักและเพศในรูปแบบศิลปะ (ผูท่ี้อายุต ่ากว่า 20 ปีไม่สามารถเขา้ชมได)้   (ค่าเข้าชม Trick Art 

Museum, Ice Museum, Love Museum ไม่ได้รวมไว้ในค่าทัวร์ ฝากไกด์ช่วยซื้อได้) 

อาหารกลางวนั 

 เมนูหมูไฟหรือบลูโกกิ  เป็นเน้ือหมูสไลดห์มกัซอสคนัจงัและเคร่ืองปรุงรส ผดัยา่งขลุกขลิกบนกะทะ 

หลงัอาหารกลางวนั 
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หมู่บ้ำนพื้นเมืองพซูอนฮันนก  ย่ำนสำมฟ้ำ ถนนเก๋ไก๋ซัมซองดองกิล  พาท่านเดินยอ้นเวลากลบัไปยงับริเวณท่ีตั้งของบา้นชนชั้นยางบาง
ของเกาหลีในราชวงศโ์ซซอน และยงัเป็นเขตพิเศษท่ีทางเทศบาลกรุงโซลอนุรักษไ์ว ้ โดยเราจะเรียกว่า “ พูชอน ฮนันก Bucheon Hanok Village 
“   ย่านท่ีบา้นสไตลฮ์นันกต่างๆ ของลูกหลานชาวยางบางอาศยัอยู่ หรือ ผูอ้นุรักษนิ์ยม หรือ เศรษฐีรุ่นใหม่ท่ีชอบกลิ่นอายความเก่าแก ่ ใกลก้นัยงั
เป็นย่านสามฟ้า (ภูเขา น ้า และคน)  คือ ถนนซัมซองดองกิล ท่ีทอดยาวจากพระราชวงัคยองบกกุง ไปจนถึงสวนสาธารณะซัมชองท่ีเต็มไปดว้ย
ตน้ไมแ้ละความร่มร่ืน ตลอดสองฝ่ังถนน รวมถึงในตรอกซอกซอยนั้น มีการออกแบบดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีเก๋ไก๋เรียงรายตลอดถนน   ตลอดจน
รู้สึกถึงกลิ่นอายของความกลมกลืนระหวา่งตะวนัตกและตะวนัออกผ่านร้านคา้ต่างๆ  เช่น พิพิธภณัฑแ์สดงงานศิลปะ  ร้านอาหาร ร้านคาเฟ่  ร้าน
กาแฟ ร้านแกลลอร่ี ร้านแอนติก ร้านงานศิลป์  ร้านCreative ร้านสินคา้แฟชัน่งานดีไซน์ท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์ของตวัเอง  รวมทั้งศูนย์
วฒันธรรมแฝงตวัอยู่ โดยมกัดดัแปลงอาคารเก่าฮนันกให้มีความสมยัใหม่โดยกลมกลืนระหว่างความเป็นฮนันกและโมเดิร์น 

 
ดิวตี้ฟรี (ปัจจุบนัเป็นท่ีนิยมมาก เพราะ ดิวต้ีฟรีประเทศน้ี มีถึง 5 บริษทัแข่งขนักนั)  เพลิดเพลินกบัการช้อปป้ิง ณ  ห้างปลอดภาษีล๊อตเตห้รือชิน
เซเก ให้ท่านได้เลือกซ้ือสินคา้แบรนด์เนมน าเขา้จากต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิด รวมทั้งสินคา้แบรนด์เกาหลียอดนิยมท่ีชาวเกาหลี ชาว
จีน และชาวญี่ปุ่น    อิสระเต็มอิ่ม  #เมียงดอง " ถนนแฟช่ันของเกำหลี "  อิสระช้อปป้ิงบริเวณเมียงดอง Myeongdong ถูกขนานนามว่า " 
ถนนแฟชั่นของเกาหลี "  มีห้างบูติกหลากย่ีห้อตั้งแต่แบรนด์เนมต่างชาติถึงเกาหลี ร้านเส้ือผา้มีสไตล์ห้องเล็กๆ  ร้าน Creative Lifestyle  ร้าน
รองเทา้ ร้านท าผม ร้านเคร่ืองประดบั ร้านคอสเมติก  ร้านกาแฟ ร้านไอศครีม ร้านขนม  ปัจจุบนัยงัเป็นแหล่งรวมร้านอาหารขายบนรถเข็น Food 
Truck ท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมส าหรับคนรุ่นใหม่  ไม่ว่าจะเป็นของคาว ของหวาน หลากรูปแบบ ให้เราเลือกตดัสินเอง ว่าร้านไหนเด็ด ร้านไหนโดนใจ 

*อิสระอาหารค ่า ณ ยา่นชอ้ปป้ิงเมียงดง เพ่ือความคุม้ค่าในการชอ้ปป้ิง* 
หลงัจบรายการท่องเที่ยว  พาท่านเดินทางกลบัที่พกั 

 

DAY วนัท่ีห้า  กรุงโซล  - สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ เชา้ กลางวนั ค ่า 

5  x x - 

รับประทานอาหารเชา้ แบบอเมริกนัเกาหลีชุด หรือ เซมิ ท่ี ห้องอาหารโรงแรม 
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เพ่ือนท่ีดีในการด าเนินชีวิต ! #ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนำมู ตน้ไมฮ้๊อกเก็ตนามูชนิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะและระดบัสูงเหนือ
น ้าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพนัธุ์ฮ๊อกเก็ตน้ี..ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามารับประทานเพ่ือช่วยดูแลตบัให้สะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็ง
ไม่ถูกท าลายจากการดื่มแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหารและยา 

#เยี่ยมชมพระรำชวังถ็อกซูคุง ซ่ึงมีส่ิงก่อสร้างท่ีน่าชมเป็นอนัมาก เช่น ประตูหลกัแทฮนัมุน (Daehangmun Gate) พระท่ีนัง่ชุงวาจอนและทอ้ง
พระโรง และซกโชจอน (Soekjojeon) อนัเป็นส่ิงก่อสร้างแบบตะวนัตกแห่งเดียวในบรรดาพระราชวงัต่างๆ ในเกาหลี ซกโชจอนแห่งน้ีเป็นท่ีตั้ง
ของพิพิธภณัฑพ์ระราชวงั (มีค่าใช้จ่ายเพ่ิม) ซ่ึงเป็นท่ีเก็บส่ิงของท่ีใชใ้นพระราชวงัในสมยัราชวงศโ์ชซอน 

พำท่ำนเดินเลำะถนนเลียบก ำแพง หินสีน ้าตาลเทาสวยงาม (Stonewall Street) ขา้งพระราชวงั  ท่ีขึ้นช่ือเร่ืองความสวยงามและโรแมนติกสาย
หน่ึงในกรุงโซล  สองขา้งทางของถนนแห่งน้ีจะเรียงรายไปด้วยตน้กิงโกะ (แปะก๊วย) ท่ีปลูกไวเ้ลียบไปกบัความโคง้ของเส้นถนน   ภายในถนน
แห่งน้ี ยงัเป็นท่ีตั้งของโรงละคร โบสถ ์พิพิธภณัฑศิ์ลปะ และรูปป้ัน 3 มิติ จางดอกแด (Jangdockdae) อยู่ตรงบริเวณลานน ้าพุหนา้พิพิธภณัฑศิ์ลปะ
แห่งกรุงโซล  ในช่วงใบไมร่้วง ถนนแห่งน้ีจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสะพรั่ง  นั่งรถผ่านถนนสายส าคัญเช่นถนนใจกลางเมือง “เซจองโนะ” และถนน
ท่ีมีการเปิดปิดเป็นเวลา-สถานท่ีตั้งท าเนียบและบลูเฮาท์หรือบ้านประจ าต าแหน่งประธานาธิบดี     

อาหารกลางวนั 

เมนูเปิบพิสดาร-ไก่ตุ๋นโสม อาหารวงัในสมยัก่อน เช่ือกนัว่าบ ารุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตวั ในหมอ้ดินร้อน 

หลงัอาหารกลางวนั 
ศูนย์โสมเกำหลี  ทุกท่านจะได้รู้จกัสมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแห่งมวลสมุนไพร  เพราะเกาหลีใตเ้ป็นประเทศท่ีมีการผลิตโสมเกาหลีท่ีมี
คุณภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลก  ซ่ึงใครใครท่ีไดม้าเท่ียวก็จะช่ืนชอบหาซ้ือเป็นของฝากเพราะราคาท่ีถูกว่าเมืองไทยและคุณประโยชน์นานปัการ 
เช่น ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยท าให้จิตใจสงบและเพ่ิมพละก าลงัโดยส่วนรวม  สรรพคุณทางการแพทย ์ช่วย
บ ารุงหัวใจ ป้องกนัโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทาง เพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง   

แวะซ้ือของฝำกติดไม้ติดมือที่ศูนย์รวมของพื้นเมือง (ละลำยเงินวอน)  ก่อนอ าลาเกาหลี  แวะซ้ือของฝากติดไม้ติดมือท่ีศูนย์รวมของ
พ้ืนเมือง (ละลายเงินวอน)  สาหร่ายหลากรูปแบบ หลากรสชาติ ขนมอร่อยต่างๆ ซีเรียลช็อคโก กาแฟ  ขนมโสม ชาโสม เคร่ืองส าอางโสม หมอน
สุขภาพ  กิมจิ  เป็บโปโร้ (ป๊อกก้ีเกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) ของใชใ้นบา้น ลูกบอลซักผา้  เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ของท่ีระลึก เป็นตน้  

เยน็.....ขึ้นอยูก่บัวนัและเวลาที่เดินทาง  เหินฟ้ากลบักรุงเทพฯ  
ออกเดินทางจากประเทศเกาหลีใต ้โดยสายการบิน T’way (TW), Jeju Air (7C), Eastar Jet (ZE) 

มีบริการ Air Cafe จ  าหน่าย  อาหาร เคร่ืองด่ืม และขนมคบเคี้ยวบนเคร่ืองบิน  
(สายการบินไม่อนุญาตให้ผูโ้ดยสารน าอาหารขา้งนอกมารับประทานบนเคร่ือง) 

ค ่า.....เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ 
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รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งได้รับการยืนยนัจากผูจ้ดัอีกครั้ งหน่ึง   สงวนสิทธิในเร่ืองเท่ียวบินและตารางบินสายการบิน ราคา และ รายการ 
เปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนได้  โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้  ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี เน่ืองจาก
เป็นการช าระค่าทวัร์ในลกัษณะเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ เช่น ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระท าท่ี
ส่อไปในทางผิดกฎหมาย  เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ   ไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่เท่ียวบางรายการ เป็นตน้ 

ขอบคุณท่ีมำของภำพดีดีจำกกำรท่องเท่ียวเกำหลี  www.visitkorea.co.kr ภำพท้ังหมดท่ีแสดงใช้เพ่ือประกอบควำมเข้ำใจ 
 

เมนูอาหารทัวร์ส าหรับคณะ (ภาพอาหารท่ีแสดงใชเ้พ่ือประกอบความเขา้ใจ) 
เมนูหม้อไฟชำบูเห็ด เสริฟเป็นชุด 4 ท่าน/โต๊ะ อาหารพ้ืนเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตั้งแต่สมัย
มองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี คลา้ยสุก้ีหมอ้ไฟ   โดยน าเน้ือหมูสไลด์ ตม้รวมมิตรกบัผกัตามฤดู เห็ด
เกาหลี วุน้เส้นหรือเส้นก๋วยเตี๋ยว  ใบบีซูหอม ในหมอ้ไฟ  เสริฟพร้อมน ้าจิ้ม ขา้วสวย และ เคร่ืองเคียงต่างๆ  

(เติมหมูไดไ้ม่อั้น) 

 

 
 

เมนูหมูย่ำงคำลบี เสริฟไม่อั้น ชุด 4 ท่าน/โต๊ะ อาหารพ้ืนเมืองเกาหลีท่ีเลื่องช่ือและรู้จกักนัดีทัว่โลก 
มีรสชาติออกหวาน นุ่มและกลมกล่อม น าเน้ือหมูสต็กหรือหมูช้ินหมกั ป้ิงย่างบนกะทะ และตดัเป็นช้ินพอ
ค า ห่อทานกบัผกักาดเขียวแบบเม่ียงค าไทย  โดยใส่น ้ าจิ้มเตา้เจี้ยว (เคร่ืองจิ้มหมกั ท่ีช่วยชูรสอย่างดี) ตาม
ดว้ยขา้วสวยร้อนเล็กนอ้ย  อย่าลืม ! ทานเคร่ืองเคียงต่างๆ เพ่ือความสมดุลในการทานแบบหยินหยาง   
เมนูชุดโต๊ะพื้นเมืองโซดังชุนดูบู เสริฟเป็นชุด ส าหรับ 4 ท่าน/โต๊ะ ท่ีชาวเกาหลีบอกว่า มนัอร่อย
เหาะ เพราะ เร่ืองราวตน้ก าเนิดของเตา้หู้สดโซดังท าด้วยน ้ าเกลือทะเลท่ีไม่ปนเป้ือนสารเคมีใดๆ มาตั้งแต่
สมยัราชวงศโ์ซซอน  อีกทั้งรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการสูง จึงท าให้ใครท่ีมาเท่ียวคงันึงตอ้งไม่พลาดท่ี
จะไปลิ้มลองเมนูหม้อไฟเต้าหู้สดทรงเคร่ือง พร้อมชุดเคร่ืองเคียงต่างๆ ณ หมู่บ้านโด่งดังด้านอาหาร

ประเภทเตา้หู้ท่ีท าสดกนัวนัต่อวนั พิเศษ ! ให้ท่านไดล้ิ้มลองหมูน่ึงโพซมัของโซดงั   
เมนูบำร์บีคิวไฟหรือบลูโกกิ  เสริฟเป็นชุดกะทะ ส าหรับ 4 ท่าน/โต๊ะ เป็นอาหารดั้งเดิมของ
คาบสมุทรเกาหลี ก่อนเมนูคาลบี โดยน าเน้ือหมูสไลด์หมกัซอสคนัจงัและเคร่ืองปรุงรสต่างๆ เม่ือน ามาปรุง
จะมีรสออกหวานนุ่ม  เวลาทาน น ามาผดัย่างขลุกขลิกกบัซุปบลูโกกิบนกะทะแบนพร้อมผกักะหล ่าและ
เส้นจนัทน์ โดยจะมีลักษณะออกเป็นแบบน ้าขน้ เพ่ือเป็นน ้าซุปไวค้ลุกคลิกทานกบัขา้ว เสริฟพร้อมขา้ว

สวยร้อนและเคร่ืองเคียงต่าง ๆ ประจ าวนัคู่โต๊ะ  (เติมหมูไดไ้ม่อั้น)  

บุฟเฟ่ต์อร่อยล ้ำ!!!  เมนูบำร์บีคิวป้ิงย่ำงสไตล์เกำหลี  กินไม่อั้น ส าหรับ 4 ท่าน/โต๊ะ   กับ
หลากหลายสไตลข์องเน้ือหมูและเน้ือววั กบัหลากหลายสไตลข์องเน้ือหมูและเน้ือววั (บางร้านอาจมีบริการ
เน้ือไก่ และปลาหมึก) ไม่ว่าจะเป็นแบบติดมัน แบบสันคอ แบบสามชั้น แบบหมกัเผ็ด แบบหมกัหวาน  
แบบสดไม่มีการหมกั แบบเบอร์เกอร์ เป็นตน้ มีบริการขา้วสวย  และเคร่ืองเคียงต่างๆ ให้ลิ้มลอง    
เมนูเปิบพิสดำร-ไก่ตุ๋นโสม  เสิร์ฟท่านละ 1 ตวั ในหมอ้ดินร้อน อาหารวงัในสมยัก่อน ตั้งแต่สมยั
ราชวงศโ์ซซอน เช่ือกนัว่าบ ารุงและเสริมสุขภาพ  โดยใชไ้ก่ท่ีมีอายุวยัรุ่น ภายในตวัไก่จะมีขา้วเหนียว ราก
โสม พุทราแดงและเคล็ดลบัในการตุ๋นเพ่ือให้รสชาติกลมกล่อม เน้ือไก่นุ่มและย่อย  เสริฟพร้อมเคร่ืองเคียง
คู่โต๊ะ  
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ราคาน้ีเป็นราคาส าหรับนกัท่องเที่ยวชาวไทยหรือผูถ้ือหนงัสือเดินทางไทยเท่านั้น (หนงัสือเดินทางต่างชาติ + เพ่ิม 3,000บาท) 
ราคาเด็กทารก (อายตุ ่ากว่า 24 เดือน ณ วนัที่เดินทางไปและวนัเดินทางกลบั) ราคาพิเศษ 5,500บาท* 

 *เด็กทารกสามารถเดินทางโดยนัง่บนหนา้ตกัของผูใ้หญ่ (คุณพ่อหรือคุณแม่) โดยอนุญาตให้เด็กทารกหน่ึงคนต่อผูใ้หญ่สองคนเท่านั้น และห้ามมิ
ให้น ารถเข็นเด็ก หรือท่ีนั่งส าหรับเด็กขึ้นบนเคร่ืองบิน จ านวนเด็กทารกต่อเท่ียวบินถูกจ ากดัไวเ้พ่ือความปลอดภยั และสายการบินสามารถปฏิเสธ
การน าเด็กทารกเดินทางไปกบัท่าน  ส่วนผูจ้ดั เราค านึงถึงความปลอดภยัและเพ่ือสร้างความสุขแก่คณะผูเ้ดินทาง  จดัห้องพกั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน+1เด็ก
ทารก   ทางทวัร์ไม่มีบริการอาหารเด็กทารก 

• เดินทางขั้นต ่าปกติ  20  ท่านผูใ้หญ ่(ที่นัง่จ  ากดั จองและจ่ายก่อนไดสิ้ทธิก่อน จองหลงั อาจตอ้งเพิ่มค่าตัว๋)  
• หากต ่ากว่าก าหนด อาจจะไม่มีหัวหนา้ทวัร์และอาจตอ้งมีการเปลี่ยนแปลงราคา  หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่ม

เพื่อให้คณะเดินทางได ้ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์ 
• สงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนราคาเพิ่ม หากมีการปรับขึ้นของภาษีน ้ามนัหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน คิดอตัรา ณ วนัที 27.03.20 
• สงวนสิทธิในเร่ืองเที่ยวบินและตารางบิน ราคา และ รายการ เปลี่ยนแปลงหรือสับเปลีย่นได ้ โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบลว่งหนา้ 

ในกรณีทีไม่ใชต้ัว๋กรุป๊แต่ตอ้งการจอยทวัร ์คิดท่านละ 7,900 บาท 

เด็ก 2-7 ปี :  หอ้งพกั = ผูใ้หญ ่2 + เด็ก 1 ไม่มีเตียง |  เด็ก 8-12 ปี  เตียงเสริมหรือหอ้งครอบครวั 

ผูทุ้พลภาพ/มีปัญหาดา้นสุขภาพหรืออยู่ในภาวะเจ็บป่วย ขอให้แจง้ผูจ้ดัก่อนซ้ือทวัร์ เพ่ือเช็คกบัทางสายการบินและผูใ้ห้บริการ  เพราะอาจไม่
อนุญาตให้ใชอุ้ปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ ขึ้นเคร่ืองบินได ้ เข่นน ้ายา เข็มฉีดยา เคร่ืองใชแ้บตเตอร่ี หรือ เคร่ืองหายใจ  
สตรีมีครรภ ์ขอให้แจง้ผูจ้ดัก่อนซ้ือทวัร์  เพ่ือเช็คกบัทางสายการบินและผูใ้ห้บริการ   โดยทัว่ไป 
-อายุครรภไ์ม่ถึง 27 สัปดาห์ : ตอ้งลงนามยินยอมในเอกสารจ ากดัขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน เม่ือท าการเช็คอินเพ่ือแสดงความ
ยินยอมไม่ท าการเรียกร้องใดๆ ต่อสายการบิน 
-อายุครรภใ์นช่วงสัปดาห์ท่ี 28 สัปดาห์ ถึง 34 สัปดาห์ : แสดงใบรับรองแพทย ์  ยืนยนัสัปดาห์ท่ีตั้งครรภแ์ละก ากบัวนัท่ีไม่เกินสามสิบ (30) วนั
นบัจากเท่ียวบินขาออกท่ีก าหนดหรือเท่ียวบินขาเขา้ท่ีก าหนด  และตอ้งลงนามยินยอมในเอกสารจ ากดัขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน  
เม่ือท าการเช็คอินเพ่ือแสดงความยินยอมไม่ท าการเรียกร้องใดๆ ต่อสายการบิน 
-อายุครรภต์ั้งแต่สัปดาห์ท่ี 35 ขึ้นไป: สายการบินปฏิเสธการให้บริการ 

ปกติผูจ้ดัจะส่งใบนัดหมายเตรียมตวัการเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างนอ้ยประมาณ  5-7 วัน  

ข้อมูลส ำหรับผู้เดินทำง 
1. หนังสือเดินทางประเทศไทยเล่มสีแดงทั่วไป หรือหนังสือเดินทางข้าราชการไทย ไม่ต้องยื่นขอวีซ่าก่อนออกเดินทาง ฟรีวีซ่าเดินทาง
ท่องเท่ียวในเกาหลีได้ 90 วนั   หมายเหตุ: ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีอายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยินยอมให้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบในการเดินทางอออกนอกประเทศไทย 
2. เตรียมหนงัสือเดินทางมีอายุมากกว่า 6 เดือน ณ วนัเดินทาง (ตอ้งมีหน้าว่างส าหรับประทบัตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม) หนังสือเดินทางอยู่ใน
สภาพท่ีดี (ไม่ช ารุด)  เพ่ือยื่น ณ ด่านตรวจคนเขา้เมือง   เน่ืองจากเคาเตอร์สายการบินหรือด่านตรวจคนเขา้เมืองอาจปฏิเสธการเดินทางของท่าน 
3. ค่าวีซ่า ส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าว หรือ ชาวต่างชาติ (บางประเทศ) ท่ีมี Visa และ Work Permit พ านักในประเทศไทย จะตอ้งจดัเตรียม
เอกสารเพ่ือยื่นการขอวีซ่า ตามท่ีสถานทูตเกาหลีก าหนด  ผูจ้ดัจะเป็นผูช่้วยด าเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยท่านาตอ้งช าระค่าใช้จ่ายวีซ่าและ
ค่าบริการต่างหาก (เจา้ของหนังสือเดินทางจะตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า) ท่านอาจจะตอ้งแสดงตวัตนท่ีสถานทูต  สิทธ์ิ
การออกวีซ่าขึ้นอยู่กบัสถานทูตเท่านั้น   
4. ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพ่ือใชใ้น
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การจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีมิไดส่้งหนา้ส าเนาหนงัสือเดินทาง (พร้อมทั้งหนา้เปลี่ยนช่ือนามสกุล ถา้มี) ให้กบัทางผูจ้ดั 
 

*** โปรพิเศษเฉพาะจอยหนา้ร้านเท่านั้น ตดักรุ๊ปส่วนตวั เพ่ิมค่าใชจ่้ายท่านละ 1,000-3,000 บาท *** 

Departure กันยำยน 2020 (ท่ีนั่งจ ำกัดในแต่ละวัน จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 
เช็คอิน วันออกเดินทำง วันเดินทำงกลับ รำคำ/ท่ำน(บำท) ห้องเดี่ยว+ หมำยเหตุ 

วนัพุธ 02 กนัยายน 20 06 กนัยายน 20 14,900 4,900  
วนัพฤหัส 03 กนัยายน 20 07 กนัยายน 20 14,900 4,900  

วนัพุธ 09 กนัยายน 20 13 กนัยายน 20 14,900 4,900  
วนัพฤหัส 10 กนัยายน 20 14 กนัยายน 20 14,900 4,900  
วนัพุธ 16 กนัยายน 20 20 กนัยายน 20 14,900 4,900  
วนัพฤหัส 17 กนัยายน 20 21 กนัยายน 20 14,900 4,900  
วนัพุธ 23 กนัยายน 20 27 กนัยายน 20 14,900 4,900  
วนัพฤหัส 24 กนัยายน 20 28 กนัยายน 20 14,900 4,900  
วนัพุธ 30 กนัยายน 20 04 ตุลาคม 20 14,900 4,900  

 

Departure ตุลำคม 2020 (ท่ีนั่งจ ำกัดในแต่ละวัน จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 
เช็คอิน วันออกเดินทำง วันเดินทำงกลับ รำคำ/ท่ำน(บำท) ห้องเดี่ยว+ หมำยเหตุ 

วนัพฤหัส 01 ตุลาคม 20 05 ตุลาคม 20 15,900 4,900 Hot Deal ! 
วนัพุธ 07 ตุลาคม 20 11 ตุลาคม 20 16,900 4,900  
วนัพฤหัส 08 ตุลาคม 20 12 ตุลาคม 20 16,900 4,900  
วนัศุกร์ 09 ตุลาคม 20 13 ตุลาคม 20 17,900 4,900 วนัหยุด 
วนัพุธ 14 ตุลาคม 20 18 ตุลาคม 20 16,900 4,900  
วนัพฤหัส 15 ตุลาคม 20 19 ตุลาคม 20 16,900 4,900  
วนัพุธ 21 ตุลาคม 20 25 ตุลาคม 20 17,900 4,900 วนัหยุด 
วนัพฤหัส 22 ตุลาคม 20 26 ตุลาคม 20 17,900 4,900 วนัหยุด 
วนัพุธ 28 ตุลาคม 20 01 พฤศจิกายน 20 16,900 4,900  
วนัพฤหัส 29 ตุลาคม 20 02 พฤศจิกายน 20 16,900 4,900  

 

Departure พฤศจิกำยน 2020 (ท่ีนั่งจ ำกัดในแต่ละวัน จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 
เช็คอิน วันออกเดินทำง วันเดินทำงกลับ รำคำ/ท่ำน(บำท) ห้องเดี่ยว+ หมำยเหตุ 
วนัพุธ 04 พฤศจิกายน 20 08 พฤศจิกายน 20 15,900 4,900  
วนัพฤหัส 05 พฤศจิกายน 20 09 พฤศจิกายน 20 15,900 4,900  
วนัพุธ 11 พฤศจิกายน 20 15 พฤศจิกายน 20 15,900 4,900  
วนัพฤหัส 12 พฤศจิกายน 20 16 พฤศจิกายน 20 15,900 4,900  
วนัพุธ 18 พฤศจิกายน 20 22 พฤศจิกายน 20 15,900 4,900  
วนัพฤหัส 19 พฤศจิกายน 20 23 พฤศจิกายน 20 15,900 4,900  
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วนัพุธ 25 พฤศจิกายน 20 29 พฤศจิกายน 20 15,900 4,900  
วนัพฤหัส 26 พฤศจิกายน 20 30 พฤศจิกายน 20 15,900 4,900  
 

อัตรำ
ค่ำบริกำร
รวม   

ตามรายการ:  ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั กรุงเทพฯ – อินชอน  – กรุงเทพฯ  ไปกลบัแบบหมู่คณะ ( ตามวนัเวลาท่ีระบุในตั๋ว
เคร่ืองบิน )  พร้อมท่ีพกั  3  คืน (ห้องละ  2-3  ท่าน) + อาหารเชา้ กลางวนั และเยน็หรือค ่า + บตัรเขา้ชมสถานท่ี + รถน าเท่ียวตาม

รายการ + น ้าแร่บนรถวนัละ1 ขวด + รวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% (ยกเวน้ตัว๋เคร่ืองบิน) + สายการบินจ ากดัน ้าหนักเพียง
ท่านละ 15 กก.  (ขึ้นอยู่กบันโยบายสายการบิน ไม่เกินจ านวน 1-2 ช้ิน) +  และถือขึ้นเคร่ืองไดอ้ีกท่านละ 1 ช้ิน 10 กก.  
(ตามขนาดท่ีก าหนดของสายการบิน ไม่รวมกระเป๋าสะพาย) +  ประกนัอุบตัิเหตุตามกรมธรรม์ (ขั้นต ำ่วงเงินประกัน 1 ล้ำนบำท 
ค่ำรักษำพยำบำล 5 แสนบำท 1-15 ปี หรือ อำยุ 75-85 ควำมคุ้มครองเหลือ 50% อำยุต ำ่กว่ำ 1 ปี หรือ อำยุเกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง 
ไม่คุ้มครองโรคประจ ำตัวหรือกำรถูกฆำตกรรมหรือถูกท ำร้ำยร่ำงกำย) 
ต๋ัวเคร่ืองบินและค่ำทัวร์ท่ีช ำระแล้ว 

ตั๋วเคร่ืองบิน ไปกลับแบบหมู่คณะ ไม่สำมำรถ 
เปลี่ยนเท่ียวบินไปหรือกลบั เปลี่ยนวนัเดินทางไปหรือกลบั เปลี่ยนช่ือผูเ้ดินทาง อพัเกรดท่ีนัง่ คืนค่าบตัรโดยสาร 

และหำกยกเลิกกำรเดินทำง  ไม่มีระบบ คืนเงินบางส่วน    หากผู้โดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศ
เกาหลี จากเจ้าหน้าท่ีแรงงานไทยหรือเจ้าหน้าท่ีตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองท่ีประเทศเกาหลี 
ทางผูจ้ดัและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นทุกกรณี  ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับท่ีประเทศเกาหลี
เรียกเกบ็  ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเท่ียวบินถดัไปท่ีมีท่ีนั่งว่างหรือตามวนัเดินทางของตัว๋เคร่ืองบิน  ทั้งน้ีแลว้แต่ทาง
เจา้หนา้ท่ีตรวจคนและสายการบิน ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
โรงแรมท่ีพักท่ีระบุในรำยกำรทัวร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากเป็นทวัร์ราคาพิเศษ (โรงแรมท่ีพกัไม่ไดอ้ยู่ในใจกลางเมือง) 
ปกติผูจ้ดัจะแจง้ให้ทราบก่อนการเดินทางอย่างนอ้ยประมาณ  3-5 วนั พร้อมทั้งใบนดัหมายเตรียมตวัการเดินทาง 
รูปแบบห้องพักของโรงแรมจะแตกต่ำงกัน  รูปแบบห้องพกัของโรงแรมจะแตกต่างกนั และอาจมีสไตล์การตกแต่งทุกห้องไม่
เหมือนกัน ห้องพักเดี่ยว (Single เตียงเล็กมาตราฐาน 1 เตียง) ห้องคู่  (Twin เตียงเล็กมาตราฐาน 2 เตียง / Double เตียงใหญ่
มาตราฐาน 1 เตียง)  และห้องพกัแบบ  3 ท่าน (ห้องครอบครัว Family Room 1 เตียงใหญ่+1เตียงเล็ก) ห้องพกัอาจจะไม่ติดกัน 
ห้องมีขนาดกะทดัรัด มีหรือไม่มีอ่างอาบน ้า มีส่ิงอ านวยความสะดวกครบ น ้าดื่มฟรีอยู่ในห้องพกัจะมี 1 หรือ 2 ขวด (บางโรงแรม
หรือรีสอร์ท อาจไม่มีบริการน้ี)   ส่วนน ้าแร่ยี่ห้อและมินิบาร์ในโรงแรมราคาจะสูงกว่าปกติ  อาจมีบริการกาตม้น ้ า+ชากาแฟฟรี 
ช่วงการจดังานระดบัเมือง ระดบัประเทศ ระดบันานาชาติ เช่น Trade Fair, Convention, Festival, Conference, Expo เป็นตน้ 
เป็นผลให้ราคาโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพกัในเมืองเต็ม  ผูจ้ดัขอสงวนสิทธิในการจดัท่ีพกัตามความเหมาะสม 
เมนูอำหำรทัวร์  โดยปกติทางผูจ้ดัจะหลีกเลี่ยงอาหารประเภทเน้ือววัเพ่ือส่วนรวม จะบริการเป็นหมูหรือไก่หรือม้ือพิเศษตาม
รายการ โดยส่วนมากอาหารทวัร์มกัจะเป็นอาหารทานเพ่ือโภชนาการและสุขภาพ จะไม่ออกรสจดั แบบอาหารทอ้งถิ่น เช่น หมู
ย่างเกาหลี บลูโกกิ เกาหลีมีวฒันธรรมในการรับประทานอาหาร ซ่ึงจะนิยมอาหารชนิดเดียว มกัจะเป็นการทานแบบแบ่งปัน คือ 1 
ชุดต่อ 4 ท่าน และมีเคร่ืองเคียงแบบต่างๆ พร้อมขา้วสวย     การน าเคร่ืองดื่มทั้งประเภทแอลกอฮอลแ์ละไม่แอลกอฮอลเ์ขา้ไปใน
ร้านอาหาร ทางร้านอาจจะเก็บค่าบริการ หรือ ค่าเปิดขวดเสมอ    ส าหรับท่านท่ีมีขอ้จ ากดัทางด้านอาหารหรือศาสนา ท่านอาจ
ตอ้งช าระเพ่ิมเติม หรือ เตรียมอาหารส่วนตวัไป ระหว่างม้ืออาหาร กรุณารอจนกว่าทางร้านอาหารเสิร์ฟอาหารส าหรับกรุ๊ปให้
เรียบร้อยก่อน จึงจะท าอาหารพิเศษเสิร์ฟให้ท่านไดใ้นภายหลงั     เมนูอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ขึ้นอยู่
กับสถานการณ์   เช่น เวลาออกหรือเวลาถึงของเท่ียวบินแต่ละสายการบิน  การจารจรบนท้องถนน  วนัเวลาเปิดปิดของ
ร้านอาหาร  หรือดว้ยสาเหตุต่างๆ  ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง   
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ในกรณีท่ีเกิดเหตุใดๆ จนท ำให้คณะทัวร์ไม่สำมำรถออกเดินทำงได้   เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลิกการเดินทางกะทนัหัน ทางสาย
การบินเรียกท่ีนั่งคืนด้วยเหตุผลของสายการบิน ฯลฯ ทางผูจ้ดัจะพยายามหาโปรแกรมอื่นในราคาและช่วงเวลาใกล้เคียงกัน
ทดแทน ขอให้ลูกคา้ตระหนักดีว่าเหตุการณ์ดงักล่าวถือเป็นเหตุสุดวิสัยและเช่ือมัน่วา่ผูจ้ดัไดพ้ยายามอย่างสุดความสามารถ  โดย
ลูกคา้จะไม่ยกเหตุขอ้น้ีมาเป็นขอ้เรียกร้องใดๆ กบัผูจ้ดั  หากลูกคา้ประสงคร์ับเงินคืน ทางผูจ้ดัยินดีคืนเงิน  

รำคำ
ค่ำบริกำร
ไม่รวม  
 

ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีสั่งเพ่ิม โทรศพัท ์โทรสาร มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าซักรีด  ค่า
สัมภาระท่ีเกินช้ินหรือน ้าหนกัเกินสายการบินก าหนด  ค่าวีซ่าพาสปอร์ตต่างดา้วหรือต่างชาติ   

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

เง่ือนไข
ในกำร
จอง   

ปกตมิัดจ ำท่ำนละ 5,000 บำทต่อท่ำน  โดยตอ้งด าเนินการโอนเงินภายใน 1-2 วนันบัจากวนัที่ท าการ

จองและส่งใบเรียกเก็บเงิน  และ ช าระส่วนที่เหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนเดินทาง  

ช่วงเทศกำล High Season (เทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วนัแรงงาน วนัฉัตรมงคล  วนัหยุดส าคญั

ทางศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือนธนัวาคม)  หรือ เที่ยวบินเหมำล ำ  มัดจ ำท่ำนละ 10,000 บำทต่อท่ำน 

โดยตอ้งด าเนินการโอนเงินภายใน 1-2 วนันับจากวนัที่ท าการจองและส่งใบเรียกเก็บเงิน  และ ช าระส่วนที่เหลือ
ก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย  35 วนัล่วงหนา้  หำกไม่ช ำระมัดจ ำตำมก ำหนด ขออนุญำตตัดท่ีนั่งให้ลูกค้ำท่ำนอ่ืนท่ีรออยู่    การ
ช าระไม่ครบ ทางผูจ้ดัถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข หรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผูจ้ดั
มีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทางและขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก 

กำรยกเลิก
กำรจอง   
 

1) การยกเลิกการจองนั้น จะตอ้งอีเมลแ์จง้ยกเลิกการจองล่วงหน้าอย่างน้อย  30 วนัท าการ ก่อนการเดินทาง โดยจะยึดเงินมดัจ า 
5,000 บาท  ยกเวน้ช่วงเทศกาล High Season (เทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วนัแรงงาน วนัฉัตรมงคล  
วนัหยุดส าคญัทางศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือนธนัวาคม)  จะยึดเงินมดัจ า 10,000 บาท      

2)  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-24 วนั - เก็บค่าใชจ้่าย 10,000  ยกเวน้ช่วงเทศกาล High Season  12,000 - 18,000 บาท   
3)  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-23 วนั - เก็บค่าใชจ้่าย 80% ของราคาทวัร์  ยกเวน้ช่วงเทศกาล High Season  เก็บค่าบริการ 100%   
4)  ยกเลิกก่อนการเดินทางวนัเดินทาง หรือ 1-14 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%   
(รำคำทัวร์เป็นกำรซื้อขำดแบบมีเง่ือนไขกับทำงสำยกำรบินและทำงผู้จัดทัวร์เส้นทำงเกำหลี จะไม่มีกำรคืนเงินมัดจ ำหรือค่ำบริกำร
ท้ังหมดไม่ว่ำกรณีใดใด) โดยเฉพำะช่วงเทศกำล High Season หรือ ฤดูกำลท่องเท่ียวของเกำหลี    
การคืนเงินทุกกรณี  ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง จะตอ้งอีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีท าการของผูจ้ดัอย่าง
ใดอย่างหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐาน
การช าระเงินค่าบริการต่างๆ  และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการให้น าเงินเขา้ให้ครบถว้น 

สำยกำรบินและตั๋วเคร่ืองบิน 
ในกำรส ำรองที่นั่งและกำรใส่ช่ือในระบบส ำรองที่นั่ง  ผูเ้ดินทางตอ้งส่งส าเนาของหนงัสือเดินทาง ( Passport ) ท่ีชดัเจน หรือ ส่งรายละะ
รายละเอียดท่ีสายการบินตอ้งการ (ภาษาองักฤษ) เช่น ค าน าหนา้ช่ือ ช่ือและนามสกุล วนัเดือนปีเกิด เลขท่ีพาสปรอต วนัหมดอายุ ( โดยเซ็นตช่ื์อ
และเขียนยืนยนัรับรองเอกสารเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ทางผูจ้ดั )  หากไม่มีการส่งขอ้มูลทั้งหมดในพาสปรอตเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ทางผูจ้ดั 
และเกิดการออกช่ือนามสกุลในตัว๋หรือบตัรโดยสารผิดพลาด อาจมีผลให้ผูโ้ดยสายจะตอ้งรับผิดชอบในค่าใชจ้่ายใหม่ท่ีจะเกิดขึ้นทั้งหมด และ
สายการบินไม่มีระบบเสียค่าใชจ้่ายเพ่ือแกไ้ขตวัสะกดค าน าหนา้ช่ือ / ช่ือ / นามสกุล หรือ การเปลี่ยนช่ือผูเ้ดินทาง 
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หำกท่ำนต้องซ้ือบัตรโดยสำรภำยในประเทศ  (เคร่ืองบิน รถทัวร์, รถไฟ) เพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ   กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสาร
ประเภทท่ีสามารถเลื่อนวนัและเวลาการเดินทางได้  ทั้งน้ีเพ่ือป้องกันปัญหาเท่ียวบินล่าช้าหรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของเท่ียวบินหรือการ
เปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง 

ต๋ัวสำยกำรบินไม่สำมำรถระบุที่นั่ง ซ้ือแบบใช้วิธี RANDOM คือสุ่มเลือกที่โดยระบบสำยกำรบิน   การจดัท่ีนั่งบนเคร่ืองบิน 
เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้ าหนด ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้แต่จะท าการ Request ให้ไดเ้ท่านั้น    

กำรเช็คอินตั๋วเดินทำงที่เคำน์เตอร์สำยกำรบิน  เง่ือนไข 
• เคาน์เตอร์เช็คอินจะเปิดให้บริการก่อนเวลาเคร่ืองออกสาม (3) ชั่วโมง เคาน์เตอร์ จะปิดให้บริการก่อนเวลาออกเดินทาง  (90) นาที  

ผูโ้ดยสารจ าเป็นตอ้งด าเนินการให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาท่ีได้ระบุไว ้ทั้งน้ีไม่ว่าในกรณีใดๆ  สายการบินสงวนสิทธิในการปฏิเสธการ
เดินทาง โดยไม่มีการคืนเงินค่า โดยสารท่ีท่านไดช้ าระไปแลว้  

• ไม่แสดงตนหรือยืนยนัความเป็นตวัท่านต่อพนกังานของสายการบิน 
• ไม่อาจแสดงเอกสารไดอ้ย่างครบถว้นและถูกตอ้ง (เอกสารการเดินทางท่ีช ารุดไม่สมบูรณ์จดัว่าเป็นเอกสารท่ีไม่ถูกตอ้ง)  
• ส าหรับท่านตอ้งมีตราอนุญาตเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ (วีซ่า) ซ่ึงจ าเป็นต่อการเดินทางไปยงัสถานท่ีต่างๆ   หรือ  เอกสารการเจ้ง

เขา้แจง้ออก   หรือ  เอกสารดา้นการท างาน Work Permit 
• กระท าการประทุษร้ายแก่พนักงานของสายการบิน หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย ณ เคาน์เตอร์ของสายการบิน หรือดูหม่ิน เหยียดหยาม

พนกังานของสายการบินไม่ว่าโดยการกระท าหรือโดยวาจา 
• หากรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางหรือขึ้นเคร่ืองบิน 
• หากสายการบินเห็นควรว่าไม่สมควรแก่การเดินทางเน่ืองจากอาการเมาสุราหรือมีลกัษณะอาการท่ีเป็นอนัตรายอย่างเห็นได้ชัดในทาง

การแพทย ์และ/หรือ  หากสายการบินเห็นควรว่าไม่เหมาะสมในการเดินทางโดยเหตุผลทางการแพทย ์หรือเงื่อนไขทางการแพทยข์องท่าน
อาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพแก่ผูโ้ดยสารอื่น 

 

✓ อุ่นใจเพ่ิม  เน่ืองจากการเดินทางนั้นเต็มไปดว้ยความเส่ียง และความรับผิดชอบของทางสายการบินที่มีต่อผูโ้ดยสารนั้น
มีจ ากดั ดงันั้นจึงแนะน าให้ ซ้ือประกนัภยัการเดินทางและสุขภาพเพ่ิมเติม ท่านสามารถเลือกซ้ือความคุม้ครองตามที่ท่าน
ตอ้งการ โดยเฉพาะกรณี เกิดเหตุเจ็บป่วยจะมีความสามารถในการจ่ายค่ารักษาได ้เน่ืองจากหากเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นใน
ต่างประเทศ เช่น ประเทศเกาหลีใต ้จะมีค่าใชจ่้ายที่สูงมาก  เพ่ือความคุม้ครองบาดเจ็บ เจ็บป่วย ไฟลย์กเลิก ตกเคร่ือง ยกเลิก
เดินทาง กระเป๋าหาย พาสปอร์ตหาย ทีมแพทยฉุ์กเฉิน 

❖ แผนคุ้มครองสุขภำพ +220 บำท  รักษาพยาบาล+สุขภาพ – อุบติัเหตุ – ยา้ยฉุกเฉิน+ส่งศพ – ทมีแพทยฉุ์กเฉิน 

❖ แผนคุ้มครองสุขภำพ +500 บำท  รักษาพยาบาล+สุขภาพ – อุบตัิเหตุ – ยา้ยฉุกเฉิน+ส่งศพ – ทีมแพทยฉุ์กเฉิน – ยกเลิกการเดินทาง – ลด
จ านวนวนัเดินทาง – กระเป๋าเดินทางหายหรือเสียหาย – ความล่าช้าของระบบขนส่งมวลชน – ความล่าช้าของสัมภาระ – การจี้โดยสลัด
อากาศ – การพลาดต่อเท่ียวบิน – พาสปอร์ตหาย – ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก – เงินชดเชยระหว่างรักษาตวัในต่างประเทศ 
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ขอ้ตกลงและเงื่อนไขการเดินทางท่องเท่ียวกบัเรา 

• จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ที่ประสงคจ์ะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวรท์ุกวนัเท่าน้ัน  หากท่านไม่สามารถร่วมทัวรท์ุกวัน แค่สมคัรมาร่วมทัวร์

เพียงเพื่อการใชต้ัว๋เคร่ืองบินและที่พักในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวร์ในบางวัน ทางบริษัทจะคิดค่า

ด าเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USDต่อท่าน  (ก่อนซื้ อทัวร์ จะต้องแจง้ความประสงค์ที่เป็นจริง เพื่อทางผู้จัดจะได้คิด

ค่าบริการที่เหมาะสม)   หมายเหตุ หากการไปพบเพื่อนหรือญาติหรือไปติดต่อธุรกิจหรือทอ่งเที่ยวอิสระ ท าหลงัจากที่รายการเสร็จส้ินในแตล่ะ

วนัแลว้ ไม่เป็นเหตุที่ทางผูจ้ดั จะตัดการใหบ้ริการท่านแต่อย่างใด  

• ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไม่ขายใหแ้ก่ท่านที่ตอ้งใชร้ถเข็น หรือ มีโรคประจ าตัวบางอย่าง หรือ ทอ้งอ่อนหรือทอ้งแก่มาก หรือ มีเด็กอายุ 1-2 

ปี หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุสงฆ์ หรือ นักบวช (ก่อนซื้ อทัวร์ จะตอ้งแจง้ เพื่อหาขอ้ตกลงร่วมกัน เพราะเราค านึงถึงความปลอดภัยและเพื่อ

สรา้งความสุขแก่คณะผูเ้ดินทาง)   

• ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัท่านผูเ้ดินทางที่มีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศเกาหลีใตเ้พื่อไปท างาน หรือเพื่อการอื่นใดอนัมิใช่การท่องเที่ยว  

• การเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวในทุกการเดินทางอาจเกิดการเปลี่ยนแปลง  ดังน้ี รายการท่องเที่ยว เมนูอาหาร โรงแรมที่พกั รถทัวร์ในแต่ละ

วันที่ได้จัดเตรียมไว ้(ทั้งช่วงน าเสนอ ช่วงสรุป และช่วงเดินทางจริง) ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง  โดยพยายามที่จะตาม

รายการสรุปใหต้รงมากที่สุด หรือในระดับ หรือในคุณภาพที่ใกลก้นัมากที่สุด 

• ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรบัผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดกบัชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย ความตาย อุบตัิเหตุต่างๆ  สูญหายในทรพัยสิ์น

หรืออย่างอื่น การนัดหยุดงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวตัิ  และอื่นๆ ที่เกิดขึ้ นทางตรงหรือทางออ้ม  

• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน ( ความสูญหาย

หรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง 

เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แลว้ว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย ์หรือเหตุผลทางดา้นความปลอดภยั เป็นตน้  

โดยจะปฏิบตัิตามเง่ือนไขและขอ้จ ากัดความรบัผิดชอบของแต่ละสายการบิน )  บริษัทขนส่ง  รถโดยสาร  เรือบริการ หรือ หน่วยงานที่ใหบ้ริการ  

ที่จะส่งผลท าใหเ้สียเวลาหรือยกเลิกรายการท่องเที่ยวทัวร์บางรายการหรือทั้งหมด  ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกรอ้งค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ 

ทั้งส้ิน ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู ้สึก และค่าใช้จ่ายที่บริษัทจ่ายไปแล้ว เป็นต้น   ขอใหท้ราบว่า  ผู้จัดจะด าเนินโดยสุด

ความสามารถที่จะประสานงานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้ แต่จะไม่คืนเงิน  

• มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของผูจ้ัด

ก ากบั  

• ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการช าระค่าทัวรใ์นลกัษณะเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ เช่น ไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร

เดินทางไม่ถูกตอ้ง การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ   ไม่รบัประทานอาหารบางมื้ อ ไม่เที่ยวบางรายการ เป็นตน้ 

• ขอความร่วมมือในเรื่องความประพฤติของคนเดินทางหากผูจ้ดัหรือตัวแทนของประเทศที่ท่านไดเ้ดินทางมา เดินทางไปสู่ หรือเดินทางผ่าน  เห็น

ว่าผูโ้ดยสารประพฤติตนที่อาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อผูเ้ดินทางอื่นๆ หรือทรพัยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบตัิหน้าที่ของเจา้หน้าที่ (ตัวแทน) หรือไม่

ปฏิบตัิตามค าช้ีแจงของเจา้หน้าที่ (ตัวแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันไม่ใหค้วามประพฤติดังกล่าวด าเนินต่อไป ซึ่ง

รวมไปถึงการยบัยั้ง และปฏิเสธใหบ้ริการ 

• การชอ้ปป้ิงการเลือกซื้ อของนักท่องเที่ยว เป็นส่วนหน่ึงของการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต ้ซึ่งเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงที่คนไทย

ช่ืนชอบ   โปรแกรมทัวรอ์าจจะมีการรายการพาไปชอ้ปป้ิงยงัสถานที่ต่างๆ โดยการเลือกซื้ อของทุกอย่างเป็นเรื่องการตัดสินใจส่วนตัวเสมอ   และ 

ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบทุกการซื้ อของท่าน 

• กระเป๋าลูกคา้ตอ้งยอมรบัในความเส่ียงของกระเป๋าทุกใบของตัวเอง (ท่านสามารถเลือกซื้ อประกนัเพิ่ม เกี่ยวกบัสมัภาระกระเป๋า  เพราะสายการ

บินมีก าหนดการจ ากัดความรับผิดชอบต่อสัมภาระ)  ทางทัวร์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าชา้ อุบัติเหตุ ที่เกิดจากกรณีใดๆ 

ทั้งส้ิน  ซึ่งลูกคา้ตอ้งเขา้ใจว่า โดยปกติทุกฝ่าย เช่น คนขบัรถ  มคัคุเทศก ์หรือ หวัหน้าทัวร์  ถึงแมจ้ะพยายามในการดูแลและระวงัเรื่องสมัภาระ

กระเป๋าเดินทางลูกคา้ 

ผูร้ว่มเดินทางตกลงปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการเดินทางน้ีทุกประการและในกรณีมีขอ้พพิาท ใหถื้อค าตดัสินของผูจ้ดัเป็นที่ ส้ินสุด 
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