
 

 
 

Korea JaJang เกาหล ี5 วนั 3 คนื  
เก๋ไก๋ไม่ซํ้าใคร !!  เท่ียวเมืองอินชอนไฮเทคผสมความน่ารัก บา้นเกิดของแฝดสาม

ตระกลูซง 

วนัเดินทาง 5 วนั 3 คืน (พกั 1 คืน ที่เมืองอินชอน + พกั 2 คืน ที่กรุงโซล) ระดบั 3 ดาวเกาหลี 

รถโคช้ บริการดว้ยรถซ่ึงมีขนาดของรถจะเป็นไปตามจาํนวนของผูโ้ดยสารปกติ 25 หรือ 30 หรือ 40 หรือ 

45 ที่นัง่  ฟรี ! นํ้ าแร่ด่ืมบนรถวนัละ 1 ขวด 

อาหาร อาหารเชา้@โรงแรม 3 ม้ือ อาหารกลางวนัและคํ่า@หอ้งอาหารทอ้งถ่ิน 7 ม้ือ  

มคัคุเทศก ์ ชาํนาญเสน้ทางเกาหลีโดยตรง ขอบคุณท่ีมาของภาพดีดีจากการท่องเท่ียวเกาหลี  

www.visitkorea.co.kr 

เที่ยวบิน ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงเที่ยวบินและตารางการบินของสายการบินตามที่ไดอ้นุมติั 

 

วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

20.00 น. พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผูโ้ดยสารระหว่างประเทศขาออก ประตู 2-3 เคาน์เตอร์ D 

โดยสายการบิน Jin Air เจา้หนา้ท่ีคอยให้การตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนข้ึนเคร่ือง 

**หมายเหตุ 

หากท่านตอ้งซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศเพ่ือไปและกลบักรุงเทพฯ    กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ี

สามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได้  ทั้ งน้ีเพ่ือป้องกันปัญหาเท่ียวบินล่าช้าหรือการเปล่ียนแปลงเวลาของเท่ียวบินหรือการ

เปล่ียนแปลงวนัเดินทาง กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าชา้ของเท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยุบ

เท่ียวบินรวมกนั ตารางการการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แลว้ว่า อยูน่อกเหนือความควบคุม 

หรือเหตุผลเชิงพาณิชย ์หรือเหตุผลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้ )  โปรดเขา้ใจและรับทราบว่า  ผูจ้ดัจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถ

คืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี 

 

 

 



 

วนัที่ 2 ท่าอากาศยานอินชอน – ชมเมืองอินชอน – ถนนธนาคาร 3 แห่ง ของเกาหลีในอดีต – บันไดแห่งราชวงศ์ชิง 

และญี่ปุ่น – พพิธิภณัฑ์จาจงัเมียน – ชุมชนไชน่าทาวน์ เพยีงแห่งเดียวของเกาหลี –  

สวนซายุ – สวนสาธารณะวอมิลโด  

เหินฟ้าสู่ประเทศเกาหลีใต ้โดยสายการบิน  JIN AIR (LJ) 

บางสายการบินอาจมีชุดกล่องสแน็คบลอ็กให้ผูโ้ดยสารบนเคร่ืองบิน และยงัมีบริการ Air Cafeจาํหน่าย  

อาหาร เคร่ืองด่ืม และขนมคบเค้ียว ท่ีชาวเกาหลีนิยมกนั (เวลาท่ีเกาหลีใตเ้ร็วกว่าไทย 2 ชัว่โมง/ เวลาบิน

ประมาณ 5-6 ช.ม.)  

เชา้ เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินชอน หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ รถโคช้นาํท่าน

ขา้มสะพาน Incheon Bridge เป็นสะพานท่ีเช่ือมระหว่าง

สนามบินนานาชาติอินชอนกับเขตเมืองใหม่ซองโด มี

ความยาว 21.38 กิโลเมตรเป็นสะพานท่ียาวท่ีสุดใน

เกาหลี สร้างเสร็จเม่ือเดือนตุลาคม 2009 เป็นหน่ึงใน

สะพานท่ีติดอันดับ Top Ten ส่ิงมหัศจรรย์ทาง

สถาปัตยกรรมของโลก (ใชเ้วลาเดินทางเขา้เมืองอินชอน

ประมาณ 1 ชัว่โมง) 

 นาํท่านเดินออกกาํลงักาย ยอ้นอดีตของเมืองอินชอนกลบัไปในช่วงท่ีคาบสมุทรเกาหลีเปิดประเทศทาง

การคา้กบัต่างประเทศ ช่วงปี ค.ศ. 1883  เราจะไดเ้ป็นสมัผสักบัสถาปัตยกรรมผา่นตึกรูปแบบทรงต่างๆ ซ่ึง

ปัจจุบนัอาคารเหล่าน้ีไดถู้กใชเ้ป็นพิพิธภณัฑ์และหอแสดงต่างๆ เช่น อาคารท่ีทาํการเขต (ในอดีตเป็น

อาคารกงสุลของประเทศญ่ีปุ่ น) เขตถนนธนาคาร 3 แห่งของเกาหลีในอดีต คือ Japan Jeil Bank Branch, 

Japan 18th Bank Branch และ Japan 58th Bank Branch  ปัจจุบนัเป็นอาคาร Open Port Museum, Open 

Port Modern Architecture Museum,  Jung-gu Restaurant Business Association  เดินผ่านบันไดแห่ง

ราชวงศ์ชิงและญี่ปุ่น คือบนัไดแบ่งเขตแดนระหว่างชาวจีนและชาวญ่ีปุ่ นช่วงปลายศตวรรษท่ี 19  ในย่าน

ไชน่าทาวน์และเขตกงสุลของประเทศญ่ีปุ่ น โดยแต่ละดา้นซ้ายขวาของบนัไดจะถูกแบ่งชดัเจนเป็นสไตล์

จีนและญ่ีปุ่ น และไปเยือนพพิธิภณัฑ์จาจงัเมียน หรือบะหม่ีหนา้ดาํ ซ่ึงไดรั้บความนิยมในเกาหลีและเกือบ

ทุกร้านอาหารจีนในเกาหลี เราได ้รับความรู้ และประวติัความเป็นมาของอาหารชนิดน้ีว่าทาํไมอาหารจีน

แท้ๆ  ถึงไดก้ลายมาเป็นเมนูยอดฮิตสาํหรับคนเกาหลีทุกเพศทุกวยั หากใครเป็นคอละครซ่ีร่ียเ์กาหลี จะเห็น

ว่า เมนูน้ียงัเป็นหน่ึงในเมนูประจาํตวัของนางเอกเกาหลีอีกดว้ย (รองจากตอ็กบกกี ขา้วเหนียวตม้ซอสแดง)  

ปกติทาํจากเส้นโซเมียนหรือโซเมนท่ีทาํจากแป้งสาลีและไข่ มาทาํเส้นบะหม่ีร้อน จาจงัเมียนน้ีเป็นบะหม่ี

แห้งคลุกดว้ยซอสดาํหวานทาํจากเตา้เจ้ียวดาํมีลกัษณะขน้ และในวนั Black Day ซ่ึงเป็นวนัท่ี 14 เมษายน

ทุกปี จะเป็นวนัท่ีคนโสดไม่ไดรั้บขนมใดๆ (ช็อคโกแลตหรือลูกอม) on Valentine 's Day (Feb 14) หรือ 

White Day (14 มีนาคม) เพราะว่าสีดาํของซอสนั้นถือเป็น"ตรงขา้ม" สีแดงสญัลกัษณ์ของความรัก 



 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ลิม้ลองบะหมี่หน้าดําจาจงัเมียน ในยา่นไชน่าทาวน์ ถ่ินกาํเนิด

อาหารเมนูน้ีในเกาหลี 

บ่าย นาํท่านสู่ ย่านชุมชนไชน่าทาวน์ เพียงแห่งเดียวของเกาหลี มีอายุกว่า 100 ปี ท่ียงัคงรักษาขนบธรรมเนียม 

และวิถีชีวิตของชาวจีนไวเ้ป็นอยา่งดี ยงัเป็นถ่ินกาํเนิดของจาจงัเมียน ท่ีเรียกไดว้่าเป็นหน่ึงในอาหารประจาํ 

ชาติของเกาหลีใต ้ซ่ึงไดรั้บความนิยมในเกาหลีและเกือบทุกร้านอาหารจีนในเกาหลี ส่ิงก่อสร้างต่างๆ จะ

เป็นแบบจีนผสมกบัเกาหลี ซ่ึงผสมผสานกนัไดอ้ย่างลงตวั และยงัมี

ขนมปัง คุกก้ี ของจีน ท่ีข้ึนช่ืออีกด้วย ไม่ไกลกันนักท่านสามารถ

เยี่ยมชม สวนซายุหรือสวนอิสระภาพ ถือเป็นสวนสไตล์ยุโรปแห่ง

แรกของเกาหลี ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงช่ือมาหลายคร้ัง กว่าจะถึงทุก

วนัน้ี ช่ือเดิม มีช่ือว่า มนักุก พาร์ค หรือ สวนของทุกชนชาติ มีทั้ง 

ชาวอเมริกนั, ชาวองักฤษ และชาวจีนท่ีอา- ศยัอยู่ในบริเวณอินชอน 

ร่วมกนัสร้างข้ึนมาในปลายสมยัราชวงศโ์ชซอน เป็นสถานท่ีตั้งของอนุ- เสาวรีย ์นายพล

แมกซ์อาเธอร์ นายทหารอเมริกนัท่ีนาํกองทพัของทหารสหประชาชาติ  ยกพลข้ึนบกท่ี

เมืองอินชอนในปี ค.ศ. 1950 เพ่ือช่วยเกาหลีใตร้บกบัเกาหลีเหนือในสงครามเกาหลี 

ระหว่างปี ค.ศ. 1950-1953  มีสวนสัตว์ขนาดเล็ก หรือสวรรค์ขนาดย่อม ของนกกว่า 10 

ชนิด เช่น นกยูง นกพิราบ และเป็นสถานท่ีให้เด็ก ๆ  ไดเ้รียนรู้ธรรมชาติอีกดว้ย และ

สามารถชมวิวเมืองท่าเรือ ทิวทศัน์ของเมืองทะเลไดอี้กดว้ย 

 จากนั้นนาํท่านสู่ วอมิโด พาร์ค ตั้งอยู่ในเมืองอินชอน ในช่วงสมยัสงครามเกาหลี สถานท่ีแห่งน้ีไดถู้กใช้

เป็นเขตพ้ืนท่ีปิดสําหรับใช้ในทางทหาร จึงทาํให้มีความเป็นป่าท่ีเขียวชอุ่มและพืชพรรณไม้สมบูรณ์   

ปัจจุบนัทางเมืองอินชอนไดเ้ปิดเป็นสถานตากอากาศของชาวเมืองและผูค้นทัว่ไปมาใชบ้ริการ และจาํลอง

อาคารของราชวงศ์ตั้งแต่สมยัยุคโชซอน ท่ีเปิดให้ท่านเดินเขา้ไปชมไดทุ้กหลงั และหากเราเดินข้ึนไปยงั

ดา้นบนของสวนสาธารณะแห่งน้ี จะเป็นท่ีตั้งของ Wolmido Observatory หอชมวิววอมิลโด และ Wolmi 

Café ร้านกาแฟท่ีอยูบ่นหอชมวิว ท่านจะไดเ้ห็นวิวทิวทศัน์รอบๆ ของทะเลตะวนัตกและสะพานอินชอน 

พร้อมกบันัง่จิบกาแฟ (ค่าเคร่ืองด่ืมต่างๆ ไม่รวมในค่าทวัร์) 

เย็น นาํท่านเดินทางสู่ เกาะวอมิโด สถานท่ีพกัผอ่นริมทะเลและท่ีนดัพบของหนุ่มสาวชาวเกาหลี ไดช่ื้อว่าเป็น  

"Street of Culture "   มีทั้งร้านอาหาร ร้านคาเฟ่ ร้านขายของ

เล่น  จุดเ ดินเล่นกินลมชมวิวริมทะเ ลสุดแสนโร แมติก 

เพลิดเพลินกบัการให้อาหารนกทะเล (ยามเชา้ถึงบ่าย) อีกดว้ย  

ยงัมีสวนสนุกและเคร่ืองเล่นนานาชนิดท่ีพร้อมจะมอบความ

บนัเทิงให้แก่ผูม้าเยือนไดป้ลดปล่อยความเป็นวยัเด็กออกมา

อยา่งเตม็ท่ีในยามเยน็ถึงคํ่า 

 



 

คํา่ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร เมนูบาร์บีควิไฟหรือบลูโกกิ เป็นอาหารดั้งเดิม

ของคาบสมุทรเกาหลี ก่อนเมนูคาลบี โดยนาํเน้ือหมูสไลด์หมกัซอสคนัจงัและ

เคร่ืองปรุงรสต่าง ๆ  มานาํมาปรุงจะมีรสออกหวานนุ่ม   

 นําท่านเข้าสู่ที่พกัในเมืองอินชอน โรงแรม Incheon (3 ดาวเกาหล)ี หรือเทียบเท่า  

วนัที่ 3 เมืองอินชอน – เมืองพเิศษซงโด – บ้านของแฝดสามตระกูลซง – Incheon Bridge – NC Cube Canal 

Walk – ประตูสายรุ้ง – หมู่บ้านเทพนิยาย – ท่าเรือโยนัน – กรุงโซล – ภูเขานัมซาน – แม่น้ําฮัน – ตืน่ตา

ตืน่ใจกับน้ําพุสายรุ้งที่สะพานบันโพ 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นาํท่านชม เมืองพิเศษซงโด เป็นเขตการคา้เศรษฐกิจเสรี เมืองแห่งความไฮเทคสําหรับผูอ้ยู่อาศยั การทาํ

ธุรกิจ การศึกษา โรงพยาบาล สนามกอล์ฟ และสวนสาธารณะขนาดใหญ่ 100 ไร่ อีกทั้งเป็นมิตรกบัส่ิง –

แวดลอ้มมากท่ีสุด และบ้านของแฝดสามตระกูลซง โดยออกแบบภายใตแ้นวคิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืน  โดย

เนน้การเช่ือมต่อพ้ืนท่ีใกลเ้คียงเพ่ือการเขา้ถึงในการขนส่ง การออกแบบประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานใน

อาคาร การออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีประสิทธิภาพ พ้ืนท่ีโล่งและท่ีอยูอ่าศยัท่ีคาํนึงถึงความปลอดภยั

และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และส่ิงมีชีวิตทุกชนิด จากนั้นนาํท่านสู่ จุดชมววิสะพานอินชอน ดว้ยทุนสร้าง

ถึง หกหม่ืนกว่าลา้นบาท  เปิดใชเ้ม่ือเดือนตุลาคม 2552  เป็นสะพานขา้มทะเลท่ีมีความยาวท่ีสุดของเกาหลี 

เป็นมุมท่ีสามารถมองเห็นรูปทรงท่ีคดเค้ียวเหนือผืนนํ้าของสะพานอินชอนท่ีทอดยาวกว่า 21.38 กิโลเมตร 

ความลํ้าหนา้ทางดา้นวิศวกรรม จะสังเกตเห็นสะพานแห่งน้ีมีการเช่ือมต่อกนัถึงสามสะพานในหน่ึงเดียว  

คือ สะพานขึง สะพานเช่ือม และทางยกระดบั บริเวณกลางสะพานจะเป็นสะพานขึงท่ียาวท่ีสุดแห่งหน่ึง

ของโลก โดยทอดยาวกว่า 800 เมตร การสร้างสะพานแห่งน้ีเป็นไปดว้ยความยากลาํบาก เน่ืองจากตอ้ง

เผชิญกบัคล่ืนลมของทะเลตะวนัตก สามารถรองรับแผ่นดินไหวไดถึ้ง 

7 ริกเตอร์ และป้องกนัคล่ืนทะเล 72  เมตรต่อวินาที จากนั้นให้ท่าน 

เดินเล่นย่านซงโด Central Park เซ็ลทรัลปาร์ค  ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจ

ของเมืองซองโด  มีพ้ืนท่ีกว่า 400,000 ตารางเมตร โดยแบ่งออกเป็น  5 

เกาะจําลอง ตั้ งอยู่ริมนํ้ า เป็นจุดข้ึนลงของ  Water 

Taxi  (ค่าแทก็ซ่ี ไม่รวมในค่าทวัร์) และจดับริเวณโดยรอบให้เป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ 

สวนประติมากรรมรูปป้ัน สวนจาํลอง และทางจกัรยาน จากนั้นให้ท่าน ถ่ายรูปหน้าอาคาร 

Tri-Bowl อาคารแห่งน้ีเกิดจากความคิดในเร่ืองสัญลกัษณ์ของเมืองอินชอน คือทอ้งฟ้า 



 

หมายถึง สนามบิน  ทะเล หมายถึง ท่าเรือ  และท่ีดิน หมายถึง พ้ืนท่ีการขนส่งทางบก ถูกสร้างข้ึนเพ่ือรําลึก

ถึง การจดังาน The Global Fair & Festival Incheon ในปี 2009 อาคารถูกใชเ้ป็นห้องสาํหรับจดันิทรรศการ 

ห้องอเนกประสงค ์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน พเิศษ !! หมูทงคสัสึจิม้จุ่มชีสยืด ไปล้ิมลองชุดของ

ทอดท่ีเดก็แฝดสามทานกนัอยา่งอร่อย บริการท่านละ 1 เซ็ต 

บ่าย ให้ท่านแวะชมวิว จิบชายามบ่ายท่ี NC 

Cube Canal Walk (ไม่รวมค่าใช้จ่าย

เคร่ืองด่ืม) แหล่งเดินเล่นช้อปป้ิงสไตล์

ยุโรปท่ีมีความยาว 740 เมตร โดยจัดแต่ง

พ้ืนท่ีให้มีความสวยงามทางสถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่นและมีวฒันธรรมแบบไดนามิก ประกอบดว้ยอาคารส่ี

ฤดู ใบไมผ้ลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไมร่้วง และฤดูหนาว มีร้านสินคา้ แฟชัน่ ร้านอาหาร ร้านคาเฟ่มากมาย จากนั้น

แวะถ่ายภาพท่ี ประตูสายรุ้ง มีช่ือเรียกในภาษาเกาหลี “ Hongyemun Gate “  สร้างข้ึนโดยชาวญ่ีปุ่ นท่ีอาศยั

อยูแ่ถบท่าเรือเปิดเพ่ือรอรับการขยายตวัของชาวแถบชานเมืองอพยพ จากนั้นให้อิสระท่านยอ้นวยัเด็กท่ี 

หมู่บ้านเทพนิยาย หรือ "ดงฮวามาอึล" เป็นโครงการปรับสภาพแวดลอ้มท่ีอยูอ่าศยัให้มีความน่าอยู่มากข้ึน 

โดยให้นกัจิตกรรมช่วยกนัเสกบา้นแสนธรรมดาให้กลายเป็นหมูบา้นเทพนิยาย นกัจิตกรรมช่วยกนั

วาดภาพท่ีมีสีสนัสดใสตามฝาผนงั กาํแพง ซุ้มประตูและตรอกซอยตลอดทางเดิน โดยมีหลากหลาย

ทีมสุดคลาสสิคให้ท่านไดถ้่ายรูปคู่กบัตวัการ์ตูนในเทพนิยาย จากนั้นนาํท่านเดินชม ท่าเรือโยนัน 

เป็นสถานีข้ึนลงเรือผูโ้ดยสารสาํหรับผูอ้ยูอ่าศยัและนกัท่องเท่ียวเพ่ือเดินทางไปยงัเกาะทางดา้นทิศ

ทะเลตะวนัตกของเมืองอินชอน เช่น  Chakyak Island, Tokjok Island, Mui Island, Yonghung 

Island เป็นตน้  บริเวณใกลก้นัยงัเป็นท่ีตั้งของตลาดสดซีฟู้ ด  มีจาํหน่ายของทะเลสดๆ 

เป็นๆ มีร้านปลาดิบมากมายหลายร้านให้ท่านไดล้ิ้มลองรสชาติ และเป็นจุดพกัผ่อนเดินเล่นริมทะเลอีก

แห่งของเมืองอินชอน ก่อนจะนาํท่านเดินทางสู่กรุงโซล 

เย็น รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน เมนูเปิบพสิดาร-ไก่ตุ๋นโสม 

อาหารวงัในสมยัก่อน เช่ือกนัว่าบาํรุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตวั ใน

หมอ้ดินร้อน  เป็นเมนูอาหารวงัตั้งแต่สมยัราชวงศโ์ซซอน 

คํา่ จากนั้น พาท่านข้ึน ภูเขานัมซาน ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงและ อิสระถ่ายรูปคู่หอคอย N 

Tower เป็น 1 ใน 17 หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลก  สูงถึง 480 เมตรเหนือระดบันํ้ าทะเล ณ ภูเขานมัซาน 

ใจกลางเมืองหลวง สถานท่ีละครหนงัเกาหลีหรือหนงัไทยสไตล์เกาหลีมาถ่ายทาํกนั (ความ

เช่ือ: เตรียมแม่กุญแจลูกกุญแจเพ่ือไปล็อคกุญแจคู่รัก ณ Love Rock Cable  ซ่ีงเช่ือกนัว่า ถา้

ใครข้ึนมาคลอ้งกุญแจและโยนลูกกุญแจท้ิงไป คู่รัก คู่ครอบครัว คู่เพ่ือน คู่พ่ีน้อง คู่มิตรนั้น

จะมีความรักท่ีย ัง่ยืนหรือไม่มีใครมาพรากจากกนัได)้  (ค่าบตัรลิฟทข้ึ์นสู่จุดชมวิวบนหอคอย  

ไม่รวมไวใ้นค่าทวัร์) จากนั้นไปยงับริเวณริมแม่นํ้ าฮนั ซ่ึงเสมอเหมือนเส้นชีวิตของคนกรุง



 

โซล เป็นแม่นํ้าท่ียาวเป็นอนัดบั 4 ของประเทศ ยาวถึง 514 กม. โดยไหลผา่นใจกลางเมืองหลวง  รอบๆ ฝ่ัง

แม่นํ้ ามกัเป็นแหล่งท่ีพกัอาศยัของเหล่านกท่ีอพยพมาจากเมืองหนาว  และต่ืนตาต่ืนใจกับนํ้ าพุสายรุ้งท่ี

สะพานบนัโพ สะพาน 2 ชั้น ท่ียิงสายนํ้าพุท่ียาวท่ีสุด โดยฉีดนํ้าได ้190 ตนัภายในเวลาเพียง 1 นาที  พร้อม

กบัการไฟ LED ท่ีถูกยิงออกมาเป็นแสงสีต่างๆ มากถึง 200 เฉดสี  ท่ีจะยิงลูกเล่นออกมาต่างๆกนั ตลอด

ทางกว่า 570 เมตรของตวัสะพาน (ทางการกรุงโซลจะจดัแสดงเป็นรอบๆ ในระหว่างวนัถึงคํ่าคืน  อาจงด

การแสดงโชวน์ํ้าพุในกรณีท่ีสภาพอากาศไม่เอ้ืออาํนวย)   

นําท่านเข้าสู่ที่พักในกรุงโซลโรงแรม  Rich Diamond, Karak Tourist, Co.Op City  (3 ดาวเกาหลี) หรือ

เทียบเท่า 

วนัที่ 4  Seoul City Tour – สวนสนุกล็อตเต้เวลิด์ – พพิธิภณัฑ์พืน้บ้านเกาหล ี   

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นาํท่านเยี่ยมชม ศูนย์โสมเกาหลี พาท่านรู้จกัและเขา้ใจสมุนไพรโสมเกาหลี

หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร  เพราะเกาหลีใตเ้ป็นประเทศท่ีมีการผลิตโสม

เกาหลีท่ีมีคุณภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลก  ซ่ึงใครใครท่ีไดม้าเท่ียวก็จะช่ืน

ชอบหาซ้ือเป็นของฝากเพราะราคาท่ีถูกว่าเมืองไทยและคุณประโยชน์

นานปัการ จากนั้นนําท่านชอ้ปป้ิงท่ี ศูนย์เคร่ืองสําอางเวชสําอาง  ให้ท่าน

เลือกซ้ือเคร่ืองสําอางหลากยี่ห้อคุณภาพท่ีผูห้ญิงชาวเกาหลีทั้งสาวทั้งไม่สาวแลว้ให้ความสําคญักบัเร่ือง

ผิวหน้าค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะในกลุ่มบาํรุงผิวพ้ืนฐาน Skin Care และเคร่ืองสําอางผสมสมุนไพร ศูนย์

เวชสาํอางเคร่ืองสาํอาง จากนั้นอิสระชอ้ปป้ิงท่ี ดิวตร้ีฟรี เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง ณ  ห้างปลอดภาษีล๊อต

เต้หรือชินเซเก ให้ท่านได้เลือกซ้ือสินค้าแบรนด์เนมนํา เข้าจาก

ต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิด รวมทั้งสินค้าแบรนด์เกาหลี

ยอดนิยมท่ีชาวเกาหลี ชาวจีน และชาวญ่ีปุ่ น นิยมมาเลือกซ้ือหากนั

มากมาย จากนั้นแวะถ่ายภาพกนับริเวณ คลองชองเกชอน ท่ีถูกขดุข้ึน

เป็นคร้ังแรกเม่ือราว 600 ปีก่อนในสมัยของกษัตริย์ YEONGJO 

กษตัริยอ์งคท่ี์ 21 แห่งราชวงศ์โชซอน เป็นสัญลกัษณ์ของการผสมกลมกลืนกนัอย่างลงตวัของธรรมชาติ 

ศิลปวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ และใกล้กันยงัเป็นท่ีตั้งของคงัฮวา

พลาซ่า จุดเท่ียวสุดชิลของชาวเมือง 

เที่ยง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน ใน เมนูหมูย่าง คาลบี 

อาหารพ้ืนเมืองเกาหลีท่ีเล่ืองช่ือและรู้จกักนัดีทัว่โลก มีรสชาติออกหวาน 

นุ่มและกลมกล่อม นาํเน้ือหมูสต็กย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม และตดัเป็น

ช้ินพอคาํ ห่อทานกบัผกักาดเขียวแบบเม่ียงคาํไทย 

บ่าย หลงัอาหารกลางวนั นําท่านชม และเลือกซ้ือสมุนไพรท่ีคอเหลา้คอเบียร์ต้องการท่ี ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู  

“ฮ๊อกเก็ตนามู” คือตน้ไมช้นิดหน่ึง ท่ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะและระดบัสูงเหนือ



 

นํ้ าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพนัธ์ุฮ๊อกเก็ตน้ี ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนาํมารับประทานเพ่ือ

ช่วยดูแลตบัให้สะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็งไม่ถูกทาํลายจากการด่ืมแอลกอฮอล์ กาแฟ 

บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหารและยา 

 จากนั้นนาํท่านเยี่ยมชม พระราชวังถ็อกซูคุง ซ่ึงมีส่ิงก่อสร้างท่ีน่าชมเป็นอนัมาก เช่น 

ประตูหลกัแทฮนัมุน พระท่ีนัง่ชุงวาจอนและทอ้งพระโรง และซกโชจอน อนัเป็นส่ิงก่อสร้างแบบตะวนัตก

แห่งเดียวในบรรดาพระราชวงัต่างๆ ในเกาหลี จากนั้นพาท่าน เดินเลาะถนนเลียบกําแพงหินสีนํ้ าตาลเทา

สวยงาม (Stone wall Street) ขา้งพระราชวงั  ท่ีข้ึนช่ือเร่ืองความสวยงามและโรแมนติกสายหน่ึง

ในกรุงโซล  สองขา้งทางของถนนแห่งน้ีจะเรียงรายไปดว้ยตน้กิง

โกะ (แปะก๊วย) ท่ีปลูกไว้เลียบไปกับความโค้งของเส้นถนน 

จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปป้ิงบริเวณ ตลาดเมียงดอง ถูกขนาน

นามว่า " ถนนแฟชัน่ของเกาหลี " แหล่งรวมความฮิปใหม่ ไม่ตก

เทรนด์ มีห้างบูทีคหลากยี่ห้อตั้งแต่แบรนด์เนมต่างชาติถึงเกาหลี ร้าน

เส้ือผา้มีสไตล์ห้องเล็กๆ  ร้าน Creative Lifestyle  ร้านรองเทา้ ร้านทาํผม 

ร้านเคร่ืองประดบั ร้านเคร่ืองสาํอาง  ร้านกาแฟ ร้านไอศกรีม ร้านขนม 

คํา่ อิสระมือ้คํา่ โดยแจกคูปองอาหารชุดทานในภายสวนสนุกล็อตเต้เวลิด์เพือ่ความคุ้มค่า! 

 พาท่านปล่อยความแก่ และเติมเตม็ความสุขของท่านท่ี สวนสนุกล็อตเต้เวลิด์ สวนสนุกในร่มท่ีใหญ่ท่ีสุด

ในเกาหลี ดว้ยบตัร Magic Pass Ticket ซ่ึงท่านสามารถเลือกเล่นเคร่ืองเล่นไดไ้ม่จาํกดัรอบ ท่ีดินแดนแห่ง

ความสนุกหฤหรรษ์และไฮเทคเต็มรูปแบบ สนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นหลากชนิดทั้งในร่มและกลางแจ้ง 

โซนเอ็ดเวนเจอร์กบัการผจญภยัต่างๆ   หรือจะขา้มสะพานไปยงัเกาะมหัศจรรย ์Magic Island ท่ีเต็มไป

ดว้ยเกาะแห่งการคน้หา ตั้งอยูใ่จกลางทะเลสาบ หรือจะนัง่รถรางไฟฟ้าชมความงามของสวนสนุกทั้งหมด  

ห้ามพลาด ! เขา้สู่โลกเทพนิยาย  Lotty's Kidstoria ไม่มีท่ีไหนในเกาหลี ท่ีคุณจะไดย้อ้นวยักลบัไปสัมผสั

และถ่ายรูปความอลงัการของส่ิงมหศัจรรยท่ี์อยูต่รงหนา้ของคุณ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พืน้บ้านเกาหลี Lotte 

World Folk Museum จดัแสดงเร่ืองราวประวติัความเป็นมา วิถีชีวิต ศิลปวฒันธรรม ของชนชาติเกาหลี  

ของชนชาติเกาหลีตั้งแต่ยคุหินมาสู่ยคุสมยั ทั้งแพค็แจ กายาซิลลา และคูรยอยคุราชวงศโ์ครยอ  แต่ละยคุจะ

จดัแสดงไวใ้นแต่ละห้อง มรดกโลกในประเทศเกาหลีท่ีสาํคญั พระราชวงัเคียงบก  รวมทั้งตลาดพ้ืนเมืองท่ี

มีชีวิตจริงให้คุณไดส้มัผสัการจบัจ่ายซ้ือของ ร้านทานขนม ร้านทานอาหาร ร้านขายของท่ีระลึกไวบ้ริการ

อีกด้วย อิสระชม "ภาพวาดลวงตาสามมิติ"  

โดยท่ านจะได้สนุก สนานกับ การถ่ าย รู ป

แอค็ชัน่ท่าทางต่างๆ  

กบัภาพแนวมิติท่ีเกิดจากความคิดสร้างสรรค์

และจินตนาการของการสร้างภาพ  โดยใช้

เทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติท่ีรวมทฤษฎีทาง



 

วิทยาศาสตร์และการซ้อนภาพโดยกระตุน้ความเคล่ือนไหวของภาพให้มีมิติเหมือนจริงโดยให้ผูช้มเขา้ไป

มีส่วนร่วมถ่ายภาพ เม่ือผา่นเขา้ไปในภาพนั้นๆ  ภาพทุกภาพจะออกมาดูประหน่ึงเหมือนจริงในเหตุการณ์ 

นําท่านเข้าสู่ที่พกัในกรุงโซลโรงแรม  Rich Diamond, Karak Tourist, Co.Op City  (3 ดาวเกาหลี) หรือ

เทียบเท่า 

วนัที่ 5  กรุงโซล – ท่าอากาศยานนานาชาตอิินชอน – กรุงเทพฯ   

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารโรงแรม 

หลงัอาหารเชา้ นาํท่านเดินทางสู่ ศูนย์น้ํามันสนเข็มแดง Red Pine  ซ่ึงผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศ

เกาหลี เป็นงานนวตักรรมวิจยัช้ินใหม่ล่าสุดของเกาหลี เพ่ือช่วยผูท่ี้มีปัญหาเร่ืองไขมนัอุดตนัในเส้นเลือด 

คลอเรสเตอรอลในเลือดสูง ไขขอ้เส่ือม หรือ การไหลหมุนเวียนของเลือด  เป็นตน้ กว่าจะมาทาํเป็นนํ้ ามนั 

สนสกัดได้ 1 แคปซูล ตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 2.7 ก.ก.  แนะนาํให้ทุกท่านเลือกซ้ือเป็นของฝาก

สุขภาพเพ่ือตวัท่านเองและคนท่ีท่านรักหรือคนท่ีท่านเคารพ  เพราะเป็นสารอาหารธรรมชาติ ท่ีวิจยัจาก

โรงพยาบาลชั้นนาํในเกาหลีแลว้ว่า ไม่มีผลขา้งเคียง 

จากนั้นนําท่านอิสระชม TRICK ART MUSEUM  

ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะแนวใหม่ "ภาพวาดลวงตา

สามมิติ"  โดยท่านจะไดส้นุกสนานกบัการถ่ายรูปแอ็คชัน่

ท่ า ท า ง ต่ า ง ๆ  กับ ภ าพ แ น ว มิติ ท่ี เ กิด จ า ก คว า ม คิ ด

สร้างสรรค์และจินตนาการของการสร้างภาพโดยใช้

เ ท ค นิ ค พิ เ ศ ษ จ า ก ภ า พ ส า ม มิ ติ ท่ี ร ว ม ท ฤ ษ ฎี ท า ง

วิ ท ย าศาสตร์ แล ะก าร ซ้ อ นภาพ โ ดย ก ร ะตุ้นคว า ม

เคล่ือนไหวของภาพให้มีมิติเหมือนจริงโดยให้ผูช้มเขา้ไปมีส่วนร่วมถ่ายภาพ เม่ือผ่านเขา้ไปในภาพนั้นๆ  

ภาพทุกภาพจะออกมาดูประหน่ึง เหมือนจริงในเหตุการณ์   จนท่านจะอุทานว่ามนัเหมือนจริงมากจนแทบ

จะแยกไม่ออกเลยว่าอนัไหนภาพวาดและของจริง "ICE MUSEUM" เมืองนํ้ าแข็งท่ีไม่ใช่แค่นํ้ าแข็ง

ธรรมดา แต่ตระการตาจนคุณอาจจะลืมหนาวไปเลยก็ ได ้ ลองนึกถึงความรู้สึกเม่ือคุณก้าวเขา้ไปในเมืองท่ี

ทุกอย่างทาํจากนํ้ าแข็งภายใต ้อุณหภูมิลบ 4 องศา ภายในมีกิจ- กรรมหลากหลายให้คุณไดส้ัมผสั และ

ผลงานศิลปะอ่ืนท่ีทาํจากนํ้ าแข็งอีกกว่า 50  ช้ิน  เช็คอินโรงแรมนํ้ าแข็ง และผลงานศิลปะอ่ืนท่ีทาํจาก

นํ้ าแข็งอีกกวํ่า 50  ช้ิน  ถนนคาร์นิวัล ซ่ึงจดัข้ึนในหลายประเทศ ทัว่โลก ท่ีนบัถือศาสนาคริสต์ นิกาย

โรมนัคาทอลิก โดยเฉพาะงานคาร์นิวลัท่ีมีช่ือเสียงของโลก  ท่ีเมืองริโอ เดอ จาเนโร ของประเทศบราซิล   

สัญลกัษณ์ของงานคาร์นิวลัท่ีเห็นไดช้ดัเจน คือ การแต่งกายของผูร่้วมเดินขบวนพาเหรดดว้ยชุดแฟนซี

สีสนัฉูดฉาดสวยงาม ผูร่้วมเดินขบวนพาเหรดจะเดินเป็นทีมไปตามทอ้งถนน  และมีผูเ้ฝ้ารอชมตลอดสอง

ขา้งทาง  แถมฟรี!!! Love Museum (ผูท่ี้อายุตํ่ากว่า 20 ปีไม่สามารถเขา้ชมได)้ จากนั้น เที่ยวย่านดังหน้า

มหาวทิยาลัยฮงอิก แหล่งรวมของวยัรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมท่ีกาํลงัศึกษาในระดบัมหาวิทยาลยัและวยัทาํงาน 

อีกทั้งไดช่ื้อว่าเป็นถนนสายศิลปะอีกแห่งหน่ึงของกรุงโซล   



 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน เมนูหม้อไฟชาบูเห็ด 

อาหารพ้ืนเมืองของคาบ -สมุทรเกาหลีตั้งแต่สมยัมองโกเลียบุกคาบสมุทร

เกาหลี คลา้ยสุก้ีหมอ้ไฟ   

บ่าย แวะซ้ือของฝากติดไม้ติดมือที่ศูนย์รวมของพืน้เมือง ละลายเงินวอน  ก่อนอาํลาเกาหลี กบัสินคา้ทอ้งถ่ิน

ต่างๆ สาหร่าย ขนมต่างๆ  ชอ็คโกแลตหิน  ซีเรียลชอ็คโก  กระดูกมา้เจจูโด  ผลิตภณัฑข์องใบและรากฝอย

ของโสม ในรูปขนมโสม ชาโสม เคร่ืองสาํอางโสม เป็นตน้  หมอนสุขภาพ  กิมจิ  เป็บโปโร้ (ป๊อกก้ีเกาหลี) 

ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) ตุ๊กตา Dung  เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  เป็นตน้ ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ท่าอากาศยาน

นานาชาตอิินชอน 

เย็น ข้ึนอยู่กบัวนัและเวลาท่ีเดินทาง  เหินฟ้ากลบักรุงเทพฯ บางสายการบินอาจมีชุดกล่องสแน็คบล็อกให้

ผูโ้ดยสารบนเคร่ืองบิน และยงัมีบริการ Air Cafe จาํหน่าย  อาหาร เคร่ืองด่ืม และขนมคบเค้ียว ท่ีชาวเกาหลี

นิยมกนั 

ดึก เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

** รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากผูจ้ดัอีกคร้ังหน่ึง ผูจ้ดัขอสงวนสิทธิในเร่ืองเท่ียวบิน ราคา และ

รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบลว่งหนา้ **  

 

ข้อมูลสําหรับผู้เดินทาง 

1. คนไทยถือหนงัสือเดินทางประเทศไทย ไม่ตอ้งยื่นขอวีซ่าก่อนออกเดินทาง  

2. เตรียมหนงัสือเดินทางมีอายมุากกว่า 6 เดือน ณ วนัเดินทาง (ตอ้งมีหน้าว่างสําหรับประทบัตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม) เพ่ือ

ยื่น ณ ด่านตรวจคนเขา้เมือง   เน่ืองจากเคานทเ์ตอร์สายการบินหรือด่านตรวจคนเขา้เมืองอาจปฏิเสธการเดินทางของท่าน 

3. ค่าวีซ่าสาํหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ (1) พาสปอร์ต (2) ใบประจาํตวัคนต่างดา้ว (3) ใบสําคญัถ่ินท่ีอยู ่

(4) สาํเนาทะเบียนบา้น (ถา้มี) (5)รูปถ่ายสี 2 น้ิวท่านละ1รูป   

 ผู้จัดจะเป็นผู้ดาํเนินการย่ืนวีซ่าให้ท่าน โดยท่านจ่ายค่าบริการต่างหาก (สําหรับหนังสือเดินทางต่างด้าวผู้เป็นเจ้าของ

หนังสือเดินทางจะต้องทาํเร่ืองแจ้ง เข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะย่ืนวีซ่า) สิทธ์ิการออกวีซ่าขึน้อยู่กับสถานทูตเท่าน้ัน 

4. ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํนาํหนา้ช่ือ เลขท่ีหนงัสือเดินทาง 

และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีมิไดส่้งหนา้สาํเนาหนงัสือเดินทาง (พร้อมทั้งหนา้เปล่ียนช่ือนามสกุล ถา้มี)  

ให้กบัทางผูจ้ดั 

 

จาํนวนวนั ราคาเร่ิม (บาท) เดินทาง สายการบิน กรุ๊ปคณะ ปกติ 

5 วัน 13,988 ก.ค. – ก.ย. 2016 Budget Airlines 20-30 ท่านต่อคณะ 



 

 

 

 

• เดินทางขั้นตํ่าปกติ  20-30  ท่านผูใ้หญ่ (ท่ีนัง่จาํกดั จองและจ่ายก่อนไดสิ้ทธิก่อน จองหลงั อาจตอ้งเพ่ิมค่าตัว๋)  

• หากตํ่ากว่ากาํหนด และ  ผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะชาํระค่าบริการเพ่ิมเพ่ือให้คณะเดินทางได ้ทางเรายนิดีท่ีจะ

ประสานงานในการเดินทางตามความประสงค ์

• ราคาน้ีเป็นราคาสาํหรับนกัท่องเท่ียวชาวไทยหรือผูถื้อหนงัสือเดินทางไทยเท่านั้น (นกัท่องเท่ียวต่างประเทศ โปรดเชค็) 

• ** ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปล่ียนราคาเพ่ิม หากมีการปรับข้ึนของภาษีนํ้ามนัหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน คิดอตัรา ณ 

วนัท่ี  04/05/16** 

• ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม ตลอดจนการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและ

ตารางบินสายการบิน 

ในกรณีทีไม่ใช้ตัว๋กรุ๊ปแต่ต้องการจอยทัวร์ หรือ ซ้ือจอยตัว๋กรุ๊ปราคาพเิศษ โปรดโทรเช็ค 

หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั  ชาํระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บ  

( หากท่ีนัง่ในวนัท่ีตอ้งการ “ ว่างและยืนยนั “ ) 

เด็ก 2-7 ปี :  ห้องพกั = ผู้ใหญ่ 2 + เด็ก 1 ไม่มีเตยีง |  เด็ก 8-12 ปี  เตยีงเสริมหรือห้องครอบครัว 

ทารก หมายถึง ผูโ้ดยสารท่ีมีอายตุํ่ากว่า 24 เดือน ณ วนัท่ีเดินทางไปและวนัเดินทางกลบั กรุณาติดต่อเพ่ือขอราคาพิเศษ 

เดก็ทารกสามารถเดินทางโดยนัง่บนหนา้ตกัของผูใ้หญ่  โดยอนุญาตให้เดก็ทารกหน่ึงคนต่อผูใ้หญ่สองคนเท่านั้น และห้ามมิ

ให้นาํรถเขน็เดก็ หรือท่ีนัง่สาํหรับเดก็ข้ึนบนเคร่ืองบิน จาํนวนเดก็ทารกต่อเท่ียวบินถูกจาํกดัไวเ้พ่ือความปลอดภยั และสาย

การบินสามารถปฏิเสธการนาํเดก็ทารกเดินทางไปกบัท่าน  ส่วนผูจ้ดั เราคาํนึงถึงความปลอดภยัและเพ่ือสร้างความสุขแก่

คณะผูเ้ดินทาง 

ผูทุ้พลภาพ/มีปัญหาดา้นสุขภาพหรืออยูใ่นภาวะเจ็บป่วย ขอให้แจง้ผูจ้ดัก่อนซ้ือทวัร์ เพ่ือเชค็กบัทางสายการบินและผู้

ให้บริการ  เพราะอาจไม่อนุญาตให้ใชอุ้ปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ ข้ึนเคร่ืองบินได ้  เข่นนํ้ายา เขม็ฉีดยา เคร่ืองใชแ้บตเตอร่ี หรือ 

เคร่ืองหายใจ  

สตรีมีครรภ ์ขอให้แจง้ผูจ้ดัก่อนซ้ือทวัร์  เพ่ือเชค็กบัทางสายการบินและผูใ้ห้บริการ   โดยทัว่ไป 

-อายคุรรภไ์ม่ถึง 27 สปัดาห์ : ตอ้งลงนามยินยอมในเอกสารจาํกดัขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน เม่ือทาํการเชค็อิน

เพ่ือแสดงความยินยอมไม่ทาํการเรียกร้องใดๆ ต่อสายการบิน 

-อายคุรรภใ์นช่วงสปัดาห์ท่ี 28 สปัดาห์ ถึง 34 สปัดาห์ : แสดงใบรับรองแพทย ์  ยืนยนัสปัดาห์ท่ีตั้งครรภแ์ละกาํกบัวนัท่ีไม่

เกินสามสิบ (30) วนันบัจากเท่ียวบินขาออกท่ีกาํหนดหรือเท่ียวบินขาเขา้ท่ีกาํหนด  และตอ้งลงนามยินยอมในเอกสารจาํกดั

ขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน  เม่ือทาํการเชค็อินเพ่ือแสดงความยินยอมไม่ทาํการเรียกร้องใดๆ ต่อสายการบิน 

-อายคุรรภต์ั้งแต่สปัดาห์ท่ี 35 ข้ึนไป: สายการบินปฏิเสธการให้บริการ 



 

 

Departure กรกฎาคม 2016 (ท่ีนัง่จาํกดัในแต่ละวนั จองและจ่ายก่อนไดสิ้ทธิก่อน จองหลงั อาจตอ้งเพิม่ค่าตัว๋) 

เช็คอิน วนัออกเดนิทาง วนัเดินทางกลับ 
ราคา/ท่าน

(บาท) 
ห้องเดี่ยว+ หมายเหตุ 

วนัศุกร์ 01 กรกฎาคม 16 05 กรกฎาคม 16 13,988 4,900  

วนัเสาร์ 02 กรกฎาคม 16 06 กรกฎาคม 16 13,988 4,900  

วนัอาทิตย ์ 03 กรกฎาคม 16 07 กรกฎาคม 16 13,988 4,900  

วนัจนัทร์ 04 กรกฎาคม 16 08 กรกฎาคม 16 13,988 4,900  

วนัองัคาร 05 กรกฎาคม 16 09 กรกฎาคม 16 13,988 4,900  

วนัพุธ 06 กรกฎาคม 16 10 กรกฎาคม 16 13,988 4,900  

วนัพฤหสั 07 กรกฎาคม 16 11 กรกฎาคม 16 13,988 4,900  

วนัศุกร์ 08 กรกฎาคม 16 12 กรกฎาคม 16 13,988 4,900  

วนัเสาร์ 09 กรกฎาคม 16 13 กรกฎาคม 16 13,988 4,900  

วนัอาทิตย ์ 10 กรกฎาคม 16 14 กรกฎาคม 16 13,988 4,900  

วนัจนัทร์ 11 กรกฎาคม 16 15 กรกฎาคม 16 13,988 4,900  

วนัองัคาร 12 กรกฎาคม 16 16 กรกฎาคม 16 13,988 4,900  

วนัพุธ 13 กรกฎาคม 16 17 กรกฎาคม 16 13,988 4,900  

วนัพฤหสั 14 กรกฎาคม 16 18 กรกฎาคม 16 13,988 4,900  

วนัศุกร์ 15 กรกฎาคม 16 19 กรกฎาคม 16 15,988 4,900 วนัหยดุ 

วนัเสาร์ 16 กรกฎาคม 16 20 กรกฎาคม 16 15,988 4,900 วนัหยดุ 

วนัอาทิตย ์ 17 กรกฎาคม 16 21 กรกฎาคม 16 13,988 4,900  

วนัจนัทร์ 18 กรกฎาคม 16 22 กรกฎาคม 16 13,988 4,900  

วนัองัคาร 19 กรกฎาคม 16 23 กรกฎาคม 16 13,988 4,900  

 

 

 

 

ปกตผู้ิจดัจะส่งใบนัดหมายเตรียมตวัการเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อยประมาณ  5-7 วนั  

หรือดาวโหลดหน้าเวบ็เพือ่ดูการเตรียมตวัเดินทางทั่วไป 



 

Departure  สิงหาคม 2016 (ท่ีนัง่จาํกดัในแต่ละวนั จองและจ่ายก่อนไดสิ้ทธิก่อน จองหลงั อาจตอ้งเพิม่ค่าตัว๋) 

เช็คอิน วนัออกเดนิทาง วนัเดินทางกลับ 
ราคา/ท่าน

(บาท) 
ห้องเดี่ยว+ หมายเหตุ 

วนัพุธ 24 สิงหาคม 16 28 สิงหาคม 16 13,988 4,900  

วนัพฤหสั 25 สิงหาคม 16 29 สิงหาคม 16 13,988 4,900  

วนัศุกร์ 27 สิงหาคม 16 30 สิงหาคม 16 13,988 4,900  

วนัเสาร์ 27 สิงหาคม 16 31 สิงหาคม 16 13,988 4,900  

วนัอาทิตย ์ 28 สิงหาคม 16 01 กนัยายน 16 13,988 4,900  

วนัจนัทร์ 29 สิงหาคม 16 02 กนัยายน 16 13,988 4,900  

วนัองัคาร 30 สิงหาคม 16 03 กนัยายน 16 13,988 4,900  

วนัพุธ 31 สิงหาคม 16 04 กนัยายน 16 13,988 4,900  

 

Departure  กันยายน 2016 (ท่ีนัง่จาํกดัในแต่ละวนั จองและจ่ายก่อนไดสิ้ทธิก่อน จองหลงั อาจตอ้งเพิม่ค่าตัว๋) 

เช็คอิน วนัออกเดนิทาง วนัเดินทางกลับ 
ราคา/ท่าน

(บาท) 
ห้องเดี่ยว+ หมายเหตุ 

วนัพฤหสั 01 กนัยายน 16 05 กนัยายน 16 14,988 4,900  

วนัศุกร์ 02 กนัยายน 16 06 กนัยายน 16 14,988 4,900  

วนัเสาร์ 03 กนัยายน 16 07 กนัยายน 16 14,988 4,900  

วนัอาทิตย ์ 04 กนัยายน 16 08 กนัยายน 16 14,988 4,900  

วนัจนัทร์ 05 กนัยายน 16 09 กนัยายน 16 14,988 4,900  

วนัองัคาร 06 กนัยายน 16 10 กนัยายน 16 14,988 4,900  

วนัพุธ 07 กนัยายน 16 11 กนัยายน 16 14,988 4,900  

วนัพฤหสั 08 กนัยายน 16 12 กนัยายน 16 14,988 4,900  

วนัอาทิตย ์ 11 กนัยายน 16 15 กนัยายน 16 14,988 4,900  

วนัจนัทร์ 12 กนัยายน 16 16 กนัยายน 16 14,988 4,900  

วนัองัคาร 13 กนัยายน 16 17 กนัยายน 16 15,988 4,900 วนัหยดุเกาหลี 

วนัพุธ 14 กนัยายน 16 18 กนัยายน 16 15,988 4,900 วนัหยดุเกาหลี 

วนัพฤหสั 15 กนัยายน 16 19 กนัยายน 16 15,988 4,900 วนัหยดุเกาหลี 

วนัอาทิตย ์ 18 กนัยายน 16 22 กนัยายน 16 15,988 4,900 วนัหยดุเกาหลี 



 

วนัจนัทร์ 19 กนัยายน 16 23 กนัยายน 16 14,988 4,900  

วนัองัคาร 20 กนัยายน 16 24 กนัยายน 16 14,988 4,900  

วนัพุธ 21 กนัยายน 16 25 กนัยายน 16 14,988 4,900  

วนัพฤหสั 22 กนัยายน 16 26 กนัยายน 16 14,988 4,900  

วนัศุกร์ 23 กนัยายน 16 27 กนัยายน 16 14,988 4,900  

วนัเสาร์ 24 กนัยายน 16 28 กนัยายน 16 14,988 4,900  

วนัอาทิตย ์ 25 กนัยายน 16 29 กนัยายน 16 14,988 4,900  

วนัจนัทร์ 26 กนัยายน 16 30 กนัยายน 16 14,988 4,900  

วนัองัคาร 27 กนัยายน 16 01 ตุลาคม 16 14,988 4,900  

วนัพุธ 28 กนัยายน 16 02 ตุลาคม 16 14,988 4,900  

วนัพฤหสั 29 กนัยายน 16 03 ตุลาคม 16 14,988 4,900  

 

อัตราค่าบริการ

รวม   

ตามรายการ:  ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั กรุงเทพฯ – โซล  – กรุงเทพฯ  ไปกลบัแบบหมู่คณะ ( ตามวนั

เวลาท่ีระบุในตัว๋เคร่ืองบิน )  พร้อมท่ีพกั  3  คืน (ห้องละ  2-3  ท่าน) + อาหารเชา้ กลางวนั และเยน็หรือคํ่า 

+ บตัรเขา้ชมสถานท่ี + ค่ารถนาํเท่ียว + ค่าผูน้าํทวัร์หรือไกดจ์ากเกาหลี อาํนวยความสะดวก + สายการบิน

จาํกดันํ้ าหนกัเพียงท่านละ 15 กก.  (นโยบายสายการบิน ไม่เกินจาํนวน 1-2 ช้ิน) และถือข้ึนเคร่ืองไดอี้ก

ท่านละ 1 ช้ิน 07-10 กก. (ตามขนาดท่ีกาํหนดของสายการบิน ไม่รวมกระเป๋าสะพาย) +  ประกนัอุบติัเหตุ

ตามกรมธรรม์ (ขั้นตํ่าวงเงินประกัน 1 ลา้นบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อายุ 75-85 

ความคุม้ครองเหลือ 50% อายตุํ่ากว่า 1 ปี หรือ อายเุกิน 85 ปีไม่คุม้ครอง ไม่คุม้ครองโรคประจาํตวัหรือการ

ถูกฆาตกรรมหรือถูกทาํร้ายร่างกาย) 

โรงแรมที่พกัที่ระบุในรายการทัวร์ จะยงัไม่คอนเฟิร์ม 100% ซ่ึงโรงแรมท่ีพกั อาจมีการเปล่ียนแปลง โดย

จะใชอ้ยูใ่นระดบัเดียวกนั ปกติผูจ้ดัจะแจง้ให้ทราบก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ยประมาณ  5-7 วนั พร้อมทั้ง

ใบนดัหมายเตรียมตวัการเดินทาง 

รูปแบบห้องพกัของโรงแรมจะแตกต่างกัน  และอาจมีสไตลก์ารตกแต่งทุกห้องไม่เหมือนกนั ห้องพกัเด่ียว 

(Single) ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพกัแบบ  3 ท่าน  (Triple Room หรือ  Family Room) ห้องพกั

อาจจะไม่ติดกนั บางเมืองห้องจะเป็นแบบพ้ืนเมือง (Ondol)  บางเมือง ห้องมีขนาดกะทดัรัด ไม่มีอ่าง

อาบนํ้า บางเมือง ห้องกวา้ง มีส่ิงอาํนวยความสะดวกครบ   ช่วงการจดังานประชุมนานาชาติ (Trade Fair, 

Convention) เป็นผลให้ราคาโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพกัในเมืองเตม็  ผูจ้ดัขอสงวนสิทธิในการจดัท่ีพกั

นอกเมืองตามความเหมาะสม 

เมนูอาหาร  อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ข้ึนอยู่กบัสถานการณ์   เช่น เวลาออกหรือเวลา

ถึงของเท่ียวบินแต่ละสายการบิน  การจารจรบนทอ้งถนน  วนัเวลาเปิดปิดของร้านอาหาร  หรือดว้ยสาเหตุ



 

ต่างๆ    ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง   

ราคาค่าบริการ

ไม่รวม  

 

ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิม โทรศพัท ์โทรสาร มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่าทาํหนงัสือ

เดินทาง ค่าซกัรีด  ค่าทิปคนขับรถและไกด์วนัละ 5,000 วอน หัวหน้าทัวร์วนัละ 50 บาท (ตลอดการเที่ยว 5 

วนั ให้ท่านเตรียมเงนิเกาหลี  20,000 วอน + เงนิไทย 250 บาทต่อท่าน  )  ค่าสมัภาระท่ีเกินช้ินหรือนํ้ าหนกั

เกินสายการบินกาํหนด  ค่าวีซ่าพาสปอร์ตต่างดา้วหรือต่างชาติ   

 ค่าภาษีการบริการ  3%  ภาษีมูลค่าเพ่ิม  7% 

เน่ืองจากการเดินทางนั้นเตม็ไปดว้ยความเส่ียง และความรับผิดชอบของทางสายการบินท่ีมีต่อผูโ้ดยสาร

นั้นมีจํากดั ดงันั้นจึงแนะนาํให้ซ้ือประกันภยัการเดินทางเพ่ิมเติม ซ่ึงมีความคุ้มครองการเปล่ียนแปลง

แผนการเดินทางและยกเลิกการเดินทาง ล่าชา้ เสียหายและสูญหายอนัเกิดกบักระเป๋าเดินทางและส่ิงของ

อ่ืน และซ้ือประกนัสุขภาพเพ่ิมเติม  โดยจะซ้ือความคุม้ครองเพ่ิมเติมจากบริษทัประกนัภยัท่ีท่านรู้จกั ซ่ึง

ไม่จาํเป็นว่าต้องเป็นบริษทัเดียวกนักับประกนัภยัท่ีทางผูจ้ดัจัดให้   เพ่ือความมัน่ใจไดว้่าหากเกิดเหตุ

เจ็บป่วยจะมีความสามารถในการจ่ายค่ารักษาได ้เน่ืองจากหากเกิดเหตุดงักล่าวข้ึนในต่างประเทศ เช่น 

ประเทศเกาหลีใต ้จะมีค่าใชจ่้ายท่ีสูงมาก  

เงือ่นไขในการ

จอง   

 

ขอเก็บเตม็จาํนวน ต่อท่านเพราะเป็นราคาพเิศษนะคะ ** ต้องดําเนินการโอนเงินทันทีภายใน 1-2 วัน นับ

จากที่ทําการจองและได้รับการยืนยันทางวาจา ใบเรียกเก็บเงินจะส่งตามหลัง  หากไม่ชําระมัดจําตาม

กาํหนด ขออนุญาตตัดท่ีน่ังให้ลูกค้าท่านอ่ืนท่ีรออยู่    การชาํระไม่ครบ ทางผูจ้ ัดถือว่าท่านยกเลิกการ

เดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข หรือเชค็ธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดใด ผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจดั

หรือยกเลิกการเดินทางและขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินตามเง่ือนไขการยกเลิก  เม่ือตกลงชาํระเงินไม่ว่า

ทั้งหมดหรือบางส่วน ทางผูจ้ดัจะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวท้ ั้งหมดน้ี

แลว้ 

ในการสํารองที่น่ังและการใส่ช่ือในระบบสํารองที่น่ัง  ผูเ้ดินทางตอ้งส่งสําเนาของหนงัสือเดินทาง ( Passport ) ท่ีชดัเจน หรือ 

ส่งรายละะรายละเอียดท่ีสายการบินต้องการ (ภาษาองักฤษ) เช่น คาํนําหน้าช่ือ ช่ือและนามสกุล วนัเดือนปีเกิด เลขท่ี

พาสปรอต วนัหมดอายุ ( โดยเซ็นต์ช่ือและเขียนยืนยนัรับรองเอกสารเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ทางผูจ้ ัด )  หากไม่มีการส่ง

ขอ้มูลทั้งหมดในพาสปรอตเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ทางผูจ้ดั และเกิดการออกช่ือนามสกุลในตัว๋หรือบตัรโดยสารผิดพลาด 

อาจมีผลให้ผูโ้ดยสายจะตอ้งรับผิดชอบในค่าใชจ่้ายใหม่ท่ีจะเกิดข้ึนทั้งหมด และสายการบินไม่มีระบบเสียค่าใชจ่้ายเพ่ือ

แกไ้ขตวัสะกดคาํนาํหนา้ช่ือ / ช่ือ / นามสกุล หรือ การเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทาง 

หากท่านต้องซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลับกรุงเทพฯ   กรุณาเลือกซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ี

สามารถเล่ือนวันและเวลาการเดินทางได้      ท้ังนีเ้พ่ือป้องกันปัญหาเท่ียวบินล่าช้าหรือการเปล่ียนแปลงเวลาของเท่ียวบินหรือ

การเปล่ียนแปลงวันเดินทาง 

กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าชา้ของเท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยุบเท่ียวบินรวมกัน 

ตารางการการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แลว้ว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือ

เหตุผลเชิงพาณิชย ์หรือเหตุผลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้ )  โปรดเขา้ใจและรับทราบว่า  ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่



 

สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี 

ในกรณีที่เกิดเหตุใดๆ จนทําให้คณะทัวร์ไม่สามารถออกเดินทางได้   เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลิกการเดินทางกะทนัหัน ทาง

สายการบินเรียกท่ีนัง่คืนดว้ยเหตุผลของสายการบิน ฯลฯ ทางผูจ้ดัจะพยายามหาโปรแกรมอ่ืนในราคาและช่วงเวลาใกลเ้คียง

กันทดแทน ขอให้ลูกค้าตระหนักดีว่าเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นเหตุสุดวิสัยและเช่ือมั่นว่าผู ้จัดได้พยายามอย่างสุด

ความสามารถ  โดยลูกคา้จะไม่ยกเหตุขอ้น้ีมาเป็นขอ้เรียกร้องใดๆ กบัผูจ้ดั  หากลูกคา้ประสงครั์บเงินคืน ทางผูจ้ดัยินดีคืนเงิน  

การคนืเงินทุกกรณ ี ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีทาํการของ

ผูจ้ดัอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือทาํเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอาํนาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบ

อาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ  และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการให้นาํเงินเขา้ให้ครบถว้น  

การยกเลิกการ

จอง   

 

การยกเลิกการจองนั้น จะยึดเงินเต็มจํานวน (การเดินทางท่ีต้องซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไขกบัทางสายการ

บิน  เท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight  หรือ Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ  รวมทั้ งการการันตีค่าห้องพกั การการันตีแพ็กเกตททัวร์ จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือ

ค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดใด) 

 

ข้อตกลงและเงือ่นไขการเดินทางท่องเที่ยวกับเรา 

• จดัให้เฉพาะลูกคา้ท่ีประสงค์จะไปท่องเท่ียวตามรายการของทวัร์ทุกวนัเท่านั้น  หากท่านไม่สามารถร่วมทวัร์ทุกวนั แค่

สมคัรมาร่วมทวัร์เพียงเพ่ือการใชต้ัว๋เคร่ืองบินและท่ีพกัในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏว่าท่านไม่รวมทวัร์ใน

บางวนั ทางบริษัทจะคิดค่าดําเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD  (ก่อนซ้ือทวัร์ จะตอ้งแจ้งความประสงค์ท่ีเป็น

จริง เพ่ือทางผูจ้ ัดจะไดคิ้ดค่าบริการท่ีเหมาะสม)   หมายเหตุ หากการไปพบเพ่ือนหรือญาติหรือไปติดต่อธุรกิจหรือ

ท่องเท่ียวอิสระ ทาํหลงัจากท่ีรายการเสร็จส้ินในแต่ละวนัแลว้ ไม่เป็นเหตุท่ีทางผูจ้ดั จะตดัการให้บริการท่านแต่อยา่งใด  

• ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไม่ขายให้แก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ หรือ มีโรคประจาํตวับางอย่าง หรือ ทอ้งอ่อนหรือทอ้งแก่

มาก หรือ มีเด็กอายุ 1-2 ปี หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุสงฆ์ หรือ นกับวช (ก่อนซ้ือทวัร์ จะตอ้งแจ้ง เพ่ือหาขอ้ตกลง

ร่วมกนั เพราะเราคาํนึงถึงความปลอดภยัและเพ่ือสร้างความสุขแก่คณะผูเ้ดินทาง) 

•  ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผูเ้ดินทางท่ีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศเกาหลีใตเ้พ่ือไปทาํงาน หรือเพ่ือการอ่ืนใดอนั

มิใช่การท่องเท่ียว  

• การเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวในทุกการเดินทางอาจเกิดการเปล่ียนแปลง  ดงัน้ี รายการท่องเท่ียว เมนูอาหาร โรงแรม

ท่ีพัก รถทวัร์ในแต่ละวันท่ีได้จัดเตรียมไว้ (ทั้ งช่วงนําเสนอ ช่วงสรุป และช่วงเดินทางจริง) ขอสงวนสิทธ์ิในการ

เปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง  โดยพยายามท่ีจะตามรายการสรุปให้ตรงมากท่ีสุด หรือในระดบั หรือในคุณภาพท่ีใกลก้นัมาก

ท่ีสุด 

• ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายท่ีเกิดกบัชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกทาํร้าย ความตาย อุบติัเหตุต่างๆ  

สูญหายในทรัพยสิ์นหรืออย่างอ่ืน การนดัหยุดงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวติั  และอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนทางตรง

หรือทางออ้ม  



 

• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทนหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการ

บิน ( ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ของเท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยบุเท่ียวบินรวมกนั ตาราง

การการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แลว้ว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือ

เหตุผลเชิงพาณิชย ์หรือเหตุผลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้  โดยจะปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จาํกดัความรับผิดชอบ

ของแต่ละสายการบิน )  บริษทัขนส่ง  รถโดยสาร  เรือบริการ หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ  ท่ีจะส่งผลทาํให้เสียเวลาหรือ

ยกเลิกรายการท่องเท่ียวทวัร์บางรายการหรือทั้งหมด  ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใชจ่้ายท่ีบริษทัจ่ายไปแลว้ เป็นตน้   ขอให้ทราบว่า  ผูจ้ดัจะดาํเนิน

โดยสุดความสามารถท่ีจะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้ แต่จะไม่คืนเงิน  

• มคัคุเทศก์ พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการให้คาํสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดย

ผูมี้อาํนาจของผูจ้ดักาํกบัเท่านั้น     

• ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการชาํระค่าทวัร์ในลกัษณะเหมาจ่าย

กบัตวัแทนต่างๆ เช่น ไม่ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระทาํท่ีส่อไปในทางผิด

กฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ   ไม่รับประทานอาหารบางม้ือ 

ไม่เท่ียวบางรายการ เป็นตน้ 

• ขอความร่วมมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทางหากผูจ้ดัหรือตวัแทนของประเทศท่ีท่านไดเ้ดินทางมา เดินทางไปสู่ 

หรือเดินทางผา่น  เห็นว่าผูโ้ดยสารประพฤติตนท่ีอาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อผูเ้ดินทางอ่ืนๆ หรือทรัพยสิ์น หรือขดัขวางการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) หรือไม่ปฏิบติัตามคาํช้ีแจงของเจ้าหน้าท่ี (ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามท่ี

เห็นสมควรเพ่ือป้องกนัไม่ให้ความประพฤติดงักล่าวดาํเนินต่อไป ซ่ึงรวมไปถึงการยบัย ั้ง และปฏิเสธให้บริการ 

• การชอ้ปป้ิงการเลือกซ้ือของนกัท่องเท่ียว เป็นส่วนหน่ึงของการท่องเท่ียว โดยเฉพาะการท่องเท่ียวประเทศเกาหลีใต ้ซ่ึง

เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีคนไทยช่ืนชอบ   โปรแกรมทวัร์อาจจะมีการรายการพาไปชอ้ปป้ิงยงัสถานท่ีต่างๆ โดยการเลือกซ้ือ

ของทุกอยา่งเป็นเร่ืองการตดัสินใจส่วนตวัเสมอ  และ ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบทุกการซ้ือของท่าน 

• กระเป๋าลูกคา้ตอ้งยอมรับในความเส่ียงของกระเป๋าทุกใบของตวัเอง (ท่านสามารถเลือกซ้ือประกนัเพ่ิม เก่ียวกบัสัมภาระ

กระเป๋า เพราะสายการบินมีกาํหนดการจาํกดัความรับผิดชอบต่อสมัภาระ)  ทางทวัร์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญ

หาย ล่าชา้ อุบติัเหตุ ท่ีเกิดจากกรณีใดๆ ทั้งส้ิน  ซ่ึงลูกคา้ตอ้งเขา้ใจว่า โดยปกติทุกฝ่าย เช่น คนขบัรถ  มคัคุเทศก์ หรือ 

หวัหนา้ทวัร์  ถึงแมจ้ะพยายามในการดูแลและระวงัเร่ืองสมัภาระกระเป๋าเดินทางลูกคา้ 

ผูร่้วมเดินทางตกลงปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขการเดินทางน้ีทุกประการและในกรณีมีขอ้พิพาท ให้ถือคาํตดัสิน

ของผูจ้ดัเป็นท่ีส้ินสุด  
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