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สดุว้าว! เทียว กิน ช้อป ครบสตูร จดัเตม็ธนัวาคมถงึมนีาคม2016 
กบัสายการบินพนัธมิตร Budget Airlines ไทยเกาหลี มันใจ สบายใจกว่า 

เกาหลี 5 วัน พักกรุงโซล 2 คืน เทศกาลสกีสโนว ์เกาะนามิ ภูเขาสีฤดูอุทยานแห่งชาติโซรัคซาน (สวสิเซอร์แลนดเ์กาหลี) บตัร Special 

Pass@สวนสนุกเอเวอร์แลนด ์เปิดโลกสวนสัตวเ์ปิดที Lost Valley กบัรถบสัสะเทิ นนาํสะเทิ นบก เทศกาลสโนวส์เลค วฒันธรรมกิมจงั

กิมจิฮนับก    พระราชวงัมรดกโลกชงัดก  หมู่บา้นพูซอนฮนันก  ชอ้ปฮิปฮิปสไตลค์งับุก เมียงดอง ตลาดพืนเมืองทงแดมุน พิเศษฟรี ! 

ล่องเรือแม่นาํฮนั กบัเรือสําราญ“ Pang Show “  ทาํขนมปังอนัเลืองชือจากซีรียสุ์ดฮอต เจา้ชายขนมปัง “คิมทกัก“ู  ชม Pang Show โชว์

นาํพุสายรุ้งสะพานบนัโพ เตม็อิมบุฟเฟตอ์ินเตอร์ซีฟู้ดขาปูยกัษ ์BBQ ปิงย่างบุฟเฟ่ต ์

วันเดินทาง :   5 วัน  3 คืน (พัก 1 คืน@Gangwon + 2 คืน@กรุงโซล ระดบั 3 ดาว First Class)  เดินทางตามตารางด้านล่าง 

เทียวบิน  :Jeju Air (7C)  BKK-ICN/7C2204    0045-0805    +  ICN-BKK/7C2203    1930-2345 

Jeju Air (7C)  BKK-ICN/7C2206    0150-0905    +  ICN-BKK/7C2205    2040-0045+1 

Jin Air (LJ)  BKK-ICN/LJ002       2235-0550+1 +  ICN-BKK/LJ001 1725-2135   

Eastar* Jet (ZE) BKK-ICN/ZE512       2225-0620+1 +  ICN-BKK/ZE511 1740-2125    

วันที     สนามบินสุวรรณภูมิ    

คํา    (นดัหมายเวลาแต่ละคณะก่อนออกเดินทาง 3 ชวัโมงล่วงหนา้ก่อนเครืองออก)  พร้อมกนัทีชนั 4 ผูโ้ดยสารขาออก   

หนา้เคานเ์ตอร์เช็คอนิหมายเลข F  สายการบิน Jeju Air ใกลป้ระตูทางเขา้หมายเลข  3-4 

หนา้เคานเ์ตอร์เช็คอนิหมายเลข  M สายการบิน Jin Air  ใกลป้ระตูทางเขา้หมายเลข  5-6 

หนา้เคานเ์ตอร์เช็คอนิหมายเลข  K สายการบิน Eastar* Jet  ใกลป้ระตูทางเขา้หมายเลข  5-6 
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ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน  JIN AIR | JEJU AIR | EASTAR JET 

เวลาบินประมาณ 5-6 ช.ม. (อาหารชุดกล่อง หรือ ชุดเสิร์ฟ Light Breakfast และเครืองดืมบนเครือง ยกเว้น Jeju Air)  

เวลาทีเกาหลีใต้เร็วกว่าไทย 2 ชัวโมง 

วันที2  สนามบินนานาชาติอินชอน -เกาะนามิ (Nami)-ภูเขาหิมะ ภูเขาสีฤดู วนอุทยานแห่งชาติโซรัคซาน-วัดชินฮึงซา    

เช้า ถึงสนามบินนานาชาติอินชอน หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ รถโคช้พาท่านขา้มทะเลตะวนัตกดว้ย  

   สะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพือความหวงัในการรวมชาติทียาวกวา่ 4.42 กม.  มียอดโดมสูง  เมตร   

ออกเดินทางไปท่าเรือเฟอร์รีเพือข้ามฟากไปยังเกาะนามิ (Nami) หนึงในสถานทีถ่ายทําละครเกาหลี  Winter Love Song หรือ 

เพลงรักในสายลมหนาว สถานทีโรแมนติคอีกแห่งหนึงสําหรับคู่รักคู่หนุ่มสาว ครอบครัว 

เพือนๆ เกาะนามิมีรูปร่างเหมือนใบไมที้ลอยอยู่ ณ ทีแห่งนี ท่านสามารถเช่าจกัรยานหรือ

มอเตอร์ไบท์เทียวรอบเกาะ เดินเล่นชมสวนเกาหลี คาราวะสุสานนายพลนามิ เดินผ่าน

กลางแมกไมแ้ห่งสวนสนทีสูงเสียดฟ้าเพือสุขภาพ ผ่านดงตน้สน ดอกสน ตน้เกาลดั เลือก

นงัทีมา้นงัขา้งชายฝั งเพือชมบรรยากาศโรแมนติกใตเ้งาไม ้มองดูพนัธ์ุสตัวต่์างๆ  เช่น

นกกระจอกเทศ กระต่าย กระรอก เป็ด กวาง ไดเ้วลาสมควรนงัเรือกลบัมายงัฝัง    

เทียง ลิ มลองเมนูดงัตามละคร Winter Love Song “ ทคัคาลบี “  หรือไก่บาร์บีคิวผดัซอสเกาหลี    

บ่าย  เดินชมวนอุทยานแห่งชาติโซรัคซาน (Soraksan) ถ่ายรูปคู่กบัอนุสาวรียห์มีเสียวพระจนัทร์  

เดินชมความงามของวนอุทยานแห่งชาติภูเขาโซรัคทีไดขึ้นชือวา่เป็นภูเขาสีฤดูภูเขาโซรัค

หรือภูเขาหิมะตงัอยู่ใจกลางภูเขาแทแบคซึงทอดยาวไปถึงเขาคึมคงัของประเทศเกาหลี

เหนือมีเทือกเขา ป่าไม ้  หุบเขา สายนาํ ทะเลสาบ หินรูปร่างต่างๆ ทีสวยงามซึงเกิดขึนเอง

ตามธรรมชาติทีหาดูไดย้ากยิง พร้อมนมสัการพระพุทธรูปปางสมาธิองคม์หึมาตงัอยู่กลางแจง้สร้างขึนเพือสวดออ้นวอนให้

คาบสมุทรเกาหลไีดร้วมเป็นหนึงเดียวกนั และเดินขา้มสะพานชาํระจิตใจเพือไปยงัวดัชินฮนัซาวดัเก่าแก่กวา่พนัปี สร้างใน

สมยัอาณาจกัรชิลล่า   และยงัมีระฆงัอนัเก่าแก่   ปี ตงัอยู่ภายใน  (รวมค่า Cable Car  กระเชา้ไฟฟ้าขึนสู่จุดชมววิของ

อุทยาน  หากปิดให้บริการ ขอปรับเปลียนเป็นบตัรเข้า ฟาร์มหมี Teddy Bear  แทน พาท่านเพลิดเพลินกบัความน่ารักของฟาร์ม

พิพิธภณัฑห์มีเทด็ดี แหล่งรวมเรืองราวหมีเทด็ดีของโลก และหมีเทด็ดีแนะนาํสถานทีท่องเทียวและกิจกรรมทีสําคญัของ

จงัหวดัคงัวงัโด โดยจดัแบ่งเรืองราวเป็นทีมต่างๆ ในโซนนิงทีจดัไดอ้ย่างกิฟเก๋  ทุกท่านจะไดท้งัการถ่ายรูปและไดท้งัความรู้

อีกดว้ย หลงัเดินจนเหนือย ทงัสามารถซือกาแฟหรือเครืองดืมร้อนหรือเลอืกซือตุก๊ตาหมีทงัตวัเลก็ตวัใหญ่ไวเ้ป็นทีระลึก ) 

เย็น เมนูบาร์บีคิวไฟหรือบลูโกกิ สไตลด์งัเดิมของคาบสมุทรเกาหล ีเนือหมูสไลดห์มกัซอสคนัจงัและเครืองปรุงรสต่าง ๆ  มา 

นาํมาปรุงจะมีรสออกหวานและมีนาํซุปคลุกคลิกไวท้านแกลม้กบัขา้ว  

หลงัอาหารเยน็ ออกเดินทางไปพกัผ่อนกนัทีรีสอร์ท  Daemyung, Hanwha, I-Park (Resort) หรือ เทียบเท่า  (ค่าอาบนําแร่ทุก

ชนิดมีค่าใช้จ่าย  โดยได้รับส่วนลดเป็นพิเศษสุด)  หอ้งพกัคาํคืนนี  อาจจะบริการเป็นแบบออนดอล (ออน คือ ความอบอุน่ ดอล 

คือ กอ้นหิน) หรือ หอ้งนอนแบบนอนบนพืนสไตลเ์กาหลี ชาวเกาหลีนิยมนอนหลบับนพืนมากและจะนาํผา้ปูทีนอนทีเรียกว่า 

“โย” และผา้ห่มทีเรียกวา่ “อีบูล” พร้อมหมอนสุขภาพหรือหมอนตามชอบใจ เพียงสามชิ นเพือการพกัผ่อนยามคาํคืน 
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การอาบนําแร่รวมสไตล์เกาหลี จะต้องเตรียมใจเรืองการแก้ผ้าออกหมด ไม่มีการนุ่งผ้าเช็ดตัว (ต้องตัดความอายออกไป) เมืออาบนําแร่

ธรรมชาติแล้วท่านจะรู้สึกผ่อนคลาย ตัวเบาสบาย  นอกจากส่วนทีเป็นนําแร่ในร่ม ยังมีสวนนําในร่มและกลางแจ้งทีให้ได้สนุกกับบ่อแช่

นําแร่หลายๆ แบบ โดยสามารถสวมใส่ชุดว่ายนําลงไปได้   

วันที   คังวันโด-เทศกาลเล่นสกีสโนว์ทีสกีรีสอร์ท-สวนกรีนเฮาส์สตรอเบอร์รี-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (Everland)-ตลาดทงแดมุน  

พักกรุงโซล 2 คืน 

เช้า อาหารเชา้แบบอเมริกนัชุดหรือเซมิบุฟเฟ่ต ์ที หอ้งอาหารของรีสอร์ท โปรดคืนหอ้งพกั ชาํระค่าใชจ่้ายส่วนตวั (ถา้มี) 

ออกเดินทางไปยงัสกีรีสอร์ทท่านสามารถเพลิดเพลินกบัลานหิมะทีกวา้งใหญ่ และเนินเลน่สกีระดบัต่างๆ  กระเชา้ลิฟท ์ ทางรี

สอร์ทยงัมีบริการกีฬาในร่มชนิดอนื ร้านอาหาร คอฟฟีชอ้ป ซุปเปอร์มาร์เก็ดไวค้อย

บริการ ท่านจะประทบัใจกบัประสบการณ์แปลกใหม่ทีนี    

(ราคาอุปกรณ์การเช่าโดยประมาณ)  1) อุปกรณ์การเล่นสกี ประมาณ  40-45,000 วอนต่อ

เช็ต (รวมค่าไมส้กี  กระดานเลือน และรองเทา้สกี)   

2) กระเชา้ลิฟสําหรับท่านทีเล่นสกี ครึงวนั ประมาณ 50-55,000 วอนต่อท่าน  

เตรียมตัวก่อนเล่นสกี ควรเตรียม ถุงมือสกี ผ้าพันคอ แว่นกันแดด เสือแจ๊คเก็ตกันนําหรือผ้าร่ม และกางเกงรัดรูป ขอคําแนะนํา

และฝึกวิธีการเล่นจากไกด์ท้องถินก่อนลงสนามจริง เพือความปลอดภัยของท่านเองเป็นสําคัญ   (หมายเหตุ.... ปริมาณของหิมะ

และการเปิดใหบ้ริการชองลานสกี ขึนอยู่กบัความเอืออาํนวยของอากาศ หากไม่มีหิมะเพียงพอ ลานสกีอาจจะปิดใหบ้ริการ)   

พาไปชมสวนกรีนเฮาส์สตรอเบอร์รี ใหท่้านไดเ้ก็บผลไมส้ดๆ และยงัไดค้วามรู้วา่ชาว

เกาหลีมีวธีิการปลูกอยา่งไรจึงไดผ้ลผลิตดีและหวานหอมชวนน่ารับประทานใ อสิระ

ถ่ายรูป เก็บชิมสตรอเบอร์รีทานเป็นทีระลกึ (จาํนวนเก็บขึนอยู่กบัผลิตผลในแต่ละสัปดาห์ 

และนโยบายของเจา้ของสวน ไม่สามารถนาํออกมารับประทานภายนอกไร่ได)้   

เทียง เมนูหมอ้ไฟเห็ดโพซดชาบู อาหารพืนเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตงัแต่สมยัมองโกเลยีบุกคาบสมุทรเกาหลี คลา้ยสุกีหมอ้ไฟ  

บ่าย  เทียวเอเวอร์แลนด ์– Everland “ ดิสนียแ์ลนดเ์กาหลี ”  สวนเปิดในหุบเขาทีมีชือเสียงมากทีสุดของประเทศ มี Festival World 

จะประกอบไปด้วย Global Fair, American Adventure, Magic Land, European 

Adventure และ Equatorial Adventure ท่านสามารถปล่อยความแก่และเติมเตม็ความสุข

ของท่านดว้ยบตัร Special Pass Ticket สนุกสนานกบัเครืองเล่นต่างๆ  ซึงท่านสามารถ

เลือกเล่นเครืองเล่นไดไ้ม่จาํกดัรอบ  ไม่วา่จะเป็นทีเอ็กเพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบดั 

ชาร์ป โรงหนงัสามมิติ บา้นผีสิงหมุน ตีลงักาสองตลบ ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรก

ของโลก ทีนี ชมความน่ารักของหมีทีสามารถสือสารกับคนขบัได้อย่างดี  K-POP 

Hologram  ครังแรกของโลก !  เปิดโลกสวนสัตวเ์ปิดที Lost Valley กบัรถบสัสะเทิ น

นาํสะเทิ นบก และอืนๆ  นอกจากนีท่านยงัสามารถชอ้ปปิงในร้านคา้ของทีระลึก และสุดทา้ยเดินชมและถ่ายรูปกบัสวนดอกไม้

ซึงผลดัเปลียนหมุนเวยีนตามฤดูกาล เช่นฤดูร้อนจะเป็นดอกกุหลาบและดอกลิลลีบาน ฤดูใบไมผ้ลิจะเป็นดอกทิวลิปบาน ฤดู

ใบไมร่้วงจะเป็นดอกเบญจมาศบาน  ฤดูหนาวร่วมฉลองเทศกาลหิมะสนุกแบบไม่รู้ลืมกบัการเล่นสโนวส์เลดแบบไม่จาํกดั
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รอบหรือท่านใดอยากประลองความทา้ทายกบัการนงัสโนวบ์สัเตอร์ก็ไม่วา่กนั.....ขอบอกว่ามนัส์มาก  ขบวนพาเหรดตามวนั

เวลา   พิเศษเฉพาะปีนี สาวกชาวไลน์ กบั Line Friend Store !   

คํา บุฟเฟ่ตอ์ร่อยลาํ !!!  เมนูบาบีคิวปิงย่างคาลบีสไตลเ์กาหลี  กบัหลากหลายสไตลข์องเนือหมูและเนือววั ไม่วา่จะเป็นแบบติดมนั 

แบบสันคอ แบบสามชนั แบบหมกัเผด็ แบบหมกัหวาน  แบบสดไม่มีการหมกั แบบเบอร์เกอร์ เป็นตน้ มีบริการขา้วสวย  และ

เครืองเคียงต่างๆ ใหล้ิ มลอง    

ตะลุยกนัต่อทีตลาดเปิด 24 ชวัโมง ทีทงแดมุน มีร้านคา้มากกวา่ 10,000 ร้านคา้ทีจาํหน่าย

ผา้ไหม ผา้ชิ น เสือผา้สําเร็จรูป เครืองประดบั รองเทา้ ตลอดจนอุปกรณ์เครืองใชใ้นบา้น

และครัวเรือน และอนืๆ อีกมากมาย ในราคาทีต่อรองได ้  อาทิเช่น ตึก Tongdaemun 

Market ตึก Pyongwha ตึก Doota ตึก Freeya ตึก Migliore  ตึก aPM  เป็นตน้   

หลงัจบรายการท่องเทียว คาํคืนนี...ขอส่งทุกท่านพกัในเมืองหลวงกรุงโซล  ทีมีประชากร

ถึง 1 ใน 4 ของประเทศ  มีตึก 63 ชนั ตึกทีสูงทีสุด  มีแม่นาํฮนัไหลผ่านใจกลางเมือง

หลวงของกรุงโซล   เขา้เชค็อินทีพกั ณ โรงแรม  M, Golden Forest, Mate, Karak, Co.op City (3 ดาว First Class) หรือ

เทียบเท่า 

วันทีสี   กรุงโซล-พระราชวังมรดกโลกชังดก-ผ่านชมบลูเฮ้าส์-ศูนย์โสมเกาหลี-ศูนย์นํามันสนเข็มแดง-ศูนย์คอสเมติกเวชสําอาง 

  เครืองสําอาง-ดิวตีฟรี-คลองชองเกชอน-เมียงดง-ล่องเรือแม่นําฮัน กับ เรือสําราญ  “ Pang Show”  พร้อมชมโชว์  

เช้า อาหารเชา้แบบอเมริกนัชุดหรือเซมิบุฟเฟ่ต ์ที หอ้งอาหารของโรงแรม   

 เยียมชมพระราชวงัชงัดก-สมบติัแห่งชาติทีถูกจดทะเบียนเป็นมรดกทางวฒันธรรม

ของโลก ถูกกลา่วขานวา่เป็นพระราชวงัแบบอย่างทางสถาปัตยกรรมและวฒันธรรม

ทางภูมิประเทศทีสวยงามไร้ทีติในช่วงเวลาหลายร้อยปีทีผ่านมา โดยเฉพาะกษตัริย์

โกจอง ซึงเป็นกษตัริยอ์งคสุ์ดทา้ยของราชวงศโ์ชซอน ซึงต่อมาทรงถกูบงัคบัใหส้ละ

ราชสมบติัโดยญีปุ่นในปี ค.ศ.  แต่พระองคเ์องก็ทรงประทบัอยู่ทีพระราชวงั

แห่งนีจนสินพระชนมใ์นปี ค.ศ.  นงัรถผ่านถนนสายสําคญัทีมีการเปิดปิดเป็น

เวลา-สถานทีตงัทาํเนียบและบลเูฮาทห์รือบา้นประจาํตาํแหน่งประธานาธิบดี      

พาท่านรู้จกัและเขา้ใจสมุนไพรโสมเกาหลี Ginseng หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร  เพราะเกาหลีใตเ้ป็นประเทศทีมีการผลติโสม

เกาหลีทีมีคุณภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลก  ซึงใครทีไดม้า

เทียวก็จะชืนชอบหาซือเป็นของฝากเพราะราคาทีถูกว่า

เมืองไทยและคุณประโยชน์นานปัการ เช่น ช่วยเสริมความ

แข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทาํให้จิตใจ

สงบและเพิมพละกาํลงัโดยส่วนรวม  สรรพคุณทางการแพทย ์ช่วยบาํรุงหวัใจ ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพ

ทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง    

เทียง  เมนูเปิบพิสดาร-ไก่ตุ๋นโสม อาหารวงัในสมยัก่อน  เชือกนัวา่บาํรุงเสริมสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตวั ในหมอ้ดิน 
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บ่าย พาท่านเดินทางสู่ ศูนยน์าํมนัสนเขม็แดง Red Pine   ซึงผลิตจากใบสนเขม็แดงในประเทศเกาหลี เป็นงานนวตักรรมวจิยัชิน

ใหม่ล่าสุดของเกาหลี เพือช่วยผูที้มีปัญหาเรืองไขมนัอุดตนัในเส้นเลือด คลอเรสเตอรอล

ในเลือดสูง ไขขอ้เสือม หรือ การไหลหมุนเวยีนของเลือด  เป็นตน้ กวา่จะมาทาํเป็น

นาํมนัสนสกดัได ้  แคปซูล ตอ้งใชใ้บสนเขม็แดงประมาณ .  ก.ก.  แนะนาํใหทุ้กท่าน

เลือกซือเป็นของฝากสุขภาพเพือตวัท่านเองและคนทีท่านรักหรือคนทีท่านเคารพ  เพราะ

เป็นสารอาหารธรรมชาติ ทีวจิยัจากโรงพยาบาลชนันาํในเกาหลีแลว้วา่ ไม่มีผลขา้งเคียง 

ให้ท่านเลือกซือคอสเมติกหลากยีห้อคุณภาพทีผู ้หญิงชาวเกาหลีทงัสาวทงัไม่สาวแล้วให้ความสําคัญกับเรืองผิวหน้า

ค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะในกลุ่มบาํรุงผิวพืนฐาน Skin Care และเครืองสําอางผสมสมุนไพร @ศูนยเ์วชสําอางเครืองสําอาง   

ใหท่้านเพลิดเพลินกบัการชอ้ปปิง ณ หา้งปลอดภาษลีอ๊ตเตห้รือดงฮวาดิวตีฟรี Duty Free ใหท่้านไดเ้ลือกซือสินคา้แบรนดเ์นม

นาํเขา้จากต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิด รวมทงัสินคา้แบ

รนดเ์กาหลยีอดนิยมทีชาวเกาหลแีละชาวญีปุ่น  นิยมมาเลอืกซือหา

กนัมากมาย แวะแชะ๊รูปกนับริเวณชองเกชอนถูกขดุขึนเป็นครังแรก

เมือราว 600 ปีก่อนในสมยัของกษตัริย ์YEONGJO กษตัริยอ์งคที์ 21 

แห่งราชวงศโ์ชซอน เป็นสญัลกัษณ์ของการผสมกลมกลืนกนัอย่างลงตวัของธรรมชาติ ศิลปวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ และ

ใกลก้นัยงัเป็นทีตงัของคงัฮวาพลาซ่า จุดเทียวสุดชิลของชาวเมือง 

อิสระชอ้ปปิงบริเวณเมียงดอง Myeongdong ถูกขนานนามวา่ " ถนนแฟชนัของเกาหลี " แหล่งรวมความฮิปใหม่ ไม่ตกเทรน ! 

ราคาระดบักลางถึงสูงเมือเทียบกบัตลาดทงแดมุน หา้งบูติกหลาก

ยีหอ้ตงัแต่แบรนดเ์นมต่างชาติถึงเกาหลี ร้านเสือผา้มีสไตลห์อ้งเลก็ๆ  

ร้าน Creative Lifestyle  ร้านรองเทา้ ร้านทาํผม ร้านเครืองประดบั 

ร้านคอสเมติก  ร้านกาแฟ ร้านไอศครีม ร้านขนม    

คํา มือพิเศษพร้อมความอิมประทบัใจกบัเมนูอินเตอร์ซีฟู้ดเลิฟเวอร์ทีมีใหเ้ลือกทงัฝรั ง ญีปุ่น เกาหลี จีน  

เมนูอาหาร ทงัสด ทงัปิง ทงัทอด ทงัย่าง ทงัแบบซูซิ แบบซาซิมิ พร้อมของหวาน ของอร่อยประจาํวนั และเครืองดืมไม่มี

แอลกอฮอล ์ 

ไอศกรีม เคก้ เป็นตน้  พิเศษ ! บริการขาปูยกัษ ์SnowCrab  แบบไม่อนั   

หลงัอาหารคาํ   ทีนีทีเดียว  พิเศษฟรี ! โรแมนติกล่องเรือแม่นาํฮนั กบั เรือสําราญ  “ Pang Show “  ผ่านชมววิทิวทศันสี์สันยาม

คาํคืน อีกทงัตืนตาตืนใจกบันาํพุสายรุ้งทีสะพานบนัโพ สะพาน 2 ชนั ทียงิสายนาํพุที

ยาวทีสุด โดยฉีดนาํได ้190 ตนัภายในเวลาเพียง 1 นาที  พร้อมกบัการไฟ LED ทีถูก

ยิงออกมาเป็นแสงสีต่างๆ มากถงึ 200 เฉดสี  ทีจะยิงลูกเล่นออกมาต่างๆกนั ตลอด

ทางกวา่ 570 เมตรของตวัสะพานแห่งนี เป็นบรรยากาศทีสุดแสนโรแมนติก (ทางการ

กรุงโซล อาจงดการแสดงโชว์นาํพุในกรณีทีสภาพอากาศไม่เอืออาํนวย) พร้อมชม  

Pang Show กบัโชวล์ีลาการทาํขนมปังสุดน่ารัก..สุดกวนใจ กบั เจา้ชายขนมปังและ

ลูกทีมสุดบอ๊งเส้นตืน  (สงวนสิทธิในการปรับเปลียนโชว์ เป็น  DRUM CAT,  HERO 
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DRAWING หรือ FANTA STICK SHOW หรือ WEDDING SHOW) อีกทงัใหคุ้ณลองทาํขนมปังอนัเลืองชือจากเรืองราวซีรีย์

สุดฮอต เจา้ชายขนมปัง  “คิมทกักู “  และพิสูจน์กนัวา่ใครจะเป็นราชาดา้นการทาํขนมปังตวัจริงกนั ? 

หลงัจบรายการท่องเทียว คาํคืนนี...ขอส่งทุกท่านกลบัเขา้ทีพกั  

วันที   กรุงโซล ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู ภูเขานัมซาน (Namsan) สายเคเบิล Love Rock Cable รูปคู่หอคอย N Tower  หมู่บ้านพืนเมืองพู

ซอนฮันนกและย่านสามฟ้า ละลายเงินวอน สนามบินนานาชาติอินชอน  กรุงเทพฯ   

เช้า อาหารเชา้แบบอเมริกนัชุดหรือเซมิบุฟเฟ่ต ์ที หอ้งอาหารของโรงแรม  โปรดคืนหอ้งพกั ชาํระค่าใชจ่้ายส่วนตวั (ถา้มี)  

ใหม่สุด ! แนะนาํ...เพือนทีดีในการดาํเนินชีวติ! “ ฮอ๊กเก็ตนามู ” ตน้ไมช้นิดนีเจริญเติบโตใน

ป่าลึกบนภูเขาทีปราศจากมลภาวะและระดบัสูงเหนือนาํทะเล 50-800 เมตร เมลด็ของพนัธ์ุฮ๊

อกเก็ตนี...ชาวเกาหลรุ่ีนใหม่นิยมนาํมารับประทานเพือช่วยดูแลตบัใหส้ะอาดแขง็แรง 

ป้องกนัโรคตบัแขง็ไม่ถูกทาํลายจากการดืมแอลกอฮอล ์ กาแฟ บุหรี สารตกคา้งจากอาหาร

และยา  พาท่านขึนภูเขานมัซาน Namsan – ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมือง

หลวงและอสิระถ่ายรูปคู่หอคอย N Tower เป็น 1 ใน 17 หอคอยเมืองทีสูง

ทีสุดในโลก  สูงถงึ 480 เมตรเหนือระดบันาํทะเล ณ เขานมัซานใจกลางเมือง

หลวง สถานทีละครหนงัเกาหลีหรือหนงัไทยสไตลเ์กาหลีมาถ่ายทาํกนั 

(ความเชือ: เตรียมแม่กุญแจลกูกุญแจเพือไปลอ็คกุญแจคู่รัก ณ Love Rock 

Cable  ซีงเชือกนัวา่ ถา้ใครขึนมาคลอ้งกญุแจและโยนลูกกุญแจทิ งไป คู่รัก คู่

ครอบครัว คู่เพือน คู่พีนอ้ง คู่มิตรนนัจะมีความรักทียงัยนืหรือไม่มีใครมาพรากจากกนัได)้  (ค่าบัตรลิฟท์ขึนสู่จุดชมววิบน

หอคอย  ไม่รวมไว้ในค่าทัวร์)  

พาท่านเดินยอ้นเวลากลบัไปยงับริเวณทีตงัของบา้นชนชนัยางบางของเกาหลีในราชวงศ์โซซอน และยงัเป็นเขตพิเศษทีทาง

เทศบาลกรุงโซลอนุรักษไ์ว ้ โดยเราจะเรียกวา่ “ พูชอน ฮนันก Bucheon Hanok Village “   

ย่านทีบา้นสไตลฮ์นันกต่างๆ ของลกูหลานชาวยางบางอาศยัอยู่ หรือ ผูอ้นุรักษนิ์ยม หรือ 

เศรษฐีรุ่นใหม่ทีชอบกลนิอายความเก่าแก่  ใกลก้นัยงัเป็นย่านสามฟ้า (ภูเขา นาํ และคน) 

เราจะไดค้วามรู้สีกถึงกลินอายของความกลมกลืนระหวา่งตะวนัตกและตะวนัออกผ่าน

ร้านอาหาร ร้านคาเฟ่ ร้านแกลลอรี ร้านแอนติก ร้านงานศิลป์  ร้านCreative รวมทงัศูนย์

วฒันธรรมแฝงตวัอยู่ โดยมกัดดัแปลงอาคารเก่าฮนันกใหมี้ความสมยัใหม่โดยกลมกลืน

ระหวา่งความเป็นฮนันกและโมเดริน   

เทียง เมนูโอซมัหรือหมูปลาหมึกบาร์บีคิวหมกัซอสพริกเกาหลี ซึงคนต่างประเทศนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออกหวานเผด็ 

บ่าย ก่อนอาํลาเกาหลี  แวะซือของฝากติดไมติ้ดมือทีศูนยร์วมของพืนเมือง (ละลายเงินวอน)  สาหร่าย ขนมต่างๆ  ช็อกโกแลต๊หิน  

ซีเรียลชอ็กโก  กระดูกมา้เจจูโด  ผลิตภณัฑข์องใบและรากฝอยของโสม ในรูปขนมโสม ชาโสม เครืองสําอางโสม เป็นตน้  

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

เย็น ขึนอยูก่บัวนัและเวลาทีเดินทาง  เหินฟ้ากลบักรุงเทพฯ  

(อาหารชุดกล่อง หรือ ชุดเสริฟ Light Box และเครืองดืมบนเครือง ยกเวน้ Jeju Air)  
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คํา เดินทางถงึสนามบินสุวรรณภูมิ 

     

** รายการนีเป็นเพียงข้อเสนอทีต้องได้รับการยืนยันจากผู้จัดอีกครังหนึง   

ผู้จัดขอสงวนสิทธิในเรืองเทียวบิน ราคา และรายการอาจมีการเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม  โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *** 

 

สุดว้าว! เทียว กิน ช้อป ครบสูตร จดัเตม็ธนัวาคมถึงมีนาคม2016 

U R Beautiful เกาหลี 5 วนั เริมตน้ 21,900 บาท 

ราคานีเป็นราคาสําหรับนักท่องเทียวชาวไทยหรือผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน  

กําหนดการเดินทางเดือน ธันวาคม 2015   พักห้องเดียว+เพิม 4,900 บาท ค่าทัวร์ต่อท่าน 

   23,900   23,900 25,900 

คืนอาทิตย์ คืนจันทร์ คืนอังคาร คืนพุธ คืนพฤหัส คืนศุกร์ คืนเสาร์ วันพิเศษ 

   02-06   12-16 03-07 

   09-13   19-23 04-08 

   16-20   26-30  

   23-27     

26,900 28,900 29,900 29,900 28,900    

วันหยุด วันหยุด วันหยุด วันหยุด วันหยุด    

27-31 28-01 ม.ค. 29-02 ม.ค. 30-03 ม.ค. 31-04 ม.ค.    

ราคานีเป็นราคาสําหรับนักท่องเทียวชาวไทยหรือผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน 

กําหนดการเดินทางเดือน 01-07 มกราคม 2016   พักห้องเดียว+เพิม 4,900 บาท ค่าทัวร์ต่อท่าน 

   23,900   23,900 24,900 

คืนอาทิตย์ คืนจันทร์ คืนอังคาร คืนพุธ คืนพฤหัส คืนศุกร์ คืนเสาร์ วันพิเศษ 

   06-10   02-06 01-05 

ราคานีเป็นราคาสําหรับนักท่องเทียวชาวไทยหรือผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน  

กําหนดการเดินทางเดือน 08-31 มกราคม 2016   พักห้องเดียว+เพิม 4,900 บาท ค่าทัวร์ต่อท่าน 

   21,900   21,900  

คืนอาทิตย์ คืนจันทร์ คืนอังคาร คืนพุธ คืนพฤหัส คืนศุกร์ คืนเสาร์ วันพิเศษ 

   13-17   09-13  

   20-24   16-20  
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   27-31   23-27  

      30-03 ก.พ.  

ราคานีเป็นราคาสําหรับนักท่องเทียวชาวไทยหรือผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน  

กําหนดการเดินทางเดือน กุมภาพันธ์ 2016   พักห้องเดียว+เพิม 4,900 บาท ค่าทัวร์ต่อท่าน 

   21,900   21,900 23,900 

คืนอาทิตย์ คืนจันทร์ คืนอังคาร คืนพุธ คืนพฤหัส คืนศุกร์ คืนเสาร์ วันพิเศษ 

   03-07   06-10 18-22 

   10-14   13-17 19-23 

   17-21   20-24  

   24-28   27-02 มี.ค.  

ราคานีเป็นราคาสําหรับนักท่องเทียวชาวไทยหรือผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน  

กําหนดการเดินทางเดือน มีนาคม 2016   พักห้องเดียว+เพิม 4,900 บาท ค่าทัวร์ต่อท่าน 

   21,900   21,900  

คืนอาทิตย์ คืนจันทร์ คืนอังคาร คืนพุธ คืนพฤหัส คืนศุกร์ คืนเสาร์ วันพิเศษ 

   02-06   05-09  

   09-13   12-16  

   16-20   19-23  

   23-27   26-30  

   30-03 เม.ย.     

อัตราค่าบริการรวม  ตามรายการ:  ค่าตวัเครืองบินชนัประหยดั กรุงเทพฯ – โซล  – กรุงเทพฯ  ไปกลบัแบบหมู่คณะ ( ตามวนัเวลาทีระบุ

ในตวัเครืองบิน )  พร้อมทีพกั  3  คืน (หอ้งละ  2-3  ท่าน) + อาหารเชา้ กลางวนั และเยน็หรือคาํ + บตัรเขา้ชมสถานที + ค่ารถนาํเทียว + 

ค่าผูน้าํทวัร์หรือไกดจ์ากเกาหลี อาํนวยความสะดวก + ค่านาํหนกักระเป๋าไม่เกิน 20 กก. (ไม่เกินท่านละ 1-2 ชิ น และถือขึนเครืองไดอ้ีก 

5-7 กก. ตามขนาดทีกาํหนดของสายการบิน)  เฉพาะเจจูแอร์  ค่านาํหนักกระเป๋าไม่เกิน 15 กก. (ซึงอาจมีการปรับเปลียน โดยยึด

นโยบายสายการบินเป็นหลัก) (ไม่เกินท่านละ 1 ชิ น และถือขึนเครืองไดอ้ีก 10 กก. ตามขนาดทีกาํหนดของสายการบิน) +  ประกนั

อุบติัเหตุตามกรมธรรม ์(ขนัตาํวงเงินประกนั 1 ลา้นบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อายุ 75-85 ความคุม้ครองเหลือ 50% 

อายุตาํกวา่ 1 ปี หรือ อายุเกิน 85 ปีไม่คุม้ครอง ไม่คุม้ครองโรคประจาํตวัหรือการถูกฆาตกรรมหรือถูกทาํร้ายร่างกาย) 

โรงแรมทีพักทีระบุในรายการทัวร์ จะยงัไม่คอนเฟิร์ม % ซึงโรงแรมทีพกั อาจมีการเปลียนแปลง โดยจะใชอ้ยู่ในระดบัเดียวกนั ปกติ

ผูจ้ดัจะแจง้ใหท้ราบก่อนการเดินทางอย่างนอ้ยประมาณ  -  วนั พร้อมทงัใบนดัหมายเตรียมตวัการเดินทาง 

รูปแบบห้องพักของโรงแรมจะแตกต่างกัน  และอาจมีสไตล์การตกแต่งทุกห้องไม่เหมือนกัน ห้องพกัเดียว (Single) ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ  3 ท่าน  (Triple Room หรือ  Family Room) ห้องพกัอาจจะไม่ติดกนั บางเมืองห้องจะเป็นแบบ
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พืนเมือง (Ondol)  บางเมือง หอ้งมีขนาดกะทดัรัด ไม่มีอ่างอาบนาํ บางเมือง หอ้งกวา้ง มีสิงอาํนวยความสะดวกครบ   ช่วงการจดังาน

ประชุมนานาชาติ (Trade Fair, Convention) เป็นผลใหร้าคาโรงแรมสูงขึนมากและหอ้งพกัในเมืองเตม็  ผูจ้ดัขอสงวนสิทธิในการจดัที

พกันอกเมืองตามความเหมาะสม 

เมนูอาหาร  อาจมีการเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ขึนอยู่กบัสถานการณ์   เช่น เวลาออกหรือเวลาถึงของเทียวบินแต่ละสายการ

บิน  การจราจรบนทอ้งถนน  วนัเวลาเปิดปิดของร้านอาหาร  หรือดว้ยสาเหตุต่างๆ    ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงหรือปรับปรุง   

ราคาค่าบริการไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอาทิ อาหารและเครืองดืมทีสั งเพิม โทรศพัท์ โทรสาร มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่าทาํหนงัสือ

เดินทาง ค่าซกัรีด  ค่าทิปคนขับรถและไกด์วันละ 5000 วอน หัวหน้าทัวร์วันละ 50 บาท (ตลอดการเทียว 5 วนั ให้ท่านเตรียมเงินเกาหลี  

20,000 วอน + เงินไทย 250 บาทต่อท่าน  )  ค่าสัมภาระทีเกินชิ นหรือนาํหนกัเกินสายการบินกาํหนด (ปกติไม่เกินท่านละ 20 กก. / 1-2 

ชิ น และถือขึนเครืองไดอ้ีก 5-7 กก. ตามขนาดทีกาํหนดของสายการบิน) เฉพาะเจจูแอร์  ค่านาํหนกักระเป๋าไม่เกิน 15 กก. (ซึงอาจมีการ

ปรับเปลียน โดยยึดนโยบายสายการบินเป็นหลัก) (ไม่เกินท่านละ 1 ชิ น และถือขึนเครืองไดอ้ีก 10 กก. ตามขนาดทีกาํหนดของสายการ

บิน)  ค่าวซ่ีาพาสปอร์ตต่างดา้วหรือต่างชาติ  ค่าภาษีการบริการ  3%  ภาษีมูลค่าเพิม  7%    

เนืองจากการเดินทางนันเต็มไปด้วยความเสียง และความรับผิดชอบของทางสายการบินทีมีต่อผูโ้ดยสารนนัมีจาํกดั ดงันนัจึงแนะนาํให้

ซือประกันภัยการเดินทางเพิมเติม ซึงมีความคุม้ครองการเปลียนแปลงแผนการเดินทางและยกเลิกการเดินทาง ล่าช้า เสียหายและสูญ

หายอนัเกิดกบักระเป๋าเดินทางและสิงของอืน และซือประกันสุขภาพเพิมเติม  โดยจะซือความคุม้ครองเพิมเติมจากบริษทัประกนัภยัที

ท่านรู้จกั ซึงไม่จาํเป็นว่าตอ้งเป็นบริษทัเดียวกันกับประกนัภยัทีทางผู ้จดัจดัให้   เพือความมนัใจได้ว่าหากเกิดเหตุเจ็บป่วยจะมี

ความสามารถในการจ่ายค่ารักษาได ้เนืองจากหากเกิดเหตุดงักล่าวขึนในต่างประเทศ เช่น ประเทศเกาหลีใต ้จะมีค่าใชจ่้ายทีสูงมาก  

หากท่านตอ้งซือบตัรโดยสารภายในประเทศเพือไปและกลบักรุงเทพฯ   กรุณาเลือกซือบัตรโดยสารภายในประเทศประเภททีสามารถ

เลือนวันและเวลาในการเดินทางได้      ทงันีเพือป้องกนัปัญหาเทียวบินล่าชา้หรือการเปลยีนแปลงเวลาของเทียวบินหรือการ

เปลียนแปลงวนัเดินทาง 

กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าชา้ของเทียวบิน การยกเลิกเทียวบิน มีการยุบเทียวบินรวมกนั ตารางการการ

เดินทางมีการเปลียนแปลง เนืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย ์หรือ

เหตุผลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้ )  โปรดเขา้ใจและรับทราบวา่  ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ได ้ในทุก

กรณี 

เงือนไขในการจอง  มัดจําท่านละ 5,  บาทต่อท่าน หรือ ช่วงเทศกาล High Season หรือเทียวบินเหมาลํา  มัดจําท่านละ 10,  บาท

ต่อท่าน  โดยปกติจะต้องดําเนินการโอนเงินภายใน 1-2 วันนับจากวันทีทําการจองและส่งใบเรียกเก็บเงิน และชาํระส่วนทีเหลือก่อนวนั

เดินทางอย่างนอ้ย 25 วนัก่อนเดินทาง หรือ 35 วนัล่วงหน้าในช่วงเทศกาล High Season (เทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือน

เมษายน วนัแรงงาน วนัฉตัรมงคล  วนัหยุดสําคญัทางศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือนธนัวาคม)  หากไม่ชําระมัดจําตามกําหนด 

ขออนุญาตตัดทีนังให้ลูกค้าท่านอืนทีรออยู่   การชาํระไม่ครบ ทางผูจ้ดัถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงือนไข หรือเช็คธนาคาร

ถูกระงบัการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดใด ผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทางและขอสงวนสิทธิในการคืนเงินตามเงือนไขการ

ยกเลิก 
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**** เมือตกลงชาํระเงินไม่วา่ทงัหมดหรือบางส่วน ทางผูจ้ดัจะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเงือนไขและขอ้ตกลงต่างๆ ทีไดร้ะบุไวท้งัหมดนี

แลว้ **** 

ในการสํารองทีนังและการใส่ชือในระบบสํารองทีนัง ผู้ เดินทางต้องส่งสําเนาของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ทีชัดเจน หรือ ส่ง

รายละเอียดทีสายการบินต้องการ (ภาษาอังกฤษ) เช่น คํานําหน้าชือ ชือและนามสกุล วนัเดือนปีเกิด เลขทีพาสปอตร์ วันหมดอายุ ( โดย

เซ็นต์ชือและเขียนยืนยันรับรองเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทางผู้จัด )  หากไม่มีการส่งข้อมูลทังหมดในพาสปอร์ตเป็นลายลักษณ์

อักษรให้ทางผู้จัด และเกิดการออกชือนามสกุลในตัวหรือบัตรโดยสารผิดพลาด อาจมีผลให้ผู้โดยสายจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใหม่

ทีจะเกิดขึนทังหมด และสายการบินไม่มีระบบเสียค่าใช้จ่ายเพือแก้ไขตัวสะกดคํานําหน้าชือ / ชือ / นามสกุล หรือ การเปลียนชือผู้

เดินทาง 

ในกรณีทีเกิดเหตุใดๆ จนทาํให้คณะทัวร์ไม่สามารถออกเดินทางได้   เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลิกการเดินทางกะทนัหนั ทางสายการบิน

เรียกทีนงัคืนดว้ยเหตุผลของสายการบิน ฯลฯ ทางผูจ้ดัจะพยายามหาโปรแกรมอืนในราคาและช่วงเวลาใกลเ้คียงกนัทดแทน ขอใหลู้กคา้

ตระหนกัดีวา่เหตุการณ์ดงักล่าวถือเป็นเหตุสุดวสิัยและเชือมนัวา่ผูจ้ดัไดพ้ยายามอย่างสุดความสามารถ  โดยลูกคา้จะไม่ยกเหตุขอ้นีมา

เป็นขอ้เรียกร้องใดๆ กบัผูจ้ดั  หากลูกคา้ประสงครั์บเงินคืน ทางผูจ้ดัยินดีคืนเงิน  การคืนเงินทุกกรณี  ผูมี้ชือในเอกสารการจอง จะตอ้ง

แฟกซ์ อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนทีทาํการของผูจ้ดัอย่างใดอย่างหนึงเพือทาํเรืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดย

แนบหนงัสือมอบอาํนาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ  และหน้าสมุดบญัชีธนาคารที

ตอ้งการใหน้าํเงินเขา้ใหค้รบถว้น  

การยกเลิกการจอง   

1. การยกเลิกการจองนนั จะตอ้งแฟ็กซ์หรืออีเมลแ์จง้ยกเลิกการจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย  30 วนัทาํการก่อนการเดินทางหรือก่อนหน้า

นนั   

 โดยจะยึดเงินมดัจาํ 5,000 บาท  ยกเว้นช่วงเทศกาล High Season (เทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วนั

แรงงาน วนัฉตัรมงคล  วนัหยุดสําคญัทางศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือนธนัวาคม)  จะยึดเงินมดัจาํ 10,000 บาท      

2)  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-24 วนั - เก็บค่าใชจ่้าย 10,000   ยกเว้นช่วงเทศกาล High Season  12,000 - 18,000 บาท   

3)  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-23 วนั - เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทวัร์   ยกเว้นช่วงเทศกาล High Season  เก็บค่าบริการทงัหมด 

100%   

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

(การเดินทางทีต้องซือขาดแบบมีเงือนไขกับทางสายการบิน  หรือเทียวบินเหมาลํา Charter Flight  หรือ Extra Flight กับสายการบิน 

หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  รวมทังการการันตีค่าห้องพัก การการันตีแพ็กเกจททัวร์ จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือ

ค่าบริการทังหมดไม่ว่ากรณีใดใด) โดยเฉพาะช่วงเทศกาล High Season หรือ ฤดูกาลท่องเทียวของเกาหลี    

ข้อมูลสําหรับผู้เดินทาง    

1. คนไทยถือหนงัสือเดินทางประเทศไทย ไม่ตอ้งยืนขอวซ่ีาก่อนออกเดินทาง  

2. เตรียมหนงัสือเดินทางมีอายุมากกวา่ 6 เดือน ณ วนัเดินทาง (ตอ้งมีหนา้วา่งสําหรับประทบัตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม) เพือยืน ณ ด่าน

ตรวจคนเขา้เมือง   เนืองจากเคาเตอร์สายการบินหรือด่านตรวจคนเขา้เมืองอาจปฏิเสธการเดินทางของท่าน 
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3. ค่าวซ่ีาสําหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว  กรุณาเตรียมเอกสารคือ  (1) พาสปอร์ต (2) ใบประจาํตวัคนต่างดา้ว (3) ใบสําคญัถินทีอยู ่(4) สําเนา

ทะเบียนบา้น(ถา้มี) (5)รูปถ่ายสี 2 นิวท่านละ1รูป   

ผูจ้ดัจะเป็นผูด้าํเนินการยืนวซ่ีาใหท่้าน โดยท่านจ่ายค่าบริการต่างหาก (สําหรับหนงัสือเดินทางต่างดา้วผูเ้ป็นเจา้ของหนงัสือเดินทาง

จะตอ้งทาํเรืองแจง้ เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืนวซ่ีา) สิทธิการออกวซ่ีาขึนอยู่กบัสถานทูตเท่านนั 

4. ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชือ นามสกุล คาํนาํหนา้ชือ เลขทีหนงัสือเดินทาง และอืนๆ เพือ

ใชใ้นการจองตวัเครืองบิน ในกรณีทีมิไดส่้งหนา้สําเนาหนงัสือเดินทาง (พร้อมทงัหนา้เปลียนชือนามสกุล ถา้มี) ใหก้บัทางผูจ้ดั  

 

ข้อตกลงและเงือนไขการเดินทางท่องเทียวกับเรา 

 จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ทีประสงคจ์ะไปท่องเทียวตามรายการของทวัร์ทุกวนัเท่านนั  หากท่านไม่สามารถร่วมทวัร์ทุกวนั แค่สมคัรมาร่วม

ทวัร์เพียงเพือการใชต้วัเครืองบินและทีพกัในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏวา่ท่านไม่รวมทวัร์ในบางวนั ทางบริษัทจะคิด

ค่าดําเนินการในการแยกท่องเทียวเอง 300 USD  (ก่อนซือทวัร์ จะตอ้งแจง้ความประสงคที์เป็นจริง เพือทางผูจ้ดัจะไดคิ้ดค่าบริการที

เหมาะสม) 

หมายเหตุ หากการไปพบเพือนหรือญาติหรือไปติดต่อธุรกิจหรือท่องเทียวอิสระ ทาํหลงัจากทีรายการเสร็จสิ นในแต่ละวนัแลว้ ไม่

เป็นเหตุทีทางผูจ้ดั จะตดัการใหบ้ริการท่านแต่อย่างใด  

 ขอสงวนสิทธิในการขายหรือไม่ขายใหแ้ก่ท่านทีตอ้งใชร้ถเขน็ หรือ มีโรคประจาํตวับางอย่าง หรือ ทอ้งอ่อนหรือทอ้งแก่มาก หรือ มี

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

ความปลอดภยัและเพือสร้างความสุขแก่คณะผูเ้ดินทาง)   

 ขอสงวนสิทธิไม่รับท่านผูเ้ดินทางทีมีความประสงค์จะลกัลอบเขา้ประเทศเกาหลีใตเ้พือไปทาํงาน หรือเพือการอืนใดอนัมิใช่การ

ท่องเทียว  

 การเปลียนแปลงรายการท่องเทียวในทุกการเดินทางอาจเกิดการเปลียนแปลง  ดงันี รายการท่องเทียว เมนูอาหาร โรงแรมทีพกั 

รถทวัร์ในแต่ละวนัทีไดจ้ดัเตรียมไว ้(ทงัช่วงนําเสนอ ช่วงสรุป และช่วงเดินทางจริง) ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงหรือ

ปรับปรุง  โดยพยายามทีจะตามรายการสรุปใหต้รงมากทีสุด หรือในระดบั หรือในคุณภาพทีใกลก้นัมากทีสุด 

 ขอสงวนสิทธิปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายทีเกิดกบัชีวติ ร่างกาย การเจบ็ป่วย การถูกทาํร้าย ความตาย อุบติัเหตุต่างๆ  สูญหาย

ในทรัพยสิ์นหรืออย่างอืน การนดัหยุดงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวติั  และอืนๆ ทีเกิดขึนทางตรงหรือทางออ้ม  

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทนหรือหน่วยงานทีเกียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปลียนแปลง การบริการจากสายการบิน ( ความ

สูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ของเทียวบิน การยกเลิกเทียวบิน มีการยุบเทียวบินรวมกนั ตารางการการเดินทางมีการ

เปลียนแปลง เนืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แลว้ว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผล

ทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้  โดยจะปฏิบติัตามเงือนไขและขอ้จาํกดัความรับผิดชอบของแต่ละสายการบิน )  บริษทัขนส่ง  รถ

โดยสาร  เรือบริการ หรือ หน่วยงานทีใหบ้ริการ  ทีจะส่งผลทาํใหเ้สียเวลาหรือยกเลิกรายการท่องเทียวทวัร์บางรายการหรือทงัหมด  

ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่วา่ในกรณีใดๆ ทงัสิ น ทงัค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใช้จ่ายที
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บริษทัจ่ายไปแลว้ เป็นตน้   ขอใหท้ราบวา่  ผูจ้ดัจะดาํเนินโดยสุดความสามารถทีจะประสานงานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้ แต่

จะไม่คืนเงิน  

 มคัคุเทศก์ พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้าํสัญญาใดๆ ทงัสินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจ

ของผูจ้ดักาํกบัเท่านนั     

 ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี เนืองจากเป็นการชาํระค่าทวัร์ในลกัษณะเหมาจ่ายกบัตวัแทน

ต่างๆ เช่น ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระทาํทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี 

เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง การถูกปฏิเสธในกรณีอืนๆ   ไม่รับประทานอาหารบางมือ ไม่เทียวบางรายการ เป็นตน้ 

 ขอความร่วมมือในเรืองความประพฤติของคนเดินทางหากผูจ้ดัหรือตวัแทนของประเทศทีท่านไดเ้ดินทางมา เดินทางไปสู่ หรือเดิน

ทางผ่าน  เห็นวา่ผูโ้ดยสารประพฤติตนทีอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อผูเ้ดินทางอืนๆ หรือทรัพยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบติัหน้าทีของ

เจา้หนา้ที (ตวัแทน) หรือไม่ปฏิบติัตามคาํชีแจงของเจา้หนา้ที (ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามทีเห็นสมควรเพือป้องกนัไม่ให้

ความประพฤติดงักล่าวดาํเนินต่อไป ซึงรวมไปถึงการยบัยงั และปฏิเสธใหบ้ริการ 

 การชอ้ปปิงการเลือกซือของนกัท่องเทียว เป็นส่วนหนึงของการท่องเทียว โดยเฉพาะการท่องเทียวประเทศเกาหลีใต ้ซึงเป็นแหล่งช้

อปปิงทีคนไทยชืนชอบ   โปรแกรมทวัร์อาจจะมีการรายการพาไปชอ้ปปิงยงัสถานทีต่างๆ โดยการเลอืกซือของทุกอยา่งเป็นเรืองการ

ตดัสินใจส่วนตวัเสมอ  และ ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบทุกการซือของท่าน 

 กระเป๋าลูกคา้ตอ้งยอมรับในความเสียงของกระเป๋าทุกใบของตวัเอง (ท่านสามารถเลือกซือประกนัเพิม เกียวกบัสัมภาระกระเป๋า 

เพราะสายการบินมีกาํหนดการจาํกดัความรับผิดชอบต่อสมัภาระ)  ทางทวัร์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าชา้ อุบติัเหตุ 

ทีเกิดจากกรณีใดๆ ทงัสิน  ซึงลูกคา้ตอ้งเขา้ใจวา่ โดยปกติทุกฝ่าย เช่น คนขบัรถ  มคัคุเทศก์ หรือ หวัหน้าทวัร์  ถึงแมจ้ะพยายามใน

การดูแลและระวงัเรืองสัมภาระกระเป๋าเดินทางลูกคา้ 

ผู้ ร่วมเดินทางตกลงปฏิบติัตามข้อกาํหนดและเงือนไขการเดินทางนีทุกประการ 

และในกรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคาํตัดสินของผู้ จัดเป็นทีสินสุด 


