
 

ชวนคุณไปเกาหลี ฤดูกาลแห่งใบไม้เปลียนสี 
บนิสบาย 5*ดาว Korean Air  

กรุ๊ปเหมาชาวเหนอืบินตรงจากเชยีงใหม่สู่อินชอน ชาวใต้บินตรงจากภูเกต็สู่อินชอน  
ฟร!ี! อินเตอร์เน็ตไรส้าย 

พเิศษราคาเรมิต้น19,900บาท 
เกาหลี 5 วัน พกักรงุโซล 2 คืน  สุดยอด! สวนสัตว์สีเขียว อนุรกัษ์สงิแวดลอ้มและดูแล

สตัว์เหมอืนเพอืนร่วมโลก ใหม่สุด ใหญ่สุด! โลกแห่งลานนาํแข็งเล่นหิมะ 365 วัน@Snow Park   ใหญ่สดุ...
สวนแห่งการพกัผอ่นอิลซาน เมืองแห่ง K-Pop K-Star  วัดพระนอนไม้จันทร์หอมยาวสดุของโลก  

พระราชวงัมรดกโลกชงัดก   วฒันธรรมกิมจังกิมจิฮันบก   สมัผสั ! ดนิแดนแห่งความสนุกหฤหรรษ์และ
ไฮเทคเตม็รูปแบบ ด้วยบตัร Magic Pass แบบไม่จาํกัดอายุ@สวนสนกุล๊อตเต้เวิลด์ เอาใจนกัชอ้ปทแีหลง่เท
รนด์ฮปิฮปิสไตลค์งับุก เมียงดอง ย่านวัฒนธรรมอินซาดอง “อะไลฟ์ มวิเซยีม”  พพิธิภณัฑ์แสนสนุกใหญ่
สุดในกรุงโซล   

อาหารจัดเต็มเพอืสุขภาพหลากหลายไม่ซาํกัน รวม BBQ บาร์บีคิวปิงย่างบฟุเฟ่ต์ 
วันเดินทาง :   5 วัน  3 คืน (พัก 1 คืน@Gyeonggi….Hotel + 2 คืน@กรุงโซล ระดับ 3 ดาว First Class)  เดินทางตามตารางด้านล่าง 

สายการบิน :    สายการบิน Korean Air (KE)  ขอสงวนสิทธิเปลียนแปลงเทียวบินและตารางการบินของสายการบินตามทีได้อนุมัติ 

เทียวบิน : BKK-ICN KE652   2240 0610+1 (หรือ KE658 0010 0740) 

  ICN-BKK KE651  1740 2110     (หรือ KE659 1915 2325) 

  (ทีนังจํากัดในแต่ละวนั จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อาจต้องเพิมค่าตัว ) 

รถโคช :  บริการด้วยรถซึงมีขนาดของรถจะเป็นไปตามจํานวนของผู้โดยสาร ปกติด 25 หรือ 30 หรือ 40 หรือ 45 ทีนัง  

ฟรี ! นําแร่ดืมบนรถวันละ 1 ขวด 

อาหาร :  อาหารเช้า@โรงแรม 3 มือ อาหารกลางวันและคํา@ห้องอาหารท้องถิน 7 มือ  

มัคคุเทศก์ :      ชํานาญเส้นทางเกาหลีโดยตรง 

 

เพิมคุณค่าการเดินทาง ร่วมเดินทางไปกับเรา " การเดินทาง " ของคุณ จะสุขสนุกกว่าทีเคย กับผู้ชํานาญทัวร์เกาหลีกว่า 19 ปี 

 



 
วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ    

คาํ   (นดัหมายเวลาแต่ละคณะก่อนออกเดินทาง 3 ชวัโมงล่วงหนา้ก่อนเครืองออก) พร้อมกนัทีชนั 4 ผูโ้ดยสารขาออก   

พร้อมกนัทีชนั 4 ผูโ้ดยสารขาออก  หนา้เคานเ์ตอร์เช็คอินหมายเลข N  สายการบิน Korean Air  ใกลป้ระตูทางเขา้หมายเลข  6 

เวลาทีเกาหลีใตเ้ร็วกวา่ไทย 2 ชวัโมง 

หากท่านต้องซือบัตรโดยสารภายในประเทศเพือไปและกลบักรุงเทพฯ   กรุณาเลือกซือบัตรโดยสารภายในประเทศประเภททีสามารถเลือนวันและเวลาในการเดินทางได้   

   ทังนีเพือป้องกันปัญหาเทียวบินล่าช้าหรือการเปลียนแปลงเวลาของเทียวบินหรือการเปลียนแปลงวันเดินทาง 

เชา้ ถึงสนามบินนานาชาติอินชอน หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ รถโคช้พาท่านขา้มทะเลตะวนัตกดว้ยสะพาน

แขวนยองจองหรือสะพานเพือความหวงัในการรวมชาติทียาวกวา่ 4.42 กม.  มียอดโดมสูง 

107 เมตร    นาํท่านเดินทางเขา้สู่โลกแห่งการพกัผอ่นกลางแจง้และในร่มทีใหญ่ทีสุดของ

ชานเมืองกรุงโซล  " One Mount  Snow Park "   ภายในแหล่งพกัผอ่นนีมีการแบ่งพืนที

จดัสรรอย่างลงตวั อาทิเช่น  ฟิตเนส กอลฟ์คลบั ศูนยอ์าหาร ร้านคา้ชอ้ปปิง สวนนาํแขง็

สวนหิมะ สวนนาํขนาดใหญ่ และสถานทีแห่งนียงัเป็นสถานทีถ่ายทาํมิวสิควดีีโอของ

นกัร้องชือดงัของเกาหลี “ ปาร์ค แจ ซงั”   อีกทงัยงัเคยเป็นสถานทีถ่ายทาํรายการ 

Running Man อีกดว้ย  ทางเราจะนาํท่านเขา้สู่โลกแห่งหมู่บา้นเทพนิยาย " Snow Park " 

สวนนาํแขง็และสวนหิมะในร่มทีใหญสุ่ดของประเทศเกาหลี ณ ขณะนี  โดยท่านสามารถ

เพลิดเพลินกบัการขีเครืองเล่นสุดน่ารักบนลานนาํแขง็ เช่น  จกัรยานคู่รัก จกัรยานเดียว รถเฟอร์รี กะบะสเลดแซนตา้ เป็นตน้ 

หรือ เขา้สู่โลกของหิมะทีอณุหภูมิติลบ -2 องศาเซลเซียส กบั การเล่นสโนสเลคบนลานหิมะหรือสนุกกบัการตดัหิมะเลน่กนั

แบบลืมอายกุนั (ค่าถุงมือ ค่าเช่าเสือแจค็เกต็สกี ค่าเช่ารองเท้าสเกต็ ค่าสุนัขฮักกีลากเลือน Dog Sledge บนลานนาํแขง็สําหรับเดก็ ไม่รวมไว้ในค่าทัวร์)   

เทียง  ลิมลองเมนูโดซดพังซังเพือสุขภาพ  โดยส่วนผสมทีนาํมาใชใ้นการปรุงอาหารทงัหมด Made in Korea ไม่วา่จะเป็นพืชผกั 

ผลไม ้ เนือสัตว ์ ขา้วสารชนิดต่างๆ เครืองปรุงรสต่างๆ  โดยนาํมาประกอบเป็นเมนูอาหารชนิดต่างๆ ในแบบสไตลเ์กาหลี

พืนบา้นโบราณ  ใหเ้ราไดล้ิ มลองรสชาติเกาหลีแบบแทจ้ริง มีเมนูโดซดหรือขา้วหุงหมอ้หินโบราณ ขา้วคลุกบิบิมพบัแบบสูตร

คุณเอง ขา้วตม้โบราณ  เครืองจิ มกบัผกัสดต่างๆ  กบัขา้วเกาหลีสไตลห์ลากหลาย ทงัทอดทอด ทงัผดัผดั ทงัตม้ตม้  อีกทงัเครือง

เคียงต่างๆ ลว้นแลว้แต่เป็นอาหารเพือสุขภาพและโภชนาการยอดนิยมของชาวเกาหลี   

ใกลก้นัยงัเป็นตงัของชมสวนสาธารณะแห่งการพกัผอ่นทีใหญสุ่ดในเกาหล ี “สวนอิลซาน

เลคพาร์ค” มีพืนทีทงัหมด 1,157,100 ตารางเมตร แค่พืนทีทีเป็นทะเลสาปก็กินพืนทีไป 

300,000 ตารางเมตร จึงเป็นสวนสาธารณะทะเลสาบขดุทีใหญ่สุดของประเทศ  ทีนีเริม

สร้างในปี 1990 มีดอกไมน้านาพรรณอยูเ่กือบ 100 ชนิด และตน้ไมอ้ีก 200,000 ตน้ 

ภายในร่มรืนมาก เนืองจากมีการจดัพืนทีแบ่งโซนไวอ้ย่างลงตวัจึงทาํใหที้นีเป็นระเบียบ

เอามากๆ จุดท่องเทียวทีน่าสนใจ ทางขีจกัรยาน (มีเช่าทีหนา้สวนสาธารณะ)  จุดโรแมน

ติกและผอ่นคลายกบัแนวสองฝังตน้ไมสู้งเสียดฟ้าหรือถนน Metasequoia Road  ชม

ดอกไมย้ามใบไมผ้ลิที Dalmaji Island and Wolpajeon พาวลิเลียน เดินชมสวนดอกไมป่้า เดินชมความน่ารักของสัตวต์วันอ้ย 

สวนเกาหลีสถานทีท่านจะพบกบัตน้ไมท้าํนายผลผลิตของปี นามวา่ “Sangju and Haju Guardian Tree”  ตน้ผลไมแ้อปริคอท  



 
สวนตะบองเพชร สวนงานศิลปะกลางแจง้ของศิลปินดงัเกาหลี เรืองเล่าหอ้งนาํเกาหล ี ทีสําคญัเป็นทีตงัของ แกลลอรี K-Pop 

สถานทีทีคนรักหนงั ละคร ภาพยนตร์ นกัร้องเกาหลีไดชื้นชมกนั  เพราะเมืองแห่งนีเป็นทีตงัของบริษทัสถานีโทรทศันชื์อดงั 

MBC และบริษทัถ่ายหนงัถา่ยละครมากมาย  โดยแบ่งจดัแสดงโซนไวเ้ป็น Photo Zone, Hally Drama Zone, New Hallyu 

Character Zone, Avenue of  Stars และร้านขายของดารานกัร้องยอดนิยมอีกดว้ย  

นมสัการวดัพระนอนไมจ้นัทร์หอมยาวสุดของโลกทีวัดวาอูจองซา หรือ 

ว๊าวจองซา (Wawoojongsa หรือ Waujeongsa) ทีไดรั้บการบนัทึกลงกิน

เนสบุค๊ใหเ้ป็นรูปสลกัทีทาํจากไมที้มีขนาดใหญ่ทีสุดในโลก และยงัมีรูป

องคพ์ระสลกัโดยไดรั้บจากพุทธศาสนิกชนทวัโลกมากกวา่ 3,000 ชิ น

โดยหนึงในรูปสลกัทีมีชือเสียงมากทีสุดคือพระเศียรของพระพุทธเจา้มี

ความสูง 8 เมตรตงัอยู่ทีหนา้ประตูทางเขา้วดั   

คาํ  บุฟเฟ่ตอ์ร่อยลาํ !!! เมนูบาบีคิวปิงย่างคาลบีสไตลเ์กาหลี  กบัหลากหลายสไตลข์องเนือหมูและเนือววั  

ไม่วา่จะเป็นแบบติดมนั แบบสันคอ แบบสามชนัแบบหมกัเผด็ แบบหมกัหวาน  แบบสดไม่มีการหมกั แบบเบอร์เกอร์ เป็นตน้ 

มีบริการขา้วสวย  และเครืองเคียงต่างๆ ใหล้ิ มลอง   

นาํท่านเขา้สู่ทีพกัโรงแรม Gyeonggi ณ โรงแรม River, Siheung, Bon, Shine (3ดาว First Class) หรือเทียบเท่า  

 

วันทีสาม   กิจกรรมทางวัฒนธรรม “ กิมจังกิมจิฮันบก “  ศูนย์นํามันสนเข็มแดง ศูนย์คอสเมติกเวชสําอางเครืองสําอาง ดิวตีฟรี แวะแช๊ะ

รูปบริเวณคลองชองแกชอน พระราชวังมรดกโลกชังดก พิพิธภัณฑ์แสนสนุกใหญ่สุดในกรุงโซล  “ อะไลฟ์ มิวเซียม ” ย่านแอนติกอินซา

ดอง  พักกรุงโซล 2 คืน 

เชา้ อาหารเชา้แบบอเมริกนัชุดหรือเซมิบุฟเฟ่ต ์ที หอ้งอาหารของโรงแรม โปรดคืนหอ้งพกั ชาํระค่าใชจ่้ายส่วนตวั (ถา้มี)  

ร่วมเรียนรู้วัฒนธรรมการทํากิมจังหรือร่วมการทํากิมจิ (Gimji Making Course) กิมจิจดัว่า

เป็นเครืองเคียงประจาํโต๊ะสําหรับอาหารเกาหลีทุกมือก็ว่าได้ คู่กบัขา้วสวยร้อนๆ กิมจิเป็น

อาหารประเภทหมกัดอง ทีมีคุณค่าทางอาหารสูงชนิดหนึง มีรสชาติทีเป็นเอกลกัษณ์  ให้ท่าน

นาํกิมจิทีทาํร่วมกนักลบัไปเป็นของฝากคนทางบา้นไดล้ิ มลอง ก่อนกลบับา้นใหทุ้กท่านไดแ้ต่ง

ชุดพืนเมืองเกาหลีฮนับกถ่ายรูปเป็นทีระลึก (กลอ้งของท่านเอง)    

นาํท่านเดินทางสู่ ศูนย์นํามันสนเข็มแดง Red Pine  ซึงผลิตจากใบสนเขม็แดงในประเทศ

เกาหลี เป็นงานนวตักรรมวจิยัชิ นใหม่ล่าสุดของเกาหล ี เพือช่วยผูที้มีปัญหาเรืองไขมนัอุดตนั

ในเส้นเลอืด คลอเรสเตอรอลในเลอืดสูง ไขขอ้เสือม หรือ การไหลหมุนเวยีนของเลือด  เป็น

ตน้ กวา่จะมาทาํเป็นนาํมนัสนสกดัได ้ 1 แคปซูล ตอ้งใชใ้บสนเขม็แดงประมาณ 2.7 ก.ก.  

แนะนาํใหทุ้กท่านเลือกซือเป็นของฝากสุขภาพเพือตวัท่านเองและคนทีท่านรักหรือคนทีท่านเคารพ  เพราะเป็นสารอาหาร

ธรรมชาติ ทีวจิยัจากโรงพยาบาลชนันาํในเกาหลีแลว้วา่ ไม่มีผลขา้งเคียง 

เทียง เมนูหมอ้ไฟเห็ดโพซดชาบู อาหารพืนเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตงัแต่สมยัมองโกเลยีบุกคาบสมุทรเกาหลี  



 
บ่าย ใหท่้านเลือกซือคอสเมติกหลากยีหอ้คุณภาพทีผูห้ญิงชาวเกาหลีทงัสาวทงัไม่สาวแลว้ใหค้วามสําคญักบัเรืองผิวหนา้

ค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะในกลุ่มบาํรุงผิวพืนฐาน Skin Care และเครืองสําอางผสมสมุนไพร @ศูนย์เวชสําอางเครืองสําอาง 

Cosmetic  

ช้อปปิง ณ ห้างปลอดภาษีล๊อตเต้หรือดงฮวาดิวตีฟรี ให้ท่านไดเ้ลือกซือ

สินคา้แบรนดเ์นมนาํเขา้จากต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิด รวมทงั

สินคา้แบรนดเ์กาหลียอดนิยมทีชาวเกาหลีและชาวญีปุ่น  นิยมมาเลอืกซือ

หากนัมากมาย แวะถ่ายภาพกับบริเวณชองเกชอนถูกขุดขึนเป็นครังแรก

เมือราว 600 ปีก่อนในสมยัของกษตัริย ์YEONGJO กษตัริยอ์งคที์ 21 แห่งราชวงศ์โชซอน เป็นสัญลกัษณ์ของการผสมกลมกลืน

กนัอย่างลงตวัของธรรมชาติ ศิลปวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ และใกลก้นัยงัเป็นทีตงัของคงัฮวาพลาซ่า จุดเทียวสุดชิลของ

ชาวเมือง 

เยียมชมพระราชวงัชงัดก สมบติัแห่งชาติทีถูกจดทะเบียนเป็นมรดกทางวฒันธรรมของโลก ถูกกล่าวขานว่าเป็นพระราชวงั

แบบอย่างทางสถาปัตยกรรมและวฒันธรรมทางภูมิประเทศทีสวยงามไร้ทีติใน

ช่วงเวลาหลายร้อยปีทีผ่านมา โดยเฉพาะกษตัริย์โกจอง ซึงเป็นกษตัริย์องค์

สุดทา้ยของราชวงศ์โชซอน ซึงต่อมาทรงถูกบงัคบัใหส้ละราชสมบติัโดยญีปุ่น

ในปี ค.ศ. 1907 แต่พระองค์เองก็ทรงประทับอยู่ ทีพระราชวงัแห่งนีจน

สินพระชนมใ์นปี ค.ศ. 1919 นงัรถผ่านถนนสายสําคญัทีมีการเปิดปิดเป็นเวลา

สถานทีตังทําเนียบและบลูเฮาท์หรือบ้านประจําตําแหน่งประธานาธิบด ี     

“ อะไลฟ์ มิวเซียม Alive Museum ”  พิพิธภณัฑ์แสนสนุกใหญ่สุดในกรุงโซล  ทีไม่ไดมี้แค่ภาพวาดลวงตา 3 มิติ แต่มีถึง 4 

มิติ!! รวมทงัมี Interactive Art  ศิลปะภาพวาดลวงตาทีผูช้มสามารถเล่นและมีปฎิกิริยา

ตอบโตก้บัศิลปะได ้ มีทงัแสง เสียง เอฟเฟคต่างๆ  วตัถุศิลป์ขนาดใหญ่  และ Digital 

Media art ทีโดดเด่นดว้ยศิลปะแบบสือดิจิตอล  แนะนาํให้ปลดปล่อยจินตนาและ

สนุกสนานไปกบัศิลปะภาพวาดชือดงัอย่าง โมนาลิซ่า  แวนโก๊ะ มาวาดในแนวภาพ

ลวงตาทริกอาร์ต แฟนตาซีโซน-ศิลปะภาพลวงตาแบบไม่ธรรมดา ผูช้มจะถูกกระตุน้

การมองเห็นและการไดย้ินไปพร้อมกนัโดยเทคนิคทางวิทยาศาสตร์  ห้องหกเหลียม

พิศวง-ห้องหกเหลียมทีไม่ไดมี้ภาพสามมิติให้ดูอย่างเดียว แต่ตอ้งหาทางออกให้ได้

ดว้ย !  และโซนถนน Insadong-จาําลองเอาบรรยากาศสองขา้งทางของถนน Insadong 

มาวาดในรูปแบบภาพสามมิติ  พบกบัตวัการ์ตูนมาสคอตของ Lovely Dino ทีจะทาําให้ศิลปะเป็นเรืองน่าสนุก  จนทาํให้เรา

เปลียนทศันคติทีมีต่อมิวเซียมสามมิติว่าไม่ใช่แค่โพสท่าถ่ายรูปกับภาพวาดบนผนังเรียบๆ อีกต่อไป ยําย่านอินซาดอง  

Insadong ได้ชือว่า  " ถนนแห่งแอนติค "  ชาวต่างชาติทีพํานักในกรุงโซลให้ฉายาว่า “ แมรีแอลลี “ หรือ ตรอกแมรี ท่านจะ

คน้พบความเก่าแก่ทีผสมอารยธรรมสมยัใหม่ในเมืองหลวง ร้านแกลอรี ร้านศิลปะพืนเมือง ร้านขายวตัถุโบราณ  ร้านอาหาร

พืนเมืองทีเลืองชือ  ร้านชาพืนเมือง โบราณทีมีชือเสียง  ร้านสะสมแสตมป์  ร้านเซรามิค  ร้านไอศรีม Red Mango และโพจงัมา

ซาเกาหลี 



 
เยน็ เมนูบาร์บีคิวไฟหรือบลูโกกิ สไตลด์งัเดิมของคาบสมุทรเกาหล ีเนือหมูสไลดห์มกัซอสคนัจงัและเครืองปรุงรสต่าง ๆ  นาํมาปรุง

จะมีรสออกหวานและมีนาํซุปคลุกคลิกไวท้านแกลม้กบัขา้ว 

นาํท่านเขา้สู่ทีพกัโรงแรม ในเมืองหลวงกรุงโซล  ณ  โรงแรม  Seoul Golden Forest, Chocolate, Mate, Karak, Co.op City 

(3ดาว 1st Class) หรือเทียบเท่า     

 

วันทีสี  กรุงโซล  ศูนย์โสมเกาหลี  ย่านแฟชันฮิปเมียงดอง สุดยอด ! สวนสัตว์สีเขียว เต็มอิมแบบไม่จํากัดอายุ@สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์ 

Lotte World Adventure กับบัตร Magic Pass  พิพิธภัณฑ์พืนบ้านเกาหลี Lotte World Folk Museum 

เชา้ อาหารเชา้แบบอเมริกนัชุดหรือเซมิบุฟเฟ่ต ์ที หอ้งอาหารของโรงแรม   

พาท่านรู้จกัและเขา้ใจสมุนไพรโสมเกาหลี Ginseng หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร  เพราะเกาหลีใตเ้ป็นประเทศทีมีการผลิตโสม

เกาหลีทีมีคุณภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลก  ซึงใครทีไดม้าเทียวก็จะ

ชืนชอบหาซือเป็นของฝากเพราะราคาทีถูกว่าเมืองไทยและ

คุณประโยชน์นานปัการ เช่น ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบ

ย่อยอาหารและปอด ช่วยทาํให้จิตใจสงบและเพิมพละกาํลงัโดย

ส่วนรวม  สรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบาํรุงหวัใจ ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกนั

มะเร็ง   ใหท่้านเพลิดเพลิน อิสระช้อปปิงบริเวณเมียงดอง Myeongdong ถูกขนานนามวา่ " ถนนแฟชนัของเกาหล ี" แหล่งรวม

ความฮิปใหม่ ไม่ตกเทรน ราคาระดบักลางถึงสูงเมือเทียบกบัตลาดทงแดมุน ห้างบูติกหลากยีห้อตงัแต่แบรนด์เนมต่างชาติถึง

เกาหลี ร้านเสือผา้มีสไตลห์อ้งเล็กๆ  ร้าน Creative Lifestyle  ร้านรองเทา้ ร้านทาํผม ร้านเครืองประดบั ร้านคอสเมติก  ร้าน

กาแฟ ร้านไอศครีม ร้านขนม    

เทียง  เมนูอนัดงจิมทคั หรือ ไก่ตม้แห่งเมืองอนัดอง  (เมืองอนัดงเป็นหนึงของร่องรอยสุดทา้ยทียงัคงเหลอือยู่ของเกาหลี เป็น

ขมุทรัพยที์มีค่าของประเพณีลทัธิขงจือ)  อาหารจานนีถือเป็นอาหารพิเศษเมนูหนึง...บนโตะ๊อาหารของบา้นเศรษฐีในหมู่บา้น

อนัดงในสมยัราชวงศโ์ซซอน  อุดมไปดว้ยโปรตีนจากไก่ วติามิน แร่ธาตุต่างๆ จากสารพดัผกั และวุน้เส้นจนัทร์เกาหลี อาหารมี

รสจดัจา้นเผด็ๆ ร้อนๆ  เคม็ๆ หอมๆ จากพริกทีไดชื้อวา่เผด็ทีสุดในเกาหลี Cheong Yang Gochu และ ซอสแมก๊กี Ganjang   

รสชาติเผด็เลก็นอ้ย เนืองจากวา่เป็นการหมกัซอสสูตรพิเศษของเกาหลี     

บ่าย สุดยอดสวนสัตวสี์เขียว Zoo Grand Park ทีใหญ่ทีสุดประเทศเกาหลี  เน้นเรืองการอนุรักษ์สิงแวดลอ้มและดูแลสัตวเ์หมือน

เพือนร่วมโลก  โดยให้มีความเป็นธรรมชาติ  มีความปลอดภยั  เพือให้

เป็นสถานทีเพือการเรียนรู้  ศูนยว์จิยัพนัธ์ุสัตว ์ เกิดความเพลิดเพลิน และ 

มีวฒันธรรมแห่งป่าธรรมชาติใหไ้ดส้ัมผสั   โดยมีสัตวม์ากกว่า 360 ชนิด

จากทวัโลก   อาศยัอยู่ร่วมกนัมากกวา่ 3,400 ตวั  มีสัตวที์ถือว่าเป็นสมบติั

แห่งชาติหลายชนิดด้วยกนั  โดยแบ่งส่วนแสดงไว ้เช่น สวนฟามิงโก ้ 

สวนสัตว์ออสเตรเลีย สวนสัตว์ใหญ่ ส่วนนก สวนสัตว์นํา สวนสัตว์

อเมริกาใต ้ สวนสัตวต์ะวนัออก สวนสัตวแ์อป   สวนกวาง  สวนสัตวที์

ชอบการล่าเหยือ   มีสัตวที์เป็นพระเอกนางเอกดงั เช่น นกฟามิงโก้   หงส์ดาํ  หงส์วู่เปอร์ เสือเกาหลีแบ็กดูผูห้ล่อเหลา  บูมี



 
อุรังอุตงัทีมีนยัตาสวยน่ารัก  ช้างซากุระผูส้ง่างาม  เป็นตน้  และให้ไดเ้พลิดเพลิดกลัสวนดอกไมข้นาดใหญ่ ทงัในร่มและ

กลางแจง้  มีดอกไมผ้ลิบานตามฤดูกาลต่างๆ ทีแตกต่างกนัไปของฤดูใบไมผ้ลิ  ฤดูใบไมร่้วง ฤดูร้อน   แลว้คุณจะหลงรัก

สถานทีแห่งนี 

เยน็  แจกคูปองอาหารชุดทานภายในสวนสนุกลอ๊ตเตเ้วลิด ์

หลงัอาหารคาํ นาํท่านเติมเตม็ความสุขดว้ยบตัร Magic Pass Ticket ซึงท่านสามารถเลือกเล่นเครืองเล่นไดไ้ม่จาํกดัรอบ ทีดิน

แดนแห่งความสนุกหฤหรรษแ์ละไฮเทคเตม็รูปแบบที สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ (Lotte 

World Adventure) สวนสนุกในร่มทีใหญ่ทีสุดในเกาหลี สนุกสนานกบัเครืองเล่น

หลากชนิดทงัในร่มและกลางแจง้ เอ็ดเวนเจอร์กับการผจญภยัต่างๆ เช่น Wild 

Wing, Wild Velley, Wild Jungle, The Adventure of Sindbad, The Conquistador, 

Flume Ride,The French Revolution, Jungle Adventure และ Pharaoh's Fury ผจญ

ภยัในโลกของซินแบต สุดยอดความเสียวกบัหอคอยไฮโดดรอป โรงหนงัสามมิติ  

ไวกิ ง บอลลูน โอแดเซแฟนตาซี เป็นตน้ หรือจะขา้มสะพานไปยงัเกาะมหศัจรรย ์Magic Island ทีเตม็ไปดว้ยเกาะแห่งการคน้หา 

ตงัอยู่ใจกลางทะเลสาบ หรือจะนงัรถรางไฟฟ้าชมความงามของสวนสนุกทงัหมด  ห้ามพลาด ! เขา้สู่โลกเทพนิยาย  Lotty's 

Kidstoria  ไม่มีทีไหนในเกาหลี ทีคุณจะไดย้อ้นวยักลบัไปสัมผสัและชิกแช๊ะถ่ายรูปความอลงัการของสิงมหศัจรรยที์อยูต่รงหนา้

ของคุณ    เกมส์การละเล่นต่างๆ  ร้านขายอาหารรูปแบบต่างๆ  ร้านขายของทีระลึกเฉพาะของสวนสนุก คาํคืนอนัแสนโรแมน

ติกกบัเพือนหรือครอบครัวหรือหวานใจกบัความทรงจาํและความประทบัใจกบัขบวบพาเหรดเลเซอร์โชวสุ์ดอลงัการ   

เยียมชมพิพิธภณัฑ์พืนบา้นเกาหลี Lotte World Folk Museum จดัแสดงเรืองราว

ประวติัความเป็นมา วิถีชีวิต ศิลปวฒันธรรม ของชนชาติเกาหลี  ของชนชาติ

เกาหลีตงัแต่ยุคหินมาสู่ยุคสมยั ทงัแพค็แจ กายาซิลลา และคูรยอยุคราชวงศโ์ครยอ  

แต่ละยุคจะจัดแสดงไว้ในแต่ละห้องมรดกโลกในประเทศเกาหลีทีสําคัญ 

พระราชวงัเคียงบก  รวมทงัตลาดพืนเมืองทีมีชีวติจริงให้คุณไดส้ัมผสัการจบัจ่าย

ซือของ ร้านทานขนม ร้านทานอาหาร ร้านขายของทีระลึกไวบ้ริการอีกดว้ย 

ใหม่สุด!!! นาํท่านอิสระชม "ภาพวาดลวงตาสามมิติ"  โดยท่านจะไดส้นุกสนาน

กบัการถ่ายรูปแอค็ชนัท่าทางต่างๆ กบัภาพแนวมิติทีเกิดจากความคิดสร้างสรรค์

และจินตนาการของการสร้างภาพโดยใชเ้ทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติทีรวม

ทฤษฎีทางวทิยาศาสตร์และการซอ้นภาพโดยกระตุน้ความเคลอืนไหวของภาพให้

มีมิติเหมือนจริงโดยใหผู้ช้มเขา้ไปมีส่วนร่วมถ่ายภาพ เมือผ่านเขา้ไปในภาพนนัๆ  

ภาพทุกภาพจะออกมาดูประหนึง หลงัจบรายการท่องเทียว คาํคืนนี...ขอส่งทุก

ท่านกลบัเขา้ทีพกั  

 

 



 
วันทีห้า กรุงโซล ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู หมู่บ้านพืนเมืองพูซอนฮันนกและย่านสามฟ้า ภูเขานัมซาน Love Rock Cable รูปคู่หอคอย N  

ละลายเงินวอน สนามบินนานาชาติอินชอน  กรุงเทพฯ   

เชา้ อาหารเชา้แบบอเมริกนัชุดหรือเซมิบุฟเฟ่ต ์ที หอ้งอาหารของโรงแรม  โปรดคืนหอ้งพกั ชาํระค่าใชจ่้ายส่วนตวั (ถา้มี)  

ใหม่สุด แนะนาํ...เพือนทีดีในการดาํเนินชีวติ “ฮ๊อกเก็ตนามู” ตน้ไมช้นิดนีเจริญเติบโตในป่า

ลึกบนภูเขาทีปราศจากมลภาวะและระดบัสูงเหนือนาํทะเล 50-800 เมตร เมลด็ของพนัธ์ุฮอ๊ก

เก็ตนี...ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนาํมารับประทานเพือช่วยดูแลตบัใหส้ะอาดแขง็แรง ป้องกนั

โรคตบัแขง็ไม่ถูกทาํลายจากการดืมแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหรี สารตกคา้งจากอาหารและยา       

พาท่านเดินยอ้นเวลากลบัไปยงับริเวณทีตงัของบา้นชนชนัยางบางของเกาหลีในราชวงศ์โซ

ซอน และยงัเป็นเขตพิเศษทีทางเทศบาลกรุงโซลอนุรักษไ์ว ้  โดยเราจะเรียกวา่ “พูชอน ฮนันก 

Bucheon Hanok Village”  ย่านทีบา้นสไตลฮ์นันกต่างๆ ของลกูหลานชาวยางบางอาศยัอยู่ หรือ 

ผูอ้นุรักษนิ์ยม หรือ เศรษฐีรุ่นใหม่ทีชอบกลนิอายความเก่าแก่  ใกลก้นัยงัเป็นย่านสามฟ้า (ภูเขา 

นาํ และคน) เราจะไดค้วามรู้สีกถึงกลนิอายของความกลมกลนืระหวา่งตะวนัตกและตะวนัออก

ผ่านร้านอาหาร ร้านคาเฟ่ ร้านแกลลอรี ร้านแอนติก ร้านงานศิลป  ร้านCreative รวมทงัศูนยว์ฒันธรรมแฝงตวัอยู่ โดยมกั

ดดัแปลงอาคารเก่าฮนันกใหมี้ความสมยัใหม่โดยกลมกลืนระหวา่งความเป็นฮนันกและโมเดริน   

นาํท่านขึนภูเขานัมซาน Namsan ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงและ

อิสระถ่ายรูปคู่หอคอย N Tower เป็น 1 ใน 17 หอคอยเมืองทีสูงทีสุดในโลก  

สูงถึง 480 เมตรเหนือระดบันาํทะเล ณ เขานมัซานใจกลางเมืองหลวง สถานที

ละครหนงัเกาหลีหรือหนงัไทยสไตลเ์กาหลีมาถ่ายทาํกนั (ความเชือ: เตรียมแม่

กุญแจลูกกุญแจเพือไปลอ็คกุญแจคู่รัก ณ Love Rock Cable  ซีงเชือกนัวา่ ถา้

ใครขึนมาคลอ้งกญุแจและโยนลูกกุญแจทิ งไป คู่รัก คู่ครอบครัว คู่เพือน คู่พี

นอ้ง คู่มิตรนนัจะมีความรักทียงัยืนหรือไม่มีใครมาพรากจากกนัได)้  (ค่าบัตรลิฟท์ขึนสู่จุดชมวิวบนหอคอย  ไม่รวมไว้ในค่าทัวร์)  

เทียง เมนูเปิบพิสดาร-ไก่ตุ๋นโสม อาหารวงัในสมยัก่อน  เชือกนัวา่บาํรุงเสริมสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตวั ในหมอ้ดิน 

บ่าย ก่อนอาํลาเกาหลี  แวะซือของฝากติดไม้ติดมือทีศูนย์รวมของพืนเมือง (ละลายเงินวอน)  สาหร่าย ขนมต่างๆ  ช็อกโกแล๊ตหิน  

ซีเรียลช็อกโก  กระดูกมา้เจจูโด  ผลิตภณัฑข์องใบและรากฝอยของโสม ในรูปขนมโสม ชาโสม เครืองสําอางค์โสม เป็นตน้  

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

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

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

คาํ เดินทางถงึสนามบินสุวรรณภูมิ 

** รายการนีเป็นเพียงขอ้เสนอทีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากผูจ้ดัอีกครังหนึง   

ผูจ้ดัขอสงวนสิทธิในเรืองเทียวบิน ราคา และรายการอาจมีการเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ *** 

 

 



 
ข้อแนะนํา 

 หากท่านมีปัญหาเรืองอาหารกรุณาแจง้ทางผูจ้ดัทราบล่วงหนา้ 

 หา้มนาํผลไมแ้ละเนือสัตวทุ์กชนิดเขา้ประเทศเกาหลีใต ้หากพบจะตอ้งเสียค่าปรับ 

 เตรียมสัมภาระขนาดกลาง เนืองจากโรงแรมทีพกัในเกาหลไีม่มีบริกรช่วย (แนะนาํ ตลอดทริปจะตอ้งดูแลกระเป๋ายกขึนลงหอ้ง

ดว้ยตวัท่านเอง เพือป้องกนัหลายกรณีทีอาจเกิดขึนได)้  ควรจดัสัมภาระใหมี้นาํหนกัไม่เกิน 10-20 กก. ต่อชิ น  สายการบินจาํกดั

นาํหนกัเพียงท่านละ 20 กก. ยกเวน้ เจจูแอร์  (ไม่เกินจาํนวน 2 ชิ น) และถือขึนเครืองไดอ้กีท่านละ 1 ชิ น 7 กก. (ไม่รวมกระเป๋า

สะพาย) 

 กระเป๋าทุกใบจะตอ้งฝากใหก้บัทางเจา้หนา้ทีสายการบินดว้ยตวัท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภยัของสายการบิน 

 ทรัพยสิ์นมีค่าและแตกหกัง่าย  เช่น เงิน อญัมณี  อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ กลอ้งถ่ายรูป อุปกรณ์วดีีโอ เอกสารที

แลกเปลียนเป็นเงินได ้ เอกสารทางธุรกิจ หนงัสือเดินทาง เก็บติดตวัเสมอ 

 สนามบินสุวรรณภูมิ  “ ไม่มีการประกาศเรียกลูกคา้ขึนเครือง ”  กรุณารอทีประตูขึนเครืองอย่างนอ้ย 30 นาที ก่อนเวลาเครือง

ออก 

 นาํเสือแจค็แก็ตติดตวัขึนเครืองดว้ย เพราะอากาศอาจจะเยน็และเพือการพกัผ่อนทีอบอุ่น  (สําหรับ มือใหม่ หรือ คนกลวัวนั

แรกๆ จะ jetlag หรืออาการเมาเวลาจากการเปลยีนโซนเวลาของโลก แนะนาํ :  นอนใหม้ากทีสุด หรือ ทานยาแกเ้มา เพราะมีมี

ฤทธิทาํใหน้อนหลบั ไม่ดืมสุราหรือของมึนเมา และดืมนาํมากๆ) 

* ตวัสายการบินไม่สามารถระบุทีนงั ซือแบบใชว้ธีิ RANDOM คือสุ่มเลอืกทีโดยระบบสายการบิน * 

สายการบิน  การจดัทีนงับนเครืองบิน เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนด ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้แต่จะทาํการ Request 

ใหไ้ดเ้ท่านนั   งดการคืนบตัรโดยสาร และหากยกเลิกการเดินทาง ทางสายการบินไม่มีระบบ คืนเงินบางส่วน    หากผู้โดยสารถูกปฎิเส

ธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศเกาหลี จากเจา้หนา้ทีแรงงานไทยหรือเ จา้หนา้ทีตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ที

ตรวจคนเขา้เมืองทีประเทศเกาหลี ทางผูจ้ดัและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนทุกกรณี  ผู้โดยสารอาจจะต้อง

รับผิดชอบค่าปรับทีประเทศเกาหลีเรียกเกบ็  ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทียวบินถดัไปทีมีทีนงัวา่งหรือตามวนัเดินทางของตวั

เครืองบิน  ทงันีแลว้แต่ทางเจา้หนา้ทีตรวจคนและสายการบิน ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนงัสือเดินทาง ( Passport ) ของผูโ้ดยสาร วา่จะตอ้งคงมีอายเุหลือ ณ วนัเดินทาง มากกวา่ 6 เดือนขึนไป  

และหนงัสือเดินทางเหลอืหนา้กระดาษเพียงพอใหเ้จา้หนา้ทีตรวจคนไดป้ระทบัตรา หนงัสือเดินทางอยู่ในสภาพทีดี (ไม่ชาํรุด) 

พร้อมเดินทาง !  การเช็คอินตวัเดินทางทีเคาเตอร์สายการบิน  เงือนไข 

 เคานเ์ตอร์เช็คอนิจะเปิดใหบ้ริการก่อนเวลาเครืองออกสาม (3) ชวัโมง  เคาน์เตอร์ จะปิดใหบ้ริการก่อนเวลาออกเดินทาง  (90) นาที  

ผูโ้ดยสารจาํเป็นตอ้งดาํเนินการใหเ้รียบร้อยภายในระยะเวลาทีไดร้ะบุไว ้ ทงันีไม่วา่ในกรณีใดๆ  สายการบินสงวนสิทธิในการ

ปฏิเสธการเดินทาง โดยไม่มีการคืนเงินค่า โดยสารทีท่านไดช้าํระไปแลว้  

 ไม่แสดงตนหรือยืนยนัความเป็นตวัท่านต่อพนกังานของสายการบิน 

 ไม่อาจแสดงเอกสารไดอ้ย่างครบถว้นและถูกตอ้ง (เอกสารการเดินทางทีชาํรุดไม่สมบูรณ์จดัวา่เป็นเอกสารทีไม่ถูกตอ้ง)  



 
สําหรับท่านตอ้งมีตราอนุญาตเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ (วซ่ีา) ซึงจาํเป็นต่อการเดินทางไปยงัสถานทีต่างๆ   หรือ  เอกสาร

การเจง้เขา้แจง้ออก   หรือ  เอกสารดา้นการทาํงาน Work Permit 

 กระทาํการประทุษร้ายแก่พนกังานของสายการบิน หรือก่อใหเ้กิดความวุน่วาย ณ เคาน์เตอร์ของสายการบิน หรือดูหมิน เหยียดหยาม

พนกังานของสายการบินไม่วา่โดยการกระทาํหรือโดยวาจา 

 หากรัฐบาลหรือหน่วยงานอืนไม่อนุญาตใหท่้านเดินทางหรือขึนเครืองบิน 

 หากสายการบินเห็นควรวา่ไม่สมควรแก่การเดินทางเนืองจากอาการเมาสุราหรือมีลกัษณะอาการทีเป็นอนัตรายอย่างเห็นไดช้ดั

ในทางการแพทย ์ และ/หรือ  หากสายการบินเห็นควรวา่ไม่เหมาะสมในการเดินทางโดยเหตุผลทางการแพทย ์ หรือเงือนไขทาง

การแพทยข์องท่านอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพแก่ผูโ้ดยสารอืน 

แจ้งเพือทราบ !  กรณีลูกค้าถูกเจ้าหน้าทีด่านตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีส่งตัวกลับไม่ว่าด้วยสาเหตุใด  ๆลูกค้าต้องรับผิดชอบต่อค่าปรับ 

ค่าใช้จ่ายในการกักตัว ค่าตัวเครืองบิน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกิดขึน ประมาณ 2-3 หมืนบาท โดยทางเจ้าหน้าทีผู้ประสานงานของด่าน

ตรวจคนเข้าเมืองของสนามบินอินชอนจะเป็นผู้แจ้งและรับเงินจากท่าน 

เดินทางขันตําปกติ  20  ท่านผู้ใหญ่ (ทีนังจํากัด จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อาจต้องเพิมค่าตัว) หากตํากว่ากําหนด 

และ  ผู้เดินทางทุกท่านยนิดีทีจะชําระค่าบริการเพิมเพือให้คณะเดินทางได้ ทางเรายนิดีทีจะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์ 

** ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลียนราคาเพิม หากมีการปรับขึนของภาษีนํามันหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน คดิอัตรา ณ วันที  10/04/15** 

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 จาํนวนเดก็ทารกต่อเทียวบินถกูจาํกดัไวเ้พือความปลอดภยั 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 
   19,900 19,900 19,900   

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 
   21,900 21,900 21,900   

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 
   22,900 22,900 22,900  23,900 

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 พฤศจิกายน 2015   พกัห้องเดียว+เพมิ 4,900 บาท ค่าทัวร์ต่อท่าน 
   21,900 21,900 21,900   

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.   



 

อัตราค่าบริการรวม  ตามรายการ:  

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

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

3. อาหารเชา้ กลางวนั และเยน็หรือคาํ ทีระบุในรายการ เมนูอาหาร  อาจมีการเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ขึนอยูก่บัสถานการณ์   เช่น เวลา

ออกหรือเวลาถึงของเทียวบินแต่ละสายการบิน  การจารจรบนทอ้งถนน  วนัเวลาเปิดปิดของร้านอาหาร  หรือดว้ยสาเหตุต่างๆ    ขอสงวนสิทธิใน

การเปลียนแปลงหรือปรับปรุง   

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) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั บางเมืองหอ้งจะเป็นแบบพืนเมือง (Ondol)  บางเมือง ห้องมี

ขนาดกะทดัรัด ไม่มีอ่างอาบนาํ บางเมือง หอ้งกวา้ง มีสิงอาํนวยความสะดวกครบ   ช่วงการจดังานประชุมนานาชาติ (Trade Fair, Convention) เป็น

ผลใหร้าคาโรงแรมสูงขึนมากและหอ้งพกัในเมืองเตม็  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 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 เนืองจาก

หากเกิดเหตุดังกล่าวขึนในต่างประเทศ เช่น ประเทศเกาหลีใต้ จะมีค่าใช้จ่ายทีสูงมาก  

หากท่านต้องซือบัตรโดยสารภายในประเทศเพือไปและกลับกรุงเทพฯ   กรุณาเลือกซือบัตรโดยสารภายในประเทศประเภททีสามารถเลือนวันและ

เวลาในการเดินทางได้      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 วนันับจากวนัทีทําการจองและส่งใบเรียกเกบ็เงิน และชําระส่วนทีเหลอืก่อน

วนัเดินทางอย่างน้อย 25 วันก่อนเดินทาง หรือ 35 วันล่วงหน้าในช่วงเทศกาล High Season (เทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน 

ตลอดเดือนเมษายน วนัแรงงาน วนัฉตัรมงคล  วนัหยดุสาํคญัทางศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือนธนัวาคม)  หากไม่ชาํระ

มดัจาํตามกาํหนด ขออนุญาตตัดทีนังให้ลกูค้าท่านอืนทีรออยู่   การชาํระไม่ครบ ทางผูจ้ดัถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มี

เงือนไข หรือเช็คธนาคารถกูระงบัการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดใด ผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทางและขอสงวน

สิทธิในการคืนเงินตามเงือนไขการยกเลิก 

*** เมือตกลงชาํระเงินไม่ว่าทงัหมดหรือบางส่วน ทางผูจ้ดัจะถือว่าท่านไดย้อมรับในเงือนไขและขอ้ตกลงต่างๆ ทีไดร้ะบุไวท้งัหมดนีแลว้ *** 

ในการสํารองทีนังและการใส่ชือในระบบสํารองทีนัง ผูเ้ดินทางตอ้งส่งสาํเนาของหนงัสือเดินทาง ( Passport ) ทีชดัเจน หรือ ส่งรายละเอียดทีสาย

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

รับรองเอกสารเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหท้างผูจ้ดั )  หากไม่มีการส่งขอ้มูลทงัหมดในพาสปรอตเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหท้างผูจ้ดั และเกิดการออกชือ

นามสกุลในตวัหรือบตัรโดยสารผิดพลาด อาจมีผลใหผู้โ้ดยสายจะตอ้งรับผิดชอบในค่าใชจ่้ายใหม่ทีจะเกิดขึนทงัหมด และสายการบินไม่มีระบบ

เสียค่าใชจ่้ายเพือแกไ้ขตวัสะกดคาํนาํหนา้ชือ / ชือ / นามสกุล หรือ การเปลียนชือผูเ้ดินทาง 

ในกรณีทีเกิดเหตใุดๆ จนทาํให้คณะทัวร์ไม่สามารถออกเดินทางได้   เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลิกการเดินทางกะทนัหัน ทางสายการบินเรียกทีนัง

คืนดว้ยเหตุผลของสายการบิน ฯลฯ ทางผูจ้ัดจะพยายามหาโปรแกรมอืนในราคาและช่วงเวลาใกล้เคียงกันทดแทน ขอให้ลูกคา้ตระหนักดีว่า

เหตุการณ์ดงักล่าวถือเป็นเหตุสุดวิสัยและเชือมนัว่าผูจ้ดัไดพ้ยายามอยา่งสุดความสามารถ  โดยลูกคา้จะไม่ยกเหตุขอ้นีมาเป็นขอ้เรียกร้องใดๆ กบัผู ้

จดั  หากลูกคา้ประสงครั์บเงินคืน ทางผูจ้ดัยนิดีคืนเงิน  การคืนเงินทุกกรณี  ผูมี้ชือในเอกสารการจอง จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็น

เอกสารการขอรับเงินคืนทีทาํการของผู ้จัดอย่างใดอย่างหนึงเพือทาํเรืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพร้อมหลักฐาน

ประกอบการมอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ  และหนา้สมุดบญัชีธนาคารทีตอ้งการใหน้าํเงินเขา้ใหค้รบถว้น  

 

 



 

การยกเลิกการจอง   

1. การยกเลิกการจองนนั จะตอ้งแฟ็กซ์หรืออีเมลลแ์จง้ยกเลิกการจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  30 วนัทาํการก่อนการเดินทางหรือก่อนหนา้นนั   

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

มงคล  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) เพือยืน ณ ด่านตรวจคนเขา้

เมือง   เนืองจากเคาเตอร์สายการบินหรือด่านตรวจคนเขา้เมืองอาจปฏิเสธการเดินทางของท่าน 

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

บา้น(ถา้มี) (5)รูปถ่ายสี 2 นิ วท่านละ1รูป   

ผู้จัดจะเป็นผู้ดําเนินการยนืวีซ่าให้ท่าน โดยท่านจ่ายค่าบริการต่างหาก (สําหรับหนังสือเดินทางต่างด้าวผู้เป็นเจ้าของหนังสือเดินทางจะต้องทําเรือง

แจ้ง เข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยนืวีซ่า) สิทธิการออกวีซ่าขึนอยู่กับสถานทูตเท่านัน 

4. ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชือ นามสกุล คาํนาํหนา้ชือ เลขทีหนงัสือเดินทาง และอืนๆ เพือใชใ้นการ

จองตวัเครืองบิน ในกรณีทีมิไดส่้งหนา้สาํเนาหนงัสือเดินทาง (พร้อมทงัหนา้เปลียนชือนามสกุล ถา้มี) ใหก้บัทางผูจ้ดั  

 

ข้อตกลงและเงอืนไขการเดินทางท่องเทียวกับเรา 

 จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ทีประสงคจ์ะไปท่องเทียวตามรายการของทวัร์ทุกวนัเท่านนั  หากท่านไม่สามารถร่วมทวัร์ทุกวนั แค่สมคัรมาร่วมทวัร์เพียง

เพือการใชต้วัเครืองบินและทีพกัในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏว่าท่านไม่รวมทวัร์ในบางวนั ทางบริษัทจะคิดค่าดําเนินการในการ

แยกท่องเทียวเอง 300 USD  (กอ่นซือทวัร์ จะตอ้งแจง้ความประสงคที์เป็นจริง เพือทางผูจ้ดัจะไดคิ้ดค่าบริการทีเหมาะสม) 

หมายเหตุ หากการไปพบเพือนหรือญาติหรือไปติดต่อธุรกิจหรือท่องเทียวอิสระ ทาํหลงัจากทีรายการเสร็จสิ นในแต่ละวนัแลว้ ไม่เป็นเหตุที

ทางผูจ้ดั จะตดัการใหบ้ริการท่านแต่อยา่งใด  

 ขอสงวนสิทธิในการขายหรือไม่ขายใหแ้ก่ท่านทีตอ้งใชร้ถเขน็ หรือ มีโรคประจาํตวับางอยา่ง หรือ ทอ้งอ่อนหรือทอ้งแก่มาก หรือ มีเด็กอายุ 1-

2 ปี หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุสงฆ ์หรือ นกับวช (ก่อนซือทวัร์ จะตอ้งแจ้ง เพือหาขอ้ตกลงร่วมกนั เพราะเราคาํนึงถึงความปลอดภยัและ

เพือสร้างความสุขแก่คณะผูเ้ดินทาง)   

 ขอสงวนสิทธิไม่รับท่านผูเ้ดินทางทีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศเกาหลีใตเ้พือไปทาํงาน หรือเพือการอืนใดอนัมิใช่การท่องเทียว  



 
 การเปลียนแปลงรายการท่องเทียวในทุกการเดินทางอาจเกิดการเปลียนแปลง  ดงันี รายการท่องเทียว เมนูอาหาร โรงแรมทีพกั รถทวัร์ในแต่ละ

วนัทีไดจ้ดัเตรียมไว ้(ทงัช่วงนาํเสนอ ช่วงสรุป และช่วงเดินทางจริง) ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงหรือปรับปรุง  โดยพยายามทีจะตาม

รายการสรุปใหต้รงมากทีสุด หรือในระดบั หรือในคุณภาพทีใกลก้นัมากทีสุด 

 ขอสงวนสิทธิปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายทีเกิดกับชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกทาํร้าย ความตาย อุบัติเหตุต่างๆ  สูญหายใน

ทรัพยสิ์นหรืออยา่งอืน การนดัหยดุงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวติั  และอืนๆ ทีเกิดขึนทางตรงหรือทางออ้ม  

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทนหรือหน่วยงานทีเกียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปลียนแปลง การบริการจากสายการบิน ( ความสูญหาย

หรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ของเทียวบิน การยกเลิกเทียวบิน มีการยุบเทียวบินรวมกนั ตารางการการเดินทางมีการเปลียนแปลง 

เนืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แลว้ว่า อยูน่อกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย ์หรือเหตุผลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้  

โดยจะปฏิบติัตามเงือนไขและข้อจาํกัดความรับผิดชอบของแต่ละสายการบิน )  บริษทัขนส่ง  รถโดยสาร  เรือบริการ หรือ หน่วยงานที

ใหบ้ริการ  ทีจะส่งผลทาํใหเ้สียเวลาหรือยกเลิกรายการท่องเทียวทวัร์บางรายการหรือทงัหมด  ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าใน

กรณีใดๆ ทงัสิ น ทงัค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใชจ่้ายทีบริษทัจ่ายไปแลว้ เป็นตน้   ขอใหท้ราบว่า  ผูจ้ดัจะดาํเนินโดยสุด

ความสามารถทีจะประสานงานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้ แต่จะไม่คืนเงิน  

 มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้าํสัญญาใดๆ ทงัสิ นแทนผูจ้ัด  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 ้ซึงเป็นแหล่งชอ้ปปิงทีคน

ไทยชืนชอบ   โปรแกรมทวัร์อาจจะมีการรายการพาไปชอ้ปปิงยงัสถานทีต่างๆ โดยการเลือกซือของทุกอย่างเป็นเรืองการตดัสินใจส่วนตวั

เสมอ  และ ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบทุกการซือของท่าน 

 กระเป๋าลูกคา้ตอ้งยอมรับในความเสียงของกระเป๋าทุกใบของตวัเอง (ท่านสามารถเลือกซือประกนัเพิม เกียวกบัสัมภาระกระเป๋า เพราะสายการ

บินมีกาํหนดการจาํกดัความรับผิดชอบต่อสัมภาระ)  ทางทวัร์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าชา้ อุบติัเหตุ ทีเกิดจากกรณีใดๆ 

ทงัสิ น  ซึงลูกคา้ตอ้งเขา้ใจว่า โดยปกติทุกฝ่าย เช่น คนขบัรถ  มคัคุเทศก ์หรือ หวัหนา้ทวัร์  ถึงแมจ้ะพยายามในการดูแลและระวงัเรืองสัมภาระ

กระเป๋าเดินทางลูกคา้ 

ผู้ ร่วมเดินทางตกลงปฏิบัติตามข้อกาํหนดและเงือนไขการเดินทางนีทุกประการ 

และในกรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคาํตดัสินของผู้ จัดเป็นทีสินสุด 

 


