
 

Korea ZA #V2 ชวนไปซ่าท่ีเกาหลี 5 วนั คุม้สุด!!! ชวนคุณไป

เกาหลี ฤดูกาลดอกไมผ้ลิบาน อากาศดี 
วนัเดินทาง 5 วนั 3 คืน (พกั 1 คืน @ Gyeonggi….Hotel + พกั 2 คืน @กรุงโซล) ระดบั 3 ดาวเกาหลี 

รถโคช บริการดว้ยรถซ่ึงมีขนาดของรถจะเป็นไปตามจาํนวนของผูโ้ดยสาร ปกติก 25 หรือ 30 หรือ 40 หรือ 45 ท่ีนัง่   

อาหาร อาหารเชา้@โรงแรม 3 ม้ือ อาหารกลางวนัและคํ่า@ห้องอาหารทอ้งถ่ิน 7 ม้ือ ฟรี ! นํา้แร่ด่ืมบนรถวันละ 1 ขวด 

มคัคุเทศก ์ ชาํนาญเส้นทางเกาหลีโดยตรง      ขอบคุณท่ีมาของภาพดีดีจากการท่องเท่ียวเกาหลี  www.visitkorea.co.kr 

เท่ียวบิน ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตารางการบินของสายการบินตามท่ีไดอ้นุมติั 

(ท่ีน่ังจาํกัดในแต่ละวัน จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อาจต้องเพ่ิมค่าต๋ัว ) 

สายการบิน BKK-ICN เวลาออก เวลาถึง ICN-BKK เวลาออก เวลาถึง 

Jin Air (LJ) LJ002 0100 0800 LJ001 1935 2340 

T’way (TW) TW102 0125 0835 TW101 2005 0010+1 

 

วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิช้ัน 4 ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกเจ้าหน้าที่รอต้อนรับดูแล มอบ

เอกสาร และอธิบายเพิม่เตมิ  (นัดหมายแต่ละคณะก่อนออกเดินทาง 3 ช่ัวโมงล่วงหน้าก่อนเคร่ืองออก) 

คํา่ หน้าเคาน์เตอร์ สายการบิน ใกล้ประตูทางเข้า  

พร้อมกนัท่ีชั้น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เชค็อินหมายเลข D   Jin Air (LJ) หมายเลข   2-3 

พร้อมกนัท่ีชั้น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เชค็อินหมายเลข L   T’way   (TW) หมายเลข  5-6 

**หมายเหตุ 

หากท่านตอ้งซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศเพ่ือไปและกลบักรุงเทพฯ   กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศ

ประเภทท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาเดินทางได ้ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าชา้หรือการเปล่ียนแปลงเวลาของ

เท่ียวบินหรือการเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง กรณีเกิดความผดิพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าชา้ของเท่ียวบิน 

การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยบุเท่ียวบินรวมกนั ตารางการการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณา

สถานการณ์แลว้ว่า อยูน่อกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย ์หรือเหตุผลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้ )  

โปรดเขา้ใจและรับทราบว่า  ผูจ้ดัจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี 

 



 

วนัที่ 2 ท่าอากาศยานอินชอน – วนอุทยานจงัหวดัแดดึงซาน – เมืองจอนจู – หมู่บ้านพืน้เมืองเกาหลีโบราณ Hanok  

เหินฟ้าสู่ประเทศเกาหลีใตโ้ดยสายการบิน JIN AIR (LJ), T’way (TW) 

บางสายการบินอาจมีชุดกล่องสแน็คบลอ็กให้ผูโ้ดยสารบนเคร่ืองบิน และยงัมีบริการ Air Cafe จาํหน่าย  อาหาร 

เคร่ืองด่ืม และขนมคบเค้ียว ท่ีชาวเกาหลีนิยมกนั 

เชา้ ถึงสนามบินนานาชาติอินชอน หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วรถโค้ชพาท่านข้ามทะเล

ตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพ่ือความหวงัในการรวมชาติท่ียาวกว่า 4.42 กิโลเมตร  มียอด

โดมสูงถึง 107  เมตร เพ่ือนําท่านเดินทาง เยี่ยมชม หมู่บ้านอังกฤษ เป็นสถานท่ีท่ีสวยงามและคลาสสิกดว้ย

สถาปัตยกรรมสไตล์องักฤษท่ีโอบลอ้มดว้ยภูเขาสีเขียวคร้ึม โดยภายในของ หมู่บา้นองักฤษ นั้นเรียกว่ายกทั้ง

องักฤษมาไวท่ี้น่ีโดยมีการการสร้างจาํลองสถานท่ีสําคญัขององักฤษทั้ง สโตนเฮนจ์ ท่ีดา้นหน้าประตูทางเข้า 

โดยส่วนของประตูน้ีก็ยงัจาํลองมาจากปราสาทวินเซอร์ โดยภายในก็ยงัถนนท่ีมีทั้ง ตูโ้ทรทศัน์ ตูไปรษณียเ์เบบ

องักฤษ รวมทั้งมีรถรางเเบบสมยัวิกตอเรียว่ิงไปมาอีกดว้ย และมีมุมสาํหรับถ่ายรูปมากมาย มีร้านกาแฟเก๋ๆ  และ 

ฟรี !! ให้ท่านได้หนุกหนานเพลิดเพลินกับการป่ันเรียวไบท์ ชมความงามโดยรอบของหมู่บา้น English Village 

(อาจมีการงดให้บริการได ้ข้ึนอยูก่บันโยบายของเจา้ของสถานท่ี) 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน เมนูบาร์บีควิไฟหรือบลูโกกิ เป็นอาหารดั้งเดิมของ

คาบสมุทรเกาหลี ก่อนเมนูคาลบี โดยนาํเน้ือหมูสไลดห์มกัซอสคนัจงัและเคร่ืองปรุงรสต่าง ๆ  มานาํมาปรุงจะมี

รสออกหวานนุ่ม 

บ่าย หลงัอาหารกลางวนันาํท่าน ตามไปฟินยาวๆ กัน ! เพือ่ตงิและคอซ่ีรีย์ “ กัปตนัยูชีจนิ (ซงจุงกิ) “  เพิ่มฟรี ! สะกด

รอยละคร ในซีรีส์ Descendants of the Sun เยี่ยมชม ร้านกาแฟ Dal.Komm Coffee (ไม่รวมค่าเคร่ืองดื่ม) และ 

Camp Greaves ฐานทัพของกัปตนัยู เดินชมภายในและภายนอกแคมป์ตามท่ีเจา้ของสถานท่ีกาํหนดและอนุญาต 

ในอดีตท่ีแห่งน้ี เป็นแคมป์ของทหารกองทพัสหรัฐอเมริกนัมานานกว่า 50 ปี  หลงัขอ้ตกลงหยดุหยิงของสงคราม

เกาหลี  ก่อนส่งมอบคืนสู่รัฐบาลเกาหลีในปี 2007 (กองทัพสหรัฐอเมริกาได้ถอนกําลังไปตั้ งแต่ปี 1997)  

ประกอบไปด้วยห้องพกัของเจ้าหน้าท่ี ห้องโถง ห้องกิจกรรมต่างๆ ของแคมป์ทหาร พร้อมส่ิงอาํนวยความ

สะดวกของกองทพั และยงัคงสภาพสมบูรณ์ จึงถือเป็นสินทรัพย ์“มรดกทางวฒันธรรมโมเดิร์น”  แคมป์แห่งน้ี

ถูกปรับเปล่ียนเป็นค่ายพกัเยาวชนและกิจกรรมเพ่ือความสงบสุขและกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ อยูไ่ม่

ไกลจากเขตปลอดทหาร DMZ 

** หมายเหตุ หากเหลือจาํนวนคนบนรถเขา้เยี่ยมชมตํ่ากว่า 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงเป็นหอ

สงัเกตการณ์รวมชาติ โอดูซาน เกาหลีเหนือใต ้ตั้งอยูบ่นเขาโอดูซาน จุดน้ีเองสามารถมองเห็นภาพดา้นบนเหนือ

แม่นํ้าฮนัและแม่นํ้าอิมจินกงั ท่ีอยูห่่างจากเขตเกาหลีเหนือเพียง 460 เมตร ท่ีน่ีทุกท่านสามารถมองเห็นชาวเกาหลี

เหนือกาํลงัทาํการเกษตรกรรม และท่านยงัสามารถเขา้ใจถึงชีวิตของชาวเกาหลีเหนือจากหนงัสือ เส้ือผา้ และ

เคร่ืองใชภ้ายในบา้นในปัจจุบนัท่ีจดัแสดงไวด้ว้ย 



 

จากนั้นนําท่านชม เหมืองทอง “ควังเมียง”  ผจญภยัไปกับถํ้ าพิพิธภณัฑ์ท่ีมีชีวิตในแบบหลากมิติ และสีสัน 

(เปิดตวัใหม่) สถานท่ีแห่งน้ีเป็นเหมืองขดุทองของญ่ีปุ่ นในอดีต   หลงัจากหมดยุคการล่าอาณานิคม เหมืองทอง

แห่งน้ีจึงถูกปล่อยท้ิงร้าง ปัจจุบนัทางการเกาหลีไดป้รับปรุงและพฒันาถํ้าแห่งน้ีให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว ถํ้าแห่ง

น้ีจึงถือไดว้่าเป็นพิพิธภณัฑม์รดกแห่งความสร้างสรรค์และอนุรักษ์  ยงัเป็นสถานท่ีสําคญัทางประวติัศาสตร์ มี

ความลึกถึง 8  ชั้น (อนุญาตเขา้ชมแค่ 2 ชั้นบน)  ภายในถํ้ามีความยาวถึง 275 เมตร จะแบ่งออกเป็นห้องๆ โดย

ไดรั้บการออกแบบจากศิลปินช่ือดงัทัว่ประเทศเกาหลีใต ้

คํา่ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน กบัเมนู บุฟเฟ่ต์อร่อยลํ้า!! เมนูบาร์บีคิวป้ิงย่างคาลบีสไตล์

เกาหล ีกบัหลากหลายสไตลข์องเน้ือหมูและเน้ือววั 

 นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั River, Shine, Iris หรือเทียบเท่า (3 ดาวเกาหลี) 

วนัที่ 3 วงัฮวาซอง แฮกุง – ป้อมฮวาซอง – วดัแดซุงวอน – ศูนยน์ํ้ามนัสนเขม็แดง Red Pine – ศูนยเ์คร่ืองสาํอางเวช

สาํอาง   

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จากนั้น นาํท่านชม วงัฮวาซอง แฮกุง ท่ีตั้งอยูเ่ขตกาํแพงป้อมฮวาซอง ในอดีตวงัฮวาซอง แฮกุง เคยเป็นท่ีพระเจ้า

จองโจ กษตัริยอ์งคท่ี์ 22 แห่งราชวงศโ์ชซอน พระองคย์งัเสดจ็มาพาํนกั 13 คร้ังต่อปี พระองคย์งัใชเ้ป็นท่ีประทบั

ระหว่างการเสดจ็แปรพระราชฐานของในการมาบวงสรวงดวงพระวิญญาณของพระราชบิดาท่ีสุสานใกล้ๆ  เมือง 

ซูวอน มีความสาํคญัต่อปลายราชวงศ์ซซอนท่ีใช ้ในยามฉุกเฉิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผนรูปแบบการจดั 

สร้าง เพ่ือประโยชน์ทางการเมือง และทางทหาร จากนั้น นาํท่านตามความฝันแห่งกษตัริยท่ี์ ป้อมฮวาซอง หรือ

ป้อมดอกไม ้ซ่ึงไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมขององค์การยูเนสโก UNESCO เม่ือปี ค.ศ. 

1997 จากการใชวิ้ทยาการการก่อสร้างระหว่างวิธีของชาวตะวนัตก และวิธีของชาวตะวนัออกผสมผสานเขา้ดว้ย 

กนั มีกรใชป้ั้นจัน่เป็นคร้ังแรกในการก่อสร้าง ซ่ึงถือว่าทนัสมยัสุดๆ ในยุคนั้น ป้อมมรดกโลก ฮวาซอง ท่ีสง่า

และ งดงามน้ี มีอายมุากกว่า 200 ปี จากนั้นเยี่ยมชม วดัแดซุงวอน วดัน้ีถูกสร้างข้ึนในปี 1953 ตั้งอยู่ทางดา้นซ้าย

ของลานจอดรถป้อมฮวาซอง บริเวณของวดัไม่ไดมี้ขนาดใหญ่มาก แต่มีความเงียบสงบร่มเยน็ มีพระพุทธรูปยืน

สีทองรูปงามตั้งเด่นอยูภ่ายในบริเวณวดั มีความสูงประมาณ 19 เมตร 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน เมนูหมูย่างคาลบี อาหารพ้ืนเมืองเกาหลีท่ีเล่ืองช่ือและ

รู้จกักนัดีทัว่โลก มีรสชาติออกหวาน นุ่มและกลมกล่อม นาํเน้ือหมูสต็กย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม และตดัเป็น

ช้ินพอคาํ ห่อทานกบัผกักาดเขียวแบบเม่ียงคาํไทย   

บ่าย หลงัอาหารกลางวนั นาํท่านเดินทางสู่ ศูนย์น้ํามันสนเข็มแดง Red Pine  ซ่ึงผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศ

เกาหลี เป็นงานนวตักรรมวิจยัช้ินใหม่ล่าสุดของเกาหลี เพ่ือช่วยผูท่ี้มีปัญหาเร่ืองไขมนัอุดตนัในเส้นเลือด คลอ

เรสเตอรอลในเลือดสูง โรคไขขอ้เส่ือม หรือ การไหลหมุนเวียนของเลือด  เป็นตน้ ให้ทุกท่านเลือกซ้ือเป็นของ

ฝากสุขภาพเพ่ือตวัท่านเองและคนท่ีท่านรักหรือคนท่ีท่านเคารพ  เพราะเป็นสารอาหารธรรมชาติ ท่ีวิจยัจาก

โรงพยาบาลชั้นนาํในเกาหลีแล้วว่า ไม่มีผลขา้งเคียง จากนั้นนาํท่านเยี่ยมชม ศูนย์เคร่ืองสําอางเวชสําอาง  ให้



 

ท่านเลือกซ้ือคอสเมติคหลากยี่ห้อคุณภาพท่ีผูห้ญิงชาวเกาหลีทั้งสาวทั้งไม่สาวแลว้ให้ความสาํคญักบัเร่ืองผิวหนา้

ค่อนขา้งมาก  

จากนั้นต่ิงเกาหลีค่าย SM Town ไม่ควรพลาด นาํท่านชม SM TOWN COEX ARTIUM สวรรค์บนดินของต่ิง

เกาหลี ท่ีๆคุณอาจไดก้ระทบไหล่ศิลปินดาราในดวงใจEXO, SUPER JUNIOR, GIRL’S GENERATION, BoA, 

SHINee, Red Velvet, F(x), TVXQ  ท่านไหนท่ีหลงใหลช่ืนชอบศิลปินค่าย SM หากไดเ้ขา้มาในตึกน้ีแลว้อยู่ได้

ทั้งวนัก็ไม่เบ่ือ เพราะดา้นในตึกมีกิจกรรมมากมายให้ท่านไดร่้วมสนุก โดยภายในตึกมีทั้งหมด 6 ชั้น ชั้นแรก

เป็นทางเขา้ของตึก ชั้นท่ี 2  ร้านขายของท่ีระลึกของเหล่าศิลปินช่ือดงั อาทิ เส้ือผา้, หมอน, หมวกช่ือวงต่างๆ, 

นิตยสาร, CD  ฯลฯ ชั้นท่ี 3 ห้องถ่าย MV สตูดิโอ ห้องอดัเสียง ห้องฝึกซ้อม และห้องแต่งหน้า  ชั้นท่ี 4 เป็นร้าน 

Cafe ท่ีขายเคร่ืองด่ืมต่างๆและของหวาน เช่น ขนม Cup Cake – Ice Cream ท่ีสามารถสั่งรสชาติตามศิลปินท่ีเรา

ช่ืนชอบ และท่ีสําคญัท่านสามารถฟังเพลงใหม่ล่าสุดของศิลปินท่ีท่านช่ืนชอบได้จากห้องน้ี ชั้นท่ี 5-6 มี 

Hologram Theatre, Photo Box และท่านสามารถเลือกปร๊ินท์รูปถ่าย หรือโปสเตอร์ท่ีหายากของศิลปิน (ในบาง

โซน อาจตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม)  

เย็น แจกคูปองอาหารชุดทานท่ี Food Court ในภายสวนสนุกล๊อตเตเ้วิลดเ์พ่ือความคุม้ค่า!   
คํา่ พาท่านปล่อยความแก่และเติมเตม็ความสุขของท่านดว้ยบตัร Magic Pass Ticket ซ่ึงท่านสามารถเลือกเล่นเคร่ือง

เล่นไดไ้ม่จาํกดัรอบ ท่ีดินแดนแห่งความสนุกหฤหรรษแ์ละไฮเทคเตม็รูปแบบท่ี สวนสนุกล็อตเต้เวลิด์ สวนสนุก

ในร่มท่ีใหญ่ท่ีสุดในเกาหลี สนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นหลากชนิดทั้งในร่มและกลางแจง้ เยี่ยมชมพพิธิภณัฑ์

พืน้บ้านเกาหลี Lotte World Folk Museum จดัแสดงเร่ืองราวประวติัความเป็นมา วิถีชีวิต ศิลปวฒันธรรม ของ

ชนชาติเกาหลี  ของชนชาติเกาหลีตั้งแต่ยคุหินมาสู่ยคุสมยั ทั้งแพค็แจ กายาซิลลา และคูรยอยคุราชวงศโ์ครยอ  

แต่ละยคุจะจดัแสดงไวใ้นแต่ละห้อง มรดกโลกในประเทศเกาหลีท่ีสาํคญั พระราชวงัเคียงบก  รวมทั้งตลาด

พ้ืนเมืองท่ีมีชีวิตจริงให้คุณไดส้มัผสัการจบัจ่ายซ้ือของ ร้านทานขนม ร้านทานอาหาร ร้านขายของท่ีระลึกไว้

บริการอีกดว้ย 

 นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม Mate, Karak Tourist, Co.Op City (3 ดาวเกาหลี) หรือเทียบเท่า 

วนัที่ 4 ศูนย์โสมเกาหลี – ดิวตร้ีฟรี – คลองชองเกชอน – ร้านขายสินค้า Line Official Store – ตลาดเมียงดอง – สวน

สนุกล็อตเต้เวลิด์ 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 หลงัอาหารเชา้ นาํท่านรู้จกัและเขา้ใจสมุนไพรท่ี ศูนย์โสมเกาหลี เพราะเกาหลีใตเ้ป็นประเทศท่ีมีการผลิตโสม

เกาหลีท่ีมีคุณภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลก ซ่ึงใครใครท่ีไดม้าเท่ียวก็จะช่ืนชอบหาซ้ือเป็นของฝากเพราะราคาท่ีถูก

ว่าเมืองไทย และคุณประโยชน์นานปัการ ก่อนจะให้ท่านอิสะชอ้ปป้ิง ดิวตร้ีฟรี (ปัจจุบนัเป็นท่ีนิยมมาก เพราะ 

ดิวตร้ีฟรีประเทศน้ี มีถึง 5 บริษทัแข่งขนักนั)  เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง ณ ห้างปลอดภาษีล๊อตเตห้รือชินเซเก 

ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมนาํเขา้จากต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิด รวมทั้งสินคา้แบรนดเ์กาหลี

ยอดนิยมท่ีชาวเกาหลี ชาวจีน และชาวญ่ีปุ่ น นิยมมาเลือกซ้ือหากนัมากมาย ก่อนจะให้ท่านแวะถ่ายภาพท่ี คลอง



 

ชองเกชอน ถูกขุดข้ึนเป็นคร้ังแรกเม่ือราว 600 ปีก่อนในสมยัของกษตัริย ์YEONGJO กษตัริยอ์งค์ท่ี 21 แห่ง

ราชวงศโ์ชซอน 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน เมนูหม้อไฟชาบูเห็ด อาหารพ้ืนเมืองของคาบสมุทร

เกาหลีตั้งแต่สมยัมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี คลา้ยสุก้ีหมอ้ไฟ 

บ่าย จากนั้น นาํท่านเยี่ยมชม ร้านขายสินค้า Line Official Store มีทั้งหมด 3 ชั้น ชั้น 1 เป็นส่วนของสินคา้ Line 

ทัว่ไป มีหมีบราวน์ ตวัใหญ่ตั้งอยูก่ลางร้าน เปิดประตูเขา้มาถึงตอ้งเจอตวัน้ีก่อนเลย ในร้านมีสินคา้ให้เลือก

มากมายและมีครบทุกตวัไม่ว่าจะเป็น Brown, Cony, Sally, James, Moon, Boss, Jessica, Edward, Leonard ก็มา

กนัพร้อมหนา้ ในร้านมีสินคา้ให้เลือกซ้ือมากมาย จากนั้นให้ท่านอิสระชอ้ปป้ิงบริเวณ ตลาดเมียงดอง ถกูขนาน

นามว่า "ถนนแฟชัน่ของเกาหลี" แหล่งรวมความฮิปใหม่ ไม่ตกเทรนด!์ 

เย็น รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน เมนูอันดงจมิทัค หรือ ไก่ต้มแห่งเมืองอันดอง อาหารจานน้ีถือ

เป็นอาหารพิเศษเมนูหน่ึง บนโต๊ะอาหารของบา้นเศรษฐีในหมู่บา้นอนัดงในสมยัราชวงศโ์ซซอน  

คํา่ หลงัอาหารคํ่า นาํท่านปล่อยความแก่ และเติมเตม็ความสุขของท่านดว้ยบตัร Magic Pass Ticket ซ่ึงท่านสามารถ

เลือกเล่นเคร่ืองเล่นไดไ้ม่จาํกดัรอบ ท่ีดินแดนแห่งความสนุกหฤหรรษแ์ละไฮเทคเตม็รูปแบบท่ี สวนสนุกล็อตเต้

เวิลด์ สวนสนุกในร่มท่ีใหญ่ท่ีสุดในเกาหลี เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พืน้บ้านเกาหลี จัดแสดงเร่ืองราวประวติัความ

เป็นมา วิถีชีวิต ศิลปวฒันธรรม ของชนชาติเกาหลี ของชนชาติเกาหลีตั้งแต่ยุคหินมาสู่ยุคสมยั ทั้งแพ็คแจ กายา

ซิลลา และคูรยอยุคราชวงศ์โครยอ นาํท่านอิสระชม ภาพวาดลวงตาสามมิติ โดยท่านจะไดส้นุกสนานกบัการ

ถ่ายรูปแอค็ชัน่ท่าทางต่างๆ กบัภาพแนวมิติท่ีเกิดจากความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของการสร้างภาพโดย

ใชเ้ทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติท่ีรวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และการซ้อนภาพโดยกระตุน้ความเคล่ือนไหวของ

ภาพให้มีมิติเหมือนจริงโดยให้ผูช้มเขา้ไปมีส่วนร่วมถ่ายภาพ เม่ือผา่นเขา้ไปในภาพนั้นๆ ภาพทุกภาพจะออกมา

ดูประหน่ึงเหมือนจริงในเหตุการณ์ 

 เขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม D-SIGNER  Kangnam, B.W KUKDO (3 - 4 ดาวเกาหลี) หรือเทียบเท่า 

วนัที่ 5 ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู – วดัโชเกซา – ภูเขานัมซาน – N Tower – Love Rock Cable – ศูนย์รวมของพืน้เมือง – ท่า

อากาศยานนานาชาตอิินชอน – กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นาํท่านชม และเลือกซ้ือสมุนไพรท่ีคอเหลา้คอเบียร์ตอ้งการท่ี ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู “ฮ๊อกเก็ตนามู” คือตน้ไมช้นิด

หน่ึง ท่ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะและระดบัสูงเหนือนํ้าทะเล 50-800 เมตร เมลด็ของพนัธ์ุ

ฮ๊อกเก็ตน้ี ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนาํมารับประทานเพ่ือช่วยดูแลตบัให้สะอาดแขง็แรง ป้องกนัโรคตบัแข็งไม่ถูก

ทาํลายจากการด่ืมแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหารและยา 

จากนั้นนาํท่าน นมสัการวดัหลวงท่ีสาํคญัท่ีสุดของประเทศ วัดโชเกซา เป็นวดัศูนยก์ลางของพุทธศาสนานิกาย- 

เซ็นท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในประเทศเกาหลี  วดัศูนยก์ลางจดังานเทศกาลโคมไฟทุกเดือนห้าของทุกปี ตรงกบัวนัท่ี 8 



 

เดือน 4 ของปีจนัทรคติ โดยพุทธศนิกชนทัว่เกาหลี และทัว่โลกจะร่วมตวัและจดัเทศกาลขบวนแห่โคมไฟรูป

ดอกบวั 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน เมนูโอซัมหรือหมูปลาหมึกย่างบาร์บีคิวหมักสไตล์

สมัยใหม่เกาหล ีเป็นเมนูประยกุตท่ี์ชาวเกาหลีคิดกนั ซ่ีงคนต่างประเทศนิยมรับประทานเช่นกนัเพราะมีรสชาติ

ออกหวานเผด็เลก็นอ้ย 

บ่าย นาํท่านข้ึน ภูเขานัมซาน ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวง และอิสระถ่ายรูปคู่หอคอย N Tower เป็น 1 ใน 17 

หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลก  สูงถึง 480 เมตรเหนือระดบันํ้าทะเล สถานท่ีละครหนงัเกาหลีหรือหนงัไทยสไตล์

เกาหลีมาถ่ายทาํกนั (ความเช่ือ: เตรียมแม่กุญแจลูกกุญแจเพ่ือไปล็อคกุญแจคู่รัก ณ Love Rock Cable  ซ่ึงเช่ือกนั

ว่า ถา้ใครข้ึนมาคลอ้งกุญแจและโยนลูกกุญแจท้ิงไป คู่รัก คู่ครอบครัว คู่เพ่ือน คู่พ่ีน้อง คู่มิตรนั้นจะมีความรักท่ี

ย ัง่ยืนหรือไม่มีใครมาพรากจากกนัได)้  (ค่าบตัรลิฟทข้ึ์นสู่จุดชมวิวบนหอคอย  ไม่รวมไวใ้นค่าทวัร์) 

 แวะซ้ือของฝากติดไม้ติดมือที่ศูนย์รวมของพืน้เมือง ละลายเงินวอน  ก่อนอาํลาเกาหลี กบัสินคา้ทอ้งถ่ินต่างๆ 

สาหร่าย ขนมต่างๆ  ชอ็คโกแลตหิน  ซีเรียลชอ็คโก  กระดูกมา้เจจูโด  ผลิตภณัฑข์องใบและรากฝอยของโสม ใน

รูปขนมโสม ชาโสม เคร่ืองสําอางโสม เป็นตน้ หมอนสุขภาพ กิมจิ เป็บโปโร้ (ป๊อกก้ีเกาหลี) ชินราเมง (มาม่า

เกาหลี) ตุ๊กตา Dung  เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  เป็นตน้ (หากเวลาอาํนวย) แวะช้อปที่ Premium Outlet สถานท่ีรวบรวม

สินคา้แฟชัน่แบรนดเ์นมชั้นนาํท่ีคา้งสต็อกหรือสินคา้ตกฤดูนาํมาลดราคา ภายใตส้ภาพแวดลอ้มในการช็อปป้ิง

แบบสบายๆ โดยนาํมาลดราคาตั้งแต่ 15 – 50% ปัจจุบนัมีร้านคา้หลากหลายหว่า 165 ร้านคา้และมีสินคา้ Brand 

ดงัมากมาย จากนั้น ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาตอิินชอน 

เย็น ข้ึนอยูก่บัวนัและเวลาท่ีเดินทาง  เหินฟ้ากลบักรุงเทพฯ (อาหารคํ่า ภาพยนตร์ และ เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง และบริการ

อ่ืนๆ บนเคร่ือง) 

ดึก เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

** รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากผูจ้ดัอีกคร้ังหน่ึง ผูจ้ดัขอสงวนสิทธิในเร่ืองเท่ียวบิน ราคา และรายการอาจ

มีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบลว่งหนา้** 

 

ข้อมูลสําหรับผู้เดินทาง 

1. คนไทยถือหนงัสือเดินทางประเทศไทย ไม่ตอ้งยื่นขอวีซ่าก่อนออกเดินทาง  

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

ด่านตรวจคนเขา้เมือง   เน่ืองจากเคานทเ์ตอร์สายการบินหรือด่านตรวจคนเขา้เมืองอาจปฏิเสธการเดินทางของท่าน 

3. ค่าวีซ่าสําหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ (1) พาสปอร์ต (2) ใบประจาํตวัคนต่างดา้ว (3) ใบสําคญัถ่ินท่ีอยู่ (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 

 

Price & Conditions JOURNEY Classic No.1 เกาหลี 5วนั จดัเตม็กรกฎาคมถึงกนัยายน 2016 

10-14 ท่านเดินทาง/ไม่มีหวัหนา้ทวัร์ | 15 ท่านข้ึนไป/หวัหนา้ทวัร์ 

จาํนวนวนั ราคาเร่ิม (บาท) เดินทาง สายการบิน กรุ๊ปคณะ ปกติ 

5 วนั 27,900 กรกฎาคมถึงกันยายน 2016 Korean Air หรือ เทียบเท่า 20-25 ท่านต่อคณะ 

 

• เดินทางขั้นตํ่าปกติ  20  ท่านผูใ้หญ่ (ท่ีนัง่จาํกดั จองและจ่ายก่อนไดสิ้ทธิก่อน จองหลงั อาจตอ้งเพ่ิมค่าตัว๋)  

• หากตํ่ากว่ากาํหนด และ  ผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะชาํระค่าบริการเพ่ิมเพ่ือให้คณะเดินทางได ้ทางเรายนิดีท่ีจะประสานงานใน

การเดินทางตามความประสงค ์

• ราคาน้ีเป็นราคาสาํหรับนกัท่องเท่ียวชาวไทยหรือผูถื้อหนงัสือเดินทางไทยเท่านั้น (นกัท่องเท่ียวต่างประเทศ โปรดเชค็) 

• ** ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปล่ียนราคาเพ่ิม หากมีการปรับข้ึนของภาษีนํ้ามนัหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน คิดอตัรา ณ วนัท่ี  

04/05/16** 

• ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม ตลอดจนการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตารางบิน

สายการบิน 

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 และห้ามมิให้นาํ

รถเขน็เดก็ หรือท่ีนัง่สาํหรับเดก็ข้ึนบนเคร่ืองบิน จาํนวนเดก็ทารกต่อเท่ียวบินถูกจาํกดัไวเ้พ่ือความปลอดภยั และสายการบิน

สามารถปฏิเสธการนาํเดก็ทารกเดินทางไปกบัท่าน  ส่วนผูจ้ดั เราคาํนึงถึงความปลอดภยัและเพ่ือสร้างความสุขแก่คณะผูเ้ดินทาง 

ผูทุ้พลภาพ/มีปัญหาดา้นสุขภาพหรืออยูใ่นภาวะเจ็บป่วย ขอให้แจง้ผูจ้ดัก่อนซ้ือทวัร์ เพ่ือเชค็กบัทางสายการบินและผูใ้ห้บริการ  

เพราะอาจไม่อนุญาตให้ใชอุ้ปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ ข้ึนเคร่ืองบินได ้ เข่นนํ้ายา เขม็ฉีดยา เคร่ืองใชแ้บตเตอร่ี หรือ เคร่ืองหายใจ  

สตรีมีครรภ ์ขอให้แจง้ผูจ้ดัก่อนซ้ือทวัร์  เพ่ือเชค็กบัทางสายการบินและผูใ้ห้บริการ   โดยทัว่ไป 



 

-อายคุรรภไ์ม่ถึง 27 สปัดาห์ : ตอ้งลงนามยินยอมในเอกสารจาํกดัขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน เม่ือทาํการเชค็อินเพ่ือ

แสดงความยินยอมไม่ทาํการเรียกร้องใดๆ ต่อสายการบิน 

-อายคุรรภใ์นช่วงสปัดาห์ท่ี 28 สปัดาห์ ถึง 34 สปัดาห์ : แสดงใบรับรองแพทย ์  ยืนยนัสปัดาห์ท่ีตั้งครรภแ์ละกาํกบัวนัท่ีไม่เกิน

สามสิบ (30) วนันบัจากเท่ียวบินขาออกท่ีกาํหนดหรือเท่ียวบินขาเขา้ท่ีกาํหนด  และตอ้งลงนามยินยอมในเอกสารจาํกดัขอบเขต

ความรับผิดชอบของสายการบิน  เม่ือทาํการเชค็อินเพ่ือแสดงความยินยอมไม่ทาํการเรียกร้องใดๆ ต่อสายการบิน 

-อายคุรรภต์ั้งแต่สปัดาห์ท่ี 35 ข้ึนไป: สายการบินปฏิเสธการให้บริการ 

ปกตผู้ิจดัจะส่งใบนัดหมายเตรียมตวัการเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อยประมาณ  5-7 วนั  

หรือดาวน์โหลดหน้าเวบ็เพือ่ดูการเตรียมตวัเดินทางทั่วไป 

 

Departure กรกฎาคม 2016 (ท่ีนัง่จาํกดัในแต่ละวนั จองและจ่ายก่อนไดสิ้ทธิก่อน จองหลงั อาจตอ้งเพิม่ค่าตัว๋) 

เช็คอิน วนัออกเดนิทาง วนัเดินทางกลับ 
ราคา/ท่าน

(บาท) 
ห้องเดี่ยว+ หมายเหตุ 

วนัพฤหสั 07 กรกฎาคม 16 11 กรกฎาคม 16 27,900 6,900  

วนัพฤหสั 14 กรกฎาคม 16 18 กรกฎาคม 16 27,900 6,900  

วนัศุกร์ 15 กรกฎาคม 16 19 กรกฎาคม 16 29,900 6,900 วนัหยดุ 

วนัเสาร์ 16 กรกฎาคม 16 20 กรกฎาคม 16 29,900 6,900 วนัหยดุ 

วนัพฤหสั 21 กรกฎาคม 16 25 กรกฎาคม 16 27,900 6,900  

วนัพฤหสั 28 กรกฎาคม 16 02 สิงหาคม 16 27,900 6,900  

 

Departure สิงหาคม 2016 (ท่ีนัง่จาํกดัในแต่ละวนั จองและจ่ายก่อนไดสิ้ทธิก่อน จองหลงั อาจตอ้งเพิม่ค่าตัว๋) 

เช็คอิน วนัออกเดนิทาง วนัเดินทางกลับ ราคา/ท่าน(บาท) ห้องเดี่ยว+ หมายเหตุ 

วนัพฤหสั 04 สิงหาคม 16 08 สิงหาคม 16 27,900 6,900  

วนัพฤหสั 11 สิงหาคม 16 15 สิงหาคม 16 29,900 6,900 วนัหยดุ 

วนัศุกร์ 12 สิงหาคม 16 16 สิงหาคม 16 29,900 6,900 วนัหยดุ 

วนัพฤหสั 18 สิงหาคม 16 22 สิงหาคม 16 27,900 6,900  

วนัพฤหสั 25 สิงหาคม 16 29 สิงหาคม 16 27,900 6,900  

 

 



 

Departure กันยายน 2016 (ท่ีนัง่จาํกดัในแต่ละวนั จองและจ่ายก่อนไดสิ้ทธิก่อน จองหลงั อาจตอ้งเพิม่ค่าตัว๋) 

เช็คอิน วนัออกเดนิทาง วนัเดินทางกลับ ราคา/ท่าน(บาท) ห้องเดี่ยว+ หมายเหตุ 

วนัพฤหสั 01 กนัยายน 16 05 กนัยายน 16 27,900 6,900  

วนัพฤหสั 08 กนัยายน 16 12 กนัยายน 16 27,900 6,900  

วนัพฤหสั 15 กนัยายน 16 19 กนัยายน 16 27,900 6,900  

วนัพฤหสั 22 กนัยายน 16 26 กนัยายน 16 27,900 6,900  

 

อัตรา

ค่าบริการ

รวม   

ตามรายการ:  ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั กรุงเทพฯ – โซล  – กรุงเทพฯ  ไปกลบัแบบหมู่คณะ ( ตามวนัเวลาท่ีระบุใน

ตัว๋เคร่ืองบิน )  พร้อมท่ีพกั  3  คืน (ห้องละ  2-3  ท่าน) + อาหารเชา้ กลางวนั และเยน็หรือคํ่า + บตัรเขา้ชมสถานท่ี + ค่า

รถนาํเท่ียว + ค่าผูน้าํทวัร์หรือไกด์จากเกาหลี อาํนวยความสะดวก + สายการบินจาํกดันํ้ าหนกัเพียงท่านละ 20-23 กก.  

(ข้ึนอยูก่บันโยบายสายการบิน ไม่เกินจาํนวน 1-2 ช้ิน) และถือข้ึนเคร่ืองไดอี้กท่านละ 1 ช้ิน 7 กก. (ตามขนาดท่ีกาํหนด

ของสายการบินไม่รวมกระเป๋าสะพาย) +  ประกันอุบติัเหตุตามกรมธรรม์ (ขั้นตํ่าวงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่า

รักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อายุ 75-85 ความคุม้ครองเหลือ 50% อายุตํ่ากว่า 1 ปี หรือ อายุเกิน 85 ปีไม่

คุม้ครอง ไม่คุม้ครองโรคประจาํตวัหรือการถูกฆาตกรรมหรือถูกทาํร้ายร่างกาย) 

โรงแรมที่พักที่ระบุในรายการทัวร์ จะยงัไม่คอนเฟิร์ม 100% ซ่ึงโรงแรมท่ีพกั อาจมีการเปล่ียนแปลง โดยจะใชอ้ยู่ใน

ระดบัเดียวกนั ปกติผูจ้ดัจะแจง้ให้ทราบก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ยประมาณ  5-7 วนั พร้อมทั้งใบนดัหมายเตรียมตวัการ

เดินทาง 

รูปแบบห้องพกัของโรงแรมจะแตกต่างกัน  และอาจมีสไตลก์ารตกแต่งทุกห้องไม่เหมือนกนั ห้องพกัเด่ียว (Single) ห้อง

คู่ (Twin/Double) และห้องพกัแบบ  3 ท่าน  (Triple Room หรือ  Family Room) ห้องพกัอาจจะไม่ติดกนั บางเมืองห้อง

จะเป็นแบบพ้ืนเมือง (Ondol)  บางเมือง ห้องมีขนาดกะทดัรัด ไม่มีอ่างอาบนํ้ า บางเมือง ห้องกวา้ง มีส่ิงอาํนวยความ

สะดวกครบ   ช่วงการจดังานประชุมนานาชาติ (Trade Fair, Convention) เป็นผลให้ราคาโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพกั

ในเมืองเตม็  ผูจ้ดัขอสงวนสิทธิในการจดัท่ีพกันอกเมืองตามความเหมาะสม 

เมนูอาหาร  อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์   เช่น เวลาออกหรือเวลาถึงของเท่ียวบิน

แต่ละสายการบิน  การจลาจลบนทอ้งถนน  วนัเวลาเปิดปิดของร้านอาหาร  หรือดว้ยสาเหตุต่างๆ    ขอสงวนสิทธ์ิในการ

เปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง   

ราคา

ค่าบริการไม่

รวม  

 

ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิม โทรศพัท ์โทรสาร มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่าทาํหนงัสือเดินทาง ค่าซกั

รีด  ค่าทิปคนขับรถและไกด์วนัละ 5,000 วอน หัวหน้าทัวร์วนัละ 50 บาท (ตลอดการเที่ยว 5 วนั ให้ท่านเตรียมเงินเกาหลี  

20,000 วอน + เงนิไทย 250 บาทต่อท่าน  )  ค่าสมัภาระท่ีเกินช้ินหรือนํ้ าหนกัเกินสายการบินกาํหนด  ค่าวีซ่าพาสปอร์ต

ต่างดา้วหรือต่างชาติ   

ค่าภาษีการบริการ  3%  ภาษีมูลค่าเพ่ิม  7%    

เน่ืองจากการเดินทางนั้นเต็มไปด้วยความเส่ียง และความรับผิดชอบของทางสายการบินท่ีมีต่อผูโ้ดยสารนั้นมีจาํกัด 



 

ดงันั้นจึงแนะนาํให้ซ้ือประกนัภยัการเดินทางเพ่ิมเติม ซ่ึงมีความคุม้ครองการเปล่ียนแปลงแผนการเดินทางและยกเลิกการ

เดินทาง ล่าชา้ เสียหายและสูญหายอนัเกิดกบักระเป๋าเดินทางและส่ิงของอ่ืน และซ้ือประกนัสุขภาพเพ่ิมเติม  โดยจะซ้ือ

ความคุม้ครองเพ่ิมเติมจากบริษทัประกนัภยัท่ีท่านรู้จกั ซ่ึงไม่จาํเป็นว่าตอ้งเป็นบริษทัเดียวกนักบัประกนัภยัท่ีทางผูจ้ดัจดั

ให้   เพ่ือความมัน่ใจไดว้่าหากเกิดเหตุเจ็บป่วยจะมีความสามารถในการจ่ายค่ารักษาได ้เน่ืองจากหากเกิดเหตุดงักล่าวข้ึน

ในต่างประเทศ เช่น ประเทศเกาหลีใต ้จะมีค่าใชจ่้ายท่ีสูงมาก  

เงือ่นไขใน

การจอง   

 

มัดจาํท่านละ 5,000 บาทต่อท่าน หรือ ช่วงเทศกาล High Season หรือเที่ยวบินเหมาลํา  มัดจําท่านละ 10,000 บาทต่อ

ท่าน  โดยปกตจิะต้องดําเนินการโอนเงินภายใน 1-2 วันนับจากวันที่ทําการจองและส่งใบเรียกเก็บเงิน และชาํระส่วนท่ี

เหลือก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 25 วนัก่อนเดินทาง หรือ 35 วนัล่วงหน้าในช่วงเทศกาล High Season (เทศกาลปีใหม่ 

เทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วนัแรงงาน วนัฉัตรมงคล  วนัหยุดสําคญัทางศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอด

เดือนธนัวาคม)  หากไม่ชาํระมดัจาํตามกาํหนด ขออนุญาตตัดท่ีน่ังให้ลูกค้าท่านอ่ืนท่ีรออยู่    การชาํระไม่ครบ ทางผูจ้ดั

ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข หรือเชค็ธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดใด ผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิก

การจดัหรือยกเลิกการเดินทางและขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินตามเง่ือนไขการยกเลิก 

ในการสํารองทีน่ั่งและการใส่ช่ือในระบบสํารองที่น่ัง  ผูเ้ดินทางตอ้งส่งสาํเนาของหนงัสือเดินทาง ( Passport ) ท่ีชดัเจน หรือ ส่งรายละะ

รายละเอียดท่ีสายการบินตอ้งการ (ภาษาองักฤษ) เช่น คาํนาํหนา้ช่ือ ช่ือและนามสกุล วนัเดือนปีเกิด เลขท่ีพาสปรอต วนัหมดอายุ ( โดย

เซ็นตช่ื์อและเขียนยืนยนัรับรองเอกสารเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ทางผูจ้ดั )  หากไม่มีการส่งขอ้มูลทั้งหมดในพาสปรอตเป็นลายลกัษณ์

อกัษรให้ทางผูจ้ดั และเกิดการออกช่ือนามสกุลในตัว๋หรือบตัรโดยสารผิดพลาด อาจมีผลให้ผูโ้ดยสายจะตอ้งรับผิดชอบในค่าใชจ่้าย

ใหม่ท่ีจะเกิดข้ึนทั้งหมด และสายการบินไม่มีระบบเสียค่าใชจ่้ายเพ่ือแกไ้ขตวัสะกดคาํนาํหน้าช่ือ / ช่ือ / นามสกุล หรือ การเปล่ียนช่ือผู ้

เดินทาง 

หากท่านต้องซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลับกรุงเทพฯ   กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ีสามารถ

เล่ือนวันและเวลาการเดินทางได้      ท้ังนีเ้พ่ือป้องกันปัญหาเท่ียวบินล่าช้าหรือการเปล่ียนแปลงเวลาของเท่ียวบินหรือการเปล่ียนแปลง

วันเดินทาง 

กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าชา้ของเท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยบุเท่ียวบินรวมกนั ตารางการการ

เดินทางมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แลว้ว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย ์หรือ

เหตุผลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้ )  โปรดเขา้ใจและรับทราบว่า  ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ได ้ในทุก

กรณี 

ในกรณีที่เกิดเหตุใดๆ จนทําให้คณะทัวร์ไม่สามารถออกเดินทางได้   เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลิกการเดินทางกะทนัหัน ทางสายการบิน

เรียกท่ีนัง่คืนดว้ยเหตุผลของสายการบิน ฯลฯ ทางผูจ้ดัจะพยายามหาโปรแกรมอ่ืนในราคาและช่วงเวลาใกลเ้คียงกนัทดแทน ขอให้ลูกคา้

ตระหนกัดีว่าเหตุการณ์ดงักล่าวถือเป็นเหตุสุดวิสยัและเช่ือมัน่ว่าผูจ้ดัไดพ้ยายามอย่างสุดความสามารถ  โดยลูกคา้จะไม่ยกเหตุขอ้น้ีมา

เป็นขอ้เรียกร้องใดๆ กบัผูจ้ดั  หากลูกคา้ประสงครั์บเงินคืน ทางผูจ้ดัยินดีคืนเงิน  

การคนืเงินทุกกรณ ี ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นตเ์อกสารการขอรับเงินคืนท่ีทาํการของผูจ้ดัอยา่ง

ใดอยา่งหน่ึงเพ่ือทาํเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอาํนาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระ



 

เงินค่าบริการต่างๆ  และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการให้นาํเงินเขา้ให้ครบถว้น  

การยกเลิก

การจอง   

 

1) การยกเลิกการจองนั้น จะตอ้งแฟ็กซ์หรืออีเมลแ์จง้ยกเลิกการจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  30 วนัทาํการก่อน 

การเดินทางหรือก่อนหนา้นั้น  โดยจะยึดเงินมดัจาํ 5,000 บาท  

ยกเวน้ช่วงเทศกาล High Season (เทศกาลปีใหม่ เทศกาล ตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วนัแรงงาน วนัฉัตรมงคล  

วนัหยดุสาํคญัทางศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือนธนัวาคม)  จะยึดเงินมดัจาํ 10,000 บาท      

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

3)  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-23 วนั - เก็บค่าใชจ่้าย 80% ของราคาทวัร์  ยกเวน้ช่วงเทศกาล High Season  เก็บ 100%   

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

(การเดินทางท่ีตอ้งซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไขกบัทางสายการบิน  หรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight  หรือ Extra Flight กบั

สายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  รวมทั้งการการันตีค่าห้องพกั การการันตีแพ็กเกจทวัร์ จะไม่มี

การคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดใด) โดยเฉพาะช่วงเทศกาล High Season หรือ ฤดูกาลท่องเท่ียวของ

เกาหลี    

 

ข้อตกลงและเงือ่นไขการเดินทางท่องเที่ยวกับเรา 

• จดัให้เฉพาะลูกคา้ท่ีประสงคจ์ะไปท่องเท่ียวตามรายการของทวัร์ทุกวนัเท่านั้น  หากท่านไม่สามารถร่วมทวัร์ทุกวนั แค่สมคัร

มาร่วมทวัร์เพียงเพ่ือการใชต้ัว๋เคร่ืองบินและท่ีพกัในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏว่าท่านไม่รวมทวัร์ในบางวนั ทาง

บริษัทจะคดิค่าดําเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD  (ก่อนซ้ือทวัร์ จะตอ้งแจง้ความประสงค์ท่ีเป็นจริง เพ่ือทางผูจ้ดัจะ

ไดคิ้ดค่าบริการท่ีเหมาะสม)   หมายเหตุ หากการไปพบเพ่ือนหรือญาติหรือไปติดต่อธุรกิจหรือท่องเท่ียวอิสระ ทาํหลงัจากท่ี

รายการเสร็จส้ินในแต่ละวนัแลว้ ไม่เป็นเหตุท่ีทางผูจ้ดั จะตดัการให้บริการท่านแต่อยา่งใด  

• ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไม่ขายให้แก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น หรือ มีโรคประจาํตวับางอย่าง หรือ ทอ้งอ่อนหรือทอ้งแก่มาก 

หรือ มีเดก็อาย ุ1-2 ปี หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุสงฆ ์หรือ นกับวช (ก่อนซ้ือทวัร์ จะตอ้งแจ้ง เพ่ือหาขอ้ตกลงร่วมกนั เพราะ

เราคาํนึงถึงความปลอดภยัและเพ่ือสร้างความสุขแก่คณะผูเ้ดินทาง) 

•  ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผูเ้ดินทางท่ีมีความประสงค์จะลกัลอบเขา้ประเทศเกาหลีใตเ้พ่ือไปทาํงาน หรือเพ่ือการอ่ืนใดอนัมิใช่

การท่องเท่ียว  

• การเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวในทุกการเดินทางอาจเกิดการเปล่ียนแปลง  ดงัน้ี รายการท่องเท่ียว เมนูอาหาร โรงแรมท่ีพกั 

รถทวัร์ในแต่ละวนัท่ีไดจ้ดัเตรียมไว ้(ทั้งช่วงนาํเสนอ ช่วงสรุป และช่วงเดินทางจริง) ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงหรือ

ปรับปรุง  โดยพยายามท่ีจะตามรายการสรุปให้ตรงมากท่ีสุด หรือในระดบั หรือในคุณภาพท่ีใกลก้นัมากท่ีสุด 

• ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายท่ีเกิดกบัชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกทาํร้าย ความตาย อุบติัเหตุต่างๆ  สูญ

หายในทรัพยสิ์นหรืออยา่งอ่ืน การนดัหยดุงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวติั  และอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม  

• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทนหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน ( 

ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ของเท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยุบเท่ียวบินรวมกนั ตารางการการ



 

เดินทางมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แลว้ว่า อยูน่อกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย ์

หรือเหตุผลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้  โดยจะปฏิบติัตามเง่ือนไขและข้อจาํกดัความรับผิดชอบของแต่ละสายการบิน )  

บริษทัขนส่ง  รถโดยสาร  เรือบริการ หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ  ท่ีจะส่งผลทาํให้เสียเวลาหรือยกเลิกรายการท่องเท่ียวทวัร์บาง

รายการหรือทั้งหมด  ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสีย

ความรู้สึก และค่าใชจ่้ายท่ีบริษทัจ่ายไปแลว้ เป็นตน้   ขอให้ทราบว่า  ผูจ้ดัจะดาํเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะประสานงานให้

เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้ แต่จะไม่คืนเงิน  

• มคัคุเทศก์ พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการให้คาํสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้

อาํนาจของผูจ้ดักาํกบัเท่านั้น     

• ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการชาํระค่าทวัร์ในลกัษณะเหมาจ่ายกบั

ตวัแทนต่างๆ เช่น ไม่ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระทาํท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย 

การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ   ไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่เท่ียวบาง

รายการ เป็นตน้ 

• ขอความร่วมมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทางหากผูจ้ดัหรือตวัแทนของประเทศท่ีท่านไดเ้ดินทางมา เดินทางไปสู่ หรือ

เดินทางผ่าน  เห็นว่าผูโ้ดยสารประพฤติตนท่ีอาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อผูเ้ดินทางอ่ืนๆ หรือทรัพยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบติั

หนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) หรือไม่ปฏิบติัตามคาํช้ีแจงของเจ้าหน้าท่ี (ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามท่ีเห็นสมควร

เพ่ือป้องกนัไม่ให้ความประพฤติดงักล่าวดาํเนินต่อไป ซ่ึงรวมไปถึงการยบัย ั้ง และปฏิเสธให้บริการ 

• การชอ้ปป้ิงการเลือกซ้ือของนกัท่องเท่ียว เป็นส่วนหน่ึงของการท่องเท่ียว โดยเฉพาะการท่องเท่ียวประเทศเกาหลีใต ้ซ่ึงเป็น

แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีคนไทยช่ืนชอบ   โปรแกรมทวัร์อาจจะมีการรายการพาไปชอ้ปป้ิงยงัสถานท่ีต่างๆ โดยการเลือกซ้ือของทุกอย่าง

เป็นเร่ืองการตดัสินใจส่วนตวัเสมอ  และ ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบทุกการซ้ือของท่าน 

• กระเป๋าลูกคา้ตอ้งยอมรับในความเส่ียงของกระเป๋าทุกใบของตวัเอง (ท่านสามารถเลือกซ้ือประกนัเพ่ิม เก่ียวกบัสมัภาระกระเป๋า 

เพราะสายการบินมีกาํหนดการจาํกดัความรับผิดชอบต่อสัมภาระ)  ทางทวัร์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าชา้ 

อุบติัเหตุ ท่ีเกิดจากกรณีใดๆ ทั้งส้ิน  ซ่ึงลูกคา้ตอ้งเขา้ใจว่า โดยปกติทุกฝ่าย เช่น คนขบัรถ  มคัคุเทศก์ หรือ หัวหน้าทวัร์  ถึงแม้

จะพยายามในการดูแลและระวงัเร่ืองสมัภาระกระเป๋าเดินทางลูกคา้ 

ผูร่้วมเดินทางตกลงปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขการเดินทางน้ีทุกประการและในกรณีมีขอ้พิพาท ให้ถือคาํตดัสินของผู้

จดัเป็นท่ีส้ินสุด  
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