
 

U R Beautiful เกาหลี 5 วนั สุดวา้ว! เท่ียว กิน ชอ้ป ครบ ชวนคุณ

ไปเริงร่าเยน็สบาย ช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี 

วนัเดินทาง 5 วนั 3 คืน (พกั 1 คืน @คงัวนัโด + 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 

(ท่ีนัง่จาํกดัในแต่ละวนั จองและจ่ายก่อนไดสิ้ทธิก่อน จองหลงัอาจตอ้งเพ่ิมค่าตัว๋) 

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 

Jeju Air (7C) 7C2204 0045 0805 7C2203 1930 2345 

Jeju Air (7C) 7C2206 0150 0910 7C2205 2035 0050+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 

พร้อมกนัท่ีชั้น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เชค็อินหมายเลข F   Jeju Air (7C) หมายเลข  3-4 

 

**หมายเหตุ 

หากท่านตอ้งซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศเพ่ือไปและกลบักรุงเทพฯ   กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศ

ประเภทท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาเดินทางได ้ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าชา้หรือการเปล่ียนแปลงเวลาของ



 

เท่ียวบินหรือการเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง กรณีเกิดความผดิพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าชา้ของเท่ียวบิน 

การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยบุเท่ียวบินรวมกนั ตารางการการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณา

สถานการณ์แลว้ว่า อยูน่อกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย ์หรือเหตุผลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้ )  

โปรดเขา้ใจและรับทราบว่า  ผูจ้ดัจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี 

วนัที่ 2 ท่าอากาศยานอินชอน – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – แช่บ่อน้ําร้อนสไตล์เกาหล ี

เหินฟ้าสู่ประเทศเกาหลีใตโ้ดยสายการบิน JIN AIR, T-WA, JEJU AIR  

บางสายการบินอาจมีชุดกล่องสแน็คบลอ็กให้ผูโ้ดยสารบนเคร่ืองบินและยงัมีบริการ Air Cafe จาํหน่าย  อาหาร 

เคร่ืองด่ืม และขนมคบเค้ียว ท่ีชาวเกาหลีนิยมกนั 

เช้า ถึงสนามบินนานาชาติอินชอน หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้รถโคช้พาท่านขา้มทะเลตะวนั 

ตก ดว้ยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพ่ือความหวงัในการรวมชาติท่ียาวกว่า 4.42 กิโลเมตร  มียอดโดมสูง

ถึง 107  เมตร เพ่ือเดินทางสู่จงัหวดัเคียงกีโด  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน บุฟเฟ่ต์อร่อยลํ้า !!!  เมนู

บาร์บีควิป้ิงย่างคาลบีสไตล์เกาหลี กบัหลากหลายสไตล์ของเน้ือหมูและเน้ือววั ไม่

ว่าจะเป็นแบบติดมนั แบบสนัคอ แบบสามชั้น แบบหมกัเผด็ แบบหมกัหวาน  แบบ

สดไม่มีการหมกั แบบเบอร์เกอร์ เป็นตน้ มีบริการขา้วสวย  และเคร่ืองเคียงต่างๆ ให้ล้ิมลอง 

 

 

 

 

 

 
 

บ่าย นาํท่านสู่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ “ ดิสนียแ์ลนดเ์กาหลี ”  สวนเปิดในหุบเขาท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของประเทศ มี 

Festival World จะประกอบไปดว้ย Global Fair, American Adventure, Magic Land, European Adventure และ 

Equatorial Adventure ท่านสามารถปล่อยความแก่และเติมเต็มความสุขของท่านดว้ยบตัร Special Pass Ticket 

สนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นต่างๆ  ซ่ึงท่านสามารถเลือกเล่นเคร่ืองเล่นไดไ้ม่จาํกดัรอบ  ไม่ว่าจะเป็นทีเอ็กเพรส 

รถไฟเหาะ หนอนสะบดั ชาร์ป โรงหนงัสามมิติ บา้นผีสิงหมุน ตีลงักาสองตลบ ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรก

ของโลกท่ีน่ี เดินชมและถ่ายรูปกับสวนดอกไมซ่ึ้งผลดัเปล่ียนหมุนเวียนตามฤดูกาล เช่นฤดูร้อนจะเป็นดอก

กุหลาบและดอกลิลล่ีบาน ฤดูใบไมผ้ลิจะเป็นดอกทิวลิปบาน ฤดูใบไมร่้วงจะเป็นดอกเบญจมาศบาน  ขบวน

พาเหรดตามวนัเวลา    



 

คํา่ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน เมนูบาร์บีควิไฟหรือบลูโกกิ เป็นอาหารดั้งเดิมของคาบสมุทร

เกาหลี ก่อนเมนูคาลบี โดยนาํเน้ือหมูสไลดห์มกัซอสคนัจงัและเคร่ืองปรุงรสต่างๆ มานาํมาปรุงจะมีรสออก

หวานนุ่ม 

 นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั รีสอร์ท Daemyung, Hanwha, I-Park (Resort) หรือเทียบเท่า (ค่าอาบนํ้ าแร่ทุกชนิดมีค่าใช ้

จ่าย โดยไดรั้บส่วนลดเป็นพิเศษสุด) ห้องพกัคํ่าคืนน้ี อาจจะบริการเป็นแบบออนดอล (ออน คือ ความอบอุ่น 

ดอล คือ กอ้นหิน) หรือห้องนอนแบบนอนบนพ้ืนสไตลเ์กาหลี ชาวเกาหลีนิยมนอนหลบับนพ้ืนมากและจะนาํผา้

ปูท่ีนอนท่ีเรียกว่า “โย” และผา้ห่มท่ีเรียกว่า “อีบูล” พร้อมหมอนสุขภาพหรือหมอนตามชอบใจ เพียงสามช้ินเพ่ือ

การพกัผอ่นยามคํ่าคืน (การอาบนํ้าแร่รวมสไตลเ์กาหลี จะตอ้งเตรียมใจเร่ืองการเปล้ืองผา้ออกหมด ไม่มีการนุ่ง

ผา้เชด็ตวั (ตอ้งตดัความอายออกไป) เม่ืออาบนํ้ าแร่ธรรมชาติแลว้ท่านจะรู้สึกผ่อนคลาย ตวัเบาสบาย นอกจาก

ส่วนท่ีเป็นนํ้ าแร่ในร่ม ยงัมีสวนนํ้ าในร่ม และกลางแจ้งท่ีให้ไดส้นุกกบับ่อแช่นํ้ าแร่หลายๆ แบบ โดยสามารถ

สวมใส่ชุดว่ายนํ้าลงไปได)้ 

วนัที่ 3 วนอุทยานแห่งชาตโิซรัคซาน – เกาะนาม ิ– ศูนย์โสมเกาหลี – ศูนย์เคร่ืองสําอางเวชสําอาง – ดิวตร้ีฟรี – คลอง

ชองเกชอน – ภูเขานัมซาน – N Tower 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 หลงัอาหารเชา้ นาํท่านเดินชม วนอุทยานแห่งชาติโซรัคซาน ถ่ายรูปคู่กบั

อนุสาวรียห์มีเส้ียวพระจันทร์ เดินชมความงามของวนอุทยานแห่งชาติ

ภูเขาโซรัคท่ีไดข้ึ้นช่ือว่าเป็นภูเขาส่ีฤดูภูเขาโซรัค หรือภูเขาหิมะตั้งอยู่ใจ

กลางภูเขาแทแบค ซ่ึงทอดยาวไปถึงเขาคึมคงัของประเทศเกาหลีเหนือมี

เทือกเขา ป่าไม ้หุบเขา สายนํ้ า ทะเลสาบ หินรูปร่างต่างๆ ท่ีสวยงามซ่ึง

เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติท่ีหาดูไดย้ากยิ่ง พร้อมนมสัการพระพุทธรูปปางสมาธิองคม์หึมาตั้งอยูก่ลางแจ้งสร้างข้ึน

เพ่ือสวดออ้นวอนให้คาบสมุทรเกาหลีได้รวมเป็นหน่ึงเดียวกนั และเดินขา้มสะพานชาํระจิตใจเพ่ือไปยงัวดั

ชินฮนัซาวดัเก่าแก่กว่าพนัปี สร้างในสมยัอาณาจกัรชิลล่า และยงัมีระฆงัอนัเก่าแก่  1,400 ปี ตั้งอยูภ่ายใน (รวมค่า 

Cable Car  กระเช้าไฟฟ้าข้ึนสู่จุดชมวิวของอุทยาน  หากปิดให้บริการ ขอปรับเปล่ียนเป็นบตัรเขา้ ฟาร์มหมี 

Teddy Bear แทน) ก่อนจะนาํท่าน นัง่เรือเฟอร์ร่ีท่ีท่าเรือขา้มฟากเพ่ือไปยงั เกาะนามิ สถานท่ีสุดโรแมนติก อีก

แห่งหน่ึงสาํหรับคู่รักคู่หนุ่มสาว ครอบครัว เพ่ือนๆ เกาะนามิมีรูปร่างเหมือนใบไมท่ี้ลอยอยู ่ 

ณ ท่ีแห่งน้ี ท่านสามารถเช่าจกัรยานหรือมอเตอร์ไบทเ์ท่ียวรอบเกาะ เดินเล่นชมสวนเกาหลี คา

ราวะสุสานนายพลนามิ  เดินผา่นกลางแมกไมแ้ห่งสวนสนท่ีสูงเสียดฟ้าเพ่ือสุขภาพ ผ่านดงตน้

สน ดอกสน ตน้เกาลดั เลือกนัง่ท่ีมา้นัง่ขา้งชายฝ่ังเพ่ือชมบรรยากาศโรแมนติกใตเ้งาไม ้มองดู

พนัธ์ุสัตว์ต่างๆ  เช่นนกกระจอกเทศ กระต่าย กระรอก เป็ด กวาง ได้เวลาสมควร นั่งเรือ

กลบัมายงัฝ่ัง    



 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารท้องถ่ิน ลิ้มลองเมนูดังตามละคร 

Winter Love Song “ทัคคาลบี” หรือไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี อาหารเล่ืองช่ือของ

เมืองชุนชอนหรือไก่บาร์บีคิวผดัซอสเกาหลี   

บ่าย นาํท่านรู้จกัและเขา้ใจสมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแห่งมวลสมุนไพรท่ี ศูนย์โสม

เกาหล ีเพราะเกาหลีใตเ้ป็นประเทศท่ีมีการผลิตโสมเกาหลีท่ีมีคุณภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลก ซ่ึงใครใครท่ีไดม้า

เท่ียวก็จะช่ืนชอบหาซ้ือเป็นของฝาก เพราะราคาท่ีถูกว่าเมืองไทยและคุณประโยชน์นานปัการ

จากนั้นนําท่านเยี่ยมชม ศูนย์เคร่ืองสําอางเวชสําอาง ให้ท่านเลือกซ้ือคอสเมติคหลากยี่ห้อ

คุณภาพท่ีผูห้ญิงชาวเกาหลีทั้งสาวทั้งไม่สาวแลว้ให้ความสําคญักับเร่ืองผิวหน้าค่อนข้างมาก 

ก่อนจะให้ท่านอิสะชอ้ปป้ิง ดิวตร้ีฟรี (ปัจจุบนัเป็นท่ีนิยมมาก เพราะ ดิวตร้ีฟรีประเทศน้ี มีถึง 5 

บริษทัแข่งขนักนั)  เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง ณ  ห้างปลอดภาษีล๊อตเตห้รือชินเซเก  ให้ท่านได้

เลือกซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมนาํเขา้จากต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิด รวมทั้งสินคา้แบรนดเ์กาหลียอดนิยมท่ี

ชาวเกาหลี ชาวจีน และชาวญ่ีปุ่ น  นิยมมาเลือกซ้ือหากนัมากมาย ก่อนจะให้

ท่านแวะถ่ายภาพท่ี คลองชองเกชอน ถูกขุดข้ึนเป็นคร้ังแรกเม่ือราว 600 ปี

ก่อนในสมยัของกษตัริย ์YEONGJO กษตัริยอ์งคท่ี์ 21 แห่งราชวงศโ์ชซอน 

เย็น รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน เมนูเปิบพสิดาร-ไก่ตุ๋นโสม 

อาหารวงัในสมัยก่อน  เช่ือกนัว่าบาํรุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตวั ในหมอ้ดิน

ร้อน  เป็นเมนูอาหารวงัตั้งแต่สมยัราชวงศโ์ซซอน 

คํา่ หลงัอาหารคํ่า นาํท่านข้ึน ภูเขานัมซาน ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวง และอิสระ

ถ่ายรูปคู่หอคอย N Tower เป็น 1 ใน 17 หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลก  สูงถึง 480 เมตร

เหนือระดบันํ้าทะเล สถานท่ีละครหนงัเกาหลีหรือหนงัไทยสไตล์เกาหลีมาถ่ายทาํกนั (ความเช่ือ: 

เตรียมแม่กุญแจลูกกุญแจเพ่ือไปล็อคกุญแจคู่รัก ณ Love Rock Cable  ซ่ึงเช่ือกนัว่า ถา้ใครข้ึนมา

คลอ้งกุญแจและโยนลูกกุญแจท้ิงไป คู่รัก คู่ครอบครัว คู่เพ่ือน คู่พ่ีน้อง คู่มิตรนั้นจะมีความรักท่ี

ย ัง่ยืนหรือไม่มีใครมาพรากจากกนัได)้  (ค่าบตัรลิฟท์ข้ึนสู่จุดชมวิวบนหอคอย  ไม่รวมไวใ้นค่า

ทวัร์) 

นาํท่าน เชค็อินเขา้ท่ีพกั ณ โรงแรม Mate, Karak Tourist, Co.Op City (3 ดาวเกาหลี) หรือเทียบเท่า 

วนัที่ 4 ใส่ชุดฮันบก เดินเทีย่วชมพระราชวงั และสถานที่สุดคูล พร้อมเก็บภาพความประทับใจ – ศูนย์น้ํามันสนเข็มแดง 

– TRICK ART MUSEUM,  ICE MUSEUM,  LOVE MUSEUM (แถมFREE !) CARNIVAL STREET – 

ย่านดังหน้ามหาวทิยาลัยฮงอิก – ตลาดเมียงดอง – น่ังเรือล่องแม่น้ําฮัน – ชมการแสดงปังโชว์ – สะพานบันโพ 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 เลอค่า สุด Exclusive!! แต่งชุดพ้ืนเมืองเกาหลี “ฮนับก”  เดินเท่ียวในพระราชวงั และสถานท่ีสุดคูล พร้อมเก็บ

ภาพความประทบัใจ ทริปพิเศษน้ี ทุกท่านจะไดส้วมใส่ชุดพ้ืนเมืองเกาหลี “ฮนับก” แบบจดัเต็มสําหรับทั้งคุณ



 

ผูห้ญิง คุณผูช้าย  คุณน้องชายหญิง คุณหนูชายหญิง  เราเตรียมชุดฮนับกให้ยืม

สวมใส่ตามสไตล์ท่ีท่านช่ืนชอบมากกว่า 300 ชุด  แถมยืมเตรียมเคร่ืองประดบั

ต่างๆโดยจะให้คุณป้าสไตลลิสต์ช่วยแนะนําเร่ืองการแต่งทรงผมให้ดูเป็นชาว

เกาหลี และวิธีการสวมใส่ท่ีถูกตอ้งและข้อระวงัต่างๆ  ก่อนพาทุกท่านไปเดิน

เท่ียวสถานท่ีต่างๆ แบบเก๋ไก๋ ณ พระราชวงั  กาํแพงหินโบราณ ถนนแปะก๊วย 

อาคารโบราณทางสถาปัตยกรรมท่ีสาํคญั เพ่ือให้ท่านไดเ้ก็บภาพความประทบัใจ

กนั และอาสาสมคัรช่างถ่ายภาพประจาํรถ (ค่าภาพ ไม่รวมค่าใชจ่้าย) 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน เมนูอันดงจมิทัค หรือ ไก่

ต้มแห่งเมืองอันดอง (เมืองอนัดงเป็นหน่ึงของ

ร่องรอยสุดทา้ยท่ียงัคงเหลืออยูข่องเกาหลี เป็นขุมทรัพยท่ี์มีค่าของประเพณีลทัธิ

ขงจ้ือ) อาหารจานน้ีถือเป็นอาหารพิเศษเมนูหน่ึง บนโต๊ะอาหารของบา้นเศรษฐี

ในหมู่บา้นอนัดงในสมยัราชวงศโ์ซซอน 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ ศูนย์น้ํามันสนเข็มแดง Red Pine  ซ่ึงผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี เป็นงาน

นวตักรรมวิจยัช้ินใหม่ล่าสุดของเกาหลี เพ่ือช่วยผูท่ี้มีปัญหาเร่ืองไขมนัอุดตนัในเส้นเลือด คลอเรสเตอรอลใน

เลือดสูง โรคไขขอ้เส่ือม หรือ การไหลหมุนเวียนของเลือด  เป็นตน้ ให้ทุกท่านเลือกซ้ือเป็นของฝากสุขภาพเพ่ือ

ตวัท่านเองและคนท่ีท่านรักหรือคนท่ีท่านเคารพ  เพราะเป็นสารอาหารธรรมชาติ ท่ีวิจยัจากโรงพยาบาลชั้นนาํใน

เกาหลีแลว้ว่า ไม่มีผลขา้งเคียง 

 นาํท่านอิสระชม TRICK ART MUSEUM ผลงาน

การสร้างสรรค์ศิลปะแนวใหม่ "ภาพวาดลวงตาสาม

มิติ"  โดยท่านจะไดส้นุกสนานกบัการถ่ายรูปแอ็คชัน่

ท่าทาง ต่างๆ กับภาพแนวมิติ ท่ี เ กิ ดจากความคิด

สร้างสรรค์และจินตนาการของการสร้างภาพโดยใช้

เทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติท่ีรวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และการซ้อนภาพโดยกระตุน้ความเคล่ือนไหวของ

ภาพให้มีมิติเหมือนจริงโดยให้ผูช้มเขา้ไปมีส่วนร่วมถ่ายภาพ เม่ือผา่นเขา้ไปในภาพนั้นๆ  ภาพทุกภาพจะออกมา

ดูประหน่ึง เหมือนจริงในเหตุการณ์ ICE MUSEUM เมืองนํ้าแขง็ท่ีไม่ใช่แค่นํ้าแขง็ธรรมดา แต่ตระการตาจนคุณ

อาจจะลืมหนาวไปเลยก็ได ้สัมผสัความรู้สึกเม่ือคุณก้าวเขา้ไปในเมืองท่ีทุกอย่างทาํจากนํ้ าแข็งภายใต ้อุณหภูมิ  

ลบ 4 องศา ! ภายในมีกิจกรรมหลากหลายให้คุณไดส้มัผสั และถนนคาร์นิวลั  ซ่ึงจดัข้ึนในหลายประเทศ ทัว่โลก 

ท่ีนบัถือศาสนาคริสต ์นิกายโรมนัคาทอลิก โดยเฉพาะงานคาร์นิวลัท่ีมีช่ือเสียงของโลก  ท่ีเมืองริโอ เดอ จาเนโร 

ของประเทศบราซิล   สญัลกัษณ์ของงานคาร์นิวลัท่ีเห็นไดช้ดัเจน คือ การแต่งกายของผูร่้วมเดินขบวนพาเหรด

ดว้ยชุดแฟนซีสีสันฉูดฉาดสวยงาม ผูร่้วมเดินขบวนพาเหรดจะเดินเป็นทีมไปตามทอ้งถนน  และมีผูเ้ฝ้ารอชม

ตลอดสองขา้งทาง แถมฟรี!!! Love Museum (ผูท่ี้อายตุ ํ่ากว่า 20 ปีไม่สามารถเขา้ชมได)้ 



 

 จากนั้นนาํท่านเท่ียว ย่านดังหน้ามหาวทิยาลัยฮงอิก แหล่งรวมของวยัรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมท่ีกาํลงัศึกษาในระดบั

มหาวิทยาลยัและวยัทาํงาน อีกทั้งได้ช่ือว่าเป็นถนนสายศิลปะอีกแห่งหน่ึงของกรุงโซล  มีสินค้ามากมาย

หลากหลายปร ะเภท ทั้งเส้ือผา้แฟชัน่แบรนด์เกาหลี, รองเท้า, กระเป๋า, เคร่ืองสําอาง, 

เคร่ืองประดบัมากมาย, งาน

ศิลป์, ซีดีเพลง-หนัง และ

โปสเตอร์ดาราท่ีกาํลงัฮอตฮิต 

หล าก หล าย  ฯลฯ  ให้ท่ าน

อิสระช้อปป้ิงบริเวณ ตลาดเมียงดอง ถูกขนาน

นามว่า "ถนนแฟชัน่ของเกาหลี" แหล่งรวมความฮิปใหม่ ไม่ตกเทรนด!์  

เย็น รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอินเตอร์

บุฟเฟต์ซีฟู้ด เ น้ือสัตว์หลากประเภทท่ีมีให้เลือกทั้ ง

อาหารสไตลฝ์ร่ังยโุรป อาหารญ่ีปุ่ น อาหารเกาหลี อาหาร

จีน พร้อมของหวาน ของอร่อยประจาํวนั และเคร่ืองด่ืม

ไม่มีแอลลกอฮอล์ ไอศกรีม เคก้ เป็นตน้ พิเศษ!! บริการ

ขาปูยักษ์ Snow Crab  แบบไม่อั้น 

คํา่ พเิศษ! โรแมนตกิล่องเรือแม่น้ําฮัน กับ เรือสําราญ  ผา่นชมวิวทิวทศัน์สีสนัยามคํ่าคืน แม่นํ้าฮนัเปรียบเหมือนเส้น

ชีวิตของคนกรุงโซล เป็นแม่นํ้าท่ียาวเป็นอนัดบั 4 ของประเทศ ยาวถึง 514 กม. โดยไหลผ่านใจกลางเมืองหลวง  

รอบๆ ฝ่ังแม่นํ้ ามกัเป็นแหล่งท่ีพกัอาศยัของเหล่านกท่ีอพยพมาจากเมืองหนาว พร้อมชม 

Pang Show กบัโชวลี์ลาการทาํขนมปังสุดน่ารักสุดกวนใจ กบัเจ้าชายขนมปัง และลูกทีม

สุดบ๊องเส้นต้ืน  อีกทั้งให้คุณลองทําขนมปังอันเลื่องช่ือจากเร่ืองราวซีรียสุ์ดฮอต เจ้าชาย

ขนมปัง  “คิมทกักู” อีกทั้งตื่นตาตื่นใจกับน้ําพุสายรุ้งที่สะพานบันโพ สะพาน 2 ชั้น ท่ียิง

สายนํ้าพุท่ียาวท่ีสุด โดยฉีดนํ้าได ้190 ตนัภายในเวลาเพียง 1 นาที  พร้อมกบัการไฟ LED ท่ี

ถูกยิงออกมาเป็นแสงสีต่างๆ มากถึง 200 เฉดสี  (ทางการกรุงโซล อาจงดการแสดงโชว์

นํ้ าพุในกรณีท่ีสภาพอากาศไม่เอ้ืออาํนวย)  (สงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนโชว์ เป็น  MISO SHOW หรือ 

NAATA SHOW) 

นาํท่านเขา้ท่ีพกั ณ โรงแรม D-SIGNER  Kangnam, Best  Western (3- 4 ดาวเกาหลี) หรือเทียบเท่า 

วนัที่ 5 ศูนย์ฮ๊อกเกนามู – หมู่บ้านพืน้เมืองพูซอนฮันนกและย่านสามฟ้า – วดัโชเกซา – ศูนย์รวมของพืน้เมือง – ท่า

อากาศยานอินชอน – กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นาํท่านชม และเลือกซ้ือสมุนไพรท่ีคอเหลา้คอเบียร์ตอ้งการท่ี ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู “ฮ๊อกเก็ตนามู” คือตน้ไมช้นิด

หน่ึง ท่ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะและระดบัสูงเหนือนํ้าทะเล 50-800 เมตร เมลด็ของพนัธ์ุ



 

ฮ๊อกเก็ตน้ี ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนาํมารับประทานเพ่ือช่วยดูแล

ตบัให้สะอาดแขง็แรง ป้องกนัโรคตบัแข็งไม่ถูกทาํลายจากการ

ด่ืมแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหารและยา 

จากนั้นพาท่านเดินยอ้นเวลากลบัไปยงับริเวณท่ีตั้งของบา้นชนชั้นยางบางของเกาหลีในราชวงศ์โซ

ซอน และยงัเป็นเขตพิเศษท่ีทางเทศบาลกรุงโซลอนุรักษ์ไว ้ โดยเราจะเรียกว่า “พูซอน ฮันนก”   ย่านท่ีมีบา้น

สไตล์ฮนันกต่างๆ ของลูกหลานชาวยางบางอาศยัอยู่ หรือ ผูอ้นุรักษ์นิยม หรือ เศรษฐีรุ่นใหม่ท่ีชอบกล่ินอาย

ความเก่าแก่  ใกลก้นัยงัเป็น ย่านสามฟ้า (ภูเขา นํ้ า และคน) เราจะไดค้วามรู้สีกถึงกล่ินอายของความกลมกลืน

ระหว่างตะวนัตก และตะวนัออก ผา่นร้านอาหาร ร้านคาเฟ่ ร้านแกลลอร่ี ร้านแอนติก ร้าน

งานศิลป์  ร้านCreative รวมทั้งศูนยว์ฒันธรรมแฝงตวัอยู่ โดยมกัดดัแปลงอาคารเก่าฮนันก

ให้มีความสมยัใหม่โดยกลมกลืนระหว่างความเป็นฮนันก และโมเดิร์น จากนั้นนาํท่าน 

นมสัการวดัหลวงท่ีสําคญัท่ีสุดของประเทศ วัดโชเกซา เป็นวดัศูนยก์ลางของพุทธศาสนา

นิกายเซ็นท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในประเทศเกาหลี  วดัศูนยก์ลางจดังานเทศกาลโคมไฟทุกเดือน

ห้าของทุกปี ตรงกบัวนัท่ี 8 เดือน 4 ของปีจนัทรคติ โดยพุทธศนิกชนทัว่เกาหลี และทัว่โลกจะร่วมตวัและจดั

เทศกาลขบวนแห่โคมไฟรูปดอกบวั 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน เมนูหม้อไฟชาบูเห็ด อาหารพ้ืนเมืองของคาบสมุทร

เกาหลีตั้งแต่สมยัมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี คลา้ยสุก้ีหมอ้ไฟ   

บ่าย แวะซ้ือของฝากติดไม้ติดมือที่ศูนย์รวมของพืน้เมือง ละลายเงินวอน  ก่อนอาํลาเกาหลี กบัสินคา้ทอ้งถ่ินต่างๆ 

สาหร่าย ขนมต่างๆ  ชอ็คโกแลตหิน  ซีเรียลชอ็คโก  กระดูกมา้เจจูโด  ผลิตภณัฑข์องใบและรากฝอยของโสม ใน

รูปขนมโสม ชาโสม เคร่ืองสาํอางโสม 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 บางสายการบินอาจมีชุดกล่องสแน็คบล็อกให้ผูโ้ดยสาร

บนเคร่ืองบิน และยงัมีบริการ Air Cafe จาํหน่าย  อาหาร เคร่ืองด่ืม และขนมคบเค้ียว ท่ีชาวเกาหลีนิยมกนั 

ดึก เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

** รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากผูจ้ดัอีกคร้ังหน่ึง ผูจ้ดัขอสงวนสิทธิในเร่ืองเท่ียวบิน ราคา และรายการอาจ

มีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบลว่งหนา้ ** 

 



 

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 U R Beautiful เกาหลี 5 วนั จดัเตม็ตุลาคม ถึงพฤศจิกายน 2016 

 

• เดินทางขั้นตํ่าปกติ  20  ท่านผูใ้หญ่ (ท่ีนัง่จาํกดั จองและจ่ายก่อนไดสิ้ทธิก่อน จองหลงั อาจตอ้งเพ่ิมค่าตัว๋)  

• หากตํ่ากว่ากาํหนด และ  ผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะชาํระค่าบริการเพ่ิมเพ่ือให้คณะเดินทางได ้ทางเรายนิดีท่ีจะประสานงานใน

การเดินทางตามความประสงค ์

• ราคาน้ีเป็นราคาสาํหรับนกัท่องเท่ียวชาวไทยหรือผูถื้อหนงัสือเดินทางไทยเท่านั้น (นกัท่องเท่ียวต่างประเทศ โปรดเชค็) 

• ** ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนราคาเพ่ิม 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 

จาํนวนวนั ราคาเร่ิม (บาท) เดินทาง สายการบิน กรุ๊ปคณะ ปกติ 

5 วนั 17,900 ต.ค. ถึง พ.ย. 2016 Budget Airlines 20-30 ท่านต่อคณะ 



 

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 ตุลาคม 2016 (ท่ีนัง่จาํกดัในแต่ละวนั จองและจ่ายก่อนไดสิ้ทธิก่อน จองหลงั อาจตอ้งเพิม่ค่าตัว๋) 

เช็คอิน วนัออกเดนิทาง วนัเดินทางกลับ 
ราคา/ท่าน

(บาท) 
ห้องเดี่ยว+ หมายเหตุ 

วนัพุธ 05 ตุลาคม 16 09 ตุลาคม 16 18,900 4,900  

วนัพุธ 12 ตุลาคม 16 16 ตุลาคม 16 18,900 4,900  

วนัพุธ 19 ตุลาคม 16 23 ตุลาคม 16 23,900 4,900  

วนัพฤหสั 20 ตุลาคม 16 24 ตุลาคม 16 23,900 4,900 วนัหยดุ 

วนัเสาร์ 22 ตุลาคม 16 26 ตุลาคม 16 23,900 4,900 วนัหยดุ 

วนัพุธ 26 ตุลาคม 16 30 ตุลาคม 16 18,900 4,900  



 

Departure พฤศจิกายน 2016 (ท่ีนัง่จาํกดัในแต่ละวนั จองและจ่ายก่อนไดสิ้ทธิก่อน จองหลงั อาจตอ้งเพิม่ค่าตัว๋) 

เช็คอิน วนัออกเดนิทาง วนัเดินทางกลับ 
ราคา/ท่าน

(บาท) 
ห้องเดี่ยว+ หมายเหตุ 

วนัพุธ 02 พฤศจิกา 16 06 พฤศจิกา 16 17,900 4,900  

วนัพุธ 09 พฤศจิกา 16 13 พฤศจิกา 16 17,900 4,900  

วนัพุธ 16 พฤศจิกา 16 20 พฤศจิกา 16 17,900 4,900  

วนัพุธ 23 พฤศจิกา 16 27 พฤศจิกา 16 17,900 4,900  

 

อัตราค่าบริการ

รวม   

ตามรายการ:  ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั กรุงเทพฯ – โซล  – กรุงเทพฯ  ไปกลบัแบบหมู่คณะ ( ตามวนัเวลาท่ี

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

ชมสถานท่ี + ค่ารถนาํเท่ียว + ค่าผูน้าํทวัร์หรือไกดจ์ากเกาหลี อาํนวยความสะดวก + สายการบินจาํกดันํ้ าหนกั

เพียงท่านละ 20-23 กก.  (ข้ึนอยูก่บันโยบายสายการบิน ไม่เกินจาํนวน 1-2 ช้ิน) และถือข้ึนเคร่ืองไดอี้กท่านละ 

1 ช้ิน 7 กก. (ตามขนาดท่ีกาํหนดของสายการบิน ไม่รวมกระเป๋าสะพาย)  +  ประกนัอุบติัเหตุตามกรมธรรม ์

(ขั้นตํ่าวงเงินประกนั 1 ลา้นบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อายุ 75-85 ความคุม้ครองเหลือ 

50% อายตุํ่ากว่า 1 ปี หรือ อายเุกิน 85 ปีไม่คุม้ครอง ไม่คุม้ครองโรคประจาํตวัหรือการถูกฆาตกรรมหรือถูกทาํ

ร้ายร่างกาย) 

โรงแรมที่พกัที่ระบุในรายการทัวร์ จะยงัไม่คอนเฟิร์ม 100% ซ่ึงโรงแรมท่ีพกั อาจมีการเปล่ียนแปลง โดยจะใช้

อยูใ่นระดบัเดียวกนั ปกติผูจ้ดัจะแจง้ให้ทราบก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ยประมาณ  5-7 วนั พร้อมทั้งใบนดัหมาย

เตรียมตวัการเดินทาง 

รูปแบบห้องพักของโรงแรมจะแตกต่างกัน  และอาจมีสไตล์การตกแต่งทุกห้องไม่เหมือนกนั ห้องพกัเด่ียว 

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

ติดกนั บางเมืองห้องจะเป็นแบบพ้ืนเมือง (Ondol)  บางเมือง ห้องมีขนาดกะทดัรัด ไม่มีอ่างอาบนํ้ า บางเมือง 

ห้องกวา้ง มีส่ิงอาํนวยความสะดวกครบ   ช่วงการจดังานประชุมนานาชาติ (Trade Fair, Convention) เป็นผลให้

ราคาโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพักในเมืองเต็ม  ผู ้จัดขอสงวนสิทธิในการจัดท่ีพักนอกเมืองตามความ

เหมาะสม 

เมนูอาหาร  อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์   เช่น เวลาออกหรือเวลาถึงของ



 

เท่ียวบินแต่ละสายการบิน  การจารจรบนทอ้งถนน  วนัเวลาเปิดปิดของร้านอาหาร  หรือดว้ยสาเหตุต่างๆ    ขอ

สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง   

ราคาค่าบริการ

ไม่รวม  

 

ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิม โทรศพัท์ โทรสาร มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่าทาํหนังสือ

เดินทาง ค่าซกัรีด  ค่าทิปคนขับรถและไกด์วนัละ 5,000 วอน หัวหน้าทัวร์วันละ 50 บาท (ตลอดการเที่ยว 5 วัน 

ให้ท่านเตรียมเงนิเกาหลี  20,000 วอน + เงนิไทย 250 บาทต่อท่าน  )  ค่าสัมภาระท่ีเกินช้ินหรือนํ้ าหนกัเกินสาย

การบินกาํหนด  ค่าวีซ่าพาสปอร์ตต่างดา้วหรือต่างชาติ   

ค่าภาษีการบริการ  3%  ภาษีมูลค่าเพ่ิม  7%    

เน่ืองจากการเดินทางนั้นเตม็ไปดว้ยความเส่ียง และความรับผิดชอบของทางสายการบินท่ีมีต่อผูโ้ดยสารนั้นมี

จํากัด ดงันั้นจึงแนะนําให้ซ้ือประกันภยัการเดินทางเพ่ิมเติม ซ่ึงมีความคุ้มครองการเปล่ียนแปลงแผนการ

เดินทางและยกเลิกการเดินทาง ล่าชา้ เสียหายและสูญหายอนัเกิดกบักระเป๋าเดินทางและส่ิงของอ่ืน และซ้ือ

ประกนัสุขภาพเพ่ิมเติม  โดยจะซ้ือความคุม้ครองเพ่ิมเติมจากบริษทัประกนัภยัท่ีท่านรู้จกั ซ่ึงไม่จาํเป็นว่าตอ้ง

เป็นบริษทัเดียวกนักบัประกนัภยัท่ีทางผูจ้ดัจดัให้   เพ่ือความมัน่ใจไดว้่าหากเกิดเหตุเจ็บป่วยจะมีความสามารถ

ในการจ่ายค่ารักษาได ้เน่ืองจากหากเกิดเหตุดงักล่าวข้ึนในต่างประเทศ เช่น ประเทศเกาหลีใต ้จะมีค่าใชจ่้ายท่ี

สูงมาก  

เงือ่นไขในการ

จอง   

 

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

บาทต่อท่าน  โดยปกติจะต้องดําเนินการโอนเงินภายใน 1-2 วันนับจากวันที่ทําการจองและส่งใบเรียกเก็บเงิน 

และชาํระส่วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 25 วนัก่อนเดินทาง หรือ 35 วนัล่วงหน้าในช่วงเทศกาล High 

Season (เทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วนัแรงงาน วนัฉัตรมงคล  วนัหยุดสําคญัทาง

ศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือนธนัวาคม)  หากไม่ชาํระมัดจําตามกาํหนด ขออนุญาตตัดท่ีน่ังให้ลูกค้า

ท่านอ่ืนท่ีรออยู่   การชาํระไม่ครบ ทางผูจ้ดัถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข หรือเช็คธนาคารถูก

ระงบัการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดใด ผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทางและขอสงวนสิทธ์ิในการ

คืนเงินตามเง่ือนไขการยกเลิก 

ในการสํารองที่น่ังและการใส่ช่ือในระบบสํารองที่น่ัง  ผูเ้ดินทางตอ้งส่งสําเนาของหนงัสือเดินทาง ( Passport ) ท่ีชดัเจน หรือ ส่ง

รายละะรายละเอียดท่ีสายการบินตอ้งการ (ภาษาองักฤษ) เช่น คาํนาํหน้าช่ือ ช่ือและนามสกุล วนัเดือนปีเกิด เลขท่ีพาสปรอต วนั

หมดอายุ ( โดยเซ็นต์ช่ือและเขียนยืนยนัรับรองเอกสารเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ทางผูจ้ดั )  หากไม่มีการส่งข้อมูลทั้งหมดใน

พาสปรอตเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ทางผูจ้ดั และเกิดการออกช่ือนามสกุลในตัว๋หรือบตัรโดยสารผิดพลาด อาจมีผลให้ผูโ้ดยสาย



 

จะตอ้งรับผิดชอบในค่าใชจ่้ายใหม่ท่ีจะเกิดข้ึนทั้งหมด และสายการบินไม่มีระบบเสียค่าใชจ่้ายเพ่ือแก้ไขตวัสะกดคาํนาํหน้าช่ือ / 

ช่ือ / นามสกุล หรือ การเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทาง 

หากท่านต้องซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ    กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ี

สามารถเล่ือนวันและเวลาการเดินทางได้      ท้ังนีเ้พ่ือป้องกันปัญหาเท่ียวบินล่าช้าหรือการเปล่ียนแปลงเวลาของเท่ียวบินหรือการ

เปล่ียนแปลงวันเดินทาง 

กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าชา้ของเท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยุบเท่ียวบินรวมกนั ตาราง

การการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แลว้ว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิง

พาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภยัเป็นต้น )  โปรดเข้าใจและรับทราบว่า  ผูจ้ ัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืน

ค่าใชจ่้ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี 

ในกรณีที่เกิดเหตุใดๆ จนทําให้คณะทัวร์ไม่สามารถออกเดินทางได้   เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลิกการเดินทางกะทนัหนั ทางสายการ

บินเรียกท่ีนัง่คืนดว้ยเหตุผลของสายการบิน ฯลฯ ทางผูจ้ดัจะพยายามหาโปรแกรมอ่ืนในราคาและช่วงเวลาใกลเ้คียงกนัทดแทน 

ขอให้ลูกคา้ตระหนกัดีว่าเหตุการณ์ดงักล่าวถือเป็นเหตุสุดวิสยัและเช่ือมัน่ว่าผูจ้ดัไดพ้ยายามอยา่งสุดความสามารถ  โดยลูกคา้จะไม่

ยกเหตุขอ้น้ีมาเป็นขอ้เรียกร้องใดๆ กบัผูจ้ดั  หากลูกคา้ประสงครั์บเงินคืน ทางผูจ้ดัยินดีคืนเงิน  

การคนืเงินทุกกรณ ี ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีทาํการของผูจ้ดั

อย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือทาํเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอาํนาจ 

หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ  และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการให้นาํเงินเขา้ให้ครบถว้น  

การยกเลิกการ

จอง   

 

1) การยกเลิกการจองนั้น จะตอ้งแฟ็กซ์หรืออีเมลแ์จง้ยกเลิกการจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  30 วนัทาํการก่อนการ  

         เดินทางหรือก่อนหนา้นั้น   

 โดยจะยึดเงินมดัจาํ 5,000 บาท  ยกเวน้ช่วงเทศกาล High Season (เทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน ตลอด

เดือนเมษายน วนัแรงงาน วนัฉตัรมงคล  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



 

ค่าบริการทั้งหมด 100%   

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

(การเดินทางท่ีตอ้งซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไขกบัทางสายการบิน  หรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight  หรือ Extra 

Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  รวมทั้งการการันตีค่าห้องพกั การการันตี

แพก็เกจทวัร์ จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดใด) โดยเฉพาะช่วงเทศกาล High Season 

หรือ ฤดูกาลท่องเท่ียวของเกาหลี    

 

ข้อตกลงและเงือ่นไขการเดินทางท่องเที่ยวกับเรา 

• จดัให้เฉพาะลูกคา้ท่ีประสงคจ์ะไปท่องเท่ียวตามรายการของทวัร์ทุกวนัเท่านั้น  หากท่านไม่สามารถร่วมทวัร์ทกุวนั แค่สมคัร

มาร่วมทวัร์เพียงเพ่ือการใชต้ัว๋เคร่ืองบินและท่ีพกัในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏว่าท่านไม่รวมทวัร์ในบางวนั ทาง

บริษัทจะคดิค่าดําเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD  (ก่อนซ้ือทวัร์ จะตอ้งแจง้ความประสงคท่ี์เป็นจริง เพ่ือทางผูจ้ดัจะ

ไดคิ้ดค่าบริการท่ีเหมาะสม)   หมายเหตุ หากการไปพบเพ่ือนหรือญาติหรือไปติดต่อธุรกิจหรือทอ่งเท่ียวอิสระ ทาํหลงัจากท่ี

รายการเสร็จส้ินในแต่ละวนัแลว้ ไม่เป็นเหตุท่ีทางผูจ้ดั จะตดัการให้บริการท่านแต่อยา่งใด  

• ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไม่ขายให้แก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ หรือ มีโรคประจาํตวับางอยา่ง หรือ ทอ้งอ่อนหรือทอ้งแก่มาก 

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

เราคาํนึงถึงความปลอดภยัและเพ่ือสร้างความสุขแก่คณะผูเ้ดินทาง)   

• ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผูเ้ดินทางท่ีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศเกาหลีใตเ้พ่ือไปทาํงาน หรือเพ่ือการอ่ืนใดอนัมิใช่

การท่องเท่ียว  

• การเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวในทุกการเดินทางอาจเกิดการเปล่ียนแปลง  ดงัน้ี รายการท่องเท่ียว เมนูอาหาร โรงแรมท่ีพกั 

รถทวัร์ในแต่ละวนัท่ีไดจ้ดัเตรียมไว ้(ทั้งช่วงนาํเสนอ ช่วงสรุป และช่วงเดินทางจริง) ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงหรือ

ปรับปรุง  โดยพยายามท่ีจะตามรายการสรุปให้ตรงมากท่ีสุด หรือในระดบั หรือในคุณภาพท่ีใกลก้นัมากท่ีสุด 

• ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายท่ีเกิดกบัชีวิต ร่างกาย การเจบ็ป่วย การถูกทาํร้าย ความตาย อุบติัเหตุต่างๆ  สูญ

หายในทรัพยสิ์นหรืออยา่งอ่ืน การนดัหยดุงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวติั  และอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม  

• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทนหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน ( 

ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ของเท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยบุเท่ียวบินรวมกนั ตารางการการ

เดินทางมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แลว้ว่า อยูน่อกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย ์

หรือเหตุผลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้  โดยจะปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จาํกดัความรับผิดชอบของแต่ละสายการบิน )  

บริษทัขนส่ง  รถโดยสาร  เรือบริการ หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ  ท่ีจะส่งผลทาํให้เสียเวลาหรือยกเลิกรายการท่องเท่ียวทวัร์บาง



 

รายการหรือทั้งหมด  ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสีย

ความรู้สึก และค่าใชจ่้ายท่ีบริษทัจ่ายไปแลว้ เป็นตน้   ขอให้ทราบว่า  ผูจ้ดัจะดาํเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะประสานงานให้

เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้ แต่จะไม่คืนเงิน  

• มคัคุเทศก์ พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการให้คาํสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้

อาํนาจของผูจ้ดักาํกบัเท่านั้น     

• ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการชาํระค่าทวัร์ในลกัษณะเหมาจ่ายกบั

ตวัแทนต่างๆ เช่น ไม่ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระทาํท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย 

การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ   ไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่เท่ียวบาง

รายการ เป็นตน้ 

• ขอความร่วมมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทางหากผูจ้ดัหรือตวัแทนของประเทศท่ีท่านไดเ้ดินทางมา เดินทางไปสู่ หรือ

เดินทางผา่น  เห็นว่าผูโ้ดยสารประพฤติตนท่ีอาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อผูเ้ดินทางอ่ืนๆ หรือทรัพยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบติั

หนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) หรือไม่ปฏิบติัตามคาํช้ีแจงของเจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามท่ีเห็นสมควร

เพ่ือป้องกนัไม่ให้ความประพฤติดงักล่าวดาํเนินต่อไป ซ่ึงรวมไปถึงการยบัย ั้ง และปฏิเสธให้บริการ 

• การชอ้ปป้ิงการเลือกซ้ือของนกัท่องเท่ียว เป็นส่วนหน่ึงของการทอ่งเท่ียว โดยเฉพาะการท่องเท่ียวประเทศเกาหลีใต ้ซ่ึงเป็น

แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีคนไทยช่ืนชอบ   โปรแกรมทวัร์อาจจะมีการรายการพาไปชอ้ปป้ิงยงัสถานท่ีต่างๆ โดยการเลือกซ้ือของทุกอยา่ง

เป็นเร่ืองการตดัสินใจส่วนตวัเสมอ  และ ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบทุกการซ้ือของท่าน 

• กระเป๋าลกูคา้ตอ้งยอมรับในความเส่ียงของกระเป๋าทกุใบของตวัเอง (ท่านสามารถเลือกซ้ือประกนัเพ่ิม เก่ียวกบัสมัภาระกระเป๋า 

เพราะสายการบินมีกาํหนดการจาํกดัความรับผิดชอบต่อสมัภาระ)  ทางทวัร์จะไม่รับผิดชอบตอ่ความเสียหาย สูญหาย ล่าชา้ 

อุบติัเหตุ ท่ีเกิดจากกรณีใดๆ ทั้งส้ิน  ซ่ึงลูกคา้ตอ้งเขา้ใจว่า โดยปกติทุกฝ่าย เช่น คนขบัรถ  มคัคุเทศก์ หรือ หวัหนา้ทวัร์  ถึงแม้

จะพยายามในการดูแลและระวงัเร่ืองสมัภาระกระเป๋าเดินทางลูกคา้ 

ผูร่้วมเดินทางตกลงปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขการเดินทางน้ีทุกประการและในกรณีมีขอ้พิพาท ให้ถือคาํตดัสินของผูจ้ดัเป็น

ท่ีส้ินสุด 
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