
 

ชวนคุณไปเกาหลี ฤดูกาลแห่งใบไม้เปลียนส ี 
บินสบาย 5*ดาว Korean Air  

กรุ๊ปเหมาชาวเหนอืบินตรงจากเชยีงใหม่สู่อินชอน  
ชาวใต้บินตรงจากภูเกต็สู่อินชอน  

โปรแกรมคุณภาพ ไม่ชะโงกทวัร์  เรมิ22,900บาท    ฟรี!! อินเตอร์เน็ตไร้สาย 
เกาหลี 5 วัน พกัเมืองตากอากาศเกาหลี 1 คืน  

ภเูขาจบูกัน ฟรี ! บัตรนังเคเบิลคาร์ขึนสู่จุดชมวิวบนเขาแดดึงซาน 
ป้อมมรดกโลกฮวาซอง (กษัตริย์จองโจ ละคร “ลีซาน”)   สุดยอด ! สวนสัตว์สีเขียว ทีมีการ
อนรุักษ์สิงแวดล้อมและดแูลสัตว์เหมือนเพอืนร่วมโลก    เปิดเมืองแปลกเกาหลี “ ฮันสไตล์ ฮันจี ฮัน
บก ฮันชิ ดังสดุ”   สัมผสั ! พพิธิภัณฑ์พนืบ้านเกาหลี ดินแดนแห่งความสนกุหฤหรรษ์และไฮเทค
เต็มรปูแบบ ด้วยบัตร Magic Pass แบบไม่จาํกัดอายุ@สวนสนกุล๊อตเต้เวิลด์  พระราชวังมรดกโลก
ชังดก วัดหลวงโซเกซา  เอาใจนักช้อปทีแหล่งเทรนด์ฮิปฮิปเมียงดอง  

พเิศษ ! บุฟเฟ่ต์อนิเตอร์บนเรอืสาํราญHanRiverCruise 
 

วันเดินทาง :   5 วนั  3 คืน (พกั 1 คืน@ชอลบุก + พกั 2 คืน@กรุงโซล ระดบั First Class)  เดินทางตามตารางดา้นล่าง 

สายการบิน :    สายการบิน Korean Air (KE)  ขอสงวนสิทธิเปลียนแปลงเทียวบินและตารางการบินของสายการบินตามทีไดอ้นุมติั 

เทียวบิน  : BKK-ICN KE652  2240 0610+1 (หรือ KE658 0010 0740) 
  ICN-BKK KE651  1740 2110     (หรือ KE659 1915 2325) 
  (ทีนงัจาํกดัในแต่ละวนั จองและจ่ายก่อนไดสิ้ทธิก่อน จองหลงั อาจตอ้งเพิมค่าตวั ) 
รถโคช :  บริการดว้ยรถซึงมีขนาดของรถจะเป็นไปตามจาํนวนของผูโ้ดยสาร ปกติก 25 หรือ 30 หรือ 40 หรือ 45 ทีนงั  

ฟรี ! นาํแร่ดืมบนรถวนัละ 1 ขวด 

อาหาร :  อาหารเชา้@โรงแรม 3 มือ อาหารกลางวนัและคาํ@หอ้งอาหารทอ้งถิน 7 มือ  

มัคคุเทศก์ :      ชาํนาญเส้นทางเกาหลีโดยตรง  

 
 
 

 



 
วันแรก   สนามบินสุวรรณภูมิ    

คาํ   (นดัหมายเวลาแต่ละคณะก่อนออกเดินทาง 3 ชวัโมงล่วงหนา้ก่อนเครืองออก) พร้อมกนัทีชนั 4 ผูโ้ดยสารขาออก   

พร้อมกนัทีชนั 4 ผูโ้ดยสารขาออก  หนา้เคาน์เตอร์เช็คอินหมายเลข N  สายการบิน Korean Air  ใกลป้ระตูทางเขา้หมายเลข  6 

หากท่านต้องซือบัตรโดยสารภายในประเทศเพือไปและกลบักรุงเทพฯ   กรุณาเลือกซือบัตรโดยสารภายในประเทศประเภททีสามารถเลือนวันและเวลาในการเดินทางได้  

    ทังนีเพือป้องกันปัญหาเทียวบินล่าช้าหรือการเปลียนแปลงเวลาของเทียวบินหรือการเปลียนแปลงวันเดินทาง 

 

วันทีสอง   สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้   พาเทียวภูเขาจูบกัน  ฟรี ! บัตรนังเคเบิลคาร์ขึนสู่จุดชมวิวบนเขาแดดึงซาน 

(Daedunsan Mountain) เดินข้ามสะพานคู่รัก  เปิดเมืองแปลกเกาหลี  “ ฮันสไตล์ ฮันจี ฮันบก ฮันชิ ดังสุด “  เมืองเจินจู (Jeonju) 

หมู่บ้านพืนเมืองฮันนก  สินค้า Otop และ การอนุรักษ์สิงของผู้คนสถานทีทางวัฒนธรรมและมรดกของชาติ  พักเมืองตากอากาศเกาหลี 

- Jollabuk-Do 

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

เวลาทีเกาหลีใต้เร็วกว่าไทย 2 ชั วโมง  (อาหารเช้า ภาพยนตร์ และ เครืองดืมบนเครือง และบริการอืนๆ บนเครือง 

www.koreanair.com)  

แจ้งเพือทราบ !  กรณีลูกค้าถูกเจ้าหน้าทีด่านตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีส่งตัวกลับไม่ว่าด้วยสาเหตุใด  ๆลูกค้าต้องรับผิดชอบต่อค่าปรับ ค่าใช้จ่ายในการกักตัว ค่าตัวเครืองบิน 

และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกิดขึน ประมาณ 2-3 หมืนบาท โดยทางเจ้าหน้าทีผู้ประสานงานของด่านตรวจคนเข้าเมืองของสนามบินอินชอนจะเป็นผู้แจ้งและรับเงินจากท่าน 

เชา้ ถึงสนามบินนานาชาติอินชอน หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้  รถโคชพาท่านขา้มทะเลตะวนัตกดว้ย

สะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพือความหวงัในการรวมชาติทียาวกวา่ 4.42 กม.  มียอดโดมสูง 107 เมตร    

ออกเดินทางสู่ วนอุทยานจังหวัดแดดึงซาน (Daedunsan Mountain) มีความสูงกวา่ 878 เมตร เป็นภูเขา 2 ลูกทีเอนเขา้หากนั 

จึงเรียกภูเขาแห่งนีวา่ “ ภูเขาจูบกนั “ และมีสิงทีน่าสนใจมากมาย เหมาะแก่

การเดินชมธรรมชาติ โดยเฉพาะการมาเป็นคู่คู่  เพราะตลอดเส้นทางการเดิน

ขา้มสะพานความรัก เราจะไดช้มความงามของหินทีมีรูปร่างและชือเรียก

ต่างๆ กนัไป ช่วงใบไมเ้ปลียนสี ชาวเกาหลีนิยมมาเทียวกนัไม่แพภู้เขาสีฤดู

โซรัคซาค   อีกทงัทุกเดือนสี ยงัเป็นจุดทีนกัท่องเทียวนิยมมาเดินชมซากุระ

กนั  (ฟรี ! รวมค่าขึนเคเบิลคาร์ขึนสู่จุดชมวิวของภูเขาแห่งนี  สงวนสิทธิไม่ทอนเงินคืนค่าบัตร 

กรณีหากสภาพอากาศไม่เอืออาํนวย หรือปิดงดให้บริการจากสถานที ) 

เทียง เมนูหมอ้ไฟเห็ดโพซดชาบู อาหารพืนเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตงัแต่สมยัมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี คลา้ยสุกีหมอ้ไฟ  

บ่าย  พาท่านออกเดินทางสู่ เมืองจอนจู (Jeonju) เมืองทีเต็มไปดว้ยศิลปินระดบัชนัครูของเกาหลี และยงัคงรักษาวิถีชีวิตความ

เป็นอยู่ วฒันธรรมอนัเป็นเอกลกัษณ์ของเกาหลีไดอ้ย่างดีเยียม  อีกทงัยงัเป็นเมืองทีมีชือเสียงดา้นอาหารพืนบา้นทีเป็นขา้วกบั

ผกัเรียกว่าบิบิมบบั และฮนัจิ ซึงเป็นกระดาษสาโบราณ   

สํารวจมนต์เสน่ห์ของผู ้คน วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ประวติั

ศาตร์และวฒันธรรมอนัเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศเกาหลี

ใต ้กบัเมืองเอกลกัษณ์ “ จอนจู (Jeonju) “    



 
อิสระใหท่้านไดเ้ดินยอ้นเวลากลบัไปในอดีตกว่า 100 ปี 

สถานทีทีมีจริงและสัมผสัไดจ้ริง กบัหมู่บ้านพืนเมือง

เกาหลีโบราณ Hanok กวา่ 800 หลงัเรือน โดยผูค้นยงัคง

อนุรักษ์ประเพณีวฒันธรรมผ่านศูนย์ต่างๆ เช่น ศูนย์

วฒันธรรมพืนเมือง สวนประสบการณ์ชีวิต พิพิธภณัฑ์

เหล้าพืนเมือง  หอการแสดงงานศิลปะหัตกรรม ศูนย์สมบติัเจินจู  เคียงกีจอน และโอมกแด และยงัเป็นสถานทีถ่ายหนัง

มากมาย   และยงัเตม็ไปดว้ยตน้แปะก๊วยทีปลูกเป็นแถวตามทางเดินและริมถนนวา่เกียวขอ้งกบัความเคารพทีชาวเมืองมีต่อท่าน

ขงจือ เพราะวา่ขงจือมกัจะสัมผสัตน้แปะก๊วยดว้ยความรักและหวงัว่าลูกศิษย์ของเขาจะมีความซือตรงเหมือนลาํตน้ของตน้

แปะก๊วยและทาํประโยชน์ใหแ้ผ่นดินเหมือนเมด็แปะก๊วยทีนาํไปทาํสมุนไพรได ้ ยิงช่วงฤดูใบไมร่้วง สีเหลืองทองสดใสของ

ใบไมจ้ะสวยงามยิง  หลงัจากท่องเทียวกนัดว้ยความประทบัใจแลว้ ไม่ใช่แค่รูปภาพและความทรงจาํเท่านนัทีท่านสามารถเก็บ

กลบัมาได ้ของฝากและของทีระลึกก็ยงัเป็นอีกสิงหนึงทีเป็นเครืองเตือนความทรงจาํดีๆ ทีท่านมีให้กบั Jeonju  ซึงมีสิงของที

ระลึกมากมายหลายประเภทใหท่้านไดเ้ลือกซือ     

เยน็  ลิ มลองเมนูตอ้นรับแขกบา้นแบบพืนเมือง  “ ฮนัชิ ”    อาหารชุดโตะ๊โบราณเกาหลีสําหรับตอ้นรับแขกบา้นในสมยัโบราณของ

ชนชนัสูงยางบาง เป็นตาํรับอาหารทีใหคุ้ณค่าทางสารอาหารมีรสชาติและกลินทีเป็นเอกลกัษณ์ มีเคลลอรีตาํโดยใช้คุณสมบติั

ของอาหารจานเดียวอย่างเป็นประโยชน์ทีสุดตามฤดูกาลและทอ้งที จึงให้คุณค่าความลงตวัในรสชาติ มีกบัขา้วถว้ยเล็กๆ 

หลากหลายชนิดและประเภททีจดัเตรียมใหไ้ดเ้ลือกชิมและทานคู่กบัขา้วสวยหุง  ถือเป็นอาหารเพือสุขภาพและอายุทียืนยาว

เพราะครบคุณค่าทางโภชนาการ  

 คาํ พาท่านเดินทางเขา้เช็คอินโรงแรมทีพกั .......... Jeonllabuk-do :  Gunsan Lake & Hill,  H.S. Tourist   (3 ดาวเกาหลี 1st Class)  

หรือเทียบเท่า 

 

วันทีสาม  ป้อมมรดกโลกฮวาซอง (กษัตริย์จองโจ ละคร “ลีซาน”)   กิจกรรมทางวัฒนธรรม “ กิมจังกิมจิฮันบก” สุดยอด ! สวนสัตว์สี

เขียว เต็มอิมแบบไม่จํากัดอายุ@สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์กับบัตร Magic Pass  พิพิธภัณฑ์พืนบ้านเกาหลี Lotte World Folk Museum   

พักกรุงโซล 2 คืน 

 เชา้ อาหารเชา้แบบอเมริกนัชุดหรือเซมิบุฟเฟ่ต ์ที หอ้งอาหารของโรงแรม โปรดคืนห้องพกั   

ชาํระค่าใชจ่้ายส่วนตวั (ถา้มี)  

พาตามความฝันแห่งกษัตริย์ ป้อมฮวาซอง (ป้อมดอกไม้)  ทีได้รับการจดทะเบียน 

UNESCO ใหเ้ป็นมรดกโลก  และกาํแพงเมือง สร้างรายรอบตวัเมืองซูวอน ระยะทางยาว

ประมาณ 5,500 เมตร ประกอบด้วยเชิงเทิน 48 หลงั แต่บางส่วนถูกทาํลายในสมยั

สงครามเกาหลี ป้อมนีสร้างขึนโดยกษตัริยซ์อนโจ กษตัริยอ์งคที์ 22 แห่งราชวงศ์โซซอน

เพือเป็นทีระลึกแก่พระราชบิดาซึงถูกใส่ร้ายจากราชสํานกัและถูกขงัจน สํานกัและถูกขงั

จนสินพระชนม ์ ร่วมเรียนรู้วัฒนธรรมการทํากิมจังหรือร่วมการทํากิมจ ิ(Gimji Making 

Course) กิมจิจดัวา่เป็นเครืองเคียงประจาํโตะ๊สําหรับอาหารเกาหลีทุกมือก็วา่ได ้คู่กบัขา้ว



 
สวยร้อนๆ กิมจิเป็นอาหารประเภทหมกัดอง ทีมีคุณค่าทางอาหารสูงชนิดหนึง มีรสชาติทีเป็นเอกลกัษณ์  ให้ท่านนาํกิมจิทีทาํ

ร่วมกนักลบัไปเป็นของฝากคนทางบา้นไดล้ิ มลอง ก่อนกลบับา้นใหทุ้กท่านไดแ้ต่งชุดพืนเมืองเกาหลีฮนับกถ่ายรูปเป็นทีระลกึ 

(กลอ้งของท่านเอง)    

เทียง เมนูหมูย่างคาลบีบนเตาถ่านแบบดงัเดิม อาหารพืนเมืองเกาหลีทีเลืองชือและรู้จกักนัดีทวัโลก    

บ่ายบ่าย  สุดยอด ! สวนสัตว์สีเขียว (Zoo Grand Park) ทีใหญ่ทีสุดประเทศเกาหลี  เน้นเรืองการอนุรักษ์สิงแวดลอ้มและดูแลสัตว์

เหมือนเพือนร่วมโลก  โดยให้มีความเป็นธรรมชาติ  มีความปลอดภัย  

เพือใหเ้ป็นสถานทีเพือการเรียนรู้  ศูนย์วิจยัพนัธ์ุสัตว ์ เกิดความเพลิดเพลิน 

และ มีวฒันธรรมแห่งป่าธรรมชาติให้ได้สัมผสั   โดยมีสัตวม์ากกว่า 360 

ชนิดจากทวัโลก   อาศัยอยู่ร่วมกันมากกว่า 3,400 ตวั  มีสัตว์ทีถือว่าเป็น

สมบติัแห่งชาติหลายชนิดดว้ยกนั  โดยแบ่งส่วนแสดงไว ้เช่น สวนฟามิงโก ้ 

สวนสัตวอ์อสเตรเลีย สวนสัตวใ์หญ่ ส่วนนก สวนสัตวน์าํ สวนสัตวอ์เมริกา

ใต ้ สวนสัตวต์ะวนัออก สวนสัตวแ์อป   สวนกวาง  สวนสัตวที์ชอบการล่า

เหยือ   มีสัตวที์เป็นพระเอกนางเอกดงั เช่น นกฟามิงโก้   หงส์ดาํ  หงส์วู่เปอร์ เสือเกาหลีแบ็กดูผูห้ล่อเหลา  บูมีอุรังอุตงัทีมี

นยัตาสวยน่ารัก  ชา้งซากุระผูส้ง่างาม  เป็นตน้  และให้ไดเ้พลิดเพลิดกลัสวนดอกไมข้นาดใหญ่ ทงัในร่มและกลางแจง้  มี

ดอกไมผ้ลิบานตามฤดูกาลต่างๆ ทีแตกต่างกนัไปของฤดูใบไมผ้ลิ  ฤดูใบไมร่้วง ฤดูร้อน   แลว้คุณจะหลงรักสถานทีแห่งนี 

เยน็ เมนูคูปองอาหารชุดทานในภายสวนสนุกลอ๊ตเตเ้วลิดิเพือความคุม้คา้ ! 

หลงัอาหารคาํ พาท่านปล่อยความแก่และเติมเตม็ความสุขของท่านดว้ยบตัร Magic Pass Ticket ซึงท่านสามารถเลือกเล่นเครือง

เล่นไดไ้ม่จาํกดัรอบ ทีดินแดนแห่งความสนุกหฤหรรษแ์ละไฮเทคเต็มรูปแบบทีสวน

สนุกล็อตเต้เวิลด์ (Lotte World Adventure) สวนสนุกในร่มทีใหญ่ทีสุดในเกาหลี 

สนุกสนานกบัเครืองเล่นหลากชนิดทงัในร่มและกลางแจง้ เอ็ดเวนเจอร์กบัการผจญ

ภยัต่างๆ เช่น Wild Wing, Wild Velley, Wild Jungle, The Adventure of Sindbad, 

The Conquistador, Flume Ride,The French Revolution, Jungle Adventure และ 

Pharaoh's Fury ผจญภยัในโลกของซินแบต สุดยอดความเสียวกบัหอคอยไฮโดดรอป 

โรงหนงัสามมิติ  ไวกิ ง บอลลูน โอแดเซแฟนตาซี เป็นตน้ หรือจะขา้มสะพานไปยงั

เกาะมหัศจรรย์ Magic Island ทีเต็มไปด้วยเกาะแห่งการค้นหา ตงัอยู่ใจกลาง

ทะเลสาบ หรือจะนงัรถรางไฟฟ้าชมความงามของสวนสนุกทงัหมด   

หา้มพลาด ! เขา้สู่โลกเทพนิยาย  Lotty's Kidstoria   ไม่มีทีไหนในเกาหลี ทีคุณจะได้

ยอ้นวยักลบัไปสัมผสัและชิกแช๊ะถ่ายรูปความอลงัการของสิงมหศัจรรยที์อยู่ตรงหนา้ของคุณ    เกมส์การละเล่นต่างๆ  ร้านขาย

อาหารรูปแบบต่างๆ  ร้านขายของทีระลึกเฉพาะของสวนสนุก คาํคืนอนัแสนโรแมนติกกบัเพือนหรือครอบครัวหรือหวานใจ

กบัความทรงจาํและความประทบัใจกบัขบวบพาเหรดเลเซอร์โชวสุ์ดอลงัการ   

เยียมชมพิพิธภัณฑ์พืนบ้านเกาหลี Lotte World Folk Museum จดัแสดงเรืองราวประวติัความเป็นมา วถิีชีวติ ศิลปวฒันธรรม 

ของชนชาติเกาหลี  ของชนชาติเกาหลีตงัแต่ยุคหินมาสู่ยุคสมยั ทงัแพค็แจ กายาซิลลา และคูรยอยุคราชวงศ์โครยอ  แต่ละยุคจะ



 
จดัแสดงไวใ้นแต่ละหอ้ง มรดกโลกในประเทศเกาหลีทีสําคญั พระราชวงัเคียงบก  รวมทงัตลาดพืนเมืองทีมีชีวติจริงให้คุณได้

สัมผสัการจบัจ่ายซือของ ร้านทานขนม ร้านทานอาหาร ร้านขายของทีระลึกไวบ้ริการอีกดว้ย 

ใหม่สุด!!! นําท่านอิสระชม "ภาพวาดลวงตาสามมิติ"  โดยท่านจะไดส้นุกสนานกบั

การถ่ายรูปแอ็คชนัท่าทางต่างๆ กับภาพแนวมิติทีเกิดจากความคิดสร้างสรรค์และ

จินตนาการของการสร้างภาพโดยใช้เทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติทีรวมทฤษฎีทาง

วทิยาศาสตร์และการซ้อนภาพโดยกระตุน้ความเคลือนไหวของภาพใหมี้มิติเหมือนจริง

โดยใหผู้ช้มเขา้ไปมีส่วนร่วมถ่ายภาพเมือผ่านเขา้ไปในภาพนนัๆภาพทุกภาพจะออกมา

ดูประหนึงเหมือนจริงในเหตุการณ์    

หลงัจบรายการท่องเทียว คาํคืนนี...ขอส่งทุกท่านกลบัเขา้ทีพกัในเมืองหลวงกรุงโซล (Seoul)  ทีมีประชากรถึง 1 ใน 4 ของ

ประเทศ  มีตึก 63 ชนั ตึกทีสูงทีสุด  มีแม่นาํฮนัไหลผ่านใจกลางเมืองหลวงของกรุงโซล   ขอส่งท่านเขา้พกั  ณ  โรงแรม  Seoul 

Golden Forest, Chocolate, Co-op City (3ดาว 1st Class) หรือเทียบเท่า     

วันทีสี   กรุงโซล ศูนย์โสมสมุนไพร  ศูนย์นํามันสนเข็มแดง อินเตอร์บุฟเฟ่ต์บนเรือสําราญ Han River Cruise  พร้อมชมวิวสองฝัง

แม่นําฮัน ศูนย์เวชสําอางเครืองสําอาง  พระราชวังชังดก ดิวตีฟรี แวะแช๊ะรูปบริเวณคลองชองแกชอน  ย่านแฟชันสุดฮิปเมียงดอง  พัก

กรุงโซล  

เชา้ อาหารเชา้แบบอเมริกนัชุดหรือเซมิบุฟเฟ่ต ์ที หอ้งอาหารของโรงแรม 

พาท่านรู้จักและเข้าใจสมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแห่งมวล

สมุนไพร (Ginseng)  เพราะเกาหลีใต้เป็นประเทศทีมีการผลิต

โสมเกาหลีทีมีคุณภาพเป็นอันดับ 1 ของโลก  ซึงใครทีไดม้า

เทียวก็จะชืนชอบหาซือเป็นของฝากเพราะราคาทีถูกว่า

เมืองไทยและคุณประโยชน์นานปัการ เช่น ช่วยเสริมความแขง็แรงใหแ้ก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทาํให้จิตใจสงบและ

เพิมพละกาํลงัโดยส่วนรวม  สรรพคุณทางการแพทย ์ช่วยบาํรุงหวัใจ ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ 

ลดและป้องกนัมะเร็ง   

พาท่านเดินทางสู่ ศูนย์นํามันสนเข็มแดง (Red Pine)  ซึงผลิตจากใบสนเขม็แดงในประเทศเกาหลี เป็นงานนวตักรรมวิจยัชิน

ใหม่ล่าสุดของเกาหลี เพือช่วยผูที้มีปัญหาเรืองไขมนัอุดตนัในเส้นเลือด คลอเรสเตอรอล

ในเลือดสูง ไขขอ้เสือม หรือ การไหลหมุนเวียนของเลือด  เป็นตน้ กว่าจะมาทาํเป็น

นาํมนัสนสกดัได ้1 แคปซูล ตอ้งใชใ้บสนเขม็แดงประมาณ 2.7 ก.ก.  แนะนาํให้ทุกท่าน

เลือกซือเป็นของฝากสุขภาพเพือตวัท่านเองและคนทีท่านรักหรือคนทีท่านเคารพ  เพราะ

เป็นสารอาหารธรรมชาติ ทีวจิยัจากโรงพยาบาลชนันาํในเกาหลีแลว้วา่ ไม่มีผลขา้งเคียง    

เทียง พิเศษสุด !!  ใหท่้านไดช้มความงามสองฝากฝังแเม่นาํในหลากหลาย

มุมแบบทีท่านไม่เคยไดส้ัมผสักบัทริปไหนไหนในกรุงโซล พร้อม

อิมอร่อยกบับุฟเฟต์นานาชาติ ของเรือสําราญ Han River Cruise    

แม่นาํฮนัเปรียบเสมอเหมือนเส้นชิวิตของคนกรุงโซล เป็นแม่นาํที



 
ยาวเป็นอนัดบั 4 ของประเทศ ยาวถึง 514 กม. โดยไหลผ่านใจกลางเมืองหลวง  รอบๆ ฝั งแม่นาํมกัเป็นแหล่งทีพกัอาศยัของ

เหล่านกทีอพยพมาจากเมืองหนาว  ทศันียภาพรอบแม่นาํทีใสสะอาดนียงัมีร้านคาเฟ่ สถานทีปิคนิคแบบครอบครัว สถานที

เล่นกีฬาทางบกและทางนาํ  สถานทีพกัใจ  สถานทีสังสรรค์   เป็นตน้ (หากสภาพอากาศไม่เอืออาํนวยหรือมีนโยบายเรือง

ความปลอดภัยอาจมีการงดเดินเรือทางทัวร์จาํเป็นต้องปรับเปลียนไปทานร้านอาหารเกาหลีแทน) 

บ่าย ให้ท่านเลือกซือคอสเมติกหลากยีห้อคุณภาพทีผู ้หญิงชาวเกาหลีทงัสาวทงัไม่สาวแล้วให้ความสําคัญกับเรืองผิวหน้า

ค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะในกลุ่มบาํรุงผิวพืนฐาน Skin Care และเครืองสําอางค์ผสมสมุนไพที ศูนย์เวชสําอางเครืองสําอาง 

(Cosmetic)  

เยียมชมพระราชวังชังดก  สมบัติแห่งชาติทีถูกจดทะเบียนเป็นมรดกทาง

วฒันธรรมของโลก ถูกกล่าวขานว่าเป็นพระราชวงัแบบอย่างทางสถาปัตยกรรม

และวฒันธรรมทางภูมิประเทศทีสวยงามไร้ทีติในช่วงเวลาหลายร้อยปีทีผ่านมา 

โดยเฉพาะกษตัริยโ์กจอง ซึงเป็นกษตัริยอ์งคสุ์ดทา้ยของราชวงศ์โชซอน ซึงต่อมา

ทรงถูกบงัคบัให้สละราชสมบติัโดยญีปุ่นในปี ค.ศ. 1907 แต่พระองค์เองก็ทรง

ประทบัอยู่ทีพระราชวงัแห่งนีจนสินพระชนมใ์นปี ค.ศ. 1919 นงัรถผ่านถนนสาย

สําคญัทีมีการเปิดปิดเป็นเวลา สถานทีตังทําเนียบและบลูเฮาท์หรือบ้านประจําตําแหน่งประธานาธิบด ี      

ใหท่้านเพลิดเพลินกบัการชอ้ปปิง ณ ห้างปลอดภาษีล๊อตเต้หรือดงฮวาดิวตีฟรี  (Duty Free) ใหท่้านไดเ้ลือกซือสินคา้แบรนด์

เนมนําเข้าจากต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิด รวมทงั

สินคา้แบรนดเ์กาหลียอดนิยมทีชาวเกาหลีและชาวญีปุ่น  นิยม

มาเลือกซือหากนัมากมาย   แวะแช๊ะรูปกันบริเวณชองเกชอนถูก

ขุดขึนเป็นครังแรกเมือราว 600 ปีก่อนในสมยัของกษตัริย ์

YEONGJO กษตัริย์องค์ที 21 แห่งราชวงศ์โชซอน เป็นสัญลกัษณ์ของการผสมกลมกลืนกันอย่างลงตวัของธรรมชาติ 

ศิลปวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ และใกลก้นัยงัเป็นทีตงัของคงัฮวาพลาซ่า จุดเทียวสุดชิลของชาวเมือง             

อิสระช้อปปิงบริเวณเมียงดอง (Myeongdong) ถูกขนานนามวา่ " ถนนแฟชนัของเกาหล ี" แหล่งรวมความฮิปใหม่ ไม่ตกเทรน  

ราคาระดบักลางถึงสูงเมือเทียบกบัตลาดทงแดมุน ห้างบูติกห

ลากยีหอ้ตงัแต่แบรนดเ์นมต่างชาติถึงเกาหลี ร้านเสือผา้มีสไตล์

หอ้งเลก็ๆ  ร้าน Creative Lifestyle  ร้านรองเทา้ ร้านทาํผม ร้าน

เครืองประดบั ร้านคอสเมติก  ร้านกาแฟ ร้านไอศครีม ร้าน

ขนม    

คาํ  เมนูเปิบพิสดาร-ไก่ตุ๋นโสม อาหารวงัในสมยัก่อน  เชือกนัวา่บาํรุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตวั  

หลงัจบรายการท่องเทียว คาํคืนนี...ขอส่งทุกท่านกลบัเขา้ทีพกั  

 

 



 
วันทีห้า  กรุงโซล ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู นมัสการวัดหลวงวัดโซเกซา   ภูเขานัมซาน ถ่ายรูปคู่กับหอคอย N Tower@ภูเขานัมซาน + Love 

Rock Cable  ละลายเงินวอน  สนามบินนานาชาติอินชอน  กรุงเทพฯ   

เชา้ อาหารเชา้แบบอเมริกนัชุดหรือเซมิบุฟเฟ่ต ์ที หอ้งอาหารของโรงแรม  โปรดคืนหอ้งพกั ชาํระค่าใชจ่้ายส่วนตวั (ถา้มี)  

ใหม่สุด ! แนะนาํ...เพือนทีดีในการดาํเนินชีวติ! “ ฮ๊อกเก็ตนามู ” ตน้ไมช้นิดนีเจริญเติบโต

ในป่าลึกบนภูเขาทีปราศจากมลภาวะและระดบัสูงเหนือนาํทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของ

พนัธ์ุฮ๊อกเก็ตนี...ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนํามารับประทานเพือช่วยดูแลตบัให้สะอาด

แขง็แรง ป้องกนัโรคตบัแข็งไม่ถูกทาํลายจากการดืมแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี สารตกคา้ง

จากอาหารและยา      

นมสัการวดัหลวงทีสําคญัทีสุดของประเทศ “ วัดโซเกซา “ (Jogyesa 

Temple)  เป็นวดัศูนย์กลางของพุทธศาสนานิกายเซนทีมีชือเสียง

ทีสุดในประเทศเกาหลี  วดัศูนยก์ลางจดังานเทศกาลโคมไฟทุกเดือน

ห้าของทุกปี ตรงกบัวนัที 8 เดือน 4 ของปีจนัทรคติ โดยพุทธศนิ

กชนทวัเกาหลีและทวัโลกจะร่วมตวัและจดัเทศกาลขบวนแห่โคมไฟรูปดอกบวั  ภายในโบสถ์กลางจะเป็นทีประดิษฐานของ

องคพ์ระสัมมาสัมพุทธเจา้หรือองคพ์ระศกัยมุนีทงัสามโลก  พระช๊อกโกแลต๊ (พระทีชาวเกาหลีเชือเรือการขอพรลูก)  พระบรม

สารีริกาธาตุ  ตน้สนทีนาํมาจากเมืองจีน ซึงมีอายุกวา่ 700 ปี  ใกล ้ๆ กบัวดั มีร้านสังฆภณัฑม์ากมายตงัอยู ่

พาท่านขึนภูเขานัมซาน (Namsan Park) ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวง

และอิสระถ่ายรูปคู่หอคอย N  Tower เป็น 1 ใน 17 หอคอยเมืองทีสูงทีสุดในโลก  

สูงถึง 480 เมตรเหนือระดบันาํทะเล ณ เขานมัซานใจกลางเมืองหลวง สถานที

ละครหนงัเกาหลีหรือหนงัไทยสไตลเ์กาหลีมาถ่ายทาํกนั (ความเชือ : ท่านสามารถ

เตรียมแม่กุญแจลูกกุญแจเพือไปลอ็คกุญแจคู่รัก ณ Love Rock Cable ซีงเชือกนัวา่ ถา้ใครขึนมาคลอ้งกุญแจและโยนลูกกุญแจ

ทิ งไป คู่รัก คู่ครอบครัว คู่เพือน คู่พีนอ้ง คู่มิตรนนัจะมีความรักทียงัยืนหรือไม่มีใครมาพรากจากกนัได)้  (ค่าบตัรลิฟท์ขึนสู่จุด

ชมวิวบนหอคอย  ไม่รวมไว้ในค่าทัวร์)  

เทียง เมนูบาร์บีคิวไฟหรือบลูโกกิ เป็นอาหารดงัเดิมของคาบสมุทรเกาหลี ก่อนเมนูคาลบี  เสริฟพร้อมขา้วสวยร้อนและเครืองเคียง

ต่าง ๆ ประจาํวนัคู่โตะ๊ หรือ เมนูโอซัมหรือหมูปลาหมึกบาร์บีคิวหมกัซอสพริกเกาหลี ซึงคนต่างประเทศนิยมรับประทาน 

เพราะมีรสชาติออกหวานเผด็เลก็นอ้ย    

บ่าย ก่อนอาํลาเกาหลี แวะซือของฝากติดไม้ติดมือทีศูนย์รวมของพืนเมือง (ละลายเงินวอน)  สาหร่าย ขนมต่างๆ  ช็อกโกแล๊ตหิน  

ซีเรียลช็อกโก  กระดูกมา้เจจูโด  ผลิตภณัฑข์องใบและรากฝอยของโสม ในรูปขนมโสม ชาโสม เครืองสําอางค์โสม เป็นตน้  

หมอนสุขภาพ  กิมจิ เป็บโปโร้ (ป๊อกกีเกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) ตุก๊ตา Ddung  เป็นตน้  

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

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

คาํ เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ 

 



 
** รายการนีเป็นเพียงขอ้เสนอทีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากผูจ้ดัอีกครังหนึง 

ผูจ้ดัขอสงวนสิทธิในเรืองเทียวบิน ราคา และรายการอาจมีการเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

 

ข้อแนะนํา 

 หากท่านมีปัญหาเรืองอาหารกรุณาแจง้ทางผูจ้ดัทราบล่วงหนา้ 

 หา้มนาํผลไมแ้ละเนือสัตวทุ์กชนิดเขา้ประเทศเกาหลีใต ้หากพบจะตอ้งเสียค่าปรับ 

 เตรียมสัมภาระขนาดกลาง เนืองจากโรงแรมทีพกัในเกาหลีไม่มีบริกรช่วย (แนะนาํ ตลอดทริปจะตอ้งดูแลกระเป๋ายกขึนลง

หอ้งดว้ยตวัท่านเอง เพือป้องกนัหลายกรณีทีอาจเกิดขึนได)้  ควรจดัสัมภาระใหมี้นาํหนกัไม่เกิน 10-20 กก. ต่อชิ น  สายการบิน

จาํกดันาํหนกัเพียงท่านละ 20 กก. ยกเวน้ เจจูแอร์  (ไม่เกินจาํนวน 2 ชิ น) และถือขึนเครืองไดอ้ีกท่านละ 1 ชิ น 7 กก. (ไม่รวม

กระเป๋าสะพาย) 

 กระเป๋าทุกใบจะตอ้งฝากใหก้บัทางเจา้หนา้ทีสายการบินดว้ยตวัท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภยัของสายการบิน 

 ทรัพยสิ์นมีค่าและแตกหกัง่าย  เช่น เงิน อญัมณี  อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ กลอ้งถ่ายรูป อุปกรณ์วีดีโอ เอกสารที

แลกเปลียนเป็นเงินได ้ เอกสารทางธุรกิจ หนงัสือเดินทาง เก็บติดตวัเสมอ 

 สนามบินสุวรรณภูมิ  “ ไม่มีการประกาศเรียกลูกคา้ขึนเครือง ”  กรุณารอทีประตูขึนเครืองอย่างนอ้ย 30 นาที ก่อนเวลาเครือง

ออก 

 นาํเสือแจค็แก็ตติดตวัขึนเครืองดว้ย เพราะอากาศอาจจะเยน็และเพือการพกัผ่อนทีอบอุ่น  (สําหรับ มือใหม่ หรือ คนกลวัวนั

แรกๆ จะ jetlag หรืออาการเมาเวลาจากการเปลียนโซนเวลาของโลก แนะนาํ :  นอนใหม้ากทีสุด หรือ ทานยาแกเ้มา เพราะมีมี

ฤทธิทาํใหน้อนหลบั ไม่ดืมสุราหรือของมึนเมา และดืมนาํมากๆ) 

* ตวัสายการบินไม่สามารถระบุทีนงั ซือแบบใชว้ธีิ RANDOM คือสุ่มเลือกทีโดยระบบสายการบิน * 

สายการบิน  การจดัทีนงับนเครืองบิน เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนด ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้แต่จะทาํการ 

Request ใหไ้ดเ้ท่านนั   งดการคืนบตัรโดยสาร และหากยกเลิกการเดินทาง ทางสายการบินไม่มีระบบ คืนเงินบางส่วน    หากผู้โดยสาร

ถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศเกาหลี จากเจา้หนา้ทีแรงงานไทยหรือเ จา้หนา้ทีตรวจคนออกนอกประเทศไทยและ

เจา้หนา้ทีตรวจคนเขา้เมืองทีประเทศเกาหลี ทางผูจ้ดัและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนทุกกรณี  ผู้โดยสารอาจจะ

ต้องรับผิดชอบค่าปรับทีประเทศเกาหลีเรียกเกบ็  ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทียวบินถดัไปทีมีทีนงัว่างหรือตามวนัเดินทาง

ของตวัเครืองบิน  ทงันีแลว้แต่ทางเจา้หนา้ทีตรวจคนและสายการบิน ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือนขึนไป  

และหนังสือเดินทางเหลือหน้ากระดาษเพียงพอให้เจ้าหน้าทีตรวจคนได้ประทับตรา หนังสือเดินทางอยู่ในสภาพทีดี (ไม่ชํารุด) 

พร้อมเดินทาง !   

 

 

 

 



 
การเช็คอินตัวเดินทางทีเคาเตอร์สายการบิน  เงือนไข 

 เคาน์เตอร์เช็คอินจะเปิดใหบ้ริการก่อนเวลาเครืองออกสาม (3) ชวัโมง  เคาน์เตอร์ จะปิดใหบ้ริการก่อนเวลาออกเดินทาง  (90) นาที  

ผูโ้ดยสารจาํเป็นตอ้งดาํเนินการให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาทีไดร้ะบุไว ้ทงันีไม่ว่าในกรณีใดๆ  สายการบินสงวนสิทธิในการ

ปฏิเสธการเดินทาง โดยไม่มีการคืนเงินค่า โดยสารทีท่านไดช้าํระไปแลว้  

 ไม่แสดงตนหรือยืนยนัความเป็นตวัท่านต่อพนกังานของสายการบิน 

 ไม่อาจแสดงเอกสารไดอ้ย่างครบถว้นและถูกตอ้ง (เอกสารการเดินทางทีชาํรุดไม่สมบูรณ์จดัวา่เป็นเอกสารทีไม่ถูกตอ้ง)  

สําหรับท่านตอ้งมีตราอนุญาตเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ (วซ่ีา) ซึงจาํเป็นต่อการเดินทางไปยงัสถานทีต่างๆ   หรือ  เอกสาร

การเจง้เขา้แจง้ออก   หรือ  เอกสารดา้นการทาํงาน Work Permit 

 กระทาํการประทุษร้ายแก่พนกังานของสายการบิน หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย ณ เคาน์เตอร์ของสายการบิน หรือดูหมิน เหยียด

หยามพนกังานของสายการบินไม่วา่โดยการกระทาํหรือโดยวาจา 

 หากรัฐบาลหรือหน่วยงานอืนไม่อนุญาตใหท่้านเดินทางหรือขึนเครืองบิน 

 หากสายการบินเห็นควรวา่ไม่สมควรแก่การเดินทางเนืองจากอาการเมาสุราหรือมีลกัษณะอาการทีเป็นอนัตรายอย่างเห็นไดช้ดั

ในทางการแพทย ์และ/หรือ  หากสายการบินเห็นควรว่าไม่เหมาะสมในการเดินทางโดยเหตุผลทางการแพทย์ หรือเงือนไขทาง

การแพทยข์องท่านอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพแก่ผูโ้ดยสารอืน 

 

เดินทางขันตําปกติ  20  ท่านผู้ใหญ่ (ทีนงัจํากดั จองและจ่ายก่อนไดส้ิทธิกอ่น จองหลงั อาจตอ้งเพิมค่าตวั) หากตํากว่ากําหนด 

และ  ผู้เดินทางทุกท่านยนิดีทีจะชําระค่าบริการเพิมเพือให้คณะเดินทางได้ ทางเรายนิดีทีจะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์ 
** ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลียนราคาเพิม หากมีการปรับขึนของภาษีนํามันหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน คดิอัตรา ณ วันที  10/06/15** 

ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงหรือสับเปลียนรายการได้ตามความเหมาะสม ตลอดจนการเปลียนแปลงเทียวบินและตารางบินของสายการบิน 

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 หรือ

ทีนงัสาํหรับเดก็ขึนบนเครืองบิน จาํนวนเดก็ทารกต่อเทียวบินถูกจาํกดัไวเ้พือความปลอดภยั และสายการบินสามารถปฏิเสธการนาํเดก็ทารก

เดินทางไปกบัท่าน  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) วนันบั

จากเทียวบินขาออกทีกาํหนดหรือเทียวบินขาเขา้ทีกาํหนด  และตอ้งลงนามยนิยอมในเอกสารจาํกดัขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน  เมือ

ทาํการเชค็อินเพือแสดงความยนิยอมไม่ทาํการเรียกร้องใดๆ ต่อสายการบิน 

-อายคุรรภต์งัแต่สัปดาห์ที 35 ขึนไป: สายการบินปฏิเสธการใหบ้ริการ 

 

ราคานีเป็นราคาสําหรับนักท่องเทียวชาวไทยหรือผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน (นักท่องเทียวต่างประเทศ โปรดเช็ค) 

กําหนดการเดินทางเดือน  สิงหาคม 2015   พกัห้องเดียว+เพมิ 4,900 บาท ค่าทัวร์ต่อท่าน 
   22,900 22,900 22,900   

คนือาทิตย์ คนืจันทร์ คนือังคาร คนืพุธ คนืพฤหัส คนืศุกร์ คนืเสาร์ วันพิเศษ 

   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.   

 

ราคานีเป็นราคาสําหรับนักท่องเทียวชาวไทยหรือผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน (นักท่องเทียวต่างประเทศ โปรดเช็ค) 

กําหนดการเดินทางเดือน กันยายน 2015   พกัห้องเดียว+เพมิ 4,900 บาท ค่าทัวร์ต่อท่าน 
   22,900 22,900 22,900   

คนือาทิตย์ คนืจันทร์ คนือังคาร คนืพุธ คนืพฤหัส คนืศุกร์ คนืเสาร์ วันพิเศษ 

   02-06 03-07 04-08   
   09-13 10-14 11-15   
   16-20 17-21 18-22   
   23-27 24-28 25-29   

 

ราคานีเป็นราคาสําหรับนักท่องเทียวชาวไทยหรือผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน (นักท่องเทียวต่างประเทศ โปรดเช็ค) 

กําหนดการเดินทางเดือน  ตุลาคม 2015   พกัห้องเดียว+เพมิ 4,900 บาท ค่าทัวร์ต่อท่าน 
   23,900 23,900 23,900  24,900 

คนือาทิตย์ คนืจันทร์ คนือังคาร คนืพุธ คนืพฤหัส คนืศุกร์ คนืเสาร์ วันพิเศษ 

   07-11 01-05 02-06  21-25 
   14-18 08-12 09-13  22-26 
    15-19 16-20   
     23-27   

 

 



 
ราคานีเป็นราคาสําหรับนักท่องเทียวชาวไทยหรือผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน (นักท่องเทียวต่างประเทศ โปรดเช็ค) 

กําหนดการเดินทางเดือน พฤศจกิายน 2015   พกัห้องเดียว+เพมิ 4,900 บาท ค่าทัวร์ต่อท่าน 
   22,900 22,900 22,900   

คนือาทิตย์ คนืจันทร์ คนือังคาร คนืพุธ คนืพฤหัส คนืศุกร์ คนืเสาร์ วันพิเศษ 

   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.   

 

อตัราค่าบริการรวม  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 อาย ุ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) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั บางเมืองหอ้งจะเป็นแบบพืนเมือง (Ondol)  บางเมือง ห้อง

มีขนาดกะทดัรัด ไม่มีอ่างอาบนาํ บางเมือง หอ้งกวา้ง มีสิงอาํนวยความสะดวกครบ   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 ให้ท่านเตรียมเงินเกาหลี  20,000 วอน + เงินไทย 

250 บาทต่อท่าน  )   

3. ค่าสัมภาระทีเกินชิ นหรือนาํหนักเกินสายการบินกาํหนด (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 ตารางการการเดินทางมี

การเปลียนแปลง เนืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย ์หรือเหตุผลทางดา้นความ

ปลอดภยัเป็นตน้ )  โปรดเขา้ใจและรับทราบว่า  ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี 

 

เงือนไขในการจอง   

มดัจาํเหมาลาํท่านละ 5,000 บาทต่อท่าน หรือ ช่วงเทศกาล High Season หรือเทียวบินเหมาลํา  มัดจําท่านละ 10,000 บาทต่อ

ท่าน  โดยปกตจิะต้องดําเนินการโอนเงินภายใน 1-2 วันนับจากวันทีทําการจองและส่งใบเรียกเก็บเงิน และชําระส่วนทีเหลือ

ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 25 วันก่อนเดินทาง หรือ 35 วันล่วงหน้าในช่วงเทศกาล High Season (เทศกาลปีใหม่ เทศกาล

ตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วนัแรงงาน วนัฉัตรมงคล  วนัหยุดสาํคญัทางศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือนธนัวาคม)  

หากไม่ชาํระมัดจาํตามกาํหนด ขออนุญาตตัดทีนังให้ลูกค้าท่านอืนทีรออยู่    การชาํระไม่ครบ ทางผูจ้ดัถือว่าท่านยกเลิกการ

เดินทางโดยไม่มีเงือนไข หรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดใด ผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการ

เดินทางและขอสงวนสิทธิในการคืนเงินตามเงือนไขการยกเลิก 

*** เมือตกลงชาํระเงินไม่ว่าทงัหมดหรือบางส่วน ทางผูจ้ดัจะถือว่าท่านไดย้อมรับในเงือนไขและขอ้ตกลงต่างๆ ทีไดร้ะบุไวท้งัหมดนีแลว้ *** 

 

 

 



 
ในการสํารองทีนังและการใส่ชือในระบบสํารองทีนัง ผูเ้ดินทางตอ้งส่งสาํเนาของหนงัสือเดินทาง ( Passport ) ทีชดัเจน หรือ ส่งรายละเอียดทีสาย

การบินตอ้งการ (ภาษาองักฤษ) เช่น คาํนาํหนา้ชือ ชือและนามสกุล วนัเดือนปีเกิด เลขทีพาสปรอต วนัหมดอายุ ( โดยเซ็นต์ชือและเขียนยืนยนั

รับรองเอกสารเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหท้างผูจ้ดั )  หากไม่มีการส่งขอ้มูลทงัหมดในพาสปรอตเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ทางผูจ้ัด และเกิดการออก

ชือนามสกุลในตวัหรือบตัรโดยสารผิดพลาด อาจมีผลใหผู้โ้ดยสายจะตอ้งรับผิดชอบในค่าใชจ่้ายใหม่ทีจะเกิดขึนทงัหมด และสายการบินไม่มี

ระบบเสียค่าใชจ่้ายเพือแกไ้ขตวัสะกดคาํนาํหนา้ชือ / ชือ / นามสกุล หรือ การเปลียนชือผูเ้ดินทาง 

ในกรณีทีเกิดเหตใุดๆ จนทาํให้คณะทัวร์ไม่สามารถออกเดินทางได้   เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลิกการเดินทางกะทนัหนั ทางสายการบินเรียกทีนัง

คืนดว้ยเหตุผลของสายการบิน ฯลฯ ทางผูจ้ัดจะพยายามหาโปรแกรมอืนในราคาและช่วงเวลาใกลเ้คียงกนัทดแทน ขอให้ลูกคา้ตระหนักดีว่า

เหตุการณ์ดงักล่าวถือเป็นเหตุสุดวิสัยและเชือมนัว่าผูจ้ดัไดพ้ยายามอยา่งสุดความสามารถ  โดยลูกคา้จะไม่ยกเหตุขอ้นีมาเป็นขอ้เรียกร้องใดๆ กบั

ผูจ้ดั  หากลูกคา้ประสงครั์บเงินคืน ทางผูจ้ดัยนิดีคืนเงิน  การคืนเงินทุกกรณี  ผูมี้ชือในเอกสารการจอง จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ 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 หนา้เตม็) เพือยนื ณ ด่านตรวจคนเขา้

เมือง   เนืองจากเคาเตอร์สายการบินหรือด่านตรวจคนเขา้เมืองอาจปฏิเสธการเดินทางของท่าน 

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

บา้น(ถา้มี) (5)รูปถ่ายสี 2 นิ วท่านละ1รูป   

ผู้จัดจะเป็นผู้ดําเนินการยนืวีซ่าให้ท่าน โดยท่านจ่ายค่าบริการต่างหาก (สําหรับหนังสือเดินทางต่างด้าวผู้ เป็นเจ้าของหนังสือเดินทางจะต้องทํา

เรืองแจ้ง เข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยนืวีซ่า) สิทธิการออกวีซ่าขึนอยู่กับสถานทูตเท่านัน 

4. ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชือ นามสกุล คาํนาํหนา้ชือ เลขทีหนงัสือเดินทาง และอืนๆ เพือใชใ้นการ

จองตวัเครืองบิน ในกรณีทีมิไดส่้งหนา้สาํเนาหนงัสือเดินทาง (พร้อมทงัหนา้เปลียนชือนามสกุล ถา้มี) ใหก้บัทางผูจ้ดั  

 

 



 

ข้อตกลงและเงอืนไขการเดินทางท่องเทียวกับเรา 

 จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ทีประสงคจ์ะไปท่องเทียวตามรายการของทวัร์ทุกวนัเท่านนั  หากท่านไม่สามารถร่วมทวัร์ทุกวนั แค่สมคัรมาร่วมทวัร์เพียง

เพือการใชต้วัเครืองบินและทีพกัในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏว่าท่านไม่รวมทวัร์ในบางวนั ทางบริษัทจะคดิค่าดําเนินการในการ

แยกท่องเทียวเอง 300 USD  (กอ่นซือทวัร์ จะตอ้งแจง้ความประสงคที์เป็นจริง เพือทางผูจ้ดัจะไดคิ้ดค่าบริการทีเหมาะสม) 

หมายเหตุ หากการไปพบเพือนหรือญาติหรือไปติดต่อธุรกิจหรือท่องเทียวอิสระ ทาํหลงัจากทีรายการเสร็จสิ นในแต่ละวนัแลว้ ไม่เป็นเหตุที

ทางผูจ้ดั จะตดัการใหบ้ริการท่านแต่อยา่งใด  

 ขอสงวนสิทธิในการขายหรือไม่ขายใหแ้ก่ท่านทีตอ้งใชร้ถเขน็ หรือ มีโรคประจาํตวับางอย่าง หรือ ทอ้งอ่อนหรือทอ้งแก่มาก หรือ มีเด็กอาย ุ

1-2 ปี หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุสงฆ ์หรือ นกับวช (ก่อนซือทวัร์ จะตอ้งแจง้ เพือหาขอ้ตกลงร่วมกนั เพราะเราคาํนึงถึงความปลอดภยัและ

เพือสร้างความสุขแก่คณะผูเ้ดินทาง)   

 ขอสงวนสิทธิไม่รับท่านผูเ้ดินทางทีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศเกาหลีใตเ้พือไปทาํงาน หรือเพือการอืนใดอนัมิใช่การท่องเทียว  

 การเปลียนแปลงรายการท่องเทียวในทุกการเดินทางอาจเกิดการเปลียนแปลง  ดงันี รายการท่องเทียว เมนูอาหาร โรงแรมทีพกั รถทวัร์ในแต่

ละวนัทีไดจ้ดัเตรียมไว ้(ทงัช่วงนาํเสนอ ช่วงสรุป และช่วงเดินทางจริง) ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงหรือปรับปรุง  โดยพยายามทีจะตาม

รายการสรุปใหต้รงมากทีสุด 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 เอกสาร

เดินทางไม่ถูกตอ้ง การถูกปฏิเสธในกรณีอืนๆ   ไม่รับประทานอาหารบางมือ ไม่เทียวบางรายการ เป็นตน้ 

 ขอความร่วมมือในเรืองความประพฤติของคนเดินทางหากผู ้จัดหรือตัวแทนของประเทศทีท่านได้เดินทางมา เดินทางไปสู่ หรือเดิน

ทางผ่าน  เห็นว่าผูโ้ดยสารประพฤติตนทีอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อผูเ้ดินทางอืนๆ หรือทรัพยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบัติหน้าทีของเจ้าหน้าที 

(ตวัแทน) หรือไม่ปฏิบติัตามคาํชีแจงของเจ้าหน้าที (ตวัแทน) ทางผูจ้ัดอาจใชม้าตรการตามทีเห็นสมควรเพือป้องกนัไม่ให้ความประพฤติ

ดงักล่าวดาํเนินต่อไป ซึงรวมไปถึงการยบัยงั และปฏิเสธใหบ้ริการ 

 การชอ้ปปิงการเลือกซือของนกัท่องเทียว เป็นส่วนหนึงของการท่องเทียว โดยเฉพาะการท่องเทียวประเทศเกาหลีใต ้ซึงเป็นแหล่งชอ้ปปิงที

คนไทยชืนชอบ   โปรแกรมทวัร์อาจจะมีการรายการพาไปชอ้ปปิงยงัสถานทีต่างๆ โดยการเลือกซือของทุกอยา่งเป็นเรืองการตดัสินใจส่วนตวั

เสมอ  และ ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบทุกการซือของท่าน 



 
 กระเป๋าลูกคา้ตอ้งยอมรับในความเสียงของกระเป๋าทุกใบของตวัเอง (ท่านสามารถเลือกซือประกนัเพิม เกียวกบัสัมภาระกระเป๋า เพราะสายการ

บินมีกาํหนดการจาํกดัความรับผิดชอบต่อสัมภาระ)  ทางทวัร์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าชา้ อุบติัเหตุ ทีเกิดจากกรณีใดๆ 

ทงัสิ น  ซึงลูกคา้ตอ้งเขา้ใจว่า โดยปกติทุกฝ่าย เช่น คนขบัรถ  มคัคุเทศก์ หรือ หัวหน้าทวัร์  ถึงแมจ้ะพยายามในการดูแลและระวงัเรือง

สัมภาระกระเป๋าเดินทางลูกคา้ 

ผู้ ร่วมเดินทางตกลงปฏิบัติตามข้อกาํหนดและเงือนไขการเดินทางนีทุกประการ 

และในกรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคาํตดัสินของผู้ จัดเป็นทีสินสุด 

 

 

 

 


