
 

   

 

 
 

 
 
 

ช่วง Winter ธนัวา มกรา กมุภา มีนา ชวนคณุ... 

ไปห่มหนาวอาบหิมะ ตะลยุถ ้า พิชิตเขาสงู สขุท่ีเกาะ เลน่สกี กินสตอว ์
Beautiful Korea  เกาหลี 5 วัน จดัเตม็ธันวาถึงมีนาคม2018 

จ ำนวนวนั รำคำเร่ิม (บำท) เดินทำง สำยกำรบิน กรุ๊ปคณะ ปกต ิ

   5 วนั 14,900 ธันวาคมถึงมีนาคม18 Budget Airlines 25-30 ท่ำนต่อคณะ 
โปรแกรมท่องเท ีย่ว  ภเูขาส่ีฤดอูทุยานแห่งชาติโซรัคซาน (สวิสเซอรแ์ลนดเ์กาหลี) -  เกาะนามิ - ถ า้เหมือง

ทองควังเมียง ผจญภัยไปกับถ า้พิพิธภัณฑท่ี์มีชีวิตในแบบหลากมิติและสีสัน -  สนกุหฤหรรษแ์ละไฮเทค

เต็มรปูแบบ ดว้ยบัตร Magic Pass @สวนสนกุล๊อตเตเ้วิลด ์พิพิธภัณฑพ้ื์นบา้นเกาหลี Lotte World Folk 

Museum – ผา่นถนนเซจอง - ผา่นชมบลเูฮา้ส ์– เรียนร ูวิ้ธีการท าคิมบับ แตง่ชดุพ้ืนเมืองฮันบกถ่ายรปู – 

พระราชวังโบราณ – ศนูยโ์สมเกาหลี – เคร่ืองส าอางเกาหลี– ภเูขานัมซาน หอยคอย N Tower - ย่าน

แฟชัน่ฮิปเมียงดอง - เทศกาลเล่นสกีสโนว ์- สวนกรีนเฮาสส์ตรอรเบอรร่ี์ 

วา๊ววว ฟรี !! บฟุเฟ่ตบ์นเรือส าราญ Ara Cruise  



 

   

 

ตอ้งเช็คอิน #Seoullo 7017 สะพานลอยฟ้า ไอคอนนิคแห่งใหม่กรงุโซล 

Itinerary   Beautiful Korea  เกาหลี 5 วัน จดัเตม็ธันวาถึงมีนาคม2018 

จ ำนวนวนั รำคำเร่ิม (บำท) เดินทำง สำยกำรบิน กรุ๊ปคณะ ปกต ิ

   5 วนั 14,900 ธันวาคมถึงมีนาคม18 Budget Airlines 25-30 ท่ำนต่อคณะ 
วนัเดินทำง 5 วนั 3 คืน (พกั 1 คืน @คงัวนัโด + พกั 2 คืน @ กรุงโซลหรือเคียงกีโด) ระดบั  3 ดำวเกำหลี 

รถโคช บริกำรดว้ยรถซ่ึงมีขนำดของรถจะเป็นไปตำมจ ำนวนของผูโ้ดยสำร ปกติก 25 หรือ 30 หรือ 40 หรือ 45 ที่นัง่   

อำหำร อำหำรเชำ้@โรงแรม 3 ม้ือ อำหำรกลำงวนัและค ่ำ@หอ้งอำหำรทอ้งถ่ิน 6 ม้ือ ฟรี ! น ำ้แร่ด่ืมบนรถวนัละ 1 ขวด 

มคัคุเทศก ์ ช ำนำญเสน้ทำงเกำหลีโดยตรง             
ขอบคุณท่ีมำของภำพดีดีจำกกำรท่องเท่ียวเกำหลี  www.visitkorea.co.kr   ภำพท้ังหมดท่ีแสดงใช้เพ่ือประกอบควำมเข้ำใจ 

เที่ยวบิน ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงเที่ยวบินและตำรำงกำรบินของสำยกำรบินตำมที่ไดอ้นุมตั ิ
(ท่ีนั่งจ ำกัดในแต่ละวัน จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 

สำยกำรบิน BKK-ICN เวลำออก เวลำถึง ICN-BKK เวลำออก เวลำถึง 
Jeju Air (7C) 7C2204 0045 0805 7C2203 1930 2345 
Jeju Air (7C) 7C2206 0150 0910 7C2205 2035 0050+1 
Jin Air (LJ) LJ002 0100 0800 LJ001 1935 2340 

Eastar* Jet (ZE) ZE512 2225 0620+1 ZE511 1740 2125 
T’way (TW) TW102 0125 0835 TW101 2005 0010+1 

โปรดตรวจสอบ อำย ุของหนงัสือเดินทำง ( Passport ) ว่ำจะตอ้งคงมีอำยเุหลือ ณ วนัเดินทำง มำกกว่ำ 6 เดือนข้ึนไป 
และหนงัสือเดินทำงเหลือหนำ้กระดำษเพียงพอให้เจำ้หนำ้ท่ีตรวจคนไดป้ระทบัตรำ หนงัสือเดินทำงอยูใ่นสภำพท่ีดี (ไม่ช ำรุด)  

วัน รายการท่องเทีย่ว B L D 

วนัแรก สนำมบินสุวรรณภูมิ    - - - 

วนัท่ีสอง สนำมบินนำนำชำติอินชอน ประเทศเกาหลีใต ้– เกำะดงัของในหมู่นักท่องเท่ียว “ เกำะนำมิ “ – เทศกาลเล่น
สกีสโนว ์ ท่ี #SKI Resort #JISAN #YANGJI #VIVALDI PARK #ELYSIAN #YONGPYEONG #PHEONIX 
 ล้ิมลองเมนูดงัตามละคร Winter Love Song “ ทคัคาลบี “   
 พกัท่ีจงัหวดัคงัวอนโด 1 คืน (รีสอร์ท) บางรีสอร์ทมีห้องอาบน ้าแร่รวมบริการ (ช าระเพ่ิม) 

- X X 

วนัท่ีสำม คงัวอนโด –  อุทยานภูเขาส่ีฤดูโซรัคซาน (สวิสเซอร์แลนดเ์กาหลี)  ขอพรวดัดงัชินฮึงซา  – สวนกรีนเฮาส์สต
รอรเบอร์ร่ี – เท่ียวถ ้ำเหมืองทอง “ ควงัเมียง “  ผจญภยัไปกบัถ ้ำพิพิธภณัฑท่ี์มีชีวิตในแบบหลำกมิติและสีสัน – 
กรุงโซล – ศนูยเ์คร่ืองส าอางเวชส าอาง – ภูเขานัมซานหอคอย N Tower  สายเคเบ้ิล Love Rock Cable  (ค่า
บตัรลิฟทข้ึ์นสู่จุดชมวิวบนหอคอย ไม่รวมไวใ้นค่าทวัร์)  
 เมนูหมยูา่งคาลบี อาหารพ้ืนเมืองเกาหลีป้ิงยา่งบนเตาถ่าน 

X X X 

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


 

   

 

 พกัท่ีกรุงโซลหรือเคียงกีโด 2 คืน  (พกัระดบั 3 ดาวเกาหลี) 
วนัท่ีส่ี กรุงโซล – ศูนยโ์สมเกาหลี – เยี่ยมชมพระราชวงัถ็อกซูคุง –  เดินเลาะถนนเลียบก าแพงหินสีน ้ าตาลเทา

สวยงาม – ผา่นถนนเซจอง – ผา่นชมบลูเฮาส์ –  ศนูยฮ์๊อกเก็ตนาม ู– เรียนรู้วิธีการท าคิมบบั (ขา้วห่อสาหร่าย) 
+ ฟรี!!! แต่งชุดฮนับก – ย่านแฟชัน่สุดฮิปเมียงดอง " ถนนแฟชัน่ของเกาหลี "  –  เท่ียวครบสูตร ดว้ยบตัร 
Magic Pass Ticket สวนสนุกล็อตเตเ้วิลด ์กบัเคร่ืองเล่นหลำกชนิดทั้งในร่มและกลำงแจง้ เอ็ดเวนเจอร์
กบักำรผจญภยัต่ำงๆ หรือจะขำ้มสะพำนไปยงัเกำะมหัศจรรย ์Magic Island ท่ีเต็มไปดว้ยเกำะแห่งกำร
คน้หำ ตั้งอยู่ใจกลำงทะเลสำบ เยี่ยมชมพิพิธภณัฑ์พ้ืนบำ้นเกำหลี Lotte World Folk Museum  และ 
ขบวนพำเหรดโชวสุ์ดอลงักำร (ตำมรอบจดัแสดงของทำงสวนสนุก)   
 พกัท่ีกรุงโซลหรือเคียงกีโด 2 คืน  (พกัระดบั 3 ดาวเกาหลี) 

X X - 

วนัท่ีห้ำ กรุงโซล  – ศูนยน์ ้ ามนัสนเข็มแดง Red Pine –  ดิวต้ีฟรี – “ Seoullo 7017 ”  สะพำนลอยฟ้ำ ไอคอนนิ
คแห่งใหม่กรุงโซล – แวะซ้ือของฝากติดไมติ้ดมือท่ีศูนยร์วมของพ้ืนเมือง (ละลายเงินวอน) – สนามบิน
นานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ 
 พิเศษ ! บุฟเฟ่ตบ์นเรือส าราญ Ara Cruise 

X X - 

อาหาร เมนูจดัเต็มเพ่ือสุขภำพหลำกหลำยไม่ซ ้ ำกนั #ไก่ทคัคำลบ้ี  #บำร์บีคิวไฟหรือบลูโกกิ  #หมอ้ไฟเห็ดโพซดชำบู  #ไก่ตุ๋นโสม  #หมูย่ำง
คำลบ้ี  # พิเศษ ! บุฟเฟ่ตบ์นเรือส าราญ Ara Cruise 
 

DAY วันแรก  สนามบินสุวรรณภูม ิ   เชำ้ กลำงวนั เยน็หรือค ่ำ 

1 
เจ้าหน้าที่รอต้อนรับดูแล มอบเอกสาร และอธิบายเพิ่มเติม  (นัดหมายแต่ละคณะ
ก่อนออกเดินทาง 3 ช่ัวโมงล่วงหน้าก่อนเคร่ืองออก)   

- - - 

ค า่ หน้าเคาน์เตอร์ สายการบิน ใกล้ประตูทางเข้า  

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

พร้อมกนัที่ชั้น 4 ผูโ้ดยสำรขำออก เช็คอินหมำยเลข  D   Jin Air (LJ) หมำยเลข   4-5 

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

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

การอนุญาตให้ท่านผ่านด่านตรวจคนออกนอกประเทศไทย และ ผ่านด่านตรวจคนเข้าประเทศเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว เป็น
อ านาจของเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้ออกเมืองของประเทศไทยหรือประเทศเกาหลีในการพจิารณาและอนุญาตให้เดินทางออกจาก
ประเทศไทย หรือ ใหพ้  านกัอยูใ่นประเทศกาหลีใตเ้พือ่การท่องเที่ยว ทางผูจ้ดัไม่มีอ านาจและไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

หากท่านต้องซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลับกรุงเทพฯ 
กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเล่ือนวนัและเวลาเดินทางได ้

ทั้งน้ีเพือ่ป้องกนัปัญหาเที่ยวบินล่าชา้หรือการเปล่ียนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง 
 

ขอ้แนะน ำ 



 

   

 

 หำกท่ำนมีปัญหำเร่ืองอำหำรกรุณำแจง้ทำงผูจ้ดัทรำบล่วงหนำ้ 
 ห้ำมน ำผลไมแ้ละเน้ือสัตวทุ์กชนิดเขำ้ประเทศเกำหลีใต ้หำกพบจะตอ้งเสียค่ำปรับ 
 เตรียมสัมภำระขนำดกลำง เน่ืองจำกโรงแรมท่ีพกัในเกำหลีไม่มีบริกรช่วย (แนะน ำ ตลอดทริปจะตอ้งดูแลกระเป๋ำยกข้ึนลงห้องดว้ยตวัท่ำน

เอง เพ่ือป้องกนัหลำยกรณีท่ีอำจเกิดข้ึนได)้   
 กระเป๋ำทุกใบจะตอ้งฝำกให้กบัทำงเจำ้หนำ้ท่ีสำยกำรบินดว้ยตวัท่ำนเองตำมนโยบำยรักษำควำมปลอดภยัของสำยกำรบิน 
 ทรัพยสิ์นมีค่ำและแตกหักง่ำย  เช่น เงิน อญัมณี  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ กลอ้งถ่ำยรูป อุปกรณ์วีดีโอ เอกสำรท่ีแลกเปล่ียนเป็น

เงินได ้ เอกสำรทำงธุรกิจ หนงัสือเดินทำง เก็บติดตวัเสมอ 

 สนำมบินสุวรรณภูมิ  “ ไม่มีกำรประกำศเรียกลูกคำ้ข้ึนเคร่ือง ”  กรุณำรอท่ีประตูข้ึนเคร่ืองอยำ่งนอ้ย 30 นำที ก่อนเวลำเคร่ืองออก 
น ำเส้ือแจ็คแก็ตติดตวัข้ึนเคร่ืองดว้ย เพรำะอำกำศอำจจะเยน็และเพ่ือกำรพกัผอ่นท่ีอบอุ่น  (ส ำหรับ มือใหม่ หรือ คนกลวัวนัแรกๆ จะ jetlag หรือ
อำกำรเมำเวลำจำกกำรเปล่ียนโซนเวลำของโลก แนะน ำ :  นอนให้มำกท่ีสุด หรือ ทำนยำแกเ้มำ เพรำะมีมีฤทธ์ิท ำให้นอนหลบั ไม่ด่ืมสุรำหรือของ
มึนเมำ และด่ืมน ้ำมำกๆ) 
 

DAY วันที่สอง  สนามบนินานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ – เคยีงกีโด – คงัวันโด เชำ้ กลำงวนั เยน็หรือค ่ำ 

2 เวลำที่เกำหลีใตเ้ร็วกวำ่ไทย 2 ชัว่โมง | เวลำบินประมำณ 5-6 ช.ม. - x x 

ออกเดินทำงสู่ประเทศเกำหลีใต ้โดยสำยกำรบิน   JIN AIR (LJ), JEJU AIR (7C), Eastar* Jet (ZE), T’way (TW)  
บำงสำยกำรบินมีชุดกล่องสแนค็บลอ็กให้ผู้โดยสำรบนเคร่ืองบิน และมีบริกำร Air Cafe จ ำหน่ำย  อำหำร เคร่ืองด่ืม และขนมคบเคีย้ว 

เชา้ ICN Landing  ถึงสนามบินนานาชาติอินชอน หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้   
รถโค๊ชพาท่านขา้มทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพ่ือความหวงัในการรวมชาติท่ียาวกว่า 4.42 กม.  มี
ยอดโดมสูง 107 เมตร  ไปยงัจุดหมายปลายทางการท่องเท่ียวของวนัน้ี 

เพือ่ใหร้ายการท่องเที่ยวเป็นไปตามก าหนดการ  ทางคณะทวัร์จะออกเดินทางจากสนามบินหลงัเวลาเคร่ืองลง
ประมาณ 1.40 ชัว่โมง ท่านที่ติดสัมภาษณ์ที่ด่านตรวจคนเขา้เมือง  หากท่านผ่านเขา้เมืองเรียบร้อย ท่านตอ้ง
เดินทางไปพบกบัคณะทวัร์ดว้ยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทางผูจ้ดัได ้ 
 
 
 
 
 
 
 

เชา้ เกาะนามิ (Nami) นัง่เรือเฟอร์ร่ีท่ีท่าเรือขา้มฟากไปยงัเกาะนามิ (Nami) สถานท่ีโรแมนติกอีกแห่งหน่ึงส าหรับคู่รักคู่หนุ่ม
สาว ครอบครัว เพ่ือนๆ เกาะนามิมีรูปร่างเหมือนใบไมท่ี้ลอยอยู ่ ณ ท่ีแห่งน้ี ท่านสามารถเช่าจกัรยานหรือมอเตอร์ไบทเ์ท่ียว



 

   

 

รอบเกาะ เดินเล่นชมสวนเกาหลี คาราวะสุสานนายพลนามิ  เดินผา่นกลางแมกไมแ้ห่งสวนสนท่ีสูงเสียดฟ้าเพ่ือสุขภาพ ผ่าน
ดงตน้สน ดอกสน ต้นเกาลดั เลือกนั่งท่ีมา้นั่งขา้งชายฝ่ังเพ่ือชมบรรยากาศโรแมนติกใตเ้งาไม ้มองดูพนัธุ์สัตวต่์างๆ  เช่น
นกกระจอกเทศ กระต่าย กระรอก เป็ด กวาง ไดเ้วลาสมควร นัง่เรือกลบัมายงัฝ่ัง    

เท่ียง ลิม้ลองเมนูดังตามละคร Winter Love Song “ ทัคคาลบี “  หรือไก่บาร์บีคิวผดัซอสเกาหลีแห่งเมืองชุนชอน  

บ่าย เทศกาลเล่นสกีสโนว์  ที่ #SKI Resort #JISAN #YANGJI #VIVALDI PARK #ELYSIAN 

#YONGPYEONG #PHEONIX 

ท่านสามารถเพลิดเพลินกบัลานหิมะท่ีกวา้งใหญ่ และเนินเล่นสกีระดบัต่างๆ  กระเชา้ลิฟท ์ทางรีสอร์ทยงัมีบริการกีฬาในร่ม
ชนิดอ่ืน ร้านอาหาร คอฟฟ่ีชอ้ป ซุปเปอร์มาร์เก็ดไวค้อยบริการ ท่านจะประทบัใจกบัประสบการณ์แปลกใหม่ท่ีน่ี     
 (ราคาอุปกรณ์การเช่าโดยประมาณ)   1) อุปกรณ์การเล่นสกี ประมาณ  40-45,000 วอนต่อเช็ต (รวมค่าไมส้กี  กระดานเล่ือน 
และรองเทา้สกี)     2) กระเชา้ลิฟส าหรับท่านท่ีเล่นสกี คร่ึงวนั ประมาณ 50-55,000 วอนต่อท่าน  3) กระเชา้กอนดอลล่า 
ส าหรับนกัสกีหรือนกัชมวิวข้ีนเขาสูง (บางสกีรีสอร์ทมีบริการน้ี) ประมาณ 15,000 วอนต่อท่าน 
เตรียมตัวก่อนเล่นสกี ควรเตรียม ถุงมือสกี ผา้พนัคอ แว่นกันแดด เส้ือแจ๊คเก็ตกันน ้ าหรือผา้ร่ม และกางเกงรัดรูป ขอ
ค าแนะน าและฝึกวิธีการเล่นจากไกด์ทอ้งถ่ินก่อนลงสนามจริง เพ่ือความปลอดภยัของท่านเองเป็นส าคญั     (หมายเหตุ.... 
ปริมาณของหิมะและการเปิดให้บริการชองลานสกี ข้ึนอยู่กบัความเอ้ืออ านวยของอากาศ หากไม่มีหิมะเพียงพอ ลานสกี
อาจจะปิดให้บริการ)   

ทุกกรุ๊ปเที่ยว  เดนิทางวนัที ่07 มนีา ขอปรับเปลี่ยนรายการจากสกีรีสอร์ทเป็น มหัศจรรย์สกีสเลด 365 วัน @Playdoci 

 สกีสโน สโนสเลด 365 วัน ภายในแบ่งพ้ืนท่ีเป็นหลายส่วน แต่ท่ีไดรั้บ
ความสนใจมากท่ีสุดคือในส่วนของ สกีโดม  โดยจ าลองลานสกีในร่มอนั
กวา้งใหญ่ ดว้ยเทคโนโลยอีนัทนัสมยั ท าให้สามารถสร้างหิมะ และระบบ
ควบคุมอุณหภูมิไวต้  ่ากว่า -3 องศาเซลเซียสให้ท่านไดท้  ากิจกรรมฤดูหนาว
ตลอดทั้งปี (ไม่ตอ้งเตรียมเส้ือกนัหนำว...ทำงสถำนท่ีมีให้เช่ำ ไม่ว่ำจะเป็นชุด
เส้ือกำงเกงสกี หมวกกนัน๊อต  อุปกรณ์กำรเล่นสกี อุปกรณ์เล่นสโนสเลด  
เตรียมแต่ถุงมือสกี   ค่ำเช่ำทุกชนิด...ไม่ไดร้วมค่ำใชจ่้ำยไว ้เช่น บตัรเล่นสลดรวมเส้ือแจ็คเก็ต รำคำ 15,000 วอน แพก็เกจเล่น
สกี (รวมอุปกรณ์+เส้ือและกำงเกงสกี) รำคำ 40,000 วอน   ท่ำนสำมำรถฝำกไกดซ้ื์อ รวมทั้งกำรจองครูฝึกสอนกำรเล่นสกี)  

ค ่า เมนูหม้อไฟชาบูเห็ด คลา้ยการตม้รวมมิตรสุก้ีหมอ้ไฟ  ประกอบไปดว้ยเน้ือหมสูไลด ์ผกัและเห็ดและวุน้เส้นเกาหลี   
หลงัจบรายการท่องเท่ียว ค ่าคืนน้ี...ขอส่งทุกท่านกลบัเขา้ท่ีพกั  

พักคงัวอนรีสอร์ท 1 คนื   พกัผอ่นกนัท่ีรีสอร์ท  I-Park (Resort) หรือ เทียบเท่า  ห้องพกัค ่าคืนน้ี  อาจจะบริการเป็นแบบ
ออนดอล (ออน คือ ความอบอุ่น ดอล คือ กอ้นหิน) หรือ ห้องนอนแบบนอนบนพ้ืนสไตลเ์กาหลี ชาวเกาหลีนิยมนอนหลบับน
พ้ืนมากและจะน าผา้ปท่ีูนอนท่ีเรียกว่า “โย” และผา้ห่มท่ีเรียกว่า “อีบลู” พร้อมหมอนสุขภาพหรือหมอนตามชอบใจ เพียงสาม
ช้ินเพ่ือการพกัผอ่นยามค ่าคืน 

 

DAY วันที่สาม   คงัวันโด - กรุงโซล  เชำ้ กลำงวนั เยน็หรือค ่ำ 



 

   

 

3  x x x 

เชา้  อาหารเช้า แบบอเมริกันเกาหลีชุด หรือ เซมิ ที่ ห้องอาหารรีสอร์ท หรือ โรงแรม 
เชา้ อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน  เดินชมวนอุทยานแห่งชาติโซรัคซาน (Soraksan)  ถ่ายรูปคู่กบัอนุสาวรียห์มีเส้ียว

พระจนัทร์  เดินชมความงามของวนอุทยานแห่งชาติภูเขาโซรัคท่ีไดข้ึ้นช่ือ
ว่าเป็นภูเขาส่ีฤดูภูเขาโซรัคหรือภูเขาหิมะตั้งอยู่ใจกลางภูเขาแทแบคซ่ึง
ทอดยาวไปถึงเขาคึมคงัของประเทศเกาหลีเหนือมีเทือกเขา ป่าไม ้ หุบเขา 
สายน ้า ทะเลสาบ หินรูปร่างต่างๆ ท่ีสวยงามซ่ึงเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติท่ี
หาดูได้ยากยิ่ง พร้อมนมสัการพระพุทธรูปปางสมาธิองค์มหึมาตั้ งอยู่
กลางแจง้สร้างข้ึนเพ่ือสวดออ้นวอนให้คาบสมุทรเกาหลีไดร้วมเป็นหน่ึงเดียวกนั และเดินขา้มสะพานช าระจิตใจเพ่ือไปยงัวดั
ชินฮนัซาวดัเก่าแก่กว่าพนัปี สร้างในสมยัอาณาจกัรชิลล่า   และยงัมีระฆงัอนัเก่าแก่  1400 ปี ตั้งอยู่ภายใน  (ไม่รวมค่าบัตร 
Cable Car  กระเช้าไฟฟ้าขึน้สู่จุดชมวิวของอุทยาน) 

เท่ียง เมนูหมูย่าง คาลบี Pork KALBI อาหารพ้ืนเมืองเกาหลีป้ิงยา่งบนเตาถ่านท่ีเล่ืองช่ือและรู้จกักนัดีทัว่โลก  

บ่าย  สวนกรีนเฮาส์สตรอว์เบอร์ร่ี พาไปชมสวนกรีนเฮาส์สตรอรเบอร์ร่ี ให้ท่านไดเ้ก็บผลไมส้ดๆ และยงัไดค้วามรู้ว่าชาว
เกาหลีมีวิธีการปลูกอย่างไรจึงได้ผลผลิตดีและหวานหอมชวนน่า
รับประทาน อิสระถ่ายรูป เก็บชิมสตรอเบอร์ร่ีทานเป็นท่ีระลึก (จ านวน
เก็บข้ึนอยูก่บัผลิตผลในแต่ละสัปดาห์ และนโยบายของเจา้ของสวน ไม่
สามารถน าออกมารับประทานภายนอกไร่ได)้   

ถ า้เหมืองทอง  “ ควังเมียง ” เท่ียวถ ้าเหมืองทอง “ ควงัเมียง “  ผจญภยัไปกบัถ ้ าพิพิธภณัฑ์ท่ีมีชีวิตในแบบหลากมิติและ
สีสัน (เปิดตวัใหม่) สถานท่ีแห่งน้ีเป็นเหมืองขุดทองของญ่ีปุ่นในอดีต   หลงัจากหมดยุคการล่าอาณานิคม เหมืองทองแห่งน้ี
จึงถูกปล่อยท้ิงร้าง ปัจจุบนัทางการเกาหลีไดป้รับปรุงและพฒันาถ ้ าแห่งน้ีให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว ถ  ้ าแห่งน้ีจึงถือไดว้่าเป็น
พิพิธภณัฑม์รดกแห่งความสร้างสรรคแ์ละอนุรักษ ์ ยงัเป็นสถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ มีความลึกถึง 8  ชั้น (อนุญาตเขา้
ชมแค่ 2 ชั้นบน)  ภายในถ ้ามีความยาวถึง 275 เมตร จะแบ่งออกเป็นห้องๆ โดยได้รับการออกแบบจากศิลปินช่ือดังทัว่
ประเทศเกาหลีใต้ เช่น ห้องแห่งแสงสว่างและความมืด, ห้องสวนสวยธรรมชาติ, ห้องจดังานเล้ียง ประชุมสัมมนา, ห้อง
พิพิธภณัฑส์ัตวน์ ้ า, ห้องถนนสีทองหรือเส้นทางแห่งความมัง่คัง่และสุขภาพดี, ห้องน ้ าตกสีทองท่ีมีความสูง 3.6 เมตรและ
กวา้งถึง 8.5 เมตร, ห้องพระราชวงัทองค า, ห้องจดัแสดงโครงสร้างของถ ้ าควงัเมียง และห้องจดัแสดงไวน์ ไวน์คุณภาพดีท่ี
น ามาจดัแสดงมาจากทัว่ประเทศเกาหลีใต ้ท่านสามารถชิมและเลือกซ้ือไวน์ไดจ้ากท่ีน่ี หากคุณเป็นแฟนคลบัของภาพยนตร์
เร่ืองเดอะฮอบบิท และเดอะลอร์ดออฟเดอะริงส์ คุณจะไดพ้บกบัประติมากรรมตวั “กอลลมั”ท่ีส่งตรงมาจากผูก้  ากบัของเร่ือง 



 

   

 

นอกจากน้ีแลว้ท่านสามารถน าขวดพลาสติกไปเติมน ้ าแร่จากธรรมชาติภายในถ ้าไดฟ้รี ได้เวลาสมควร เดินทางเขา้เมือง
หลวงกรุงโซล  ท่ีมีประชากรถึง 1 ใน 4 ของประเทศ  มีตึก 63 ชั้น ตึกท่ีสูงท่ีสุด  มีแม่น ้ าฮนัไหลผ่านใจกลางเมืองหลวงของ

กรุงโซล   ศูนย์ผลิตภัณฑ์ความงาม เคร่ืองส าอางเวชส าอาง  ให้ท่านเลือกซ้ือคอสเมติกหลากยีห่้อคุณภาพท่ีผูห้ญิงชาว
เกาหลีทั้งสาวทั้งไม่สาว ลว้นให้ความส าคญักบัเร่ืองผวิหนา้ค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะในกลุ่มบ ารุงผิวพ้ืนฐาน Skin Care และ
ฟังค าแนะน าการดูแลผวิพรรณ จากผูช้  านาญการ 

ค ่า เมนูเปิบพสิดาร-ไก่ตุ๋นโสม อาหารวงัในสมยัก่อน เช่ือกนัว่าบ ารุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตวั ในหมอ้ดินร้อน   

หลงัอาหารค ่า  ภูเขานัมซาน  หอคอย N Tower  สายเคเบิ้ล Love Rock Cable   พาท่านข้ึนภูเขานัมซาน Namsan – ภูเขาเพียงลูก
เดียวใจกลางเมืองหลวงและอิสระถ่ายรูปคู่หอคอย N Tower เป็น 1 ใน 
17 หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลก  สูงถึง 480 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเล 
สถานท่ีละครหนังเกาหลีหรือหนังไทยสไตล์เกาหลีมาถ่ายท ากัน 
(ความเช่ือ: เตรียมแม่กุญแจลูกกุญแจเพ่ือไปล็อคกุญแจคู่รัก ณ Love 
Rock Cable  ซ่ีงเช่ือกนัว่า ถา้ใครข้ึนมาคลอ้งกุญแจและโยนลูกกุญแจ
ท้ิงไป คู่รัก คู่ครอบครัว คู่เพ่ือน คู่พ่ีนอ้ง คู่มิตรนั้นจะมีความรักท่ีย ัง่ยนืหรือไม่มีใครมาพรากจากกนัได)้  (ค่าบัตรลิฟท์ขึน้สู่จุด
ชมวิวบนหอคอย  ไม่รวมไว้ในค่าทัวร์)   

หลงัจบรายการท่องเท่ียว ค ่าคืนน้ี...ขอส่งทุกท่านพกั พาท่านเขา้เช็คอินท่ีพกั ณ โรงแรม  Seoul  Galaxy, Seoul L'Art,  

Co.Op City,  Benikea CS, Bliss, Charis  หรือเทียบเท่า (3 ดาวเกาหลี)  
 

DAY วันที่ส่ี   กรุงโซล  เชำ้ กลำงวนั เยน็หรือค ่ำ 

4  x x - 

เชา้ อาหารเช้าแบบอเมริกันเกาหลีชุด หรือ เซมิ ที่ ห้องอาหารโรงแรม 

เชา้  เยีย่ม ศูนย์โสมเกาหลี  ทุกท่านจะไดรู้้จกัสมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแห่งมวลสมุนไพร  เพราะเกาหลีใตเ้ป็นประเทศท่ีมี
การผลิตโสมเกาหลีท่ีมีคุณภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลก  ซ่ึงใครใครท่ีไดม้าเท่ียวก็จะช่ืนชอบหาซ้ือเป็นของฝากเพราะราคาท่ีถูก
ว่าเมืองไทยและคุณประโยชน์นานัปการ เช่น ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยท าให้จิตใจสงบ
และเพ่ิมพละก าลงัโดยส่วนรวม  สรรพคุณทางการแพทย ์ช่วยบ ารุงหัวใจ ป้องกนัโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทาง
เพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง  

  เยี่ยมชมพระราชวังถอ็กซูคุง ซ่ึงมีส่ิงก่อสร้างท่ีน่าชมเป็นอนัมาก เช่น ประตูหลกัแทฮนัมุน (Daehangmun Gate) พระท่ี
นัง่ชุงวาจอนและทอ้งพระโรง และซกโชจอน (Soekjojeon) อนัเป็นส่ิงก่อสร้างแบบตะวนัตกแห่งเดียวในบรรดาพระราชวงั
ต่างๆ ในเกาหลี ซกโชจอนแห่งน้ีเป็นท่ีตั้งของพิพิธภณัฑพ์ระราชวงั ซ่ึงเป็นท่ีเก็บส่ิงของท่ีใชใ้นพระราชวงัในสมยัราชวงศโ์ช
ซอน นอกจากน้ียงัมี
พิพิธภณัฑศิ์ลปะถ๊อกซูกุง ซ่ึง
แสดงผลงานทางศิลปะ

สมยัใหม่มากมาย  พาท่าน



 

   

 

เดินเลาะถนนเลยีบก าแพง หินสีน ้ าตาลเทาสวยงาม (Stonewall Street) ขา้งพระราชวงั  ท่ีข้ึนช่ือเร่ืองความสวยงามและโร
แมนติกสายหน่ึงในกรุงโซล  สองขา้งทางของถนนแห่งน้ีจะเรียงรายไปดว้ยตน้กิงโกะ (แปะก๊วย) ท่ีปลูกไวเ้ลียบไปกบัความ
โคง้ของเส้นถนน  ภายในถนนแห่งน้ี ยงัเป็นท่ีตั้งของโรงละคร โบสถ ์ พิพิธภณัฑศิ์ลปะ และรูปป้ัน 3 มิติ จางดอกแด 
(Jangdockdae) อยูต่รงบริเวณลานน ้าพุหนา้พิพิธภณัฑศิ์ลปะแห่งกรุงโซล  ในช่วงใบไมร่้วง ถนนแห่งน้ีจะเปล่ียนเป็นสีเหลือง
สะพร่ัง นั่งรถผ่านถนนสายส าคัญเช่นถนนใจกลางเมือง “เซจองโนะ” และถนนท่ีมีการเปิดปิดเป็นเวลา-สถานท่ีตั้งท าเนียบ
และบลูเฮาท์หรือบ้านประจ าต าแหน่งประธานาธิบดี     

เท่ียง เมนูบาร์บีควิไฟหรือบลูโกกิ  เป็นเน้ือหมสูไลดห์มกัซอสคนัจงัและเคร่ืองปรุงรส ผดัยา่งขลุกขลิกบนกะทะ  

บ่าย ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู เพ่ือนท่ีดีในการด าเนินชีวิต ! “ ฮ๊อกเก็ตนามู ” ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจาก
มลภาวะและระดบัสูงเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพนัธุ์ฮ๊อกเก็ตน้ี...ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามารับประทานเพ่ือช่วย
ดูแลตบัให้สะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็งไม่ถูกท าลายจากการด่ืมแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหารและยา       

 เรียนรู้วิธีการท าคมิบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) อาหารง่ายๆๆท่ีคนเกาหลีนิยมรับประทาน 
คิม แปลว่า สาหร่าย บบั แปลว่า ขา้ว จะเป็นแท่งยาวๆ แลว้เคา้ก็จะหั่นเป็นช้ินๆพอดีค า จ้ิม
กะโชยุญ่ีปุ่นหรือวาซาบิก็ได ้จำกนั้นเชิญท่ำนร่วมเป็นส่วนหน่ึงของชำวเกำหลีโดยกำร
แต่งกำยชุดประจ ำชำติต่ำงๆ (ชุดฮนับก) พร้อมถ่ำยรูปเป็นท่ีระลึก เพ่ือไปอวดคนทำงบำ้น 

เมียงดอง " ถนนแฟช่ันของเกาหลี "  อิสระชอ้ปป้ิงบริเวณเมียงดอง Myeongdong ถูกขนานนามว่า " ถนนแฟชัน่ของ
เกาหลี " แหล่งรวมความฮิปใหม่ ไม่ตกเทรน ! ราคาระดบักลางถึงสูงเมื่อเทียบกบัตลาดทงแดมุน ห้างบติูกหลากยีห่้อตั้งแต่แบ
รนดเ์นมต่างชาติถึงเกาหลี ร้านเส้ือผา้มีสไตลห์้องเล็กๆ  ร้าน Creative Lifestyle  ร้านรองเทา้ ร้านท าผม ร้านเคร่ืองประดบั 
ร้านคอสเมติก  ร้านกาแฟ ร้านไอศครีม ร้านขนม    

เยน็ อิสระอาหารเย็นภายในสวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์เพื่อความคุ้มค้า !   
 สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ พาท่านปล่อยความแก่และเติมเต็มความสุขของท่านด้วยบัตร Magic Pass Ticket  ซ่ึง

ท่านสามารถเลือกเล่นเคร่ืองเล่นไดไ้ม่จ ากดัรอบ ท่ีดินแดนแห่ง
ความสนุกหฤหรรษ์และไฮเทคเต็มรูปแบบท่ีสวนสนุกล็อตเต้
เวิลด ์(Lotte World Adventure) สวนสนุกในร่มท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
เกาหลี สนุกสนานกับเคร่ืองเล่นหลากชนิดทั้ งในร่มและ
กลางแจง้ เอ็ดเวนเจอร์กบัการผจญภยัต่างๆ เช่น Wild Wing, 
Wild Velley, Wild Jungle, The Adventure of Sindbad, The 
Conquistador, Flume Ride,The French Revolution, 
Jungle Adventure และ Pharaoh's Fury ผจญภยัในโลกของ
ซินแบต สุดยอดความเสียวกบัหอคอยไฮโดดรอป โรงหนังสาม
มิติ  ไวก้ิง บอลลูน โอแดเซแฟนตาซี เป็นตน้ หรือจะขา้มสะพานไปยงัเกาะมหัศจรรย ์Magic Island ท่ีเต็มไปดว้ยเกาะแห่ง
การคน้หา ตั้งอยูใ่จกลางทะเลสาบ หรือจะนัง่รถรางไฟฟ้าชมความงามของสวนสนุกทั้งหมด  เกมส์การละเล่นต่างๆ  ร้านขาย
อาหารรูปแบบต่างๆ  ร้านขายของท่ีระลึกเฉพาะของสวนสนุก ค ่าคืนอนัแสนโรแมนติกกบัเพ่ือนหรือครอบครัวหรือหวานใจ
กบัความทรงจ าและความประทบัใจกบัขบวบพาเหรดโชว ์(ตามรอบจดัแสดงของทางสถานท่ี) 



 

   

 

ค ่า  หลงัจบรายการท่องเท่ียว ค ่าคืนน้ี...ขอส่งทุกท่านกลบัเขา้ท่ีพกั 
 

DAY วันที่ห้า  กรุงโซล  - สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ เชำ้ กลำงวนั เยน็หรือค ่ำ 

5  x x - 

เชา้ อาหารเช้าแบบอเมริกันเกาหลีชุด หรือ เซมิ  ที่ ห้องอาหารโรงแรม 
 ศูนย์น ้ามันสนเข็มแดง Red Pine  พาท่านเดินทางสู่ ศูนยน์ ้ ามนัสนเข็มแดง Red Pine  ซ่ึงผลิตจากใบสนเข็มแดงใน

ประเทศเกาหลี เป็นงานนวตักรรมวิจัยช้ินใหม่ล่าสุดของเกาหลี เพ่ือช่วยผูท่ี้มีปัญหาเร่ืองไขมนัอุดตันในเส้นเลือด คลอ
เรสเตอรอลในเลือดสูง ไขขอ้เส่ือม หรือ การไหลหมุนเวียนของเลือด  เป็นตน้ กว่าจะมาท าเป็นน ้ ามนัสนสกดัได ้1 แคปซูล 
ตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 2.7 ก.ก.  แนะน าให้ทุกท่านเลือกซ้ือเป็นของฝากสุขภาพเพ่ือตวัท่านเองและคนท่ีท่านรักหรือ
คนท่ีท่านเคารพ  เพราะเป็นสารอาหารธรรมชาติ ท่ีวิจยัจากโรงพยาบาลชั้นน าในเกาหลีแลว้ว่า ไม่มีผลขา้งเคียง 

ดิวตี้ฟรี (ปัจจุบนัเป็นท่ีนิยมมาก เพราะ ดิวตร้ีฟรีประเทศน้ี มีถึง 5 บริษทัแข่งขนักนั)  เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง ณ  ห้าง
ปลอดภาษีล๊อตเตห้รือชินเซเก  ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมน าเขา้จากต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิด รวมทั้ง
สินคา้แบรนดเ์กาหลียอดนิยมท่ีชาวเกาหลี ชาวจีน และชาวญ่ีปุ่น  นิยมมาเลือกซ้ือหากนัมากมาย   

 เที่ยวไอคอนนิคแห่งใหม่กรุงโซลที่ต้องไปเช็คอิน  สะพานลอยฟ้า “ Seoullo 7017 ” ท่ีเปล่ียนจากทาง
ส าหรับรถ  ให้เป็นทางส าหรับคน ก่อสร้างสมยัปี 1970 และกลาย
ร่างเป็นสวนลอยฟ้าในปี 2017 น้ี  เพ่ือการยกระดบัคุณภาพชีวิต
เมืองใหญ่ให้ดีข้ึน ถือเป็นงานนวตักรรมสีเขียวคู่กบัวฒันธรรมทอ้งถ่ิน
อย่างย ัง่ยืน  โดยฝีมือกลุ่มนักออกแบบชั้นน าเกาหลีใต้ร่วมกบับริษัท
สถาปนิกระดบัโลกอยา่ง MVRD ของเดนมาร์ก ตลอดเส้นทางเดิน 
เราจะไดส้ัมผสักบัตึกต่างๆ ท่ีมีความหมายกบัชาวกรุงโซล และสวนกระถางพนัธุ์ไมต่้างๆ กว่า 200 สายพนัธุ์ทัว่กรุงโซล ท่ี
จะสลบัสับเปล่ียนกนัผลิใบออกดอกกนัตลอดทั้งปี ความดีงามอีกอยา่งคือบนทางเดินยงัรายลอ้มไปดว้ยของดีเกาหลี เช่น ศนูย์
ขอ้มลูนกัท่องเท่ียว ร้านกาแฟ ร้านอาหารว่าง ขนมพ้ืนเมือง  ร้านขายของท่ีระลึก  ร้านรวง  คาเฟ่หนังสือ ลานกิจกรรม เป็น
ตน้ มาเดินช่วงระหว่างวนัจะไดอ้ารมณ์นึง มาช่วงตอนดึกสะพานก็จะเปิดไฟเรืองแสง ท าให้ไดฟี้ลอีกแบบนึง เรียกไดว้่ามา
เท่ียวไดทุ้กเวลาเลย  

เท่ียง ฟรี !!  อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์บนเรือส าราญ Ara Cruise    พร้อมล่องเรือชมคลองแห่งแรกของเกาหลี ท่ีเรียกว่า 
“GYEONGIN ARA WATERWAY” บนเรือส าราญสุดหรูท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจ 
ล่องเรือไปตามทางน ้าท่ีเช่ือมต่อแม่น ้ าฮนัและทะเลตะวนัตก ภายในเรือมี
ห้องโถงพร้อมเวทีการแสดงความบนัเทิงให้ท่านไดรั้บชม หากท่านใดท่ี
ตอ้งการสัมผสัธรรมชาติสองขา้งทางยงัสามารถข้ึนไปดา้นบนชั้นสองเพ่ือ
ชมทศันียภาพสองขา้งทาง ระหว่างทางเดินเรือท่านจะไดเ้ห็นมุมเล็กๆของ
น ้าตกจ าลองท่ีต่ืนตาต่ืนใจให้ท่านไดเ้ก็บถ่ายภาพไปอวดคนท่ีบา้นอีกดว้ย  
(หำกเรือส ำรำญงดให้บริกำรด้วยเหตุผลใดๆ กต็ำม ทำงผู้จัดจะปรับเปล่ียนเป็นเมนูหมหูมึกโอซัมบลูโกกิท่ีห้องอำหำรท้องถ่ินเกำหลี) 

https://www.mvrdv.nl/en/home


 

   

 

บ่าย แวะซ้ือของฝากติดไม้ติดมือที่ศูนย์รวมของพืน้เมือง (ละลายเงินวอน)  ก่อนอ าลาเกาหลี  แวะซ้ือของฝากติดไมติ้ด
มือท่ีศูนยร์วมของพ้ืนเมือง (ละลายเงินวอน)  สาหร่ายหลากรูปแบบ หลากรสชาติ ขนมอร่อยต่างๆ ซีเรียลช็อคโก กาแฟ 
กระดูกมา้เจจูโด  ขนมโสม ชาโสม เคร่ืองส าอางโสม หมอนสุขภาพ  กิมจิ  เป็บโปโร้ (ป๊อกก้ีเกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) 
ของใชใ้นบา้น ลูกบอลซกัผา้  เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ของท่ีระลึก เป็นตน้  

เยน็ ข้ึนอยูก่บัวนัและเวลาท่ีเดินทาง  เหินฟ้ากลบักรุงเทพฯ บางสายการบินอาจมีชุดกล่องสแนค็บลอ็กให้ผู้โดยสารบนเคร่ืองบิน 
และยงัมีบริการ Air Cafe จ าหน่าย  อาหาร เคร่ืองด่ืม และขนมคบเคีย้ว ท่ีชาวเกาหลีนิยมกัน 

ค ่า เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ 

รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากผูจ้ดัอีกคร้ังหน่ึง   สงวนสิทธิในเร่ืองเท่ียวบินและตารางบินสายการบิน ราคา และ รายการ 
เปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนได ้ โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้  ผูจ้ดัจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี เน่ืองจาก
เป็นการช าระค่าทวัร์ในลกัษณะเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ เช่น ไม่ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระท าท่ี
ส่อไปในทางผดิกฎหมาย  เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ   ไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่เท่ียวบางรายการ เป็นตน้ 

 

เมนูอาหารทัวร์ส าหรับคณะ (ภาพอาหารท่ีแสดงใชเ้พ่ือประกอบความเขา้ใจ) 
ลิม้ลองเมนูดังตามละคร Winter Love Song “ ทัคคาลบี “  หรือไก่บาร์บีคิวผดัซอสเกาหลีอาหาร
เล่ืองช่ือของเมืองชุนชอนหรือไก่บาร์บีคิวผดัซอสเกาหลี  น าไก่บาร์บีคิว ตกหรือขา้วเหนียวป้ัน มนัหวาน 
ผกัต่าง ๆ ลงผดัร่วมกบัซอสบาร์บีคิวเกาหลีในกะทะแบน วิธีการทานแบบเม่ียงค าไทยโดยห่อกบัผดักาด
เขียวเกาหลี เม่ือทานไประยะหน่ึง จะน าขา้วสวยและสาหร่ายแห้งมาผดัรวมกบัทคัคาลบี เพ่ือให้เกิดอาหาร
ชนิดใหม่ค่ือทคัคาลบีโปคึมหรือขา้วผดัทคัคาลบีท่ีทั้งหอมและน่าทาน เสริฟพร้อมเคร่ืองเคียง เช่น โอเดง้
ปรุงรส กิมจิ และน ้าซุปประจ าวนั   

 

เมนูบาร์บีคิวไฟหรือบลูโกกิ เป็นอาหารดั้ งเดิมของคาบสมุทรเกาหลี ก่อนเมนูคาลบี โดยน าเน้ือหมู
สไลดห์มกัซอสคนัจงัและเคร่ืองปรุงรสต่าง ๆ เม่ือน ามาปรุงจะมีรสออกหวานนุ่ม  เวลาทาน น ามาผดัย่าง
ขลุกขลิกกบัซุปบลูโกกิบนกะทะแบนพร้อมผกักะหล ่าและเส้นจนัทน์ โดยจะมีลกัษณะออกเป็นแบบน ้ าขน้ 
เพ่ือเป็นน ้าซุปไวค้ลุกคลิกทานกบัขา้ว เสริฟพร้อมขา้วสวยร้อนและเคร่ืองเคียงต่าง ๆ ประจ าวนัคู่โต๊ะ  
เมนูเปิบพิสดาร-ไก่ตุ๋นโสม อาหารวงัในสมยัก่อน เช่ือกนัว่าบ ารุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตวั 
ในหมอ้ดินร้อน  เป็นเมนูอาหารวงัตั้งแต่สมยัราชวงศโ์ซซอน โดยใชไ้ก่ท่ีมีอายุวยัรุ่น ภายในตวัไก่จะมีขา้ว
เหนียว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลบัในการตุ๋นเพ่ือให้รสชาติกลมกล่อม เน้ือไก่นุ่มและยอ่ย  เสริฟพร้อม
เคร่ืองเคียงคู่โต๊ะ  
เมนูหม้อไฟชาบูเห็ด อาหารพ้ืนเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตั้งแต่สมยัมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี 
คลา้ยสุก้ีหมอ้ไฟ   โดยน าเน้ือหมสูไลด ์ตม้รวมมิตรกบัผกัตามฤดู เห็ดเกาหลี วุน้เส้นหรือเส้นก๋วยเต๋ียว  ใบ
บีซูหอม ในหมอ้ไฟ  เสริฟพร้อมน ้าจ้ิม ขา้วสวย และ เคร่ืองเคียงต่างๆ   

 



 

   

 

เมนูหมูย่าง คาลบี อาหารพ้ืนเมืองเกาหลีท่ีเล่ืองช่ือและรู้จกักนัดีทัว่โลก มีรสชาติออกหวาน นุ่มและกลม
กล่อม น าเน้ือหมสูต็กหรือหมช้ิูนหมกัยา่งบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม และตดัเป็นช้ินพอค า ห่อทานกบัผกักาด
เขียวแบบเม่ียงค าไทย  โดยใส่น ้ าจ้ิมเต้าเจ้ียว (เคร่ืองจ้ิมหมกั ท่ีช่วยชูรสอย่างดี) ตามด้วยขา้วสวยร้อน
เล็กนอ้ย  อยา่ลืม ! ทานเคร่ืองเคียงต่างๆ เพ่ือความสมดุลในการทานแบบหยนิหยาง และ น ้ าซุปสาหร่ายเพ่ือ
การลา้งพิษ 

 

พิเศษสุด !!  อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์บนเรือส าราญ Ara Cruise ที่มีให้เลือกหลากหลายสไตล์
เมนูอาหารเกาหลี เสริฟให้ท่านได้ลิ้มลอง ทั้งของทอด ผัดผัด ต้มต้ม สลัด เป็นต้น  พร้อม
ล่องเรือชมคลองแห่งแรกของเกาหลี ที่เรียกว่า “GYEONGIN ARA WATERWAY” บนเรือ
ส าราญสุดหรูที่น่าต่ืนตาต่ืนใจ  

 

Price & Conditions  Beautiful Korea  เกาหลี 5 วัน จดัเตม็ธันวาถึงมีนาคม2018 

ราคานี้เป็นราคาส าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน (นักท่องเที่ยวต่างประเทศ โปรดเช็ค) 

จ ำนวนวนั รำคำเร่ิม (บำท) เดินทำง สำยกำรบิน กรุ๊ปคณะ ปกต ิ

   5 วนั 14,900 ธันวาคมถึงมีนาคม18 Budget Airlines 25-30 ท่ำนต่อคณะ 
 

 เดินทำงขั้นต ่ำปกติ  20  ท่ำนผูใ้หญ่ (ท่ีนัง่จ ำกดั จองและจ่ำยก่อนไดสิ้ทธิก่อน จองหลงั อำจตอ้งเพ่ิมค่ำตัว๋)  
 หำกต ่ำกว่ำก ำหนด อำจจะไม่มีหวัหนำ้ทวัรและอำจตอ้งมีกำรเปล่ียนแปลงรำคำ  หำกผูเ้ดินทำงทุกท่ำนยินดีท่ีจะช ำระค่ำบริกำรเพ่ิม

เพ่ือให้คณะเดินทำงได ้ทำงเรำยินดีท่ีจะประสำนงำนในกำรเดินทำงตำมควำมประสงค์ 
 สงวนสิทธ์ิในกำรปรับเปล่ียนรำคำเพ่ิม หำกมีกำรปรับข้ึนของภำษีน ้ำมนัหรือภำษีใดๆ จำกสำยกำรบิน คิดอตัรำ ณ วนัท่ี 08/08/17 
 สงวนสิทธิในเร่ืองเท่ียวบินและตำรำงบิน รำคำ และ รำยกำร เปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนได ้ โดยมิตอ้งแจง้ให้ทรำบล่วงหนำ้ 

ในกรณีทีไม่ใชต้ัว๋กรุป๊แตต่อ้งการจอยทวัร ์คิดท่านละ 8,900 บาท 

เด็ก 2-7 ปี :  หอ้งพกั = ผูใ้หญ ่2 + เด็ก 1 ไม่มีเตยีง |  เด็ก 8-12 ปี  เตยีงเสรมิหรอืหอ้งครอบครวั 

ทำรก หมำยถึง ผูโ้ดยสำรท่ีมีอำยตุ  ่ำกว่ำ 24 เดือน ณ วนัท่ีเดินทำงไปและวนัเดินทำงกลบั กรุณำติดต่อเพ่ือขอรำคำพิเศษ 
เด็กทำรกสำมำรถเดินทำงโดยนัง่บนหนำ้ตกัของผูใ้หญ่  โดยอนุญำตให้เด็กทำรกหน่ึงคนต่อผูใ้หญ่สองคนเท่ำนั้น และห้ำมมิให้น ำรถเข็นเด็ก หรือ
ท่ีนัง่ส ำหรับเด็กข้ึนบนเคร่ืองบิน จ ำนวนเด็กทำรกต่อเท่ียวบินถูกจ ำกดัไวเ้พ่ือควำมปลอดภยั และสำยกำรบินสำมำรถปฏิเสธกำรน ำเด็กทำรก
เดินทำงไปกบัท่ำน  ส่วนผูจ้ดั เรำค ำนึงถึงควำมปลอดภยัและเพ่ือสร้ำงควำมสุขแก่คณะผูเ้ดินทำง  
ผูทุ้พลภำพ/มีปัญหำดำ้นสุขภำพหรืออยูใ่นภำวะเจ็บป่วย ขอให้แจง้ผูจ้ดัก่อนซ้ือทวัร์ เพ่ือเช็คกบัทำงสำยกำรบินและผูใ้ห้บริกำร  เพรำะอำจไม่
อนุญำตให้ใชอุ้ปกรณ์ช่วยเหลือต่ำงๆ ข้ึนเคร่ืองบินได ้ เข่นน ้ำยำ เข็มฉีดยำ เคร่ืองใชแ้บตเตอร่ี หรือ เคร่ืองหำยใจ  
สตรีมีครรภ ์ขอให้แจง้ผูจ้ดัก่อนซ้ือทวัร์  เพ่ือเช็คกบัทำงสำยกำรบินและผูใ้ห้บริกำร   โดยทัว่ไป 
-อำยคุรรภไ์ม่ถึง 27 สัปดำห์ : ตอ้งลงนำมยนิยอมในเอกสำรจ ำกดัขอบเขตควำมรับผดิชอบของสำยกำรบิน เม่ือท ำกำรเช็คอินเพ่ือแสดงควำม



 

   

 

ยนิยอมไม่ท ำกำรเรียกร้องใดๆ ต่อสำยกำรบิน 
-อำยคุรรภใ์นช่วงสัปดำห์ท่ี 28 สัปดำห์ ถึง 34 สัปดำห์ : แสดงใบรับรองแพทย ์ ยนืยนัสัปดำห์ท่ีตั้งครรภแ์ละก ำกบัวนัท่ีไม่เกินสำมสิบ (30) วนันบั
จำกเท่ียวบินขำออกท่ีก ำหนดหรือเท่ียวบินขำเขำ้ท่ีก  ำหนด  และตอ้งลงนำมยนิยอมในเอกสำรจ ำกดัขอบเขตควำมรับผดิชอบของสำยกำรบิน  เม่ือ
ท ำกำรเช็คอินเพ่ือแสดงควำมยนิยอมไม่ท ำกำรเรียกร้องใดๆ ต่อสำยกำรบิน 
-อำยคุรรภต์ั้งแต่สัปดำห์ท่ี 35 ข้ึนไป: สำยกำรบินปฏิเสธกำรให้บริกำร 

ปกตผิูจ้ดัจะส่งใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดินทาง ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ยประมาณ  5-7 วนั  

หรอืดาวนโ์หลดหนา้เว็บเพือ่ดูการเตรยีมตวัเดินทางทัว่ไป 

ข้อมูลส าหรับผู้เดินทาง 
1. คนไทยถือหนงัสือเดินทำงประเทศไทย ไม่ตอ้งยืน่ขอวีซ่ำก่อนออกเดินทำง  
2. เตรียมหนงัสือเดินทำงมีอำยมุำกกว่ำ 6 เดือน ณ วนัเดินทำง (ตอ้งมีหนำ้ว่ำงส ำหรับประทบัตรำอย่ำงน้อย 2 หน้ำเต็ม) เพ่ือยื่น ณ ด่ำนตรวจคน
เขำ้เมือง   เน่ืองจำกเคำเตอร์สำยกำรบินหรือด่ำนตรวจคนเขำ้เมืองอำจปฏิเสธกำรเดินทำงของท่ำน 
3. ค่ำวีซ่ำส ำหรับพำสปอร์ตต่ำงดำ้ว  กรุณำเตรียมเอกสำรคือ  (1) พำสปอร์ต (2) ใบประจ ำตวัคนต่ำงดำ้ว (3) ใบส ำคญัถ่ินท่ีอยู ่(4) ส ำเนำทะเบียน
บำ้น(ถำ้มี) (5)รูปถ่ำยสี 2 น้ิวท่ำนละ1รูป   
 ผู้จัดจะเป็นผู้ด  ำเนินกำรยื่นวีซ่ำให้ท่ำน โดยท่ำนจ่ำยค่ำบริกำรต่ำงหำก (ส ำหรับหนังสือเดินทำงต่ำงด้ำวผู้ เป็นเจ้ำของหนังสือเดินทำงจะต้อง

ท ำเร่ืองแจ้ง เข้ำ-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่ำ) สิทธ์ิกำรออกวีซ่ำขึน้อยู่กับสถำนทูตเท่ำน้ัน 
4. ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่ำเสียหำยจำกควำมผดิพลำดในกำรสะกดช่ือ นำมสกุล ค ำน ำหนำ้ช่ือ เลขท่ีหนงัสือเดินทำง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้น
กำรจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีมิไดส่้งหนำ้ส ำเนำหนงัสือเดินทำง (พร้อมทั้งหนำ้เปล่ียนช่ือนำมสกุล ถำ้มี) ให้กบัทำงผูจ้ดั 

 

 

Departure  ธันวาคม 2017 (ท่ีนั่งจ ำกัดในแต่ละวัน จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 
เช็คอนิ วนัออกเดินทาง วนัเดินทางกลบั ราคา/ท่าน(บาท) ห้องเดี่ยว+ หมายเหตุ 

วนัศุกร์ 01 ธนัวาคม 17 05 ธนัวาคม 17 17,900 4,900 วนัหยดุ 

วนัเสาร์ 02 ธนัวาคม 17 06 ธนัวาคม 17 16,900 4,900  

วนัจนัทร์ 04 ธนัวาคม 17 08 ธนัวาคม 17 15,900 4,900  

วนัพุธ 06 ธนัวาคม 17 10 ธนัวาคม 17 16,900 4,900  

วนัพฤหัส 07 ธนัวาคม 17 11 ธนัวาคม 17 17,900 4,900 วนัหยดุ 

วนัศุกร์ 08 ธนัวาคม 17 12 ธนัวาคม 17 17,900 4,900 วนัหยดุ 

วนัเสาร์ 09 ธนัวาคม 17 13 ธนัวาคม 17 16,900 4,900  

วนัจนัทร์ 11 ธนัวาคม 17 15 ธนัวาคม 17 15,900 4,900  

วนัศุกร์ 15 ธนัวาคม 17 19 ธนัวาคม 17 16,900 4,900  

วนัเสาร์ 16 ธนัวาคม 17 20 ธนัวาคม 17 16,900 4,900  

วนัจนัทร์ 18 ธนัวาคม 17 22 ธนัวาคม 17 17,900 4,900  



 

   

 

วนัศุกร์ 22 ธนัวาคม 17 26 ธนัวาคม 17 16,900 4,900  

วนัเสาร์ 23 ธนัวาคม 17 27 ธนัวาคม 17 16,900 4,900  

วนัจนัทร์ 25 ธนัวาคม 17 29 ธนัวาคม 17 16,900 4,900  

วนัศุกร์ 27 ธนัวาคม 17 31 ธนัวาคม 17 21,900 4,900 วนัหยดุ 

วนัพฤหัส 28 ธนัวาคม 17 01 มกราคม 18 23,900 4,900 วนัหยดุ 

วนัศุกร์ 29 ธนัวาคม 17 02 มกราคม 18 25,900 4,900 วนัหยดุ 

วนัเสาร์ 30 ธนัวาคม 17 03 มกราคม 18 23,900 4,900 วนัหยดุ 

วนัอาทิตย ์ 31 ธนัวาคม 17 04 มกราคม 18 21,900 4,900 วนัหยดุ 
 

Departure  มกราคม 2018 (ท่ีนั่งจ ำกัดในแต่ละวัน จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 
เช็คอนิ วนัออกเดินทาง วนัเดินทางกลบั ราคา/ท่าน(บาท) ห้องเดี่ยว+ หมายเหตุ 

วนัจนัทร์ 01 มกราคม 18 05 มกราคม 18 16,900 4,900  

วนัศุกร์ 05 มกราคม 18 09 มกราคม 18 16,900 4,900  

วนัเสาร์ 06 มกราคม 18 10 มกราคม 18 16,900 4,900  

วนัอาทิตย ์ 07 มกราคม 18 11 มกราคม 18 16,900 4,900  
 

Departure  กมุภาพนัธ์ 2018 (ท่ีนั่งจ ำกัดในแต่ละวัน จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 
เช็คอนิ วนัออกเดินทาง วนัเดินทางกลบั ราคา/ท่าน(บาท) ห้องเดี่ยว+ หมายเหตุ 

วนัศุกร์ 02 กุมภาพนัธ์ 18 06 กุมภาพนัธ์ 18 16,900 4,900  

วนัเสาร์ 03 กุมภาพนัธ์ 18 07 กุมภาพนัธ์ 18 16,900 4,900  

วนัจนัทร์ 05 กุมภาพนัธ์ 18 09 กุมภาพนัธ์ 18 15,900 4,900  

วนัศุกร์ 09 กุมภาพนัธ์ 18 13 กุมภาพนัธ์ 18 16,900 4,900  

วนัเสาร์ 10 กุมภาพนัธ์ 18 14 กุมภาพนัธ์ 18 16,900 4,900  

วนัจนัทร์  12 กุมภาพนัธ์ 18 16 กุมภาพนัธ์ 18 15,900 4,900  

วนัศุกร์ 16 กุมภาพนัธ์ 18 20 กุมภาพนัธ์ 18 16,900 4,900  

วนัเสาร์ 17 กุมภาพนัธ์ 18 21 กุมภาพนัธ์ 18 16,900 4,900  

วนัจนัทร์ 19 กุมภาพนัธ์ 18 23 กุมภาพนัธ์ 18 15,900 4,900  

วนัศุกร์ 23 กุมภาพนัธ์ 18 27 กุมภาพนัธ์ 18 16,900 4,900  

วนัเสาร์ 24 กุมภาพนัธ์ 18 28 กุมภาพนัธ์ 18 16,900 4,900  

วนัจนัทร์  26 กุมภาพนัธ์ 18 02 มีนาคม 18 15,900 4,900  



 

   

 

 

Departure  มีนาคม 2018 (ท่ีนั่งจ ำกัดในแต่ละวัน จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 
เช็คอนิ วนัออกเดินทาง วนัเดินทางกลบั ราคา/ท่าน(บาท) ห้องเดี่ยว+ หมายเหตุ 

วนัศุกร์ 02 มีนาคม 18 06 มีนาคม 18 14,900 4,900  

วนัเสาร์ 03 มีนาคม 18 07 มีนาคม 18 14,900 4,900  

วนัจนัทร์ 05 มีนาคม 18 09 มีนาคม 18 14,900 4,900 
ปรับเปลีย่นรายการจากสกรีี
สอร์ทเป็น มหัศจรรย์สกสีเลด 

365 วนั @Playdoci 

วนัศุกร์ 09 มีนาคม 18 13 มีนาคม 18 14,900 4,900 

วนัเสาร์ 10 มีนาคม 18 14 มีนาคม 18 14,900 4,900 

วนัจนัทร์  12 มีนาคม 18 16 มีนาคม 18 14,900 4,900 

วนัศุกร์ 16 มีนาคม 18 20 มีนาคม 18 14,900 4,900 

ปรับเปลีย่นรายการจากสกรีี
สอร์ทเป็น มหัศจรรย์สกสีเลด 

365 วนั @Playdoci 

วนัเสาร์ 17 มีนาคม 18 21 มีนาคม 18 14,900 4,900 

วนัจนัทร์ 19 มีนาคม 18 23 มีนาคม 18 14,900 4,900 

วนัศุกร์ 23 มีนาคม 18 27 มีนาคม 18 14,900 4,900 

วนัเสาร์ 24 มีนาคม 18 28 มีนาคม 18 14,900 4,900 

วนัจนัทร์  26 มีนาคม 18 02 มีนาคม 18 14,900 4,900 
 

อัตรา
ค่าบริการ
รวม   

ตำมรำยกำร:  ค่ำตั๋วเคร่ืองบินชั้นประหยดั กรุงเทพฯ – โซล  – กรุงเทพฯ  ไปกลับแบบหมู่คณะ ( ตำมวนัเวลำท่ีระบุในตั๋ว
เคร่ืองบิน )  พร้อมท่ีพกั  3  คืน (ห้องละ  2-3  ท่ำน) + อำหำรเชำ้ กลำงวนั และเยน็หรือค ่ำ + บตัรเขำ้ชมสถำนท่ี + ค่ำรถน ำเท่ียว + 
+ สำยกำรบินจ ำกดัน ้ ำหนักเพียงท่ำนละ 15 กก.  (ข้ึนอยู่กบันโยบำยสำยกำรบิน ไม่เกินจ ำนวน 1-2 ช้ิน) และถือข้ึนเคร่ืองไดอี้ก
ท่ำนละ 1 ช้ิน 7 กก. (บำงสำยกำรบินไดถึ้ง 10กก.) (ตำมขนำดท่ีก ำหนดของสำยกำรบิน ไม่รวมกระเป๋ำสะพำย) +  ประกัน
อุบติัเหตุตำมกรมธรรม ์(ขั้นต ำ่วงเงินประกัน 1 ล้ำนบำท ค่ำรักษำพยำบำล 5 แสนบำท 1-15 ปี หรือ อำยุ 75-85 ควำมคุ้มครอง
เหลือ 50% อำยตุ  ำ่กว่ำ 1 ปี หรือ อำยเุกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจ ำตัวหรือกำรถูกฆำตกรรมหรือถูกท ำร้ำยร่ำงกำย) 
ตัว๋เครือ่งบินและค่าทวัรท่ี์ช าระแลว้   

ตั๋วเคร่ืองบิน ไปกลับแบบหมู่คณะ ไม่สำมำรถ 
เปล่ียนเท่ียวบินไปหรือกลบั เปล่ียนวนัเดินทำงไปหรือกลบั เปล่ียนช่ือผูเ้ดินทำง อพัเกรดท่ีนัง่ คืนค่ำบตัรโดยสำร 

และหำกยกเลิกกำรเดินทำง  ไม่มีระบบ คืนเงินบำงส่วน    หากผู้โดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศ
เกาหลี จากเจา้หนา้ท่ีแรงงานไทยหรือเจา้หน้าท่ีตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองท่ีประเทศเกาหลี 
ทางผูจ้ดัและทางสายการบินจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนทุกกรณี  ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับท่ีประเทศเกาหลี
เรียกเกบ็  ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเท่ียวบินถดัไปท่ีมีท่ีนัง่ว่างหรือตามวนัเดินทางของตัว๋เคร่ืองบิน  ทั้งน้ีแลว้แต่ทาง
เจา้หนา้ท่ีตรวจคนและสายการบิน ทำงผูจ้ดัไม่สำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได ้
โรงแรมท่ีพกัท่ีระบใุนรายการทวัร ์อำจมีกำรเปล่ียนแปลง เน่ืองจำกเป็นทวัร์รำคำพิเศษ (โรงแรมท่ีพกัไม่ไดอ้ยู่ในใจกลำง
เมือง) ปกติผูจ้ดัจะแจง้ให้ทรำบก่อนกำรเดินทำงอยำ่งนอ้ยประมำณ  3-5 วนั พร้อมทั้งใบนดัหมำยเตรียมตวักำรเดินทำง 



 

   

 

รปูแบบหอ้งพกัของโรงแรมจะแตกต่างกนั  และอำจมีสไตลก์ำรตกแต่งทุกห้องไม่เหมือนกนั ห้องพกัเด่ียว (Single) ห้องคู่ 
(Twin/Double) และห้องพกัแบบ  3 ท่ำน  (Family Room) ทัว่ไป เตียงใหญ่ 1 + เตียงเด่ียว 1) ห้องพกัอำจจะไม่ติดกนั บำงเมือง
ห้องจะเป็นแบบพ้ืนเมือง (Ondol)  บำงเมือง หอ้งมีขนำดกะทดัรัด ไม่มีอ่ำงอำบน ้ ำ บำงเมือง ห้องกวำ้ง มีส่ิงอ  ำนวยควำมสะดวก
ครบ   ช่วงกำรจดังำนประชุมนำนำชำติ (Trade Fair, Convention) เป็นผลให้รำคำโรงแรมสูงข้ึนมำกและห้องพกัในเมืองเต็ม  ผู ้
จดัขอสงวนสิทธิในกำรจดัท่ีพกันอกเมืองตำมควำมเหมำะสม 
เมนอูาหารทวัร ์จะบริกำรเป็นหมหูรือไก่หรือม้ือพิเศษตำมรำยกำร ส ำหรับท่ำนท่ีมีขอ้จ ำกดัทำงดำ้นอำหำรหรือศำสนำ ท่ำนอำจ
ตอ้งช ำระเพ่ิมเติม หรือ เตรียมอำหำรส่วนตวัไป เมนูอำหำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ข้ึนอยู่กบัสถำนกำรณ์   
เช่น เวลำออกหรือเวลำถึงของเท่ียวบินแต่ละสำยกำรบิน  กำรจำรจรบนทอ้งถนน  วนัเวลำเปิดปิดของร้ำนอำหำร  หรือดว้ยสำเหตุ
ต่ำงๆ    ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง   
ในกรณีท่ีเกิดเหตใุดๆ จนท าใหค้ณะทัวร์ไม่สามารถออกเดินทางได้   เช่น มีลูกค้ำกลุ่มใหญ่ยกเลิกกำรเดินทำง
กะทนัหัน ทำงสำยกำรบินเรียกท่ีนัง่คืนดว้ยเหตุผลของสำยกำรบิน ฯลฯ ทำงผูจ้ดัจะพยำยำมหำโปรแกรมอ่ืนในรำคำและช่วงเวลำ
ใกล้เคียงกันทดแทน ขอให้ลูกค้ำตระหนักดีว่ำเหตุกำรณ์ดังกล่ำวถือเป็นเหตุสุดวิสัยและเช่ือมัน่ว่ำผูจ้ ัดได้พยำยำมอย่ำงสุด
ควำมสำมำรถ  โดยลูกคำ้จะไม่ยกเหตุขอ้น้ีมำเป็นขอ้เรียกร้องใดๆ กบัผูจ้ดั  หำกลูกคำ้ประสงครั์บเงินคืน ทำงผูจ้ดัยนิดีคืนเงิน  

ราคา
ค่าบริการ
ไม่รวม  
 

ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวัอำทิ อำหำรและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิม โทรศพัท ์โทรสำร มินิบำร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่ำท ำหนังสือเดินทำง ค่ำซักรีด  ค่ำ
สัมภำระท่ีเกินช้ินหรือน ้ ำหนักเกินสำยกำรบินก ำหนด  ค่ำวีซ่ำพำสปอร์ตต่ำงด้ำวหรือต่ำงชำติ  ค่ำภำษีกำรบริกำร  3%  
ภำษีมลูค่ำเพ่ิม  7%    

จดัเก็บ 40,000 วอนท่ีสนามบินสุวรรณภมิู (ค่าบริการของคนขบัรถ+ไกด+์หวัหนา้ทวัร์) 
เงื่อนไขใน
การจอง   

มดัจ าท่านละ 5,000 บาทต่อท่าน หรือ ช่วงเทศกาล High Season หรือ

เท่ียวบินเหมาล า  มดัจ าท่านละ 10,000 บาทต่อท่าน  โดยปกติจะตอ้งด าเนินการโอน

เงินภายใน 1-2 วนันบัจากวนัท่ีท าการจองและส่งใบเรยีกเก็บเงิน และช ำระส่วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทำงอย่ำงน้อย 25 
วนัก่อนเดินทำง หรือ 35 วนัล่วงหน้ำในช่วงเทศกำล High Season (เทศกำลปีใหม่ เทศกำลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษำยน วนั
แรงงำน วนัฉตัรมงคล  วนัหยุดส ำคญัทำงศำสนำ ตลอดเดือนตุลำคม ตลอดเดือนธันวำคม)  หำกไม่ช ำระมัดจ ำตำมก ำหนด ขอ
อนุญำตตัดท่ีนั่งให้ลูกค้ำท่ำนอ่ืนท่ีรออยู่   กำรช ำระไม่ครบ ทำงผูจ้ดัถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยไม่มีเง่ือนไข หรือเช็คธนำคำร
ถูกระงบักำรจ่ำยไม่ว่ำดว้ยสำเหตุใดใด ผูจ้ ัดมีสิทธิยกเลิกกำรจัดหรือยกเลิกกำรเดินทำงและขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินตำม
เง่ือนไขกำรยกเลิก 

การยกเลิก
การจอง   
 

1) กำรยกเลิกกำรจองนั้น จะตอ้งแฟ็กซ์หรืออีเมลแ์จง้ยกเลิกกำรจองล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ย  30 วนัท ำกำร ก่อนกำรเดินทำง โดยจะยึด
เงินมดัจ ำ 5,000 บำท  ยกเวน้ช่วงเทศกำล High Season (เทศกำลปีใหม่ เทศกำลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษำยน วนัแรงงำน วนัฉตัร
มงคล  วนัหยดุส ำคญัทำงศำสนำ ตลอดเดือนตุลำคม ตลอดเดือนธนัวำคม)  จะยดึเงินมดัจ ำ 10,000 บำท      

2)  ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 29-24 วนั - เก็บค่ำใชจ่้ำย 10,000  ยกเวน้ช่วงเทศกำล High Season  12,000 - 18,000 บำท   
3)  ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 15-23 วนั - เก็บค่ำใชจ่้ำย 80% ของรำคำทวัร์  ยกเวน้ช่วงเทศกำล High Season  เก็บค่ำบริกำร 100%   
4)  ยกเลิกก่อนกำรเดินทำงวนัเดินทำง หรือ 1-14 วนั - เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100%   
(รำคำทัวร์เป็นกำรซื้อขำดแบบมีเง่ือนไขกับทำงสำยกำรบินและทำงผู้จัดทัวร์เส้นทำงเกำหลี จะไม่มีกำรคืนเงินมัดจ ำหรือค่ำบริกำร



 

   

 

ท้ังหมดไม่ว่ำกรณีใดใด) โดยเฉพำะช่วงเทศกำล High Season หรือ ฤดูกำลท่องเท่ียวของเกำหลี    
กำรคืนเงินทุกกรณี  ผูมี้ช่ือในเอกสำรกำรจอง จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล ์หรือเดินทำงมำเซ็นเอกสำรกำรขอรับเงินคืนท่ีท ำกำรของผูจ้ดั
อย่ำงใดอย่ำงหน่ึงเพ่ือท ำเร่ืองขอรับเงินค่ำบริกำรคืน โดยแนบหนังสือมอบอ ำนำจพร้อมหลักฐำนประกอบกำรมอบอ ำนำจ 
หลกัฐำนกำรช ำระเงินค่ำบริกำรต่ำงๆ  และหนำ้สมุดบญัชีธนำคำรท่ีตอ้งกำรให้น ำเงินเขำ้ให้ครบถว้น 

สายการบินและตัว๋เครื่องบิน 

ในการส ารองท่ีนัง่และการใส่ช่ือในระบบส ารองท่ีนัง่  ผูเ้ดินทำงตอ้งส่งส ำเนำของหนงัสือเดินทำง ( Passport ) ท่ีชดัเจน หรือ ส่งรำยละะ
รำยละเอียดท่ีสำยกำรบินตอ้งกำร (ภำษำองักฤษ) เช่น ค ำน ำหนำ้ช่ือ ช่ือและนำมสกุล วนัเดือนปีเกิด เลขท่ีพำสปรอต วนัหมดอำยุ ( โดยเซ็นต์ช่ือ
และเขียนยนืยนัรับรองเอกสำรเป็นลำยลกัษณ์อกัษรให้ทำงผูจ้ดั )  หำกไม่มีกำรส่งขอ้มูลทั้งหมดในพำสปรอตเป็นลำยลกัษณ์อกัษรให้ทำงผูจ้ดั 
และเกิดกำรออกช่ือนำมสกุลในตัว๋หรือบตัรโดยสำรผิดพลำด อำจมีผลให้ผูโ้ดยสำยจะตอ้งรับผิดชอบในค่ำใชจ่้ำยใหม่ท่ีจะเกิดข้ึนทั้งหมด และ
สำยกำรบินไม่มีระบบเสียค่ำใชจ่้ำยเพ่ือแกไ้ขตวัสะกดค ำน ำหนำ้ช่ือ / ช่ือ / นำมสกุล หรือ กำรเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทำง 
หากท่านตอ้งซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศ  (เครือ่งบิน รถทวัร,์ รถไฟ) เพ่ือไปและกลบักรงุเทพฯ   กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสาร
ภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาการเดินทางได ้     ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าชา้หรือการเปล่ียนแปลงเวลาของเท่ียวบิน
หรือการเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง 
ตัว๋สายการบินไม่สามารถระบท่ีุนัง่ ซ้ือแบบใชวิ้ธี RANDOM คือส ุ่มเลือกท่ีโดยระบบสายการบิน   กำรจดัท่ีนั่งบนเคร่ืองบิน 
เป็นไปโดยสำยกำรบินเป็นผูก้  ำหนด ทำงผูจ้ดัไม่สำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได ้แต่จะท าการ Request ให้ไดเ้ท่านั้น    

การเช็คอินตัว๋เดินทางท่ีเคาเตอรส์ายการบิน  เง่ือนไข 

 เคำน์เตอร์เช็คอินจะเปิดให้บริกำรก่อนเวลำเคร่ืองออกสำม (3) ชัว่โมง เคำน์เตอร์ จะปิดให้บริกำรก่อนเวลำออกเดินทำง  (90) นำที  ผูโ้ดยสำร
จ ำเป็นตอ้งด ำเนินกำรให้เรียบร้อยภำยในระยะเวลำท่ีไดร้ะบุไว ้ทั้งน้ีไม่ว่ำในกรณีใดๆ  สำยกำรบินสงวนสิทธิในกำรปฏิเสธกำรเดินทำง โดย
ไม่มีกำรคืนเงินค่ำ โดยสำรท่ีท่ำนไดช้ ำระไปแลว้  

 ไม่แสดงตนหรือยนืยนัควำมเป็นตวัท่ำนต่อพนกังำนของสำยกำรบิน 
 ไม่อำจแสดงเอกสำรไดอ้ยำ่งครบถว้นและถูกตอ้ง (เอกสำรกำรเดินทำงท่ีช ำรุดไม่สมบรูณ์จดัว่ำเป็นเอกสำรท่ีไม่ถูกตอ้ง)  
 ส ำหรับท่ำนตอ้งมีตรำอนุญำตเดินทำงเขำ้หรือออกนอกประเทศ (วีซ่ำ) ซ่ึงจ ำเป็นต่อกำรเดินทำงไปยงัสถำนท่ีต่ำงๆ   หรือ  เอกสำรกำรเจง้เขำ้

แจง้ออก   หรือ  เอกสำรดำ้นกำรท ำงำน Work Permit 
 กระท ำกำรประทุษร้ำยแก่พนักงำนของสำยกำรบิน หรือก่อให้เกิดควำมวุ่นวำย ณ เคำน์เตอร์ของสำยกำรบิน หรือดูหม่ิน เหยียดหยำม

พนกังำนของสำยกำรบินไม่ว่ำโดยกำรกระท ำหรือโดยวำจำ 
 หำกรัฐบำลหรือหน่วยงำนอ่ืนไม่อนุญำตให้ท่ำนเดินทำงหรือข้ึนเคร่ืองบิน 
 หำกสำยกำรบินเห็นควรว่ำไม่สมควรแก่กำรเดินทำงเน่ืองจำกอำกำรเมำสุรำหรือมีลักษณะอำกำรท่ีเป็นอนัตรำยอย่ำงเห็นได้ชดัในทำง

กำรแพทย ์และ/หรือ  หำกสำยกำรบินเห็นควรว่ำไม่เหมำะสมในกำรเดินทำงโดยเหตุผลทำงกำรแพทย ์หรือเง่ือนไขทำงกำรแพทยข์องท่ำน
อำจก่อให้เกิดอนัตรำยต่อสุขภำพแก่ผูโ้ดยสำรอ่ืน 



 

   

 

 

เน่ืองจากการเดินทางนัน้เต็มไปดว้ย

ความเสีย่ง และควำมรับผดิชอบของทำงสำย
กำรบินท่ีมีต่อผูโ้ดยสำรนั้ นมีจ  ำกัด ดังนั้ นจึง
แนะน ำให้ซ้ือประกนัภยักำรเดินทำงและสุขภำพ
เพ่ิมเติม ท่ำนสำมำรถเลือกซ้ือควำมคุ้มครอง
ตำมท่ีท่ำนต้องกำร โดยเฉพำะกรณี เกิดเหตุ
เจ็บป่วยจะมีควำมสำมำรถในกำรจ่ำยค่ำรักษำได ้
เน่ืองจำกหำกเกิดเหตุดงักล่ำวข้ึนในต่ำงประเทศ 
เช่น ประเทศเกำหลีใต ้จะมีค่ำใชจ่้ำยท่ีสูงมำก  

 



 

   

 

ขอ้ตกลงและเงื่อนไขการเดินทางทอ่งเทีย่วกับเรา 

 จดัใหเ้ฉพาะลกูคา้ท่ีประสงคจ์ะไปท่องเท่ียวตามรายการของทวัรทุ์กวนัเท่าน้ัน  หากท่านไม่สามารถร่วมทัวรทุ์กวนั แค่สมคัรมาร่วมทัวร์

เพียงเพ่ือการใชต้ัว๋เคร่ืองบินและท่ีพักในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวร์ในบางวนั ทางบริษัทจะคิดค่า

ด าเนินการในการแยกท่องเท่ียวเอง 300 USDต่อท่าน  (ก่อนซ้ือทัวร์ จะตอ้งแจง้ความประสงค์ท่ีเป็นจริง เพ่ือทางผูจ้ัดจะไดคิ้ด

ค่าบริการท่ีเหมาะสม)   หมายเหตุ หากการไปพบเพ่ือนหรือญาติหรือไปติดต่อธุรกิจหรือท่องเท่ียวอิสระ ท าหลงัจากท่ีรายการเสร็จส้ินในแต่ละ

วนัแลว้ ไม่เป็นเหตุท่ีทางผูจ้ดั จะตดัการใหบ้ริการท่านแต่อย่างใด  

 ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไม่ขายใหแ้ก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น หรือ มีโรคประจ าตวับางอย่าง หรือ ทอ้งอ่อนหรือทอ้งแก่มาก หรือ มีเด็กอายุ 1-2 ปี 

หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุสงฆ ์หรือ นักบวช (ก่อนซ้ือทวัร ์จะตอ้งแจง้ เพ่ือหาขอ้ตกลงร่วมกนั เพราะเราค านึงถึงความปลอดภัยและเพ่ือสรา้ง

ความสุขแก่คณะผูเ้ดินทาง)   

 ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัท่านผูเ้ดินทางท่ีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศเกาหลีใตเ้พ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการอื่นใดอนัมิใช่การท่องเท่ียว  

 การเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวในทุกการเดินทางอาจเกิดการเปล่ียนแปลง  ดงัน้ี รายการท่องเท่ียว เมนูอาหาร โรงแรมท่ีพัก รถทัวร์ในแต่ละ

วนัท่ีไดจ้ดัเตรียมไว ้(ทั้งช่วงน าเสนอ ช่วงสรุป และช่วงเดินทางจริง) ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงหรือปรบัปรุง  โดยพยายามท่ีจะตามรายการ

สรุปใหต้รงมากท่ีสุด หรือในระดบั หรือในคุณภาพท่ีใกลก้นัมากท่ีสุด 

 ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรบัผิดชอบค่าเสียหายท่ีเกิดกบัชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย ความตาย อุบติัเหตุต่างๆ  สูญหายในทรัพยสิ์น

หรืออย่างอื่น การนัดหยุดงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวติั  และอื่นๆ ท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม  

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทนหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน ( ความสญูหายหรือ

เสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ของเท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยุบเท่ียวบินรวมกนั ตารางการการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจาก

สายการบินพิจารณาสถานการณแ์ลว้ว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย ์หรือเหตุผลทางดา้นความปลอดภัย  เป็นตน้  โดยจะ

ปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จ ากดัความรบัผิดชอบของแต่ละสายการบิน )  บริษัทขนส่ง  รถโดยสาร  เรือบริการ หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ  ท่ีจะ

ส่งผลท าใหเ้สียเวลาหรือยกเลิกรายการท่องเท่ียวทวัรบ์างรายการหรือทั้งหมด  ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกรอ้งค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรูสึ้ก และค่าใชจ้่ายท่ีบริษัทจ่ายไปแลว้ เป็นตน้   ขอใหท้ราบว่า  ผูจ้ดัจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะ

ประสานงานใหเ้กิดประโยชน์สงูสุดแก่ลูกคา้ แต่จะไม่คืนเงิน  

 มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของผูจ้ดัก ากบั  

 ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการช าระค่าทวัรใ์นลกัษณะเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ เช่น ไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร

เดินทางไม่ถูกตอ้ง การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ   ไม่รบัประทานอาหารบางมื้ อ ไม่เท่ียวบางรายการ เป็นตน้ 

 ขอความร่วมมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทางหากผูจ้ดัหรือตวัแทนของประเทศท่ีท่านไดเ้ดินทางมา เดินทางไปสู่ หรือเดินทางผ่าน  เห็นว่า

ผูโ้ดยสารประพฤติตนท่ีอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อผูเ้ดินทางอื่นๆ หรือทรัพยสิ์น หรือขัดขวางการปฏิบติัหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ี (ตัวแทน) หรือไม่

ปฏิบติัตามค าช้ีแจงของเจา้หน้าท่ี (ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือป้องกันไม่ใหค้วามประพฤติดังกล่าวด าเนินต่อ ไป ซ่ึง

รวมไปถึงการยบัยั้ง และปฏิเสธใหบ้ริการ 

 การชอ้ปป้ิงการเลือกซ้ือของนักท่องเท่ียว เป็นส่วนหน่ึงของการท่องเท่ียว โดยเฉพาะการท่องเท่ียวประเทศเกาหลีใต ้ซ่ึงเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีคนไทย

ช่ืนชอบ   โปรแกรมทวัรอ์าจจะมีการรายการพาไปชอ้ปป้ิงยงัสถานท่ีต่างๆ โดยการเลือกซ้ือของทุกอย่างเป็นเร่ืองการตัดสินใจส่วนตัวเสมอ  และ 

ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบทุกการซ้ือของท่าน 

 กระเป๋าลูกคา้ตอ้งยอมรบัในความเส่ียงของกระเป๋าทุกใบของตวัเอง (ท่านสามารถเลือกซ้ือประกนัเพ่ิม เก่ียวกบัสมัภาระกระเป๋า เพราะสายการบิน

มีก าหนดการจ ากดัความรบัผิดชอบต่อสมัภาระ)  ทางทวัรจ์ะไม่รบัผิดชอบต่อความเสียหาย สญูหาย ล่าชา้ อุบติัเหตุ ท่ีเกิดจากกรณีใดๆ ทั้งส้ิน  ซ่ึง

ลูกคา้ตอ้งเขา้ใจว่า โดยปกติทุกฝ่าย เช่น คนขับรถ  มคัคุเทศก์ หรือ หัวหน้าทัวร์  ถึงแมจ้ะพยายามในการดูแลและระวงัเร่ืองสมัภาระกระเป๋า



 

   

 

เดินทางลูกคา้ ผูร้ว่มเดินทางตกลงปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดและเงื่ อนไขการเดินทางน้ีทกุประการและในกรณีมีขอ้พิพาท ใหถ้อืค าตดัสินของผูจ้ดัเป็นท่ีส้ินสดุ 



 

   

 

 


