
 

iCE Flower Snow พเิศษราคาเรมิต้น23,900บาท 

บินสบาย 5*ดาว Korean Air  
ทนีทีเีดยีว  พเิศษฟรี ! ลอ่งเรอืแม่นาํฮนั กบัเรอืสาํราญ“ Pang Show “   

ทาํขนมปงัอนัเลอืงชอืจากซรียี์สุดฮอต เจา้ชายขนมปงั “คมิทกักู“  ชม Pang Show โชว์นาํพุสายรุ้งสะพานบนัโพ 
เต็มอิมบฟุเฟต์อินเตอร์ซีฟู้ดขาปูยักษ์ BBQ ปิงย่างบุฟเฟ่ต์ 

ฟร!ี! อินเตอร์เน็ตไรส้าย 
เกาหลี 5 วัน พกักรุงโซล 2 คืน 
ใหม่สดุ ใหญ่สดุ ! พพิธิภัณฑ์หมหูมทีู
ไม่หมู   เกาะนามิ  หมู่ บ้ าน สีลูกกวาด           
La Provance   ใหญ่สุด...สวนแห่งการ
พกัผอ่นอิลซาน เมืองแห่ง K-Pop K-Star  โลกแห่งลานนาํแข็งเล่นหิมะ 
365 วัน@Snow Park  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เปิดโลกสวนสัตว์เปิดที 
Lost Valley กับรถบัสสะเทินนาํสะเทินบก เทศกาลดอกไม้ตามฤดูกาล วฒันธรรมกิม
จังกิมจิฮันบก    พระราชวังมรดกโลกชังดก  วดัหลวงโซเกซา เอาใจนกัช้อปที
แหลง่เทรนด์ฮปิฮปิสไตลค์งับุก เมียงดอง 
วนัเดนิทาง :   5 วนั  3 คนื (พกั 1 คนื@Gyeonggi….Hotel + 2 คนื@กรุงโซล ระดบั 3 ดาว First Class)  เดินทางตาม

ตารางด้านล่าง 

สายการบนิ :    สายการบนิ Korean Air (KE)  ขอสงวนสิทธิเปลยีนแปลงเทยีวบนิและตารางการบนิของสายการบินตามที

ได้อนุมตั ิ

เทียวบนิ :  BKK-ICN KE652  2240 0610+1 (หรือ KE658 0010 0740) 
  ICN-BKK KE651 1740 2110     (หรือ KE659 1915 2325) 
  (ทีนังจาํกดัในแต่ละวนั จองและจ่ายก่อนได้สิทธก่ิอน จองหลงั อาจต้องเพมิค่าตวั ) 



 
รถโคช :  มาตราฐานเกาหล ี30 หรือ 40 หรือ 45 ทีนัง ฟรี ! นําแร่ดมืบนรถวนัละ 1 ขวด 

อาหาร :  อาหารเช้า@โรงแรม 3 มอื อาหารกลางวนัและคาํ@ห้องอาหารท้องถิน 7 มอื  

มคัคุเทศก์ :      ชํานาญเส้นทางเกาหลโีดยตรง 
 

วนัแรก    สนามบินสุวรรณภูม ิ   

คาํ   (นดัหมายเวลาแต่ละคณะก่อนออกเดินทาง 3 ชวัโมงล่วงหนา้ก่อนเครืองออก) พร้อมกนัทีชนั 4 ผูโ้ดยสารขาออก   

พร้อมกนัทีชนั 4 ผูโ้ดยสารขาออก  หนา้เคาน์เตอร์เช็คอินหมายเลข N  สายการบิน Korean Air  ใกลป้ระตูทางเขา้

หมายเลข  6 

วนัทีสอง  สนามบินนานาชาตอินิชอน - ประเทศเกาหลใีต้ ตามรักซีรีย์รักโรแมนตกิ Winter Love Song @  เกาะนามิ

(Nami) - หมู่บ้านสีลกูกวาด La Provance - ใหม่สุด...โลกแห่งลานนําแข็งเล่นหิมะ 365 วนั@ Snow Park One Mount -       

ชมสวนสาธารณแห่งการพกัผ่อนทีใหญ่สุด อกีทังเป็นเยยีมชมเมอืงแห่ง K-Pop K-Star เกาหล ี -  พกัทีเคยีงกโีด 1 คนื 

ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต ้โดยสายการบิน Korean Air (KE)   เวลาบินประมาณ 5-6 ช.ม.   

(อาหารเชา้ ภาพยนตร์ และ เครืองดืมบนเครือง และบริการอืนๆ บนเครือง www.koreanair.com) (เวลาทีเกาหลีใตเ้ร็ว

กว่าไทย 2 ชวัโมง) 

แจ้งเพือทราบ !  กรณีลกูค้าถกูเจ้าหน้าทีด่านตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีส่งตวักลบัไม่ว่าด้วยสาเหตใุดๆ ลกูค้าต้องรับผิดชอบต่อค่าปรับ 

ค่าใช้จ่ายในการกักตวั ค่าตวัเครืองบิน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกิดขึน ประมาณ 2-3 หมืนบาท 

โดยทางเจ้าหน้าทีผู้ประสานงานของด่านตรวจคนเข้าเมืองของสนามบินอินชอนจะเป็นผู้แจ้งและรับเงินจากท่าน 

เชา้ ถึงสนามบินนานาชาติอินชอน หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ รถโคชพาท่านขา้มทะเลตะวนัตก

ดว้ยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพือความหวงัในการรวมชาติทียาวกว่า 4.42 กม.  มียอดโดมสูง 107 เมตร     

เดินทางสู่จังหวัดคังวนัโด สถานทีตังท่าเรือเฟอร์รีเพือข้ามฟากไปยงั เกาะนาม ิ

(Nami) หนึงในสถานทีถ่ายทาํละครเกาหลี  Winter Love Song หรือ เพลงรักในสาย

ลมหนาว  สถานทีโรแมนติกอีกแห่งหนึงสาํหรับคู่รักคู่หนุ่มสาว ครอบครัว เพือนๆ 

เกาะนามิมีรูปร่างเหมือนใบไมที้ลอยอยู่  ณ ทีแห่งนี ท่านสามารถเช่าจกัรยานหรือ

มอเตอร์ไบทเ์ทียวรอบเกาะ เดินเล่นชมสวนเกาหลี คาราวะสุสานนายพลนามิ  เดิน

ผา่นกลางแมกไมแ้ห่งสวนสนทีสูงเสียดฟ้าเพือสุขภาพ ผ่านดงตน้สน ดอกสน ตน้เกาลดั เลือกนั งทีมา้นั งขา้งชายฝัง

เพือชมบรรยากาศโรแมนติกใตเ้งาไม ้มองดูพนัธุส์ตัวต่์างๆ  เช่นนกกระจอกเทศ กระต่าย กระรอก เป็ด กวาง ไดเ้วลา

สมควร นงัเรือกลบัมายงัฝัง    

เทียง  ลิมลองเมนูดงัตามละคร Winter Love Song “ ทคัคาลบี “  หรือไก่บาร์บีคิวผดัซอสเกาหลี    



 
บ่าย แวะหมู่บ้านโพรวองซ์ (La Provence) แห่งเกาหลี สัมผสั

บรรยากาศบา้นเรือนน่ารักและร้านคา้ระบายสีลูกกวาดหวานๆ 

(คลา้ยหลุดไปในเมืองโพรวองซ์ฝรั งเศส) อิสระท่านถ่ายรูปเก็บ

ไวเ้ป็นทีระลึกไดต้ามอธัยาศยั  พาท่านเดินทางเขา้สู่โลกแห่งการ

พกัผ่อนกลางแจ้งและในร่มทีใหญ่ทีสุดของชานเมืองกรุงโซล  " One Mount  

Snow Park "   ภายในแหล่งพกัผอ่นนีมีการแบ่งพืนทีจดัสรรอย่างลงตวั อาทิเช่น  

ฟิตเนส กอลฟ์คลบั ศูนยอ์าหาร ร้านคา้ช้อปปิง สวนนําแข็งสวนหิมะ สวนนํา

ขนาดใหญ่ และสถานทีแห่งนียงัเป็นสถานทีถ่ายทาํมิวสิควีดีโอของนักร้องชือดงั

ของเกาหลี “ ปาร์ค แจ ซงั”   อีกทงัยงัเคยเป็นสถานทีถ่ายทาํรายการ Running Man 

อีกดว้ย  ทางเราจะนาํท่านเขา้สู่โลกแห่งหมู่บา้นเทพนิยาย " Snow Park " สวน

นําแข็งและสวนหิมะในร่มทีใหญ่สุดของประเทศเกาหล ีณ ขณะนี  โดยท่านสามารถเพลิดเพลินกบัการขีเครืองเล่นสุด

น่ารักบนลานนาํแข็ง เช่น  จกัรยานคู่รัก จกัรยานเดียว รถเฟอร์รี กะบะสเลดแซนตา้ เป็นตน้ หรือ เขา้สู่โลกของหิมะที

อุณหภูมิติลบ -2 องศาเซลเซียส กบั การเล่นสโนสเลคบนลานหิมะหรือสนุกกบัการตดัหิมะเล่นกนัแบบลืมอายกุนั (ค่า

ถงุมือ ค่าเช่าเสือแจ็คเกต็สกี ค่าเช่ารองเท้าสเก็ต ค่าสุนัขฮักกีลากเลือน Dog Sledge บนลานนาํแขง็สําหรับเดก็ ไม่รวมไว้ในค่าทัวร์)  

ใกลก้นัยงัเป็นตงัของชมสวนสาธารณะแห่งการพกัผอ่นทีใหญ่สุดในเกาหลี “ สวนอลิซานเลคพาร์ค ” มีพืนทีทงัหมด 

1,157,100 ตารางเมตร แค่พืนทีทีเป็นทะเลสาปก็กินพืนทีไป 300,000 ตารางเมตร จึงเป็นสวนสาธารณะทะเลสาบขุด

ทีใหญ่สุดของประเทศ  ทีนีเริมสร้างในปี 1990 มีดอกไมน้านาพรรณอยู่เกือบ 

100 ชนิด และตน้ไมอี้ก 200,000 ตน้ ภายในร่มรืนมาก เนืองจากมีการจดัพืนที

แบ่งโซนไวอ้ยา่งลงตวัจึงทาํใหที้นีเป็นระเบียบเอามากๆ จุดท่องเทียวทีน่าสนใจ 

ทางขีจกัรยาน (มีเช่าทีหนา้สวนสาธารณะ)  จุดโรแมนติกและอโรมากบัแนวสอง

ฝังตน้ไมสู้งเสียดฟ้าหรือถนน Metasequoia Road  ชมดอกไมย้ามใบไมผ้ลิที 

Dalmaji Island and Wolpajeon พาวิลเลียน เดินชมสวนดอกไมป่้า เดินชม

ความน่ารักของสัตว์ตัวน้อย สวนเกาหลีสถานทีท่านจะพบกับต้นไมท้าํนาย

ผลผลิตของปี นามว่า “ Sangju and Haju Guardian Tree ”  ตน้ผลไมแ้อปริ

คอท  สวนตะบองเพชร สวนงานศิลปะกลางแจง้ของศิลปินดงัเกาหลี เรืองเล่าห้องนาํเกาหลี  ทีสาํคญัเป็นทีตงัของ 

แกลลอรี K-Pop สถานทีทีคนรักหนัง ละคร ภาพยนตร์ นักร้องเกาหลีไดชื้นชมกนั เพราะเมืองแห่งนีเป็นทีตงัของ

บริษทัสถานีโทรทศัน์ชือดงั MBC และบริษทัถ่ายหนงัถ่ายละครมากมาย  โดยแบ่งจดัแสดงโซนไวเ้ป็น Photo Zone, 

Hally Drama Zone, New Hallyu Character Zone, Avenue of  Stars และร้านขายของดารานกัร้องยอดนิยมอีกดว้ย  

คาํ ลิมลองเมนูโดซดพงัซงัเพือสุขภาพ !  โดยส่วนผสมทีนาํมาใชใ้นการปรุงอาหารทงัหมด Made in Korea ไม่ว่าจะเป็น

พืชผกั ผลไม ้ เนือสตัว ์ ขา้วสารชนิดต่างๆ เครืองปรุงรสต่างๆ  โดยนาํมาประกอบเป็นเมนูอาหารชนิดต่างๆ ในแบบ

สไตลเ์กาหลีพืนบา้นโบราณ  ใหเ้ราไดลิ้มลองรสชาติเกาหลีแบบแทจ้ริง มีเมนูโดซดหรือขา้วหุงหมอ้หินโบราณ ขา้ว



 

Pig 

คลุกบิบิมพบัแบบสูตรคุณเอง ขา้วตม้โบราณ  เครืองจิมกบัผกัสดต่างๆ  กบัขา้วเกาหลีสไตลห์ลากหลาย ทงัทอดทอด 

ทงัผดัผดั ทงัตม้ตม้  อีกทงัเครืองเคียงต่างๆ ลว้นแลว้แต่เป็นอาหารเพือสุขภาพและโภชนาการยอดนิยมของชาวเกาหลี   

หลงัอาหารคาํ   พาท่านเดินทางเขา้เช็คอินทีพกั Gyeonggi ณ โรงแรม River, Siheung, Bon, Shine (3ดาว First Class) 

หรือเทียบเท่า  

 

วนัทีสาม   พพิธิภัณฑ์หมูหมูทีไม่หมู กจิกรรมทางวฒันธรรม “ กมิจงักมิจฮิันบก ” - เตม็อมิด้วยบัตร Special Pass@สวน

สนุกเอเวอร์แลนด์ - ฉลองเทศกาลดอกไม้ตามฤดูกาล ภูเขานัมซาน - Love Rock Cable - รูปคู่หอคอย N -  พกักรุงโซล 2 คนื 

เชา้ อาหารเชา้แบบอเมริกนัชุดหรือเซมิบุฟเฟ่ต ์ที หอ้งอาหารของโรงแรม โปรดคืนหอ้งพกั ชาํระค่าใชจ่้ายส่วนตวั (ถา้มี)  

ใหม่สุด ใหญ่สุด ! เยยีมชมพพิธิภัณฑ์หมูหมูทีไม่หมู   โดย Mr. Lee  ผูรั้กหมเูขา้ใจหมแูละเลียงหมเูป็นสตัวเ์ลียง  นกั

สะ ส ม ห มู จ า ก ทั ว โ ล ก ก ว่ า 

100,000 ชิ น   เป็นสถานทีเล่า

เรืองราวหมูหมูได้อย่างน่ารัก

น่าชังมาก  หลายคนคงนึกภาพ

หมูสกปรก คลุกดินโคลน อุย้อา้ย  แต่เมือเขา้มาสู่โลกใบใหม่ของหมู เราจะเรียนรู้ว่าหมูเป็นสัตวที์รักสะอาดมาก  

หากมีคอกหรือเลา้ทีกวา้งขวางแลว้ หมจูะขบัถ่ายเป็นทีเป็นทาง  แต่ในทางการเกษตร มกัเลียงกนัในพืนทีแคบจดั ทาํ

ใหห้มตูอ้งจมอยูก่บัอุจจาระ ปัสสาวะ ทาํใหส่้งกลินเหมน็ เพราะ ผูเ้ลียงไม่ค่อยทาํความสะอาดคราบทีติดตัวของมนั  

ทีสาํคญัมากทีหลายคนไม่รู้  หมมีูไอคิวฉลาดถึง 75-80   เพราะทีนี  เราจะไดช้มการแสดงความอจัฉริยะของเจา้หมู

นอ้ยในท่วงท่าและลีลาสุดน่ารัก สุดกวน สุดชงั  จนคุณเผลอยมิบ่อยๆ  และมีกิจกรรมต่างๆ  ไวร้อใหคุ้ณเขา้ไปสมัผสั 

เช่น อุม้ลกูหมนูอ้ย ประวติัของหมทูวัโลก ชมของสะสมทีผลดัเปลียนมาแสดงใหเ้ราไดอ้มยิ มกนั นั งจิบกาแฟในร้าน

หมหูม ู เขา้ห้องนาํหมูหมู  เล่นแบบหมูหมู กินแบบหมูหมู เป็นตน้  และยงัมีอุ๊บอิบทีเราเตรียมไวใ้ห้กบัท่านทีร่วม

เดินทางไปกบัเรา ............ แลว้คุณจะรักหมหูมเูหมือนเรา 

ร่วมเรียนรู้วัฒนธรรมการทํากิมจังหรือร่วมการทํากิมจิ (Gimji Making 

Course) กิมจิจดัว่าเป็นเครืองเคียงประจาํโต๊ะสาํหรับอาหารเกาหลีทุกมือก็ว่าได ้

คู่กบัขา้วสวยร้อนๆ กิมจิเป็นอาหารประเภทหมกัดอง ทีมีคุณค่าทางอาหารสูง

ชนิดหนึง มีรสชาติทีเป็นเอกลกัษณ์  ใหท่้านนาํกิมจิทีทาํร่วมกนักลบัไปเป็นของ

ฝากคนทางบา้นไดลิ้มลอง ก่อนกลบับา้นให้ทุกท่านไดแ้ต่งชุดพืนเมืองเกาหลีฮนั

บกถ่ายรูปเป็นทีระลึก (กลอ้งของท่านเอง)    

เทียง  เมนูหม้อไฟเห็ดโพซดชาบูอาหารพืนเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตังแต่สมัย   

มองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี หรือ เมนูบาร์บีคิวไฟหรือบลูโกกิ สไตลด์งัเดิม

ของคาบสมุทรเกาหลี เนือหมูสไลด์หมกัซอสคนัจงัและเครืองปรุงรสต่าง ๆ  มา

นาํมาปรุงจะมีรสออกหวานและมีนาํซุปคลุกคลิกไวท้านแกลม้กบัขา้ว 



 
บ่าย  เทียวเอเวอร์แลนด์  (Everland) “ ดิสนีย์แลนด์เกาหลี ”  สวนเปิดในหุบเขาทีมีชือเสียงมากทีสุดของประเทศ มี 

Festival World จะประกอบไปดว้ย Global Fair, American Adventure, Magic Land, European Adventure และ 

Equatorial Adventure ท่านสามารถปล่อยความแก่และเติมเต็มความสุขของท่านดว้ยบัตร Special Pass Ticket 

สนุกสนานกบัเครืองเล่นต่างๆ  ซึงท่านสามารถเลือกเล่นเครืองเล่นไดไ้ม่จาํกดัรอบ  ไม่ว่าจะเป็นทีเอ็กเพรส รถไฟ

เหาะ หนอนสะบดั ชาร์ป โรงหนงัสามมิติ บา้นผีสิงหมุน ตีลงักาสองตลบ ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก 

ทีนี ชมความน่ารักของหมีทีสามารถสือสารกบัคนขบัไดอ้ยา่งดี  K-POP Hologram  ครังแรกของโลก !  เปิดโลกสวน

สัตว์เปิดที Lost Valley กบัรถบัสสะเทินนําสะเทินบก และอืนๆ  นอกจากนีท่านยงัสามารถชอ้ปปิงในร้านคา้ของที

ระลึก และสุดทา้ยเดินชมและถ่ายรูปกบัสวนดอกไมซึ้งผลดัเปลียนหมุนเวียนตามฤดูกาล เช่นฤดูร้อนจะเป็นดอก

กุหลาบและดอกลิลลีบาน ฤดใูบไมผ้ลิจะเป็นดอกทิวลิปบาน ฤดูใบไมร่้วงจะเป็นดอกเบญจมาศบาน  ฤดูหนาวร่วม

ฉลองเทศกาลหิมะสนุกแบบไม่รู้ลืมกบัการเล่นสโนวส์เลดแบบไม่จาํกดัรอบหรือท่านใดอยากประลองความทา้ทาย

กบัการนงัสโนวบ์สัเตอร์ก็ไม่ว่ากนั.....ขอบอกว่ามนัส์มาก  ขบวนพาเหรดตามวนัเวลา   พิเศษเฉพาะปีนี สาวกชาว

ไลน์ กบั Line Friend Store !   

คาํ บุฟเฟ่ตอ์ร่อยลาํ !!!  เมนูบาบีคิวปิงยา่งคาลบีสไตลเ์กาหลี  กบัหลากหลายสไตลข์องเนือหมแูละเนือววั ไม่ว่าจะ 

เป็นแบบติดมนั แบบสนัคอ แบบสามชนั แ  บบหมกัเผด็ แบบหมกัหวาน  แบบสดไม่มีการหมกั แบบเบอร์เกอร์ เป็น

ตน้ มีบริการขา้วสวย  และเครืองเคียงต่างๆ ใหลิ้มลอง    

หลงัอาหารคาํ    นาํท่านเดินทางเขา้กรุงโซล  พาท่านขึนภูเขานัมซาน Namsan ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวง

และอิสระถ่ายรูปคู่หอคอย N  Tower  เป็น 1 ใน 17 หอคอยเมืองทีสูง

ทีสุดในโลก  สูงถึง 480 เมตรเหนือระดับนําทะเล ณ เขานัมซานใจ

กลางเมืองหลวง สถานทีละครหนงัเกาหลีหรือหนงัไทยสไตลเ์กาหลีมา

ถ่ายทาํกนั (ความเชือ: เตรียมแม่กุญแจลกูกุญแจเพือไปล็อคกุญแจคู่รัก 

ณ Love Rock Cable  ซีงเชือกนัว่า ถา้ใครขึนมาคลอ้งกุญแจและโยน

ลกูกุญแจทิงไป คู่รัก คู่ครอบครัว คู่เพือน คู่พีนอ้ง คู่มิตรนนัจะมีความรักทียงัยนืหรือไม่มีใครมาพรากจากกนัได)้  (ค่า

บัตรลิฟท์ขึนสู่จุดชมวิวบนหอคอย  ไม่รวมไว้ในค่าทัวร์)  

หลงัจบรายการท่องเทียว คาํคืนนี...ขอส่งทุกท่านกลบัเขา้ทีพกัในเมืองหลวงกรุงโซล  ทีมีประชากรถึง 1 ใน 4 ของ

ประเทศ  มีตึก 63 ชัน ตึกทีสูงทีสุด  มีแม่นาํฮนัไหลผ่านใจกลางเมืองหลวงของกรุงโซล   ขอส่งท่านเขา้พกั  ณ  

โรงแรม  Seoul Golden Forest, Chocolate, Mate, Karak, Co.op City (3ดาว 1st Class) หรือเทียบเท่า     

 

 

 

 

 



 
 

วนัทีสี  กรุงโซล - พระราชวงัมรดกโลกชังดก - ผ่านชมบลูเฮ้าส์ - ศูนย์โสมเกาหล ี- ศูนย์นํามนัสนเข็มแดง - ศูนย์คอสเมตกิเวช

สําอางเครืองสําอาง - ดิวตรีฟรี - แวะแช๊ะรูปบริเวณคลองชองแกชอน - ย่านแฟชันฮิปเมยีงดอง  

ทีนีทีเดียว ! โรแมนติกล่องเรือแม่นําฮัน กับ เรือสําราญ  “ Pang Show “  พร้อมชมโชว์ ลองทําขนมปัง  อันเลืองชือจากเรืองราวซีรีย์สุดฮอต 

เจ้าชายขนมปัง  “ คมิทักก ู“ 

เชา้ อาหารเชา้แบบอเมริกนัชุดหรือเซมิบุฟเฟ่ต ์ที หอ้งอาหารของโรงแรม   

เยยีมชมพระราชวงัชังดก สมบติัแห่งชาติทีถูกจดทะเบียนเป็นมรดกทาง

วัฒนธรรมของโลก ถูกกล่าวขานว่าเป็นพระราชวังแบบอย่างทาง

สถาปัตยกรรมและวฒันธรรมทางภูมิประเทศทีสวยงามไร้ทีติในช่วงเวลา

หลายร้อยปีทีผา่นมา โดยเฉพาะกษตัริยโ์กจอง ซึงเป็นกษตัริยอ์งค์สุดทา้ย

ของราชวงศโ์ชซอน ซึงต่อมาทรงถกูบงัคบัใหส้ละราชสมบติัโดยญีปุ่นใน

ปี ค.ศ. 1907 แต่พระองค์เองก็ทรงประทับอยู่ทีพระราชวงัแห่งนีจน

สินพระชนมใ์นปี ค.ศ. 1919 นังรถผ่านถนนสายสําคญัทีมกีารเปิดปิดเป็นเวลา-สถานทีตังทําเนียบและบลูเฮาท์หรือ

บ้านประจาํตาํแหน่งประธานาธิบดี      

พาท่านรู้จกัและเข้าใจสมุนไพรโสมเกาหลี Ginseng หรือราชา

แห่งมวลสมุนไพร  เพราะเกาหลีใต้เป็นประเทศทีมีการผลิต

โสมเกาหลีทีมีคุณภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลก  ซึงใครทีไดม้า

เทียวก็จะชืนชอบหาซือเป็นของฝากเพราะราคาทีถูกว่า

เมืองไทยและคุณประโยชน์นานปัการ เช่น ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทาํให้จิตใจ

สงบและเพิมพละกาํลงัโดยส่วนรวม  สรรพคุณทางการแพทย ์ช่วยบาํรุงหัวใจ ป้องกนัโรคหัวใจขาดเลือด เสริม

ประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง    

เทียง  เมนูอนัดงจิมทคั หรือ ไก่ตม้แห่งเมืองอนัดอง  (เมืองอนัดงเป็นหนึงของร่องรอยสุดทา้ยทียงัคงเหลืออยู่ของเกาหลี 

เป็นขุมทรัพยที์มีค่าของประเพณีลทัธิขงจือ)  อาหารจานนีถือเป็นอาหารพิเศษเมนูหนึง...บนโต๊ะอาหารของบา้น

เศรษฐีในหมู่บา้นอนัดงในสมยัราชวงศโ์ซซอน  อุดมไปดว้ยโปรตีนจากไก่ วิตามิน แร่ธาตุต่างๆ จากสารพดัผกั และ

วุน้เสน้จนัทร์เกาหลี อาหารมีรสจดัจา้นเผด็ๆ ร้อนๆ  เค็มๆ หอมๆ จากพริกทีไดชื้อว่าเผด็ทีสุดในเกาหลี Cheong Yang 

Gochu และ ซอสแมก๊กี Ganjang   รสชาติเผด็เลก็นอ้ย เนืองจากว่าเป็นการหมกัซอสสูตรพิเศษของเกาหลี     



 
บ่าย พาท่านเดินทางสู่ ศูนย์นํามันสนเข็มแดง  Red Pine ซึงผลิต

จากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี เป็นงานนวตักรรมวิจยัชิน

ใหม่ล่าสุดของเกาหลี เพือช่วยผูที้มีปัญหาเรืองไขมนัอุดตนัใน

เส้นเลือด คลอเรสเตอรอลในเลือดสูง ไขขอ้เสือม หรือ การ

ไหลหมุนเวียนของเลือด  เป็นตน้ กว่าจะมาทาํเป็นนาํมนัสนสกดัได ้1 แคปซูล ตอ้งใช้

ใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 ก.ก.  แนะนาํให้ทุกท่านเลือกซือเป็นของฝากสุขภาพเพือ

ตวัท่านเองและคนทีท่านรักหรือคนทีท่านเคารพ  เพราะเป็นสารอาหารธรรมชาติ ที

วิจยัจากโรงพยาบาลชนันาํในเกาหลีแลว้ว่า ไม่มีผลขา้งเคียง ให้ท่านเลือกซือคอสเม

ติกหลากยหีอ้คุณภาพทีผูห้ญิงชาวเกาหลีทงัสาวทงัไม่สาวแลว้ใหค้วามสาํคญักบัเรืองผวิหนา้ค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะ

ในกลุ่มบาํรุงผวิพืนฐาน Skin Care และเครืองสาํอางค์ผสมสมุนไพรทีศูนย์เวชสําอางเครืองสําอาง  หลงัจากนันให้

ท่านเพลิดเพลินกบัการชอ้ปปิง ณ หา้งปลอดภาษีลอ๊ตเตห้รือดงฮวาดิวตฟีรี Duty Free  ให้ท่านไดเ้ลือกซือสินคา้แบ

รนดเ์นมนาํเขา้จากต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิด รวมทงัสินคา้แบรนด์เกาหลียอดนิยมทีชาวเกาหลีและชาว

ญีปุ่น  นิยมมาเลือกซือหากนัมากมาย แวะแช๊ะรูปกนับริเวณชองเกชอนถูกขุดขึนเป็นครังแรกเมือราว 600 ปีก่อนใน

สมยัของกษัตริย์ YEONGJO กษตัริยอ์งคที์ 21 แห่งราชวงศโ์ชซอน เป็นสญัลกัษณ์ของการผสมกลมกลืนกนัอยา่งลง

ตวัของธรรมชาติ ศิลปวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ และใกลก้นัยงัเป็นทีตงัของคงัฮวาพลาซ่า จุดเทียวสุดชิลของ

ชาวเมือง  

อิสระชอ้ปปิงบริเวณเมียงดอง Myeongdong ถกูขนานนาม

ว่า " ถนนแฟชนัของเกาหลี " แหล่งรวมความฮิปใหม่ ไม่ตก

เทรน ! ราคาระดบักลางถึงสูงเมือเทียบกบัตลาดทงแดมุน 

หา้งบูติกหลากยหีอ้ตงัแต่แบรนดเ์นมต่างชาติถึงเกาหลี ร้าน

เสือผา้มีสไตลห์้องเลก็ๆ  ร้าน Creative Lifestyle  ร้าน

รองเทา้ ร้านทาํผม ร้านเครืองประดบั ร้านคอสเมติก  ร้านกาแฟ ร้านไอศครีม ร้านขนม    

คาํ มือพิเศษพร้อมความอิมประทบัใจกบัเมนูอินเตอร์ซีฟู้ ดเลิฟเวอร์ทีมีให้เลือกทงัฝรั ง ญีปุ่น เกาหลี จีน เมนูอาหาร ทงั

สด ทังปิ ง ทังทอด ทังย่าง ทังแบบซูซิ แบบซาซิมิ พร้อมของหวาน ของอร่อย

ประจาํวนั และเครืองดืมไม่มีแอลกอฮอล ์ไอศกรีม เคก้ เป็นตน้  พิเศษ ! บริการขาปู

ยกัษ ์SnowCrab  แบบไม่อนั   

หลงัอาหารคาํ   ทีนีทีเดียว  พิเศษฟรี ! โรแมนติกล่องเรือแม่นาํฮนั กบั เรือสาํราญ  “ 

Pang Show “  ผา่นชมวิวทิวทศัน์สีสันยามคาํคืน อีกทงัตืนตาตืนใจกบันาํพุสายรุ้งที

สะพานบนัโพ สะพาน 2 ชนั ทียิงสายนาํพุทียาวทีสุด โดยฉีดนาํได ้190 ตนัภายใน

เวลาเพียง 1 นาที  พร้อมกบัการไฟ LED ทีถูกยิงออกมาเป็นแสงสีต่างๆ มากถึง 200 

เฉดสี  ทีจะยงิลกูเล่นออกมาต่างๆกนั ตลอดทางกว่า 570 เมตรของตวัสะพานแห่งนี 



 
เป็นบรรยากาศทีสุดแสนโรแมนติก (ทางการกรุงโซล อาจงดการแสดงโชว์นาํพุในกรณีทีสภาพอากาศไม่เอืออาํนวย) 

พร้อมชม  Pang Show กบัโชวลี์ลาการทาํขนมปังสุดน่ารัก..สุดกวนใจ กบั เจา้ชายขนมปังและลูกทีมสุดบ๊องเส้นตืน  

(สงวนสิทธิในการปรับเปลียนโชว์ เป็น  DRUM CAT,  HERO DRAWING หรือ FANTA STICK SHOW หรือ 

WEDDING SHOW) 

อีกทงัใหคุ้ณลองทาํขนมปังอนัเลืองชือจากเรืองราวซีรียสุ์ดฮอต เจา้ชายขนมปัง  “ คิมทกัก ู“  และพิสูจน์กนัว่าใครจะ

เป็นราชาดา้นการทาํขนมปังตวัจริงกนั ? 

ซีรีส์ละครเกาหลี  “ Kim Tak Goo “ หรือ Baker King ราชาแห่งขนมปัง  เป็นเรืองราวของ คิมทกัก ู(เด็กผูช้าย) ผูที้เป็นลกูนอก

สมรสของมิสเตอร์กูอิลจง เจา้ของบริษทัโรงงานทาํขนมปังอนัเลืองชือ และมีฝีมือเป็นเลิศด้านการทาํขนมปัง กบัคุณแม่

ของคิมทกักชืูอมิสคิมมีซุน โดยแม่ของคิมทกักุเป็นคนรับใชข้องครอบครัวตระกูลกู  เมือคุณแม่ของคิมทกักูตงัทอ้งไดอ่้อน  

คุณแม่ตอ้งหนีการตามฆ่าลูกชายคนแรกของตระกูลจากคนในบา้นตระกูลกู (ภรรยาของมิสเตอร์กูอิลจง) เรืองราวน่าชวน

ติดตาม...ซบัซอ้น เพราะ ตอ้งคอยลุน้เชียร์ว่าเมือโตขึนคิมทกักจูะเป็นราชาดา้นการทาํขนมปังไดห้รือไม่  พ่อลูกจะไดเ้จอกนั

ยงัไง บทน่ารักระหว่างพระเอกและนางเอก ตวัอิจฉาและตวัร้ายรุ่นแม่รุ่นลกูจะเป็นยงัไง  เพราะเป็นซีรีส์เรตติ งอนัดบัหนึงที

เกาหลีตลอดระยะการฉาย และโด่งดงัในเอเชียเช่นกนั 

หลงัจบรายการท่องเทียว คาํคืนนี...ขอส่งทุกท่านกลบัเขา้ทีพกั  

วนัทีห้า  กรุงโซล  - ศูนย์ฮ๊อกเกต็นามู - วดัหลวงโซเกซา - หมู่บ้านพนืเมอืงพูซอนฮนันกและย่านสามฟ้า - ละลายเงิน

วอน - สนามบินนานาชาตอินิชอน  กรุงเทพฯ   

เชา้ อาหารเชา้แบบอเมริกนัชุดหรือเซมิบุฟเฟ่ต ์ที หอ้งอาหารของโรงแรม  โปรดคืนหอ้งพกั ชาํระค่าใชจ่้ายส่วนตวั (ถา้มี)  

ใหม่สุด ! แนะนํา...เพือนทีดีในการดาํเนินชีวิต! “ ฮ๊อกเก็ตนามู ” ต้นไมช้นิดนี

เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาทีปราศจากมลภาวะและระดบัสูงเหนือนาํทะเล 50-800 

เมตร เมล็ดของพนัธุ์ฮ๊อกเก็ตนี...ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนาํมารับประทานเพือช่วย

ดูแลตบัให้สะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็งไม่ถูกทาํลายจากการดืมแอลกอฮอล ์

กาแฟ บุหรี สารตกคา้งจากอาหารและยา       

พาท่านเดินยอ้นเวลากลบัไปยงับริเวณทีตงัของบา้นชนชนัยางบางของเกาหลีในราชวงศโ์ซซอน และยงัเป็นเขตพิเศษ

ทีทางเทศบาลกรุงโซลอนุรักษไ์ว ้ โดยเราจะเรียกว่า “ พูชอน ฮันนก Bucheon Hanok 

Village “   ย่านทีบา้นสไตล์ฮันนกต่างๆ ของลูกหลานชาวยางบางอาศยัอยู่ หรือ ผู ้

อนุรักษนิ์ยม หรือ เศรษฐีรุ่นใหม่ทีชอบกลินอายความเก่าแก่  ใกลก้นัยงัเป็นยา่นสามฟ้า 

(ภูเขา นาํ และคน) เราจะไดค้วามรู้สีกถึงกลินอายของความกลมกลืนระหว่างตะวนัตก

และตะวนัออกผา่นร้านอาหาร ร้านคาเฟ่ ร้านแกลลอรี ร้านแอนติก ร้านงานศิลป  ร้าน

Creative รวมทงัศนูยว์ฒันธรรมแฝงตวัอยู ่โดยมกัดดัแปลงอาคารเก่าฮนันกใหมี้ความสมยัใหม่โดยกลมกลืนระหว่าง

ความเป็นฮนันกและโมเดริน   



 
นมสัการวดัหลวงทีสาํคญัทีสุดของประเทศ “ วัดโซเกซา 

Jogyesa “  เป็นวดัศนูยก์ลางของพุทธศาสนานิกายเซนที

มีชือเสียงทีสุดในประเทศเกาหลี  วดัศูนยก์ลางจัดงาน

เทศกาลโคมไฟทุกเดือนหา้ของทุกปี ตรงกบัวนัที 8 เดือน 

4 ของปีจนัทรคติ โดยพุทธศนิกชนทวัเกาหลีและทวัโลก

จะร่วมตวัและจดัเทศกาลขบวนแห่โคมไฟรูปดอกบวั  ภายในโบสถก์ลางจะเป็นทีประดิษฐานขององค์พระสัมมาสัม

พุทธเจา้หรือองคพ์ระศกัยมุนีทงัสามโลก  พระช๊อกโกแลต๊ (พระทีชาวเกาหลีเชือเรือการขอพรลกู)  พระบรมสารีริกา

ธาตุ  ตน้สนทีนาํมาจากเมืองจีน ซึงมีอายกุว่า 700 ปี  ใกล ้ๆ กบัวดั มีร้านสงัฆภณัฑม์ากมายตงัอยู ่

เทียง เมนูเปิบพิสดาร-ไก่ตุ๋นโสม อาหารวงัในสมยัก่อน  เชือกนัว่าบาํรุงเสริมสุขภาพ (เสิร์ฟท่านละ 1 ตวั ในหมอ้ดิน) 

บ่าย ก่อนอาํลาเกาหลี  แวะซือของฝากตดิไม้ตดิมอืทีศูนย์รวมของพนืเมอืง (ละลายเงินวอน)  สาหร่าย ขนมต่างๆ  ช็อกโก

แล๊ตหิน  ซีเรียลช็อกโก  กระดูกม้าเจจูโด  ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรูปขนมโสม ชาโสม 

เครืองสาํอางคโ์สม เป็นตน้  หมอนสุขภาพ  กิมจิ  เป็บโปโร้ (ป๊อกกีเกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) ตุ๊กตา Ddung  

เครืองใชไ้ฟฟ้า  เป็นตน้  

เยน็ ขึนอยูก่บัวนัและเวลาทีเดินทาง  เหินฟ้ากลบักรุงเทพฯ   ออกเดินทางโดยสายการบิน Korean Air  บินประมาณ 5 ช.ม.  

(อาหารคาํ ภาพยนตร์ และ เครืองดืมบนเครือง และบริการอืนๆ บนเครือง www.koreanair.com) 

คาํ เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ 

** รายการนีเป็นเพียงขอ้เสนอทีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากผูจ้ดัอีกครังหนึง   

ผูจ้ดัขอสงวนสิทธิในเรืองเทียวบิน ราคา และรายการอาจมีการเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ *** 

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

ข้อแนะนํา 

 หากท่านมีปัญหาเรืองอาหารกรุณาแจง้ทางผูจ้ดัทราบล่วงหนา้ 

 หากท่านต้องซือบตัรโดยสารภายในประเทศเพือไปและกลบักรุงเทพฯ   กรุณาเลือกซือบตัรโดยสารภายในประเทศประเภททีสามารถ

เลือนวันและเวลาในการเดินทางได้      ทังนีเพือป้องกันปัญหาเทียวบินล่าช้าหรือการเปลียนแปลงเวลาของเทียวบินหรือการ

เปลียนแปลงวันเดินทาง 

 หา้มนาํผลไมแ้ละเนือสัตวทุ์กชนิดเขา้ประเทศเกาหลีใต ้หากพบจะตอ้งเสียค่าปรับ 

 เตรียมสัมภาระขนาดกลาง เนืองจากโรงแรมทีพกัในเกาหลีไม่มีบริกรช่วย (แนะนาํ ตลอดทริปจะตอ้งดูแลกระเป๋ายกขึนลงหอ้งดว้ยตวั

ท่านเอง เพือป้องกนัหลายกรณีทีอาจเกิดขึนได)้  ควรจดัสัมภาระใหมี้นาํหนกัไม่เกิน 10-20 กก. ต่อชิ น  สายการบินจาํกดันาํหนกัเพียง

ท่านละ 20 กก. ยกเวน้ เจจูแอร์  (ไม่เกินจาํนวน 2 ชิ น) และถือขึนเครืองไดอ้ีกท่านละ 1 ชิ น 7 กก. (ไม่รวมกระเป๋าสะพาย) 

 กระเป๋าทุกใบจะตอ้งฝากใหก้บัทางเจา้หนา้ทีสายการบินดว้ยตวัท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภยัของสายการบิน 

 ทรัพยสิ์นมีค่าและแตกหกัง่าย  เช่น เงิน อญัมณี  อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ กลอ้งถ่ายรูป อุปกรณ์วีดีโอ เอกสารที

แลกเปลียนเป็นเงินได ้ เอกสารทางธุรกิจ หนงัสือเดินทาง เกบ็ติดตวัเสมอ 

 สนามบินสุวรรณภูมิ  “ ไม่มีการประกาศเรียกลูกคา้ขึนเครือง ”  กรุณารอทีประตูขึนเครืองอยา่งนอ้ย 30 นาที ก่อนเวลาเครืองออก 



 
 นาํเสือแจ็คแกต็ติดตวัขึนเครืองดว้ย เพราะอากาศอาจจะเยน็และเพือการพกัผ่อนทีอบอุ่น  (สาํหรับ มือใหม่ หรือ คนกลวัวนัแรกๆ จะ 

jetlag หรืออาการเมาเวลาจากการเปลียนโซนเวลาของโลก แนะนาํ :  นอนใหม้ากทีสุด หรือ ทานยาแกเ้มา เพราะมีมีฤทธิทาํใหน้อน

หลบั ไม่ดืมสุราหรือของมึนเมา และดืมนาํมากๆ) 

* ตวัสายการบินไม่สามารถระบุทีนงั ซือแบบใชว้ิธี RANDOM คือสุ่มเลือกทีโดยระบบสายการบิน * 

สายการบิน  การจดัทีนงับนเครืองบิน เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนด ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้แต่จะทาํการ Request ให้ได้

เท่านนั   งดการคืนบตัรโดยสาร และหากยกเลิกการเดินทาง ทางสายการบินไม่มีระบบ คืนเงินบางส่วน    หากผู้โดยสารถกูปฎิเสธการออกนอก

ประเทศไทยหรือเข้าประเทศเกาหลี จากเจา้หนา้ทีแรงงานไทยหรือเ จ้าหน้าทีตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้าหน้าทีตรวจคนเขา้เมืองที

ประเทศเกาหลี ทางผูจ้ดัและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนทุกกรณี  ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับทีประเทศเกาหลี

เรียกเกบ็  ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทียวบินถดัไปทีมีทีนงัว่างหรือตามวนัเดินทางของตวัเครืองบิน  ทงันีแลว้แต่ทางเจ้าหน้าทีตรวจ

คนและสายการบิน ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

โปรดตรวจสอบ อาย ุของหนงัสือเดินทาง ( Passport ) ของผูโ้ดยสาร ว่าจะตอ้งคงมีอายเุหลือ ณ วนัเดินทาง มากกว่า 6 เดือน

ขึนไป และหนงัสือเดินทางเหลือหนา้กระดาษเพียงพอใหเ้จา้หนา้ทีตรวจคนไดป้ระทบัตรา หนงัสือเดินทางอยูใ่นสภาพทีดี 

(ไม่ชาํรุด) พร้อมเดินทาง !   

 

การเช็คอินตวัเดินทางทีเคาเตอร์สายการบิน  เงอืนไข 

 เคาน์เตอร์เช็คอินจะเปิดใหบ้ริการก่อนเวลาเครืองออกสาม (3) ชวัโมง  เคาน์เตอร์ จะปิดใหบ้ริการก่อนเวลาออกเดินทาง  

(90) นาที  ผูโ้ดยสารจาํเป็นตอ้งดาํเนินการใหเ้รียบร้อยภายในระยะเวลาทีไดร้ะบุไว ้ ทงันีไม่ว่าในกรณีใดๆ  สายการบิน

สงวนสิทธิในการปฏิเสธการเดินทาง โดยไม่มีการคืนเงินค่า โดยสารทีท่านไดช้าํระไปแลว้  

 ไม่แสดงตนหรือยนืยนัความเป็นตวัท่านต่อพนกังานของสายการบิน 

 ไม่อาจแสดงเอกสารไดอ้ยา่งครบถว้นและถกูตอ้ง (เอกสารการเดินทางทีชาํรุดไม่สมบูรณ์จดัว่าเป็นเอกสารทีไม่ถกูตอ้ง)  

สาํหรับท่านตอ้งมีตราอนุญาตเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ (วีซ่า) ซึงจาํเป็นต่อการเดินทางไปยงัสถานทีต่างๆ   หรือ  

เอกสารการเจง้เขา้แจง้ออก   หรือ  เอกสารดา้นการทาํงาน Work Permit 

 กระทาํการประทุษร้ายแก่พนกังานของสายการบิน หรือก่อใหเ้กิดความวุน่วาย ณ เคาน์เตอร์ของสายการบิน หรือดหูมิน 

เหยยีดหยามพนกังานของสายการบินไม่ว่าโดยการกระทาํหรือโดยวาจา 

 หากรัฐบาลหรือหน่วยงานอืนไม่อนุญาตใหท่้านเดินทางหรือขึนเครืองบิน 

 หากสายการบินเห็นควรว่าไม่สมควรแก่การเดินทางเนืองจากอาการเมาสุราหรือมีลกัษณะอาการทีเป็นอนัตรายอยา่งเห็น

ไดช้ดัในทางการแพทย ์ และ/หรือ  หากสายการบินเห็นควรว่าไม่เหมาะสมในการเดินทางโดยเหตุผลทางการแพทย ์ หรือ

เงือนไขทางการแพทยข์องท่านอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพแก่ผูโ้ดยสารอืน 

 

 

 



 

ในกรณีทีไม่ใช้ตวักรุ๊ปแต่ต้องการจอยทัวร์ หรือ ซือจอยตวักรุ๊ปราคาพเิศษ โปรดโทรเช็ค 

หากต้องการเลือนวันเดินทางกลับ  ชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีสายการบินเรียกเก็บ ( หากทีนังในวันทีต้องการ “ ว่างและยนืยนั “ )   
เด็ก 2-7 ปี :  ห้องพัก = ผู้ใหญ่ 2 + เด็ก 1 ไม่มีเตียง |  เด็ก 8-12 ปี  เตียงเสริมหรือห้องครอบครัว 

ทารก หมายถึง ผู้โดยสารทีมีอายตํุากว่า 24 เดือน ณ วันทีเดินทางไปและวันเดินทางกลับ กรุณาติดต่อเพือขอราคาพิเศษ 

เดก็ทารกสามารถเดินทางโดยนงับนหนา้ตกัของผูใ้หญ่  โดยอนุญาตใหเ้ดก็ทารกหนึงคนต่อผูใ้หญ่สองคนเท่านนั และหา้มมิใหน้าํรถเขน็เดก็ 

หรือทีนงัสาํหรับเดก็ขึนบนเครืองบิน จาํนวนเดก็ทารกต่อเทียวบินถูกจาํกดัไวเ้พือความปลอดภยั และสายการบินสามารถปฏิเสธการนาํเดก็

ทารกเดินทางไปกบัท่าน  ส่วนผูจ้ดั เราคาํนึงถึงความปลอดภยัและเพือสร้างความสุขแก่คณะผูเ้ดินทาง 

ผู้ทุพลภาพ/มีปัญหาด้านสุขภาพหรืออยู่ในภาวะเจ็บป่วย ขอใหแ้จง้ผูจ้ดัก่อนซือทวัร์ เพือเชค็กบัทางสายการบินและผูใ้หบ้ริการ  เพราะอาจไม่

อนุญาตใหใ้ชอุ้ปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ ขึนเครืองบินได ้ เข่นนาํยา เขม็ฉีดยา เครืองใชแ้บตเตอรี หรือ เครืองหายใจ  

สตรีมีครรภ์ ขอใหแ้จง้ผูจ้ดัก่อนซือทวัร์  เพือเชค็กบัทางสายการบินและผูใ้หบ้ริการ   โดยทวัไป 

-อายคุรรภไ์ม่ถึง 27 สัปดาห์ : ตอ้งลงนามยนิยอมในเอกสารจาํกดัขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน เมือทาํการเชค็อินเพือแสดงความ

ยนิยอมไม่ทาํการเรียกร้องใดๆ ต่อสายการบิน 

-อายคุรรภใ์นช่วงสัปดาห์ที 28 สัปดาห์ ถึง 34 สัปดาห์ : แสดงใบรับรองแพทย ์ ยนืยนัสัปดาห์ทีตงัครรภแ์ละกาํกบัวนัทีไม่เกินสามสิบ (30) วนั

นบัจากเทียวบินขาออกทีกาํหนดหรือเทียวบินขาเขา้ทีกาํหนด  และตอ้งลงนามยนิยอมในเอกสารจาํกดัขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน  

เมือทาํการเชค็อินเพือแสดงความยนิยอมไม่ทาํการเรียกร้องใดๆ ต่อสายการบิน 

-อายคุรรภต์งัแต่สัปดาห์ที 35 ขึนไป: สายการบินปฏิเสธการใหบ้ริการ 

 

ราคานีเป็นราคาสําหรับนกัท่องเทยีวชาวไทยหรือผู้ถอืหนงัสือเดนิทางไทยเท่านัน (นักท่องเทียวต่างประเทศ โปรดเช็ค) 

กําหนดการเดินทางเดือน  กรกฎาคม 2015   พกัห้องเดียว+เพมิ 4,900 บาท ค่าทัวร์ต่อท่าน 

   23,900 23,900 23,900  24,900 

คืนอาทิตย์ คืนจันทร์ คืนอังคาร คืนพธุ คืนพฤหัส คืนศุกร์ คืนเสาร์ วันพเิศษ 

   01-05 02-06 03-07  30-03 ส.ค. 

   08-12 09-13 10-14   

   15-19 16-20 17-21   

   22-26 23-27 24-28   

 

 

 

 

 



 
ราคานีเป็นราคาสําหรับนกัท่องเทยีวชาวไทยหรือผู้ถอืหนงัสือเดนิทางไทยเท่านัน (นักท่องเทียวต่างประเทศ โปรดเช็ค) 

กาํหนดการเดนิทางเดอืน  สิงหาคม 2015   พกัห้องเดยีว+เพมิ 4,900 บาท ค่าทัวร์ต่อท่าน 

   23,900 23,900 23,900   

คนือาทิตย์ คนืจนัทร์ คนืองัคาร คนืพุธ คนืพฤหัส คนืศุกร์ คนืเสาร์ วนัพเิศษ 

   05-09 06-10 07-11   

   12-16 13-17 14-18   

   19-23 20-24 21-25   

   26-30 27-31 28-01 ส.ค.   

ราคานีเป็นราคาสําหรับนกัท่องเทยีวชาวไทยหรือผู้ถอืหนงัสือเดนิทางไทยเท่านัน (นักท่องเทียวต่างประเทศ โปรดเช็ค) 

กาํหนดการเดนิทางเดอืน  กนัยายน 2015   พกัห้องเดยีว+เพมิ 4,900 บาท ค่าทัวร์ต่อท่าน 

   23,900 23,900 23,900   

คนือาทิตย์ คนืจนัทร์ คนืองัคาร คนืพุธ คนืพฤหัส คนืศุกร์ คนืเสาร์ วนัพเิศษ 

   02-06 03-07 04-08   

   09-13 10-14 11-15   

   16-20 17-21 18-22   

   23-27 24-28 25-29   

ราคานีเป็นราคาสําหรับนกัท่องเทยีวชาวไทยหรือผู้ถอืหนงัสือเดนิทางไทยเท่านัน (นักท่องเทียวต่างประเทศ โปรดเช็ค) 

กาํหนดการเดนิทางเดอืน  ตุลาคม 2015   พกัห้องเดยีว+เพมิ 4,900 บาท ค่าทัวร์ต่อท่าน 

   24,900 24,900 24,900  25,900 

คนือาทิตย์ คนืจนัทร์ คนืองัคาร คนืพุธ คนืพฤหัส คนืศุกร์ คนืเสาร์ วนัพเิศษ 

   07-11 01-05 02-06  21-25 

   14-18 08-12 09-13  22-26 

    15-19 16-20   

     23-27   

 

 

 

 



 
ราคานีเป็นราคาสําหรับนกัท่องเทยีวชาวไทยหรือผู้ถอืหนงัสือเดนิทางไทยเท่านัน (นักท่องเทียวต่างประเทศ โปรดเช็ค) 

กําหนดการเดินทางเดือน พฤศจิกายน 2015   พกัห้องเดียว+เพมิ 4,900 บาท ค่าทัวร์ต่อท่าน 

   23,900 23,900 23,900   

คนือาทิตย์ คนืจนัทร์ คนืองัคาร คนืพุธ คนืพฤหัส คนืศุกร์ คนืเสาร์ วนัพเิศษ 

   04-08 05-09 06-10   

   11-15 12-16 13-17   

   18-22 19-23 20-24   

   25-29 26-30 27-01 ธ.ค.   

อัตราค่าบริการรวม  ตามรายการ:  

1. ค่าตวัเครืองบินชนัประหยดั กรุงเทพฯ – โซล  – กรุงเทพฯ  ไปกลบัแบบหมู่คณะ ( ตามวนัเวลาทีระบุในตวัเครืองบิน )  

2. ทีพกั  3  คืน (หอ้งละ  2-3  ท่าน)  

3. อาหารเชา้ กลางวนั และเยน็หรือคาํ ทีระบุในรายการ เมนูอาหาร  อาจมีการเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ขึนอยู่กบัสถานการณ์   เช่น 

เวลาออกหรือเวลาถึงของเทียวบินแต่ละสายการบิน  การจารจรบนทอ้งถนน  วนัเวลาเปิดปิดของร้านอาหาร  หรือดว้ยสาเหตุต่างๆ    ขอสงวน

สิทธิในการเปลียนแปลงหรือปรับปรุง   

4. บตัรเขา้ชมสถานที ทีระบุในรายการ 

5. ค่ารถนาํเทียว ทีระบุในรายการ 

6. ค่าผูน้าํทวัร์หรือไกดจ์ากเกาหลี อาํนวยความสะดวก  

7. ค่านาํหนกักระเป๋าไม่เกิน 20 กก. (ไม่เกินท่านละ 1-2 ชิ น และถือขึนเครืองไดอ้ีก 5-7 กก. ตามขนาดทีกาํหนดของสายการบิน)    

8. ประกนัอุบติัเหตุตามกรมธรรม ์(ขนัตาํวงเงินประกนั 1 ลา้นบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อายุ 75-85 ความคุม้ครองเหลือ 

50% อายตุาํกว่า 1 ปี หรือ อายเุกิน 85 ปีไม่คุม้ครอง ไม่คุม้ครองโรคประจาํตวัหรือการถูกฆาตกรรมหรือถูกทาํร้ายร่างกาย) 

9. โรงแรมทีพกัทีระบุในรายการทวัร์ จะยงัไม่คอนเฟิร์ม 100% ซึงโรงแรมทีพกั อาจมีการเปลียนแปลง โดยจะใชอ้ยู่ในระดบัเดียวกนั ปกติผูจ้ัด

จะแจง้ใหท้ราบก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ยประมาณ  5-7 วนั พร้อมทงัใบนดัหมายเตรียมตวัการเดินทาง 

รูปแบบหอ้งพกัของโรงแรมจะแตกต่างกนั และอาจมีสไตลก์ารตกแต่งทุกหอ้งไม่เหมือนกนั หอ้งพกัเดียว (Single) หอ้งคู่ (Twin/Double)  

และหอ้งพกัแบบ  3 ท่าน  (Triple Room หรือ  Family Room) ห้องพกัอาจจะไม่ติดกนั บางเมืองห้องจะเป็นแบบพืนเมือง (Ondol)  บางเมือง 

ห้องมีขนาดกะทัดรัด ไม่มีอ่างอาบนํา บางเมือง ห้องกวา้ง มีสิ งอาํนวยความสะดวกครบ   ช่วงการจัดงานประชุมนานาชาติ (Trade Fair, 

Convention) เป็นผลใหร้าคาโรงแรมสูงขึนมากและหอ้งพกัในเมืองเตม็  ผูจ้ดัขอสงวนสิทธิในการจดัทีพกันอกเมืองตามความเหมาะสม 

 

 



 

ราคาค่าบริการไม่รวม  
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ อาหารและเครืองดืมทีสังเพิม โทรศพัท ์โทรสาร มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่าทาํหนงัสือเดินทาง ค่าซักรีด   

2. ค่าทิปคนขบัรถและไกดว์นัละ 5000 วอน หวัหนา้ทวัร์วนัละ 50 บาท (ตลอดการเทียว 5 วนั ใหท่้านเตรียมเงินเกาหลี  20,000 วอน + เงินไทย 

250 บาทต่อท่าน  )   

3. ค่าสัมภาระทีเกินชิ นหรือนาํหนกัเกินสายการบินกาํหนด (ปกติไม่เกินท่านละ 20 กก. / 1-2 ชิ น และถือขึนเครืองไดอ้ีก 5-7 กก. ตามขนาดที

กาํหนดของสายการบิน)  ค่าวีซ่าพาสปอร์ตต่างดา้วหรือต่างชาติ  ค่า 

4. ภาษีการบริการ  3%  ภาษีมูลค่าเพิม  7%    

เนืองจากการเดินทางนันเต็มไปด้วยความเสียง และความรับผิดชอบของทางสายการบินทีมีต่อผู้ โดยสารนันมีจํากัด ดังนันจึงแนะนําให้ซือ

ประกันภัยการเดินทางเพิมเติม ซึงมีความคุ้มครองการเปลียนแปลงแผนการเดินทางและยกเลิกการเดินทาง ล่าช้า เสียหายและสูญหายอันเกิดกับ

กระเป๋าเดินทางและสิงของอืน และซือประกันสุขภาพเพิมเติม  โดยจะซือความคุ้มครองเพิมเติมจากบริษัทประกันภัยทีท่านรู้จัก ซึงไม่จําเป็นว่า

ต้องเป็นบริษัทเดียวกันกับประกันภัยทีทางผู้จัดจัดให้   เพือความมันใจได้ว่าหากเกิดเหตุเจ็บป่วยจะมีความสามารถในการจ่ายค่ารักษาได้ 

เนืองจากหากเกิดเหตุดังกล่าวขึนในต่างประเทศ เช่น ประเทศเกาหลีใต้ จะมีค่าใช้จ่ายทีสูงมาก  

หากท่านต้องซือบัตรโดยสารภายในประเทศเพือไปและกลับกรุงเทพฯ   กรุณาเลือกซือบัตรโดยสารภายในประเทศประเภททีสามารถเลือนวัน

และเวลาในการเดินทางได้      ทังนีเพือป้องกันปัญหาเทียวบินล่าช้าหรือการเปลียนแปลงเวลาของเทียวบินหรือการเปลียนแปลงวันเดินทาง 

กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าชา้ของเทียวบิน การยกเลิกเทียวบิน มีการยบุเทียวบินรวมกนั ตารางการการเดินทาง

มีการเปลียนแปลง เนืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แลว้ว่า อยูน่อกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย ์หรือเหตุผลทางดา้น

ความปลอดภยัเป็นตน้ )  โปรดเขา้ใจและรับทราบว่า  ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี 

 

เงือนไขในการจอง   

มดัจาํเหมาลาํท่านละ 5,000 บาทต่อท่าน หรือ ช่วงเทศกาล High Season หรือเทียวบินเหมาลาํ  มดัจาํท่านละ 10,000 บาทต่อ

ท่าน  โดยปกตจิะต้องดําเนินการโอนเงินภายใน 1-2 วนันับจากวนัทีทําการจองและส่งใบเรียกเก็บเงิน และชําระส่วนทีเหลือ

ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 25 วันก่อนเดินทาง หรือ 35 วันล่วงหน้าในช่วงเทศกาล High Season (เทศกาลปีใหม่ เทศกาล

ตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วนัแรงงาน วนัฉัตรมงคล  วนัหยุดสาํคญัทางศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือนธนัวาคม)  

หากไม่ชาํระมดัจาํตามกาํหนด ขออนุญาตตัดทีนังให้ลูกค้าท่านอืนทีรออยู่    การชาํระไม่ครบ ทางผูจ้ดัถือว่าท่านยกเลิกการ

เดินทางโดยไม่มีเงือนไข หรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดใด ผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการ

เดินทางและขอสงวนสิทธิในการคืนเงินตามเงือนไขการยกเลิก 

*** เมือตกลงชาํระเงินไม่ว่าทงัหมดหรือบางส่วน ทางผูจ้ดัจะถือว่าท่านไดย้อมรับในเงือนไขและขอ้ตกลงต่างๆ ทีไดร้ะบุไวท้งัหมดนีแลว้ *** 

 

 

 



 
ในการสํารองทีนังและการใส่ชือในระบบสํารองทีนัง ผูเ้ดินทางตอ้งส่งสําเนาของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ทีชดัเจน หรือ ส่งรายละเอียดที

สายการบินตอ้งการ (ภาษาองักฤษ) เช่น คาํนาํหนา้ชือ ชือและนามสกุล วนัเดือนปีเกิด เลขทีพาสปรอต วนัหมดอายุ ( โดยเซ็นต์ชือและเขียน

ยนืยนัรับรองเอกสารเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหท้างผูจ้ดั )  หากไม่มีการส่งขอ้มูลทงัหมดในพาสปรอตเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ทางผูจ้ัด และเกิด

การออกชือนามสกุลในตวัหรือบตัรโดยสารผิดพลาด อาจมีผลใหผู้โ้ดยสายจะตอ้งรับผิดชอบในค่าใชจ่้ายใหม่ทีจะเกิดขึนทงัหมด และสายการ

บินไม่มีระบบเสียค่าใชจ่้ายเพือแกไ้ขตวัสะกดคาํนาํหนา้ชือ / ชือ / นามสกุล หรือ การเปลียนชือผูเ้ดินทาง 

ในกรณีทีเกิดเหตใุดๆ จนทาํให้คณะทัวร์ไม่สามารถออกเดินทางได้   เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลิกการเดินทางกะทนัหัน ทางสายการบินเรียกที

นงัคืนดว้ยเหตุผลของสายการบิน ฯลฯ ทางผูจ้ดัจะพยายามหาโปรแกรมอืนในราคาและช่วงเวลาใกลเ้คียงกนัทดแทน ขอให้ลูกคา้ตระหนักดีว่า

เหตุการณ์ดงักล่าวถือเป็นเหตุสุดวิสัยและเชือมนัว่าผูจ้ดัไดพ้ยายามอยา่งสุดความสามารถ  โดยลูกคา้จะไม่ยกเหตุขอ้นีมาเป็นขอ้เรียกร้องใดๆ กบั

ผูจ้ดั  หากลูกคา้ประสงครั์บเงินคืน ทางผูจ้ดัยนิดีคืนเงิน  การคืนเงินทุกกรณี  ผูมี้ชือในเอกสารการจอง จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็น

เอกสารการขอรับเงินคืนทีทาํการของผูจ้ัดอย่างใดอย่างหนึงเพือทาํเรืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพร้อมหลกัฐาน

ประกอบการมอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ  และหนา้สมุดบญัชีธนาคารทีตอ้งการใหน้าํเงินเขา้ใหค้รบถว้น  

การยกเลิกการจอง   

1. การยกเลิกการจองนนั จะตอ้งแฟ็กซ์หรืออีเมลลแ์จง้ยกเลิกการจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  30 วนัทาํการก่อนการเดินทางหรือก่อนหนา้นนั   

 โดยจะยดึเงินมดัจาํ 5,000 บาท  ยกเวน้ช่วงเทศกาล High Season (เทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วนัแรงงาน วนั

ฉัตรมงคล  วนัหยดุสาํคญัทางศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือนธนัวาคม)  จะยดึเงินมดัจาํ 10,000 บาท      

2)  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-24 วนั - เกบ็ค่าใชจ่้าย 10,000  ยกเวน้ช่วงเทศกาล High Season  10,000 - 21,000 บาท   

3)  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-23 วนั - เกบ็ค่าใชจ่้าย 80% ของราคาทวัร์  ยกเวน้ช่วงเทศกาล High Season  เกบ็ค่าบริการทงัหมด 100%   

4)  ยกเลิกก่อนการเดินทางวนัเดินทาง หรือ 1-14 วนั - เกบ็ค่าบริการทงัหมด 100%   

ข้อมูลสําหรับผู้เดินทาง    
1. คนไทยถือหนงัสือเดินทางประเทศไทย ไม่ตอ้งยนืขอวีซ่าก่อนออกเดินทาง  

2. เตรียมหนงัสือเดินทางมีอายมุากกว่า 6 เดือน ณ วนัเดินทาง (ตอ้งมีหนา้ว่างสาํหรับประทบัตราอยา่งนอ้ย 2 หน้าเต็ม) เพือยืน ณ ด่านตรวจคน

เขา้เมือง   เนืองจากเคาเตอร์สายการบินหรือด่านตรวจคนเขา้เมืองอาจปฏิเสธการเดินทางของท่าน 

3. ค่าวีซ่าสาํหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว  กรุณาเตรียมเอกสารคือ  (1) พาสปอร์ต (2) ใบประจาํตวัคนต่างดา้ว (3) ใบสาํคญัถินทีอยู ่(4) สาํเนาทะเบียน

บา้น(ถา้มี) (5)รูปถ่ายสี 2 นิ วท่านละ1รูป   

ผู้จัดจะเป็นผู้ดําเนินการยนืวีซ่าให้ท่าน โดยท่านจ่ายค่าบริการต่างหาก (สําหรับหนังสือเดินทางต่างด้าวผู้ เป็นเจ้าของหนังสือเดินทางจะต้องทํา

เรืองแจ้ง เข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยนืวซ่ีา) สิทธิการออกวีซ่าขึนอยู่กับสถานทูตเท่านัน 

4. ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชือ นามสกุล คาํนาํหน้าชือ เลขทีหนังสือเดินทาง และอืนๆ เพือใชใ้น

การจองตวัเครืองบิน ในกรณีทีมิไดส่้งหนา้สาํเนาหนงัสือเดินทาง (พร้อมทงัหนา้เปลยีนชือนามสกุล ถา้มี) ใหก้บัทางผูจ้ดั  

 

 



 

 

ข้อตกลงและเงอืนไขการเดินทางท่องเทียวกับเรา 

 จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ทีประสงคจ์ะไปท่องเทียวตามรายการของทวัร์ทุกวนัเท่านัน  หากท่านไม่สามารถร่วมทวัร์ทุกวนั แค่สมคัรมาร่วมทวัร์

เพียงเพือการใชต้วัเครืองบินและทีพกัในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏว่าท่านไม่รวมทวัร์ในบางวนั ทางบริษัทจะคดิค่าดําเนินการ

ในการแยกท่องเทียวเอง 300 USD  (กอ่นซือทวัร์ จะตอ้งแจง้ความประสงคที์เป็นจริง เพือทางผูจ้ดัจะไดคิ้ดค่าบริการทีเหมาะสม) 

หมายเหตุ หากการไปพบเพือนหรือญาติหรือไปติดต่อธุรกิจหรือท่องเทียวอิสระ ทาํหลงัจากทีรายการเสร็จสิ นในแต่ละวนัแลว้ ไม่เป็นเหตุที

ทางผูจ้ดั จะตดัการใหบ้ริการท่านแต่อยา่งใด  

 ขอสงวนสิทธิในการขายหรือไม่ขายใหแ้ก่ท่านทีตอ้งใชร้ถเขน็ หรือ มีโรคประจาํตวับางอยา่ง หรือ ทอ้งอ่อนหรือทอ้งแก่มาก หรือ มีเด็กอาย ุ

1-2 ปี หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุสงฆ ์หรือ นกับวช (ก่อนซือทวัร์ จะตอ้งแจ้ง เพือหาขอ้ตกลงร่วมกนั เพราะเราคาํนึงถึงความปลอดภยั

และเพือสร้างความสุขแก่คณะผูเ้ดินทาง)   

 ขอสงวนสิทธิไม่รับท่านผูเ้ดินทางทีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศเกาหลีใตเ้พือไปทาํงาน หรือเพือการอืนใดอนัมิใช่การท่องเทียว  

 การเปลียนแปลงรายการท่องเทียวในทุกการเดินทางอาจเกิดการเปลียนแปลง  ดงันี รายการท่องเทียว เมนูอาหาร โรงแรมทีพกั รถทวัร์ในแต่

ละวนัทีไดจ้ดัเตรียมไว ้(ทงัช่วงนาํเสนอ ช่วงสรุป และช่วงเดินทางจริง) ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงหรือปรับปรุง  โดยพยายามทีจะ

ตามรายการสรุปใหต้รงมากทีสุด หรือในระดบั หรือในคุณภาพทีใกลก้นัมากทีสุด 

 ขอสงวนสิทธิปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายทีเกิดกบัชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกทาํร้าย ความตาย อุบติัเหตุต่างๆ  สูญหายใน

ทรัพยสิ์นหรืออยา่งอืน การนดัหยดุงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวติั  และอืนๆ ทีเกิดขึนทางตรงหรือทางออ้ม  

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทนหรือหน่วยงานทีเกียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปลียนแปลง การบริการจากสายการบิน ( ความสูญหาย

หรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ของเทียวบิน การยกเลิกเทียวบิน มีการยุบเทียวบินรวมกนั ตารางการการเดินทางมีการเปลียนแปลง 

เนืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แลว้ว่า อยูน่อกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย ์หรือเหตุผลทางดา้นความปลอดภยัเป็น

ตน้  โดยจะปฏิบติัตามเงือนไขและขอ้จาํกดัความรับผิดชอบของแต่ละสายการบิน )  บริษทัขนส่ง  รถโดยสาร  เรือบริการ หรือ หน่วยงานที

ใหบ้ริการ  ทีจะส่งผลทาํใหเ้สียเวลาหรือยกเลิกรายการท่องเทียวทวัร์บางรายการหรือทงัหมด  ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่า

ในกรณีใดๆ ทงัสิ น ทงัค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใชจ่้ายทีบริษทัจ่ายไปแลว้ เป็นตน้   ขอให้ทราบว่า  ผูจ้ัดจะดาํเนิน

โดยสุดความสามารถทีจะประสานงานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้ แต่จะไม่คืนเงิน  

 มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้าํสัญญาใดๆ ทงัสิ นแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของผูจ้ัด

กาํกบัเท่านนั     

 ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี เนืองจากเป็นการชาํระค่าทวัร์ในลกัษณะเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ 

เช่น ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระทาํทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 

เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง การถูกปฏิเสธในกรณีอืนๆ   ไม่รับประทานอาหารบางมือ ไม่เทียวบางรายการ เป็นตน้ 

 ขอความร่วมมือในเรืองความประพฤติของคนเดินทางหากผู ้จัดหรือตวัแทนของประเทศทีท่านได้เดินทางมา เดินทางไปสู่ หรือเดิน

ทางผ่าน  เห็นว่าผูโ้ดยสารประพฤติตนทีอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อผูเ้ดินทางอืนๆ หรือทรัพยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบติัหน้าทีของเจ้าหน้าที 

(ตวัแทน) หรือไม่ปฏิบติัตามคาํชีแจงของเจ้าหน้าที (ตวัแทน) ทางผูจ้ัดอาจใชม้าตรการตามทีเห็นสมควรเพือป้องกนัไม่ให้ความประพฤติ

ดงักล่าวดาํเนินต่อไป ซึงรวมไปถึงการยบัยงั และปฏิเสธใหบ้ริการ 



 
 การชอ้ปปิงการเลือกซือของนกัท่องเทียว เป็นส่วนหนึงของการท่องเทียว โดยเฉพาะการท่องเทียวประเทศเกาหลีใต ้ซึงเป็นแหล่งชอ้ปปิงที

คนไทยชืนชอบ   โปรแกรมทวัร์อาจจะมีการรายการพาไปชอ้ปปิงยงัสถานทีต่างๆ โดยการเลือกซือของทุกอย่างเป็นเรืองการตดัสินใจ

ส่วนตวัเสมอ  และ ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบทุกการซือของท่าน 

 กระเป๋าลูกคา้ตอ้งยอมรับในความเสียงของกระเป๋าทุกใบของตวัเอง (ท่านสามารถเลือกซือประกนัเพิม เกียวกบัสัมภาระกระเป๋า เพราะสาย

การบินมีกาํหนดการจาํกดัความรับผิดชอบต่อสัมภาระ)  ทางทวัร์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าชา้ อุบติัเหตุ ทีเกิดจากกรณี

ใดๆ ทงัสิ น  ซึงลูกคา้ตอ้งเขา้ใจว่า โดยปกติทุกฝ่าย เช่น คนขบัรถ  มคัคุเทศก ์หรือ หวัหนา้ทวัร์  ถึงแมจ้ะพยายามในการดูแลและระวงัเรือง

สัมภาระกระเป๋าเดินทางลูกคา้ 

ผู้ ร่วมเดินทางตกลงปฏิบัติตามข้อกาํหนดและเงือนไขการเดินทางนีทุกประการ 

และในกรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคาํตดัสินของผู้ จัดเป็นทีสินสุด 

 

 

 


