
 

JOURNEY Classic No.1 เกาหลี 5 วนั พกั Deluxe 4 ดาวเกาหลี 
วนัเดินทาง 5 วนั 3 คืน (พกั 1 คืน @จอลลาบุกโด + พกั 2 คืน @ กรุงโซล) ระดบั  4 ดาวเกาหลี 

รถโคช บริการดว้ยรถซ่ึงมีขนาดของรถจะเป็นไปตามจาํนวนของผูโ้ดยสาร ปกติก 25 หรือ 30 หรือ 40 หรือ 45 ที่นัง่  

ฟรี ! นํา้แร่ด่ืมบนรถวนัละ 1 ขวด 

อาหาร อาหารเชา้@โรงแรม 3 ม้ือ อาหารกลางวนัและคํ่า@หอ้งอาหารทอ้งถ่ิน 7 ม้ือ  

มคัคุเทศก ์ ชาํนาญเสน้ทางเกาหลีโดยตรง   ขอบคุณท่ีมาของภาพดีดีจากการท่องเท่ียวเกาหลี  www.visitkorea.co.kr 

เที่ยวบิน ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงเที่ยวบินและตารางการบินของสายการบินตามที่ไดอ้นุมติั 

(ท่ีน่ังจาํกัดในแต่ละวัน จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อาจต้องเพ่ิมค่าต๋ัว ) 

สายการบิน BKK-ICN เวลาออก เวลาถึง ICN-BKK เวลาออก เวลาถึง 
Korean Air (KE) KE652 2240 0610+1 KE651 1740 2110 
Korean Air (KE) KE658 0010 0745 KE659 2010 0010 

Asiana Airline (OZ) OZ741 0010 0750 OZ741 1830 2205 
 

วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิช้ัน 4 ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกเจ้าหน้าที่รอต้อนรับดูแล มอบ

เอกสาร และอธิบายเพิม่เตมิ  (นัดหมายแต่ละคณะก่อนออกเดินทาง 3 ช่ัวโมงล่วงหน้าก่อนเคร่ืองออก) 

**หมายเหตุ 

หากท่านตอ้งซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศเพ่ือไปและกลบักรุงเทพฯ   กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศ

ประเภทท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาเดินทางได ้ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าชา้หรือการเปล่ียนแปลงเวลาของ

เท่ียวบินหรือการเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง กรณีเกิดความผดิพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าชา้ของเท่ียวบิน 

การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยบุเท่ียวบินรวมกนั ตารางการการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณา

สถานการณ์แลว้ว่า อยูน่อกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย ์หรือเหตุผลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้ )  

โปรดเขา้ใจและรับทราบว่า  ผูจ้ดัจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี 

 

คํา่ หน้าเคาน์เตอร์ สายการบิน ใกล้ประตูทางเข้า  

พร้อมกนัท่ีชั้น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เช็คอินหมายเลข  N   Korean Air (KE) หมายเลข   6 

พร้อมกนัท่ีชั้น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เช็คอินหมายเลข  K   Asiana Airline (OZ) หมายเลข   5 



 

วนัที่ 2 ท่าอากาศยานอินชอน – วนอุทยานจงัหวดัแดดึงซาน – เมืองจอนจู – หมู่บ้านพืน้เมืองเกาหลีโบราณ Hanok  

เหินฟ้าสู่ประเทศเกาหลีใตโ้ดยสายการบิน Korean Air (KE) หรือ Asiana Airline (OZ)  

(อาหารเชา้ ภาพยนตร์ และ เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง และบริการอ่ืนๆ บนเคร่ือง) 

เชา้ ถึงสนามบินนานาชาติอินชอน หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วรถโค้ชพาท่านข้ามทะเล

ตะวนัตกด้วยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพ่ือความหวงัในการ

รวมชาติท่ียาวกว่า 4.42 กิโลเมตร  มียอดโดมสูงถึง 107  เมตร เพ่ือนาํ

ท่านเดินทาง เยี่ยมชม วนอุทยานจังหวัดแดดึงซาน มีความสูงกว่า 878 

เมตร เป็นภูเขา 2 ลูกท่ีเอนเขา้หากนั จึงเรียกภูเขาแห่งน้ีว่า “ ภูเขาจูบกนั 

“ และมีส่ิงท่ีน่าสนใจมากมาย เหมาะแก่การเดินชมธรรมชาติ โดยเฉพาะ

การมาเป็นคู่คู่  เพราะตลอดเส้นทางการเดินขา้มสะพานความรัก เราจะ

ไดช้มความงามของหินท่ีมีรูปร่างและช่ือเรียกต่างๆ กนัไป ช่วงใบไมเ้ปล่ียนสี ชาวเกาหลีนิยมมาเท่ียวกนัไม่แพ้

ภูเขาส่ีฤดูโซรัคซาน   อีกทั้งทุกเดือนส่ียงัเป็นจุดท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมมาเดินชมซากุระกนั (ฟรี ! รวมค่าข้ึนเคเบ้ิล

คาร์ข้ึนสู่จุดชมวิวของภูเขาแห่งน้ี สงวนสิทธ์ิไม่ทอนเงินคืนค่าบัตร กรณีหากสภาพ

อากาศไม่เอ้ืออาํนวย หรือ ปิดงดให้บริการจากสถานท่ี) 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน เมนูหม้อไฟชาบูเห็ด อาหาร

พ้ืนเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตั้งแต่สมยัมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี คลา้ยสุก้ีหมอ้ไฟ   

บ่าย นาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองจอนจู เมืองท่ีเตม็ไปดว้ยศิลปินระดบัชั้นครูของเกาหลี และยงัคงรักษาวิถีชีวิตความ

เป็นอยู ่วฒันธรรมอนัเป็นเอกลกัษณ์ของเกาหลีไดอ้ยา่งดีเยี่ยม อีกทั้งยงัเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงดา้นอาหารพ้ืนบา้นท่ี

เป็นข้าวกับผกัเรียกว่าบิบิมบบั และฮนัจิซ่ึงเป็นกระดาษสาโบราณ สํารวจ

มนต์เสน่ห์ของผูค้น วิถีชีวิตความเป็น อยู่ ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรมอนั

เป็นเอกลกัษณ์ของประเทศเกาหลีใต ้กบัเมืองเอกลกัษณ์ “จอนจู” 

จากนั้นอิสระให้ท่านไดเ้ดินยอ้นเวลากลบัไปในอดีตกว่า 100 ปี สถานท่ีท่ีมี

จริงและสัมผสัได้จริง กับหมู่บ้านพื้นเมืองเกาหลีโบราณ Hanok กว่า 800 

หลงัคาเรือน โดยผูค้นยงัคงอนุรักษ์ประเพณีวฒันธรรมผ่านศูนย์ต่างๆ เช่น 

ศูนยว์ฒันธรรมพ้ืนเมือง สวนประสบการณ์ชีวิต พิพิธภณัฑ์เหลา้พ้ืนเมือง  หอการแสดงงานศิลปะหัตถ -กรรม 

ศูนยส์มบติัเจินจู  เคียงกีจอน และโอมกแด และยงัเป็นสถานท่ีถ่ายหนงัมากมาย   หลงัจากท่องเท่ียวกนัดว้ยความ

ประทบัใจแลว้ ไม่ใช่แค่รูปภาพและความทรงจาํเท่านั้นท่ีท่านสามารถเก็บกลบัมาได ้ของฝากและของท่ีระลึกก็

ยงัเป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีเป็นเคร่ืองเตือนความทรงจาํดีๆ ท่ีท่านมีให้กบัเมืองจอนจู  ซ่ึงมีส่ิงของท่ีระลึกมาก – มาย

หลายประเภทให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือ 

คํา่ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน ลิม้ลองเมนูต้อนรับแขกบ้านแบบพืน้เมือง “ ฮันชิ ”  อาหารชุด



 

โต๊ะโบราณเกาหลีสาํหรับตอ้นรับแขกบา้นในสมยัราชวงศโ์ซซอน เป็นตาํรับอาหารท่ีให้คุณค่าทางสารอาหารมี

รสชาติและกล่ินท่ีเป็นเอกลกัษณ์ 

 นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั Jeonllabuk-do :  Gunsan Lake & Hill,  H.S. Tourist หรือเทียบเท่า (3 ดาวเกาหลี) 

วนัที่ 3 ป้อมฮวาซอง – ร่วมเรียนรู้วฒันธรรมการทํากิมจงัหรือร่วมการทํากิมจ ิ– ศูนย์โสมเกาหลี – ศูนย์เคร่ืองสําอาง

เวชสําอาง – ดิวตร้ีฟรี – คลองชองเกชอน – โรแมนตกิล่องเรือแม่น้ําฮัน กับ เรือสําราญ – Pang Show – น้ําพุ

สายรุ้งที่สะพานบันโพ 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จากนั้น นาํท่านตามความฝันแห่งกษตัริยท่ี์ ป้อมฮวาซอง หรือป้อมดอกไม ้ซ่ึง

ได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโก 

UNESCO เม่ือปี ค.ศ. 1997 จากการใช้วิทยาการการก่อสร้างระหว่างวิธีของ

ชาวตะวนัตก และวิธีของชาวตะวนัออกผสมผสานเขา้ดว้ยกนั มีกรใชป้ั้นจัน่เป็น

คร้ังแรกในการก่อสร้าง ซ่ึงถือว่าทนัสมยัสุดๆ ในยุคนั้น ป้อมมรดกโลก ฮวา

ซอง ท่ีสง่าและงดงามน้ี มีอายุมากกว่า 200 ปี จากนั้นให้ท่านได้

ร่วมเรียนรู้วฒันธรรมการทํากิมจงัหรือร่วมการทํากิมจ ิกิมจิจดัว่า

เป็นเคร่ืองเคียงประจาํโต๊ะสาํหรับอาหารของเกาหลีทุกม้ือก็ว่าได ้

คู่กบัขา้วสวยร้อนๆ กิมจิเป็นอาหารประเภทหมกัดองท่ีมีคุณค่า

ทางอาหารสูงชนิดหน่ึง มีรส ชาติท่ีเป็นเอกลกัษณ์  ให้ท่านนาํกิม

จิท่ีทาํร่วมกนักลบัไปเป็นของฝากคนทางบา้นไดล้ิ้มลอง ก่อนกลบับา้นให้ทุกท่านไดแ้ต่งชุดพ้ืนเมืองเกาหลีฮนั

บกถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก (กลอ้งของท่านเอง) 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน เมนูหมูย่างคาลบี 

อาหารพ้ืนเมืองเกาหลีท่ีเล่ืองช่ือและรู้จกักนัดีทัว่โลก มีรสชาติออกหวาน 

นุ่มและกลมกล่อม นาํเน้ือหมูสต็กย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม และตดัเป็น

ช้ินพอคาํ ห่อทานกบัผกักาดเขียวแบบเม่ียงคาํไทย   

บ่าย หลงัอาหารกลางวนันาํท่านรู้จกัและเขา้ใจสมุนไพรท่ี ศูนย์โสมเกาหลี เพราะเกาหลีใตเ้ป็นประเทศท่ีมีการผลิต

โสมเกาหลีท่ีมีคุณภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลก ซ่ึงใครใครท่ีไดม้าเท่ียวก็จะช่ืนชอบหาซ้ือเป็นของฝากเพราะราคา

ท่ีถูกว่าเมืองไทย และคุณประโยชน์นานปัการ จากนั้นนาํท่านเยี่ยมชม ศูนย์เคร่ืองสําอางเวชสําอาง  ให้ท่านเลือก

ซ้ือคอสเมติคหลากยี่ห้อคุณภาพท่ีผู ้หญิงชาวเกาหลีทั้งสาวทั้ งไม่สาวแล้วให้ความสําคัญกับเร่ืองผิวหน้า

ค่อนขา้งมากก่อนจะให้ท่านอิสะชอ้ปป้ิง ดิวตร้ีฟรี (ปัจจุบนัเป็นท่ีนิยมมาก เพราะ ดิวตร้ีฟรี

ประเทศน้ี มีถึง 5 บริษทัแข่งขนักนั)  เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง ณ ห้างปลอดภาษีล๊อตเตห้รือ

ชินเซเก ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ 



 

แบรนด์เนมนําเข้าจากต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิด รวมทั้ง

สินคา้แบรนด์เกาหลียอดนิยมท่ีชาวเกาหลี ชาวจีน และชาวญ่ีปุ่ น นิยม

มาเลือกซ้ือหากนัมากมาย ก่อนจะให้ท่านแวะถ่ายภาพท่ี คลองชองเก

ชอน ถูกขุดข้ึนเป็นคร้ังแรกเม่ือราว 600 ปีก่อนในสมยัของกษตัริย ์

YEONGJO กษตัริยอ์งคท่ี์ 21 แห่งราชวงศโ์ชซอน 

เย็น รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน เมนูเปิบพสิดาร-ไก่ตุ๋นโสม อาหารวงัในสมยัก่อน  เช่ือกนัว่า

บาํรุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตวั ในหมอ้ดินร้อน  เป็นเมนูอาหารวงัตั้งแต่สมยัราชวงศโ์ซซอน 

คํา่ พเิศษ! โรแมนตกิล่องเรือแม่น้ําฮัน กับ เรือสําราญ  ผา่นชมวิวทิวทศัน์สีสนัยามคํ่าคืน แม่นํ้าฮนัเปรียบเหมือนเส้น

ชีวิตของคนกรุงโซล เป็นแม่นํ้าท่ียาวเป็นอนัดบั 4 ของประเทศ ยาวถึง 514 กม. โดยไหลผ่านใจกลางเมืองหลวง  

รอบๆ ฝ่ังแม่นํ้ามกัเป็นแหล่งท่ีพกัอาศยัของเหล่านกท่ีอพยพมาจากเมืองหนาว พร้อมชม Pang Show กบัโชวลี์ลา

การทาํขนมปังสุดน่ารักสุดกวนใจ กบัเจ้าชายขนมปัง และลูกทีมสุดบ๊องเส้นต้ืน  อีกทั้ง

ให้คุณลองทําขนมปังอันเลื่องช่ือจากเร่ืองราวซีรียสุ์ดฮอต เจา้ชายขนมปัง  “คิมทกักู” อีก

ทั้ง ตืน่ตาตื่นใจกับน้ําพุสายรุ้งที่สะพานบัน

โพ สะพาน 2 ชั้น ท่ียิงสายนํ้ าพุท่ียาวท่ีสุด 

โดยฉีดนํ้ าได้ 190 ตนัภายในเวลาเพียง 1 

นาที  พร้อมกบัการไฟ LED ท่ีถูกยิงออกมา

เป็นแสงสีต่างๆ มากถึง 200 เฉดสี  (ทางการกรุงโซล อาจงดการ

แสดงโชวน์ํ้าพุในกรณีท่ีสภาพอากาศไม่เอ้ืออาํนวย) (สงวนสิทธิใน

การปรับเปล่ียนโชว ์เป็น  MISO SHOW หรือ NAATA SHOW) 

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

วนัที่ 4 ถํ้าเหมืองทอง “ควงัเมียง” – ศูนย์น้ํามันสนเข็มแดง Red Pine – ร้านขายสินค้า Line Official Store – อิสระ

สวนสนุกล็อตเต้เวลิด์ – พพิธิภณัฑ์พืน้บ้านเกาหล ี– ภาพวาดลวงตาสามมิต ิ

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 หลงัอาหารเชา้ นาํท่านเท่ียวชม ถํ้าเหมืองทอง “ควงัเมียง” ผจญภยัไปกบัถํ้าพิพิธภณัฑ์ท่ีมีชีวิตในแบบหลากมิติ

และสีสัน (เปิดตวัใหม่) สถานท่ีแห่งน้ีเป็นเหมืองขุดทองของญ่ีปุ่ นในอดีต หลงัจากหมดยุคการล่าอาณานิคม 

เหมืองทองแห่งน้ีจึงถูกปล่อยท้ิงร้าง ปัจจุบนัทางการเกาหลีไดป้รับปรุงและพฒันาถํ้าแห่งน้ีให้เป็นสถานท่ีท่อง- 

เท่ียว ถํ้าแห่งน้ีจึงถือไดว้่าเป็นพิพิธภณัฑม์รดกแห่งความสร้างสรรคแ์ละอนุรักษ ์ ยงัเป็นสถานท่ีสําคญัทางประ- 

วติัศาสตร์ มีความลึกถึง 8 ชั้น (อนุญาตเขา้ชมแค่ 2 ชั้นบน) ภายในถํ้ามีความยาวถึง 275 เมตร จะแบ่งออกเป็น

ห้องๆ โดยไดรั้บการออกแบบจากศิลปินช่ือดงัทัว่ประเทศเกาหลีใต ้

และหากท่านเป็นแฟนคลบัของภาพยนตร์เร่ืองเดอะฮอบบิท และ

เดอะลอร์ดออฟเดอะริงส์ คุณจะได้พบกับประติมากรรมตัว 



 

“กอลลมั” ท่ีส่งตรงมาจากผูก้ ํากับของเร่ือง นอกจากน้ีแล้วท่านสามารถนําขวดพลาสติกไปเติมนํ้ าแร่จาก

ธรรมชาติภายในถํ้าไดฟ้รี 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน เมนูบาร์บีควิไฟหรือบลูโกกิ เป็นอาหารดั้งเดิมของคาบ – 

สมุทรเกาหลี โดยนาํเน้ือหมูสไลดห์มกัซอสคนัจงัและเคร่ืองปรุงรสต่างๆ มานาํมาปรุงจะมีรสออกหวานนุ่ม 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ ศูนย์น้ํามันสนเข็มแดง Red Pine  ซ่ึงผลิตจากใบสนเขม็แดง

ในประเทศเกาหลี เป็นงานนวตักรรมวิจยัช้ินใหม่ล่าสุดของเกาหลี เพ่ือช่วยผูท่ี้มี

ปัญหาเร่ืองไขมนัอุดตนัในเส้นเลือด คลอเรสเตอรอลในเลือดสูง โรคไขขอ้เส่ือม 

หรือ การไหลหมุนเวียนของเลือด  เป็นตน้ ให้ทุกท่านเลือกซ้ือเป็นของฝาก

สุขภาพเพ่ือตวัท่านเองและคนท่ีท่านรักหรือคนท่ีท่านเคารพ  เพราะเป็น

สารอาหารธรรมชาติ ท่ีวิจยัจากโรงพยาบาลชั้นนาํในเกาหลีแลว้ว่า ไม่มีผลขา้งเคียง 

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

ทัว่ไป มีหมีบราวน์ ตวัใหญ่ตั้งอยู่กลางร้าน เปิดประตูเข้ามาถึงต้องเจอตวัน้ีก่อนเลย ในร้านมีสินค้าให้เลือก

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

กนัพร้อมหนา้ ในร้านมีสินคา้ให้เลือกซ้ือมากมาย จากนั้นให้ท่านอิสระชอ้ปป้ิงบริเวณ ตลาดเมียงดอง ถูกขนาน

นามว่า "ถนนแฟชัน่ของเกาหลี" แหล่งรวมความฮิปใหม่ ไม่ตกเทรนด!์ 

เย็น รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน เมนูอันดงจมิทัค หรือ ไก่ต้มแห่งเมืองอนัดอง 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 และคูรยอยคุราชวงศ์โครยอ นาํท่านอิสระชม ภาพวาดลวงตา

สามมิต ิโดยท่านจะไดส้นุกสนานกบัการถ่ายรูปแอ็คชัน่ท่าทางต่างๆ 

กบัภาพแนวมิติท่ีเกิดจากความคิดสร้างสรรคแ์ละจินตนาการของการ

สร้างภาพโดยใช้เทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติท่ีรวมทฤษฎีทาง

วิทยาศาสตร์และการซ้อนภาพโดยกระตุน้ความเคล่ือนไหวของภาพ

ให้มีมิติเหมือนจริงโดยให้ผูช้มเขา้ไปมีส่วนร่วมถ่ายภาพ เม่ือผ่านเขา้

ไปในภาพนั้นๆ ภาพทุกภาพจะออกมาดูประหน่ึงเหมือนจริงใน

เหตุการณ์ 

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



 

วนัที่ 5 ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู – วดัโชเกซา – ภูเขานัมซาน – ศูนย์รวมของพืน้เมือง – ท่าอากาศยานนานาชาตอิินชอน  – 

กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นาํท่านชม และเลือกซ้ือสมุนไพรท่ีคอเหลา้คอเบียร์ตอ้งการท่ี ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู “ฮ๊อกเก็ตนามู” คือตน้ไมช้นิด

หน่ึง ท่ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะและระดบัสูง

เหนือนํ้ าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพนัธ์ุฮ๊อกเก็ตน้ี ชาวเกาหลีรุ่น

ใหม่นิยมนาํมารับประทานเพ่ือช่วยดูแลตบัให้สะอาดแข็งแรง ป้องกนั

โรคตบัแขง็ไม่ถูกทาํลายจากการด่ืมแอลกอฮอล ์

กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหารและยา 

จากนั้นนาํท่าน นมสัการวดัหลวงท่ีสําคญัท่ีสุดของประเทศ วัดโชเกซา เป็นวดัศูนยก์ลาง

ของพุทธศาสนานิกาย- เซ็นท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในประเทศเกาหลี  ว ัดศูนย์กลางจัดงาน

เทศกาลโคมไฟทุกเดือนห้าของทุกปี ตรงกบัวนัท่ี 8 เดือน 4 ของปีจนัทรคติ โดยพุทธศนิ

กชนทัว่เกาหลี และทัว่โลกจะร่วมตวัและจดัเทศกาลขบวนแห่โคมไฟรูปดอกบวั 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารท้องถ่ิน เมนูโอซัมหรือหมู

ปลาหมึกย่างบาร์บีคิวหมักสไตล์สมัยใหม่เกาหลี เป็นเมนูประยุกต์ท่ีชาวเกาหลี

คิดกนั ซ่ีงคนต่างประเทศนิยมรับประทานเช่นกนัเพราะมีรสชาติออกหวานเผด็

เลก็นอ้ย 

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 เป็นต้น หมอนสุขภาพ กิมจิ เป็บโปโร้ (ป๊อกก้ี

เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) ตุ๊กตา Dung  เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  เป็นตน้ (หากเวลาอาํนวย) 

แวะช้อปที่ Premium Outlet สถานท่ีรวบรวมสินคา้แฟชัน่แบรนด์เนมชั้นนาํท่ีคา้งสต็อก

หรือสินคา้ตกฤดูนาํมาลดราคา ภายใตส้ภาพแวดลอ้มในการช็อปป้ิงแบบสบายๆ โดยนาํมา

ลดราคาตั้งแต่ 15 – 50% ปัจจุบนัมีร้านคา้หลากหลายหว่า 165 ร้านคา้และมีสินคา้ Brand ดงั

มากมาย 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 

ในการสํารองที่น่ังและการใส่ช่ือในระบบสํารองที่น่ัง  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  

 

 

 

 

 


	วันแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
	วันที่ 2 ท่าอากาศยานอินชอน – วนอุทยานจังหวัดแดดึงซาน – เมืองจอนจู – หมู่บ้านพื้นเมืองเกาหลีโบราณ Hanok
	วันที่ 3 ป้อมฮวาซอง – ร่วมเรียนรู้วัฒนธรรมการทำกิมจังหรือร่วมการทำกิมจิ – ศูนย์โสมเกาหลี – ศูนย์เครื่องสำอางเวชสำอาง – ดิวตรี้ฟรี – คลองชองเกชอน – โรแมนติกล่องเรือแม่น้ำฮัน กับ เรือสำราญ – Pang Show – น้ำพุสายรุ้งที่สะพานบันโพ
	วันที่ 4 ถ้ำเหมืองทอง “ควังเมียง” – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง Red Pine – ร้านขายสินค้า Line Official Store – อิสระสวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ – พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเกาหลี – ภาพวาดลวงตาสามมิติ
	วันที่ 5 ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู – วัดโชเกซา – ภูเขานัมซาน – ศูนย์รวมของพื้นเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน  – กรุงเทพฯ
	** รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากผู้จัดอีกครั้งหนึ่ง ผู้จัดขอสงวนสิทธิในเรื่องเที่ยวบิน ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
	ข้อมูลสำหรับผู้เดินทาง
	1. คนไทยถือหนังสือเดินทางประเทศไทย ไม่ต้องยื่นขอวีซ่าก่อนออกเดินทาง
	2. เตรียมหนังสือเดินทางมีอายุมากกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทาง (ต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม) เพื่อยื่น ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง   เนื่องจากเคานท์เตอร์สายการบินหรือด่านตรวจคนเข้าเมืองอาจปฏิเสธการเดินทางของท่าน
	3. ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ (1) พาสปอร์ต (2) ใบประจำตัวคนต่างด้าว (3) ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (4) สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) (5) รูปถ่ายสี 2 นิ้วท่านละ1รูป
	 ผู้จัดจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยท่านจ่ายค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าวผู้เป็นเจ้าของหนังสือเดินทางจะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า) สิทธิ์การออกวีซ่าขึ้นอยู่กับสถานทูตเท่านั้น
	ข้อตกลงและเงื่อนไขการเดินทางท่องเที่ยวกับเรา


