
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOREA  SO  SO  5 Day 3 Night 
แอบสอ่ง     เกาหลเีหนอื ... ชมสวนอมิจนิกกั รอ่งรอยสงคราม2เกาหล ี

หมูบ่า้นฝร ัง่เศสลาโพรวองซ.์.หมบูา้นศลิปะเฮร.ิ.ชมทุ่งดอกกุหลาบตดิไฟ LED  

คลอ้งกญุแจหอคอยโซลทาวเวอร.์..สวนโซลโล7017...ย่านไชน่าทาวน ์

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว สายการบนิ จํานวน 

27 กนัยายน – 01 ตุลาคม 2561 13,331 +8,000 XJ 30 

28 กนัยายน – 02 ตุลาคม 2561 14,441 +8,000 XJ 30 
29 กนัยายน – 03 ตุลาคม 2561 14,441 +8,000 XJ 30 

 22 – 26 พฤศจกิายน 2561 12,221 +8,000 XJ 30 

23 – 27 พฤศจกิายน 2561 12,221 +8,000 XJ 30 



 

 

ชมิอาหารตน้ตาํรบัอาหารเกาหล ี / ชอ้ปป้ิงจุใจย่านสุตฮติ “เมยีงดง,ฮงแด” 

เดนิทางโดยสายการบนิแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(XJ)   

ปล.ทวัรร์าคาพเิศษไม่มรีาคาเด็ก/ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิไกดท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทร ิป(ทปิหวัหน้าทวัร ์ขึ้นอยู่

กบัความพงึพอใจของทา่น) 

 

วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิอินชอน – เกาหลีใต ้ 

13.00 น. คณะพรอ้มกันที ่ สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ชัน้ 3 เคานเ์ตอร ์4 สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(Thai Air 

Asia X)  โดยมเีจา้หนา้ท ีอ่ํานวยคอยความสะดวก ณ สําหรับเช็คอนิต๋ัวเครือ่งบนิและสัมภาระใหแ้ก่ท่าน • ต ั๋ว

เครือ่งบนิไมส่ามารถระบุทีน่ ัง่ ทีน่ ัง่เป็นไปตามที่สายการบินจดัให ้เท่าน ัน้  (ไม่มีอาหารบริการบน

เครือ่ง)• 

16.00 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบนิอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบนิแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์เท ีย่วบนิที ่XJ702 

23.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิอนิชอน เกาหลใีต ้ (เวลาทอ้งถ ิน่เกาหลใีตเ้ร็วกว่าไทย 2 ชม.) นําท่านผ่านพิธกีารตรวจคน

เขา้เมอืงและศุลกากร 
 นําทา่นเขา้สู่ท ีพ่กั GRAND PALACE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง หมูบ่า้นฝร ัง่เศส – หมูบ่า้นศลิปะเฮร ิ– พาจูพรเีมีย่มเอาทเ์ลต – Odusan Observatory – สวนอิมจนิ

กกั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่เมอืงพาจูชม  หมูบ่้านฝร ั่งเศส (LA PROVENCE)  

แห่งเกาหล ีสัมผัสบรรยากาศหมู่บา้นสไตล์ฝร่ังเศส มีตึกเป็นสีต่างๆ 

สดใสมากๆ สสีรรบา้นเรือนที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองโพรวองซ์ ใน

ฝร่ังเศส ตกแต่งสวยงามมาก ดา้นในก็จะมขีองขายหลากหลายแบบ เช่น 

รา้นขายเบเกอรี ่รา้นขายเครือ่งครัว รา้นขายตน้ไมแ้ละดอกไม ้รา้นขาย

ไอศครมี และยังสามารถหามุมถ่ายรูปสวยไดทุ้กมุม และหมู่บา้นแห่งนียั้ง

เป็นสถานทีถ่่ายทําภาพยนตเ์กาหลที ีโ่ด่งดังมาหลายเรือ่งอกีดว้ย 

นําท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านศิลปะเฮริ (HYERI ART VILLAGE) ซึ่ง

เป็นหมู่บา้น ศลิปะขนานแทเ้ป็นศูนย์กลางทางการแสดงศิลปะภายใน

หมู่บา้นทีจั่ดงานแสดงผลงานของกลุ่มศลิปินหลากหลายทัง้นักเขยีน นัก

วาดภาพ นักดนตร ีเป็นสถานทีห่นึง่ท ีใ่ชเ้ป็นทีถ่่ายทําซรียี์ F4 ในฉากของ

โรงอาหารของโรงเรยีนมัธยมชินฮวา นําท่านสู่หมู่บา้นโพรวองซ์แห่ง

เกาหล ีสัมผัสบรรยากาศ หมู่บา้นสไตล์ฝร่ังเศสสีสันบา้นเรือนที่เป็น

เอกลักษณ์ของเมอืงโพรวองซใ์นฝร่ังเศสหมู่บา้นทีเ่ต็มไปดว้ยบา้นเรือน

น่ารักระบายดว้ยสลูีกกวาดหวานๆ ใหส้สัีนสดใส 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (Shabu Shabu) เมนูชา

บูชาบู สุก ีห้มอ้ไฟสไตลเ์กาหล ี

จากนั้นนําท่ านชอ้ปป้ิง  พาจูพรีเมี่ยมเอ าท์เล ต (Paju Premium 

Outlet) แห่งใหม่ และใหญ่ทีสุ่ดในเกาหล ีซึง่มรีา้นคา้หลากหลายกว่า 165 

รา้นคา้และมสีนิคา้แบรนดดั์ง มากมาย อาทิเช่น Armani , Calvin , Diesel , 

DKNY , Guess , Escada ฯลฯ 

นําท่านสู่ Odusan Observatory นําท่านแอบดูเกาหลเีหนอืผ่านกลอ้งส่อง

ทางไกลพรอ้มชมนทิรรศการชวีติความเป็นอยู่ของชาวโสมแดง  

 นําท่านเดนิทางชม สวนอิมจนิกกั(Imjingak) สวนสาธารณะทีตั่ง้อยู่รมิฝ่ัง

แม่น้ํา Imjin ในเมอืงพาจู เป็นอนุสรณ์สถานต่าง ๆ ท ี่แสดงใหเ้ห็นถ ึงความ



 

 

โศกเศรา้และเจ็บปวดของสงครามเกาหลทีัง้สอง มหีอระฆังสันตภิาพหมายถงึสันตภิาพของมวลมนุษย์และการ

รวมชาตขิองเกาหล ีระฆังสันตภิาพมน้ํีาหนัก 21 ตัน และมบัีนได 21 ขัน้ซึง่เป็นสัญลักษณ์ของศตวรรษที่21  มี

รถจักรไอน้ํา สายคยองอ ีสถานจัีงดันเป็นสัญลักษณ์ของการแบ่งเกาหลีเหนือและใต ้เพราะในช่วงสงคราม

เกาหล ีทางรถไฟเชือ่มเกาหลเีหนอืและใตถู้กระเบดิลงและตัดขาดจากกันทาํใหร้ถไฟขบวนนีไ้ม่สามารถวิง่ไปมา

ระหว่างฝ่ังเหนอืและใตไ้ดอ้กีต่อไปและยังมอีนุสาวรยี์เก ีย่วกับสงครามเกาหลใีหท้่านไดเ้ดนิชม นอกจากนี้ยังมี

รา้นอาหารดาดฟ้าใหท้่านชมววิตามอัธยาศัย 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (เมนู แฮมุลทงั) ซุปทะเลหรือซีฟู้ดหมอ้ไฟ รสชาติจัดจา้น 

  นําทา่นเขา้สู่ท ีพ่กั PACIFIC HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

วนัทีส่าม ฮ็อกเกตนามู – ศูนยเ์ครือ่งสําอางค ์– ทําคมิบพั+ใส่ชุดฮ ันบก – สวนลอยฟ้า SEOULLO 7017 – 

วดัโชเกซา – ชอ้ปป้ิงดวิตีฟ้ร ี – ย่านดงัสุดฮิต“เมียงดง” – N  SEOUL TOWER -  ★ DDP PLAZA 

(ชมดอกกุหลาบตดิไฟLED) ★   

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเขา้ฟังสรรพคุณ “ ฮ็อกเกตนามู” ตน้ไมช้นดินีเ้จรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและ

ระดับสูงเหนอืน้ําทะเล50-800เมตรเมล็ดของพันธุฮ์๊อตเกตนี.้..ชาวเกาหลรุ่ีนใหม่นยิมนํามารับประทานเพื่อช่วย

ดูแลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง  นําท่านสู่ Cosmetic (ศูนยเ์ครือ่งสําอางค)์ ท่านสามารถชม

การสาธติวธิใีชเ้ครือ่งสําอางค ์เคล็ดไม่ลับหนา้ใสของสาวเกาหล ีและเลอืกซือ้เวชสําอางคช์ือ่ดังของเกาหลีได ้

ในราคาทอ้งถ ิน่ อาทเิช่น Dr.MJ, DEWINS, MISSHA และอืน่ ๆ อกีมากมาย เลอืกซือ้เลอืกชมตามอัธยาศัย 

 นําท่าน เรยีนรูว้ธิกีารทําคมิบบั (ขา้วหอ่สาหรา่ย) อาหารง่ายๆ ทีค่นเกาหลนียิมรับประทาน โดยการนําขา้ว

สุก และส่วนผสมอืน่ๆ หลากชนดิ เช่น แตงกวา แครอท ผักโขม ไข่เจยีว ปูอัด แฮม เป็นตน้ แลว้แต่วัตถุดิบที่

ท่านสะดวก วางแผ่บนแผ่นสาหร่ายแลว้มว้นเป็นแท่งยาวๆ จากนัน้ห่ันเป็นชิน้พอดคํีา ชาวเกาหลนียิมรับประทาน

คมิบับระหว่างการปิกนกิ หรืองานกิจกรรมกลางแจง้ หรือรับประทานเป็นอาหาร

กลางวันเบาๆ โดยเสริฟ์กับหัวไชเทา้ดองและกมิจ ินอกจากนี้คิมบับยังเป็นอาหาร

นํากลับบา้นทีเ่ป็นทีน่ยิมทัง้ในเกาหลีและต่างประเทศ เชิญท่านสวมชุดฮ ันบก 

(Hanbok) ซึง่เป็นชุดประจําชาตขิองประเทศเกาหลใีต ้ถ่ายรูปกับฉากจําลอง 4 มติิ

ซึง่มคีวามสวยงามและประทับใจ พรอ้มถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึเพื่อไปอวดคนทางบา้น 

นํ า ท่ า น สู่   ส ว น ล อ ย ฟ้ า  “Seoullo 7017″ ห ร ือ  โ ซ ล โ ล 

7017 สะพานลอยฟ้าแลนด์มาร์กแห่งใหม่ ณ กรุงโซล ถ ือเป็นอีกหนึ ่ง

สถานที่เท ี่ยวใหม่ของเกาหลีใตท้ ี่เก ิดจากการปรับปรุงท ัศน ียภาพ และ

ปรับสะพานที่ทรุดโทรมใหเ้ป็นถนนลอยฟ้าแถวบริเวณสถาน ีรถไฟโซล

(Seoul Station) ปัจุบันไดก้ลายมาเป็นสถานที่พักผ่อนสําหรับประชาชน

และนักท่องเที่ยวในอดีตเคยเป็นถนนที่เป็นสะพ านขา้มแยก  สรา้งขึ ้น

ตั ้งแต่ปี 1970 จนกระทั่งปี 2017 ไดม้ ีการตรวจสอบและพบว่ามีการเสื่อมสภาพ ไม่ปลอดภัย ทําใ ห ้

ไม่สามารถใชง้านเป็นถนนไดอ้ ีก ส่วนเลข 7017 ที่นําเลข 70 จากเลขสองตัวทา้ยของปีที่สรา้งและ 

17 จากเลขสองตัวทา้ยของปีที่ปิดใชง้าน มาใชเ้ป็นชื่อแลนด์มาร์คแห่งนี้ ซึ่งสะพานนี้จะเป็นพื ้นท ี ่ส ี

เขียว (Seoul’s Botanical Skyline Park) มีขนาดกวา้ง 10.3 เมตร ย าว 1.24 ก ิโลเมตร ประดับ

ดว้ยตน้ไม ้6,645 ชนิด กว่า 24,085 ตน้ และดอกไมก้ว่า 200 สายพันธุ ์ ซึ ่ง เ ป็นพ ืชชน ิดที ่พ บใ น

เกาหลีใตท้ั ้งหมด ทุกคนสามารถมาพักผ่อนหย่อนใจ เป็นศูนย์กลางใน

การทํากิจกรรมและจัดเทศกาลนิทรรศการต่างๆ อีกทั ้งมีใหบ้ริการ Wifi 

และช่วงค่ําบนสะพานจะเปิดไฟ สีสันตระการตา สรา้งบรรยากาศโรแมน

ติคอีกแบบหนึ่ง นอกจากนี้ยั งม ี ร า้นกาแฟ หอคอยชมว ิว  และพื ้นท ี่

สําหรับใหเ้ด็กๆ ไดว้ิ่งเล่น อีกดว้ย  
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (เมนู ซมัเกทงั) ไกตุ๋่นโสม 

เนือ้ไก่นุ่มละมุนลิน้ในน้ําซุปรอ้นๆชุ่มคอ 



 

 

 นําท่านขอพร วดัโชเกซา สรา้งขึน้ในปี 1910 เป็นวัดใหญ่เพียงแห่งเดยีวทีตั่ง้อยู่ใจกลางเมอืงหลวง และในปี 

1936 ไดก้ลายเป็นวัดศูนย์กลางพุทธศาสนานกิายโซเก นกิายทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเกาหล ีภายในศาลาจะเป็นที่ตั ้ง

ขององคพ์ระประธาน และพระพุทธรูปนอ้ยใหญ่ ภายในวัดยังมตีน้สนทีนํ่ามาจากเมอืงจนี ซึ่งมีอายุกว่า 500 ปี 

ใกล ้ๆ กับวัด มรีา้นสังฆภัณฑม์ากมายตัง้อยู่ 

 นําท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี ณ DUTY FREE มสีนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดัง ใหท้่านไดเ้ลือกชมและเลือกซื้อ

อาท ิLOUIS VUITTON, FENDI, PRADA, หรอืเครือ่งสําอาง ผสมโสมคุณภาพด ี

นําท่านถ่ายรูปคู่หอคอย N SEOUL TOWER (นมัซานทาวเวอร)์ กรุงโซล 1 ใน 

17 หอคอยเมอืงทีสู่งท ีสุ่ดในโลกสูงถงึ 480 เมตร เหนอืระดับน้ําทะเล ณ เขานัม

ซานใจกลางเมอืงหลวง ชมทัศนยีภาพกรุงโซลและชานเมืองแบบรอบทิศ 360 

องศา  ตามความเชือ่ของหนุ่มสาวชาวเกาหลว่ีาการล๊อกแม่กุญแจคู่รักที่ภูเขานัม

ซาน เพื่อจะทําใหค้วามรักของตนกับคู่รักนัน้ย่ังยืน (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าลิฟท์ขึ้นชมวิวรอบกรุงโซลประมาณ 

15,000 วอน) 

นําท่านสู่ท ีช่อ้ปป้ิงยอดฮติตดิใจทุกวัย ตลาดเมยีงดง (Myeong-dong) อสิระช ้

อปป้ิง แหล่งรวบรวมความฮปิและเทรนใหม่ๆ ราคาระดับกลางถึงสูงเมื่อเท ียบกับ

ตลาดทงแดมุน หา้งบูตกิหลากยี่หอ้ตั ้งแต่แบรนด์เนมต่างชาติถ ึงเกาหลี รา้น

เสือ้ผา้มสีไตลห์อ้งเล็กๆ  รา้น Creative Lifestyle  รา้นรองเทา้ รา้นทําผม รา้น

เครือ่งประดับ รา้นคอสเมตกิ  รา้นกาแฟ รา้นไอศครมี รา้นขนม ฯลฯ (อิสระอาหารเย็ นตามอัธย าศัย  เพื ่อ

ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง)  

►►►►► นําท่านชมการจัดแสดง LED ROSE GARDEN ดอกกุหลาบทีต่ดิไฟ LED มาประดับกว่า 25,550 ดวง ที ่

Dondaemun Design Plaza หรอื DDP เป็นกลุ่มอาคารรูปทรงแปลกใจกลางกรุงโซล ตัง้อยู่กลางศูนย์รวม

แฟช่ันของเมอืงดงแดมุน โดยเป็นพื้นท ีจั่ดนทิรรศการระดับโลกมากมาย มทีัง้หอ้งประชุม พื้นท ีใ่นส่วนของการ

จัดงานแสดงแสดงโชวส์นิคา้ต่าง ๆและยังเป็นสถานทีสํ่าคัญสําหรับการแลกเปลีย่นวัฒนธรรมระหว่างประเทศ 

และถา้หากใครเคยดูซรียี์เกาหลยีอดฮติอย่าง You Who came From the star (ยัยตัวรา้ยกับนายต่างดาว) คง

จะพอคุน้ตากับสถานทีแ่ห่งนี ้ เพราะเขาไดม้าถ่ายทําฉากใน ซรียี์ในทีแ่ห่งนีก้ันหลายฉากมาก หรอืจะเป็นเพลง 

Come Back Home ของศลิปินเกาหล ีวง 2NE1 ก็มาถ่ายทํา MV ทีแ่ห่งนีเ้ช่นกัน อสิระถ่ายรูปและเดนิเล่นตาม 

อัธยาศัยจนถงึเวลานัดหมาย 
 นําทา่นเขา้สู่ท ีพ่กั HAEDAMCHE STAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ี่ นํา้มนัสน – ศูนยโ์สม – ชอ้ปป้ิงยา่นฮงแด – ฮุนไดพรเีมีย่มเอาทเ์ลต – หมูบ่า้นเทพนยิาย+ไชนา่ทาวน ์

– รา้นละลายเงนิวอน – สนามบนิอินชอน  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําท่านเดนิทางสู่ นํา้มนัสนเข็มแดง ปัจจุบันชาวเกาหลนียิมรับประทานเพื่อลา้งสารพิษในร่างกาย ลา้งไขมันใน

เสน้เลอืด ป้องกันไขมันอุดตันในเสน้เลอืด โรคหัวใจ โรคภูมแิพ ้

 นําท่านรูจั้กและเขา้ใจ สมุนไพรโสมเกาหลี หรอืราชาแห่งมวลสมุนไพร เพราะเกาหลใีตเ้ป็นประเทศที่ม ีการ

ผลติโสมเกาหลที ีม่คุีณภาพเป็นอันดับ1ของโลกคุณประ โยชน์นานัปการเช่น 

เสรมิความแข็งแรงใหแ้ก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยบํารุงหัวใจป้องกัน

โรคหัวใจขาดเลอืด ฯลฯ 

 นํ าท่ า น สู่  HONGDAE SHOPPING STREET (ย่ านฮ งแด)  แถ ว

มหาวทิยาลัยฮงอกิ ย่านนีเ้ป็นแหล่งรวมวัยรุ่นและเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงสุตฮติทัง้คน

เกาหลเีองหรอืชาวต่างชาต ิท่านสามารถเลอืกซื้อเครื่องสําอางค์ ผลิตภัณฑ์

บํารุงผวิ รองเทา้ เสือ้ผา้ กระเป๋าและอืน่ๆอกีมากมาย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (Jim Dak) เมนูจมิดกั  ไก่ตุ๋นซอี ิ๊วเกาหล ีผสมกับวุน้เสน้ท ี่

เหนยีวนุ่ม หัวหอมใหญ่ รสชาตคิลา้ยไก่พะโลข้องไทยแต่จะเผ็ดกว่านดิหน่อย 

 นําท่านเดนิทางสู่ ฮุนไดพรเีมีย่มเอาทเ์ลต (Hyundai Outlet) ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมราคาถูก

มากกว่า 50 รา้นคา้ อสิระเลอืกซือ้ของเดนิเล่นถ่ายรูปตามอัธยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย 



 

 

 จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเทพนิยาย ( DONGHWA 

MAEUL) ไดถู้กเนรมติรและตกแต่งใหห้มู่บา้นที่แสนธรรมดาให ้

กลายเป็นหมู่บา้นแห่งเทพนยิาย โดยนํานิยายที่ทุกท่านคุน้เคย

หลายเรือ่งมาวาดภาพตกแต่งรอบๆหมู่บา้นแห่งนี ้เช่น ปีเตอร์แพน 

สโนวไ์วทก์ับคนแคระทัง้ 7 อะลาดนิกับตะเกยีงวเิศษ หนูนอ้ยหมวก

แดง ฯลฯ ใหท้่านไดถ้่ายภาพไดเ้กอืบทุกมุม หันไปทางไหนก็ตอ้ง

ถ่ายภาพเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึและในบรเิวณใกลก้ันท่านจะไดพ้บกับ

ย่าน ไชนา่ทาวน ์เป็นชุมชนของชาวจีนที่ถ ือกําเนิดจากการเปิด

ท่าเรอือนิชอนในปี ค.ศ. 1883 ในอดตีนับเป็นพื้นท ีสํ่าคัญในการขนส่งและคา้ขายสนิคา้จากประเทศจนี สําหรับ

ปัจจุบันนีช้าวจนีท ียั่งคงอาศัยอยู่เป็นรุ่นที ่2 หรอืรุ่นที ่3 นับจากทีม่กีารบุกเบกิ แต่กลิ่นไอและการดํารงไวซ้ึ่ง

วัฒนธรรมของคนรุ่นก่อนยังคงมใีหเ้ห็น รวมไปถงึการไดม้โีอกาสไดล้ิม้ลองรสชาติอาหารจีนที่ม ีใหเ้ลือกสรร

หลายรา้นทีอ่นิชอนไชน่าทาวนแ์ห่งนี ้

 ก่อนอําลาเกาหล ีแวะซือ้ของฝากตดิไมต้ดิมอืท ี ่ศูนยร์วมของพืน้เมอืง (ละลายเงนิวอน)  สาหร่าย ขนมต่างๆ   

ช็อกโกแล๊ตหนิ ซเีรยีลช็อกโก กระดูกมา้เจจูโด ผลติภัณฑข์องใบและรากฝอยของโสม ในรูปขนมโสม ชาโสม 

เครือ่งสําอางโสม เป็นตน้ หมอนสุขภาพ กมิจ ิเป็บโปโร ้(ป๊อกกีเ้กาหล)ี ชนิราเมง (มาม่าเกาหล)ี ตุ๊กตา Ddung  

เป็นตน้ สมควรแก่เวลา พาทุกท่านเดนิทางสู่สนามบนิ 
ค่ํา  รบัประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร  (Korean Ramen)  

หมายเหตุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ทําการเช็คอนิก่อนขึน้เครื่องประมาณ 2-3 ชม.เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจ

เกดิข ึน้ เช่น สภาพการจราจรทีค่ับคั่ง,สภาพอากาศและอ ืน่ๆ โดยมตีัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก ์,หัวหนา้ทัวร์,คนขับรถ)เป็นผู ้

พจิารณาและบริหารเวลาอย่างเหมาะสม บริษัทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทุกกรณหีากลูกคา้ไม่สามารถขึ้นเครื่องกลับตามวันและ

เวลาเทีย่วบนิทีร่ะบุในรายการทัวร์. 

 

 

วนัทีห่า้ สนามบนิอินชอน – สนามบนิดอนเมอืง  

01.05 น. เหริฟ้าสู่ประเทศไทย โดยสายการบนิแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์ เท ีย่วบนิที ่XJ703 (ไมม่อีาหารบรกิารบนเครือ่ง) 

04.40 น. คณะเดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ................ 

* ทา่นใดมไีฟล์ทบนิภายในประเทศตอ่โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง* 

 

บริษัทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวร์ท่องเทีย่วสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการตามความเหมาะสมอันเน ื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศหรือกรณอี ืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยม ีตัวแทน

บริษัท(มัคคุเทศก,์หวัหนา้ทัวร์,คนขับรถของแต่ละประเทศ)เป็นผูบ้ริหารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทั้งน ี้ข ึ้นอยู่กับสภาพการจราจร,

การตรวจคนเขา้เมอืงหรือสาเหตุอ ืน่ทีไ่ม่ไดม้าจากทางบริษัท โดยทางบริษัทจะคําน ึงถ ึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ด ินทางเป็น

สําคัญ...กรุณาอ่านรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอย่างละเอยีดก่อนทาํการจองทวัรห์รอืชําระเง ินจากนั ้นจะถ ือว่าลูกคา้รับทราบตาม

ขอ้กําหนดของบริษัทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึ้น ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบทุกกรณ.ี 

 

 ราคานีเ้ป็นราคาสําหรับนักท่องเทีย่วชาวไทยหรือผูถ้อืหนังสอืเด ินทางไทยเท่านัน้ (นักท่องเทีย่วต่างประเทศ โปรดเช็ค) 

 ช่างภาพ มช่ีางภาพมาถ่ายรูปและเป็นผูช่้วยหวัหนา้ทัวร์และไกดเ์พือ่การบริการตามร ้านอาหาร สถานทีท่่องเทีย่ว วันสุดทา้ยช่างภาพจะ

นําภาพมาเสนอใหลู้กคา้ช่วยซือ้ เพราะช่างภาพมาแบบอาสาสมัครเพือ่หารายไดเ้ล ีย้งชพี ไม่เป็นการบังคับ 

 ราคานีไ้ม่สามารถใชไ้ดก้บัคณะนักเรียนประถมถงึปริญญาตรี ขายตรง โทรคุย เพือ่หาขอ้ตกลงร่วมกัน 

 ราคาพเิศษ...เพือ่นกัเดนิทางทอ่งเท ีย่วโดยสุจรติ ไม่ประสงคจ์ะลักลอบเขา้ประเทศเกาหลีใตเ้พื่อไปทํางาน หรือเพื่อการอ ื่นใดอัน

มใิช่การท่องเทีย่ว  หรือ ลูกคา้ไม่สามารถร่วมทัวร์ทุกวัน หรือลูกคา้เป็นชาวมุสลมิทัง้คณะ (ก่อนซือ้ทัวร์ จะตอ้งแจง้เพื่อทางผูจั้ดจะไดค้ ิด

ค่าบริการทีเ่หมาะสม)  ลูกคา้ทีต่อ้งใชร้ถเข็น หรือ มโีรคประจําตัวบางอย่าง หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุสงฆ ์ หรือ นักบวช (ตอ้งแจง้

เพือ่หาขอ้ตกลงร่วมกัน)  ถา้ลูกคา้ตอ้งการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ทีเ่กาหล ีขอคดิค่าดําเน ินการในการแยกท่องเที่ยวเองท่านละ 200-

300USD ต่อท่าน 

 



 

 

 หากลูกคา้เป็นอิสลาม หรอื ไมส่ามารถรบัประทานอาหารไดต้ามทีโ่ปรแกรมกําหนด  ลูกคา้กรุณาเตรยีมอาหารของ

ทา่นมาเพิม่เตมิท ีม่ ือ้อาหาร เน ือ่งจากรา้นอาหารแต่ละรา้นจะมขีอ้จํากดัเร ือ่งวตัถุด ิบ โดยส่วนมากจะจดัให้เป็น ไข่ดาว ข้าว

ผดั ผดัผกั และมาม่าเทา่น ัน้ หากลูกคา้มคีวามประสงคท์านอาหารนอกเหนือจากท ีท่างร ้านจดัให้ต ้องเสียค่าบร ิการเพิ่มเต ิม

ดว้ยตวัเอง 

ขอ้แนะนํา  

 หากท่านมปัีญหาเรื่องอาหารกรุณาแจง้ทางผูจั้ดทราบล่วงหนา้ 

 หา้มนําผลไมแ้ละเน ือ้สัตวทุ์กชนดิเขา้ประเทศเกาหลใีต ้ หากพบจะตอ้งเสยีค่าปรบั 

 เตรียมสัมภาระขนาดกลาง เน ือ่งจากโรงแรมทีพั่กในเกาหลไีม่มบีริกรช่วย (แนะนํา ตลอดทริปจะตอ้งดูแลกระเป๋ายกขึ้นลงหอ้งดว้ย

ตัวท่านเอง เพือ่ป้องกันหลายกรณทีีอ่าจเกดิข ึน้ได)้  ควรจัดสัมภาระใหม้ ีนํ้าหนักไม่เก ิน 10-15 กก . ต่อชิ้น  สายการบินจํากัด

นํ้าหนักเพยีงท่านละ 20 กก. และถอืข ึน้เครื่องไดอ้กีท่านละ 1 ชิน้ 7 กก. (ไม่รวมกระเป๋าสะพาย) 

 กระเป๋าทุกใบจะตอ้งฝากใหก้ับทางเจา้หนา้ทีส่ายการบนิดว้ยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบนิ  

 ทรัพย์สนิมคี่าและแตกหกัง่าย  เช่น เงนิ อัญมณ ี อุปกรณอ์ ิเล็กทรอนิกส ์ คอมพิวเตอร์ กลอ้งถ่าย รูป อุปกรณ์วีด ีโอ เอกสารที่

แลกเปลีย่นเป็นเงนิได ้  เอกสารทางธุรกจิ หนังสอืเดนิทาง เก็บตดิตัวเสมอ 

 สนามบนิสุวรรณภูม ิ  “ ไม่มกีารประกาศเรียกลูกคา้ข ึน้เครื่อง ”  กรุณารอทีป่ระตูข ึน้เครื่องอย่างนอ้ย 30 นาท ีก่อนเวลาเครื่องออก 

 นําเส ือ้แจ็คแก็ตตดิตัวข ึน้เครื่องดว้ย เพราะอากาศอาจจะเย็นและเพือ่การพักผ่อนทีอ่บอุ่น  (สําหรับ ม ือใหม่ หรือ คนกลัววันแรกๆ 

จะ jetlag หรืออาการเมาเวลาจากการเปลีย่นโซนเวลาของโลก แนะนํา :  นอนใหม้ากทีสุ่ด หรือ ทานยาแกเ้มา เพราะม ีม ีฤทธิ์ทํา

ใหน้อนหลับ ไม่ด ืม่สุราหรือของมนึเมา และดืม่นํ้ามากๆ) 

 

* ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบุที่น ัง่ ซือ้แบบใช้วิธี RANDOM คอืสุม่เลอืกที่โดยระบบสายการบนิ * 
 

สายการบนิ  การจัดทีน่ั่งบนเครื่องบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ําหนด ทางผูจั้ดไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้แต่จะทําการ Request 

ใหไ้ดเ้ท่านัน้ งดการคนืบัตรโดยสาร และหากยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไม่ม ีระบบ คืนเงินบางส่วน  หากผูโ้ดยสารถูกปฎิเสธการ
ออกนอกประเทศไทยหรือเขา้ประเทศเกาหล ีจากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรือเ จา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ที่ตรวจคน

เขา้เมอืงทีป่ระเทศเกาหล ีทางผูจั้ดและทางสายการบนิจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเ่กดิข ึน้ทุกกรณ ี ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรับผิดชอบค่าปรับที่
ประเทศเกาหลเีรียกเก็บ  ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลับประเทศไทยในเทีย่วบนิถัดไปทีม่ที ีน่ั่งว่างหรือตามวันเดินทางของตั๋วเครื่องบิน  ทั้งน ี้แลว้แต่

ทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผูจั้ดไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได  ้

 

โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสอืเดนิทาง ( Passport ) ของผูโ้ดยสาร ว่าจะตอ้งคงมอีายุเหลอื ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เด ือนขึ้นไป และ

หนังสอืเดนิทางเหลอืหนา้กระดาษเพยีงพอใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจคนไดป้ระทับตรา หนังสอืเดนิทางอยู่ในสภาพที่ด ี (ไม่ชํารุด) พร ้อมเดินทาง !  

การเช็คอนิตั๋วเดนิทางทีเ่คาน์เตอร์สายการบนิ   

เดนิทางข ัน้ตํ่าปกต ิ  20  ทา่นผูใ้หญ่ (ท ีน่ ัง่จํากดั จองและจ่ายก่อนไดส้ทิธกิ่อน จองหลงั อาจตอ้งเพิม่ค่าต ัว๋) หากตํ่ากว่ากําหนด

และ  ผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดที ีจ่ะชําระค่าบร ิการเพิม่เพื่อให้คณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดที ีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตาม

ความประสงค ์

*ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนีํา้มนัหรอืภาษใีดๆ จากสายการบนิ  

คดิอตัรา ณ วนัท ี ่ 01/11/17** 

ขอสงวนสทิธ ิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงหร ือสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสม ตลอดจนการเปลีย่นแปลงเท ีย่วบนิและตารางบนิ

ของสายการบนิ 

 

ในกรณีทไีม่ใชต้ ัว๋กรุ๊ปแต่ตอ้งการจอยทวัร ์ หรอื ซือ้จอยต ัว๋กรุ๊ปราคาพเิศษ โปรดโทรเช็ค 

หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลบั  ชําระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท ีส่ายการบนิเรยีกเก็บ 

(หากท ีน่ ัง่ในวนัท ีต่อ้งการ “ ว่างและยนืยนั “ ) 

เด็ก 2-7 ปี :  หอ้งพกั = ผูใ้หญ่ 2 + เด็ก 1 ไม่มเีตยีง |  เด็ก 8-12 ปี  เตยีงเสรมิหรอืหอ้งครอบครวั 

ทารก หมายถงึ ผูโ้ดยสารท ีม่อีายุตํ่ากว่า 24 เดอืน ณ วนัท ีเ่ดนิทางไปและวนัเดินทางกลบั กรุณาติดต่อเพื่อขอราคาพิเศษ เด็ก

ทารกสามารถเดนิทางโดยนั่งบนหนา้ตักของผูใ้หญ่ โดยอนุญาตใหเ้ด็กทารกหนึ่งคนต่อผูใ้หญ่สองคนเท่านั ้ น และหา้มม ิใหน้ํารถเข็นเด็ก 

หรือทีน่ั่งสําหรับเด็กข ึน้บนเครื่องบนิ จํานวนเด็กทารกต่อเทีย่วบนิถูกจํากัดไวเ้พือ่ความปลอดภัย และสายการบินสามารถปฏิเสธการนําเด็ก

ทารกเดนิทางไปกับท่าน  ส่วนผูจั้ด เราคํานงึถงึความปลอดภัยและเพือ่สร ้างความสุขแก่คณะผูเ้ดนิทาง 

ผูท้พุลภาพ/มปีัญหาดา้นสุขภาพหรอือยู่ในภาวะเจ็บป่วย  ขอใหแ้จง้ผูจั้ดก่อนซื้อทัวร์ เพื่อเช็คกับทางสายการบินและผูใ้หบ้ริการ  

เพราะอาจไม่อนุญาตใหใ้ชอุ้ปกรณช่์วยเหลอืต่างๆ ข ึน้เครื่องบนิได ้  เข่นนํ้ายา เข็มฉดียา เครื่องใชแ้บตเตอรี่ หรือ เครื่องหายใจ  

สตรมีคีรรภ ์ขอใหแ้จง้ผูจั้ดก่อนซือ้ทัวร์  เพือ่เช็คกับทางสายการบนิและผูใ้หบ้ริการ  โดยท่ัวไป 

- อายุครรภไ์ม่ถงึ 27 สัปดาห ์: ตอ้งลงนามยินยอมในเอกสารจํากัดขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน เม ื่อทําการเช็คอ ินเพื่อแสดง

ความยินยอมไม่ทําการเรียกรอ้งใดๆ ต่อสายการบนิ 

- อายุครรภใ์นช่วงสัปดาหท์ี ่28 สัปดาห ์ถงึ 34 สัปดาห ์: แสดงใบรับรองแพทย์  ยืนยันสัปดาหท์ีต่ัง้ครรภแ์ละกํากับวันที่ไม่เก ินสามสิบ (30) 

วันนับจากเทีย่วบนิขาออกทีก่ําหนดหรือเทีย่วบนิขาเขา้ทีก่ําหนด และตอ้งลงนามยินยอมในเอกสารจํากัดขอบเขตความรับผิดชอบของสาย

การบนิ  เม ือ่ทําการเช็คอนิเพือ่แสดงความยินยอมไม่ทําการเรียกรอ้งใดๆ ต่อสายการบนิ 

- อายุครรภต์ัง้แต่สัปดาหท์ี ่ 35 ข ึน้ไป: สายการบนิปฏเิสธการใหบ้ริการ 

 



 

 

เง ือ่นไข 

 เคานเ์ตอร์เช็คอนิจะเปิดใหบ้ริการก่อนเวลาเครื่องออกสาม (3) ช่ัวโมง  เคาน์เตอร์ จะปิดใหบ้ริการก่อนเวลาออกเดินทาง (90) นาท ี 

ผูโ้ดยสารจําเป็นตอ้งดําเนนิการใหเ้รียบรอ้ยภายในระยะเวลาทีไ่ดร้ะบุไว ้ทัง้น ีไ้ม่ว่าในกรณใีดๆ  สายการบินสงวนสิทธิในการปฏิเสธการ

เดนิทาง โดยไม่มกีารคนืเงนิค่า โดยสารทีท่่านไดชํ้าระไปแลว้  

 ไม่แสดงตนหรือยืนยันความเป็นตัวท่านต่อพนักงานของสายการบนิ 

 ไม่อาจแสดงเอกสารไดอ้ย่างครบถว้นและถูกตอ้ง (เอกสารการเดนิทางทีชํ่ารุดไม่สมบูรณ์จัดว่าเป็นเอกสารทีไ่ม่ถูกตอ้ง)  

สําหรับท่านตอ้งมตีราอนุญาตเดนิทางเขา้หรือออกนอกประเทศ (วซี่า) ซ ึง่จําเป็นต่อการเดนิทางไปยังสถานที่ต่างๆ   หรือ  เอกสารการ

เจง้เขา้แจง้ออก   หรือ  เอกสารดา้นการทํางาน Work Permit 

 กระทําการประทุษรา้ยแก่พนักงานของสายการบนิ หรือก่อใหเ้กดิความวุ่นวาย ณ เคาน์เตอร์ของสายการบิน หรือดูหม ิ่น เหยียดหยาม

พนักงานของสายการบนิไม่ว่าโดยการกระทําหรือโดยวาจา 

 หากรัฐบาลหรือหน่วยงานอ ืน่ไม่อนุญาตใหท่้านเดนิทางหรือข ึน้เครื่องบนิ 

 หากสายการบนิเหน็ควรว่าไม่สมควรแก่การเดนิทางเน ือ่งจากอาการเมาสุราหรือมลัีกษณะอาการที่เป็นอันตรายอย่างเห็นไดชั้ดในทาง

การแพทย์ และ/หรือ  หากสายการบนิเหน็ควรว่าไม่เหมาะสมในการเดนิทางโดยเหตุผลทางการแพทย์ หรือเงื่อนไขทางการแพทย์ของ

ท่านอาจก่อใหเ้กดิอันตรายต่อสุขภาพแก่ผูโ้ดยสารอ ืน่ 

 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิ ์: ในการเปลีย่นแปลงแกไ้ขรายการ โดยจะปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์จริง  

เช่น ภูมอิากาศ รถตดิ รา้นอาหารปิด หรือเหตุผลอ ืน่ๆ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยจะปรับเปลีย่นตามทีเ่หน็สมควรโดยสมเหตุสมผล 

 
อตัราค่าบรกิารรวม   

 ค่าตั๋วเครื่องบนิชัน้ประหยัด ไปกลับแบบหมู่คณะ (ตามวันเวลาทีร่ะบุในตั๋วเครื่องบนิ ) 

 ค่าทีพั่ก (หอ้งละ  2-3  ท่าน)  

 ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

 บัตรเขา้ชมสถานที ่

 ค่ารถนําเทีย่ว 

 ค่าผูน้ําทัวร์หรือไกดจ์ากเกาหล ี อํานวยความสะดวก  

 ค่านํา้หนกักระเป๋าไม่เกนิ 20 กก. (ไม่เกนิทา่นละ 1ชิน้ และถอืขึน้เคร ือ่งไดอ้กี 5-7 กก. ตามขนาดท ีก่ําหนดของสายการบิน)  

ค่านํา้หนกักระเป๋าไม่เกนิ 20 กก. (ซึง่อาจมกีารปรบัเปลีย่น โดยยดึนโยบายสายการบนิเป็นหลกั) (ไม่เก ินท่านละ 1 ชิ้น และ

ถอืขึน้เคร ือ่งไดอ้กี 7 กก. ตามขนาดท ีก่ําหนดของสายการบนิ)  

 ประกันอุบัตเิหตุตามกรมธรรม ์(ขัน้ตํ่าวงเงนิประกัน 1 ลา้นบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อายุตํ่ากว่า 1 ปี หรือ อายุ

เกนิ 75 ปีไม่คุม้ครอง ไม่คุม้ครองการเจ็บป่วยทุกกรณ ี โรคประจําตัวหรือการถูกฆาตกรรมหรือถูกทํารา้ยร่างกาย)  

 

โรงแรมท ีพ่กัทีร่ะบุในรายการทัวร์ จะยังไม่คอนเฟิร์ม 100% ซึง่โรงแรมทีพั่ก อาจมกีารเปลีย่นแปลง โดยจะใชอ้ ยู่ ในระดับเด ียวกัน ปกติผู ้

จัดจะแจง้ใหท้ราบก่อนการเดนิทางอย่างนอ้ยประมาณ 5-7 วัน พรอ้มทัง้ใบนัดหมายเตรียมตัวการเด ินทาง รูปแบบหอ้งพักของโรงแรมจะ
แตกต่างกัน และอาจมสีไตลก์ารตกแต่งทุกหอ้งไม่เหม ือนกัน หอ้ งพักเดี่ยว (Single) หอ้งคู่  (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ  3 ท่าน  

(Triple Room หรือ  Family Room) หอ้งพักอาจจะไม่ตดิกัน บางเมอืงหอ้งจะเป็นแบบพื้นเม ือง (Ondol) บางเม ือง หอ้งม ีขนาดกะทัดรัด 

ไม่มอี่างอาบนํ้า บางเมอืง หอ้งกวา้ง มสี ิง่อํานวยความสะดวกครบ ช่วงการจัดงานประชุมนานาชาติ (Trade Fair, Convention) เป็นผลให ้

ราคาโรงแรมสูงข ึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม ผูจั้ดขอสงวนสทิธใินการจัดที่พักนอกเมอืงตามความเหมาะสม 

 

เมนูอาหาร  อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ข ึน้อยู่กับสถานการณ ์ เช่น เวลาออกหรือเวลาถ ึงของเที่ยวบินแต่ละสายการบิน  

การจารจรบนทอ้งถนน  วันเวลาเปิดปิดของรา้นอาหาร  หรือดว้ยสาเหตุต่างๆ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงหรือปรับปรุง   

 

ราคาค่าบรกิารไม่รวม :  

× ค่าใชจ่้ายส่วนตัวอาท ิ อาหารและเครื่องดืม่ทีส่ั่งเพิม่ โทรศัพท ์ โทรสาร มนิบิาร์ ทวีช่ีองพเิศษ ค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าซักรีด   

× ค่าทปิคนขบัรถและไกดท์า่นละ 1,500 บาท (ชําระพรอ้มค่าทวัร)์  

× ค่าทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพงึพอใจของทา่น  

× ค่าสัมภาระทีเ่กนิชิน้หรือนํ้าหนักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกตไิม่เกนิท่านละ 15 กก. / 1 ชิน้ และถอืข ึน้เครื่องไดอ้ ีก 5-7 กก. ตามขนาด

ทีก่ําหนดของสายการบนิ)  

× ค่าวซี่าพาสปอร์ตต่างดา้วหรือต่างชาต ิ   

× ค่าภาษีการบริการ  3%  ภาษีมูลค่าเพิม่  7%    

 

เน ือ่งจากการเดนิทางนัน้เต็มไปดว้ยความเส ีย่ง และความรับผดิชอบของทางสายการบนิที่ม ีต่อผูโ้ดยสารนั ้นม ีจํากัด ดังนั ้นจึงแนะนําใหซ้ ื้อ

ประกันภัยการเดนิทางเพิม่เตมิ ซ ึง่มคีวามคุม้ครองการเปลีย่นแปลงแผนการเดนิทางและยกเลกิการเด ินทาง ล่าชา้ เส ียหายและสูญหายอัน

เกดิกับกระเป๋าเดนิทางและส ิง่ของอ ืน่ และซือ้ประกันสุขภาพเพิม่เตมิ โดยจะซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิจากบริษัทประกันภัยที่ท่านรู ้จั ก ซ ึ่งไม่

จําเป็นว่าตอ้งเป็นบริษัทเดยีวกันกับประกันภัยทีท่างผูจั้ดจัดให ้เพือ่ความมั่นใจไดว่้าหากเก ิดเหตุเจ็บป่วยจะม ีความสามารถในการจ่ายค่า

รักษาได ้เน ือ่งจากหากเกดิเหตุดังกล่าวขึน้ในต่างประเทศ เช่น ประเทศเกาหลใีต ้ จะมคี่าใชจ่้ายทีสู่งมาก  

 

หากทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลบักรุงเทพฯ  กรุณาเลือกซื้อบตัรโดยสารภายในประเทศประเภทท ี่

สามารถเลือ่นวนัและเวลาในการเดนิทางได ้ท ัง้น ีเ้พือ่ป้องกนัปัญหาเท ีย่วบ ินล่าช ้าหร ือการเปลี่ยนแปลงเวลาของเท ีย่วบ ินหร ือ



 

 

การเปลีย่นแปลงวนัเดนิทาง กรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการบนิ (ความล่าชา้ของเท ีย่วบ ิน การยกเลิกเท ีย่วบ ิน 

มกีารยุบเท ีย่วบนิรวมกนั ตารางการการเดินทางม ีการเปลี่ยนแปลง เน ื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่

นอกเหนอืความควบคุม หรอืเหตุผลเชงิพาณิชย ์ หรอืเหตุผลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้)   

โปรดเขา้ใจและรบัทราบว่า  ผูจ้ดัจะไม่รบัผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ได ้ในทกุกรณี 

 

เง ือ่นไขในการจอง :  ขอเก็บเต็มจํานวน ต่อทา่นเพราะเป็นราคาพเิศษนะคะ ** ตอ้งดําเน ินการโอนเงินทันที นับจากที่ทําการจอง

และไดรั้บการยืนยันทางวาจา ใบเรียกเก็บเงนิจะส่งตามหลัง หากไม่ชําระตามกําหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหลู้กคา้ท่านอ ื่นที่รออยู่   การชําระ

ไม่ครบ ทางผูจั้ดถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยไม่มเีงือ่นไข หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดใด ผูจั้ดม ีส ิทธิยกเลิก

การจัดหรือยกเลกิการเดนิทางและขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิตามเงือ่นไขการยกเลกิ 

**** เม ือ่ตกลงชําระเงนิมาแลว้ ทางผูจ้ดัจะถอืว่าทา่นไดย้อมรบัในเงื่อนไขและ 

ขอ้ตกลงต่างๆ ท ีไ่ดร้ะบุไวท้ ัง้หมดนีแ้ลว้ **** 

 

การสํารองท ีน่ ัง่และการใส่ช ือ่ในระบบสํารองท ีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งสําเนาของหนังส ือเด ินทาง (Passport) ที่ชัดเจน หรือ ส่งรายละะ

รายละเอยีดทีส่ายการบนิตอ้งการ (ภาษาอังกฤษ) เช่น คํานําหนา้ชือ่ ชือ่และนามสกุล วันเด ือนปีเก ิด เลขที่พาสปรอต วันหมดอายุ  ( โดย

เซ็นตช์ ือ่และเขยีนยืนยันรับรองเอกสารเป็นลายลักษณอ์ักษรใหท้างผูจั้ด) หากไม่มกีารส่งขอ้มูลทัง้หมดในพาสปรอตเป็นลายลักษณ์อักษร

ใหท้างผูจั้ด และเกดิการออกชือ่นามสกุลในตั๋วหรือบัตรโดยสารผดิพลาด อาจม ีผลใหผู้โ้ดยสายจะตอ้งรับผิดชอบในค่าใชจ่้ายใหม่ที่จะ

เกดิข ึน้ทัง้หมด และสายการบนิไม่มรีะบบเสยีค่าใชจ่้ายเพือ่แกไ้ขตัวสะกดคํานําหนา้ชือ่ / ชือ่ / นามสกุล หรือ การเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง 

 

ในกรณีท ีเ่กดิเหตุใดๆ จนทาํใหค้ณะทวัรไ์ม่สามารถออกเดนิทางได้  เช่น มลูีกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลิกการเด ินทางกะทันหัน ทางสายการ

บนิเรียกทีน่ั่งคนืดว้ยเหตุผลของสายการบนิ ฯลฯ ทางผูจั้ดจะพยายามหาโปรแกรมอ ืน่ในราคาและช่วงเวลาใกลเ้ค ียงกันทดแทน ขอใหลู้กคา้

ตระหนักดว่ีาเหตุการณด์ังกล่าวถอืเป็นเหตุสุดวสิัยและเชือ่มั่นว่าผูจั้ดไดพ้ยายามอย่างสุดความสามาร ถ  โดยลูกคา้จะไม่ยกเหตุขอ้น ี้มาเป็น

ขอ้เรียกรอ้งใดๆ กับผูจั้ด  หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื ทางผูจั้ดยินดคีนืเงนิ  การคนืเงนิทุกกรณี  ผูม้ ีช ื่อในเอกสารการจอง จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีทํ่าการของผูจั้ดอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ทําเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังส ือ

มอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิค่าบริการต่างๆ  และหนา้สมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้งการใหน้ําเงินเขา้

ใหค้รบถว้น  

 

การยกเลกิการจอง การยกเลกิการจองนัน้ จะยดึเงนิเต็มจํานวน  (การเดินทางท ีต่ ้องซื้อขาดแบบมีเง ื่อนไขกบัทางสายการบิน  

หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  รวมท ัง้การการนัตคี่าหอ้งพกั การการนัตีแพ็กเกตททวัร ์ จะไม่ม ีการคืนเงินมดัจํา

หรอืค่าบรกิารท ัง้หมดไม่ว่ากรณีใดใด) 

 

ขอ้มูลสําหรบัผูเ้ดนิทาง    

1. คนไทยถอืหนังสอืเดนิทางประเทศไทย ไม่ตอ้งยื่นขอวซี่าก่อนออกเดนิทาง  

2. เตรียมหนังสอืเดนิทางมอีายุมากกว่า 6 เดอืน ณ วันเดนิทาง (ตอ้งมหีนา้ว่างสําหรับประทับตราอย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม) เพื่อยื่น ณ  ด่าน

ตรวจคนเขา้เมอืง   เน ือ่งจากเคาเตอร์สายการบนิหรือด่านตรวจคนเขา้เมอืงอาจปฏิเสธการเดนิทางของท่าน 

3. ค่าวซี่าสําหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว  กรุณาเตรียมเอกสารคอื  (1) พาสปอร์ต (2) ใบประจําตัวคนต่างดา้ว (3) ใบสําคัญถ ิ่นที่อ ยู่  (4) สําเนา

ทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี (5)รูปถ่ายส ี2 นิว้ท่านละ1รูป   

ผูจ้ดัจะเป็นผูด้ําเนนิการย ืน่วซ่ีาใหท้า่น โดยทา่นจ่ายค่าบรกิารต่างหาก (สําหรบัหนงัสือเดินทางต่างด้าวผูเ้ป็นเจ้าของหนงัสือ

เดนิทางจะตอ้งทาํเร ือ่งแจง้ เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะย ืน่วซ่ีา) สทิธ ิก์ารออกวซ่ีาขึน้อยู่กบัสถานทตูเทา่น ัน้ 

4. ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล คํานําหนา้ชือ่ เลขที่หนังส ือเด ินทาง  และอ ื่นๆ เพื่อใช ้

ในการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณทีีม่ไิดส้่งหนา้สําเนาหนังสอืเดนิทาง (พรอ้มทัง้หนา้เปลีย่นชือ่นามสกุล ถา้ม)ี ใหก้ับทางผูจั้ด  

 

ขอ้ตกลงและเงือ่นไขการเดนิทางทอ่งเท ีย่วกบัเรา 

จัดใหเ้ฉพาะลูกคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปท่องเทีย่วตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านัน้  หากท่านไม่สามารถร่วมทัวร์ทุ กวัน แค่สมัครมาร่วมทัวร์เพียง

เพือ่การใชต้ั๋วเครื่องบนิและทีพั่กในราคาพเิศษ หากท่านไม่แจง้ และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวร์ในบางวัน ทางบร ิษทัจะคิดค่าดําเน ินการใน

การแยกทอ่งเท ีย่วเอง 300 USD (ก่อนซือ้ทัวร์ จะตอ้งแจง้ความประสงค์ที่เป็นจริง เพื่อทางผูจั้ดจะไดค้ ิดค่าบริการที่เหมาะสม) หมาย
เหตุ หากการไปพบเพือ่นหรือญาตหิรือไปตดิต่อธุรกจิหรือท่องเทีย่วอสิระ ทําหลังจากทีร่ายการเสร็จส ิ้นในแต่ละวันแลว้ ไม่เป็นเหตุที่ทางผู ้

จัด จะตัดการใหบ้ริการท่านแต่อย่างใด  

 

ขอสงวนสทิธ ิใ์นการขายหรอืไม่ขายใหแ้ก่ทา่นท ีต่อ้งใชร้ถเข็น หรือ ม ีโรคประจําตวับางอย่าง หร ือ ทอ้งอ่อนหร ือทอ้งแก่มาก 

หรอื มเีด็กอายุ 1-2 ปี หรอื คนพกิาร หรอื พระภกิษุสงฆ ์หรอื นกับวช (ก่อนซือ้ทัวร์ จะตอ้งแจง้ เพื่อหาขอ้ตกลงร่วมกัน เพราะเรา

คํานงึถงึความปลอดภัยและเพือ่สรา้งความสุขแก่คณะผูเ้ด ินทาง)   

 

ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับท่านผูเ้ดนิทางทีม่คีวามประสงคจ์ะลักลอบเขา้ประเทศเกาหลใีตเ้พือ่ไปทํางาน  

หรือเพือ่การอ ืน่ใดอันมใิช่การท่องเทีย่ว และหากพบว่าตัง้ใจจะลักลอบ เราจะแจง้ใหเ้จา้หนา้ที่เกาหลีทราบ 

 

การเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วในทุกการเดนิทางอาจเกดิการเปลีย่นแปลง  ดังน ี ้รายการท่องเทีย่ว เมนูอาหาร โรงแรมที่พัก รถทัวร์ใน

แต่ละวันทีไ่ดจั้ดเตรียมไว ้(ทัง้ช่วงนําเสนอ ช่วงสรุป และช่วงเดนิทางจริง) ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงหรือปรับปรุง   โดยพยายามที่จะ

ตามรายการสรุปใหต้รงมากทีสุ่ด หรือในระดับ หรือในคุณภาพทีใ่กลก้ันมากทีสุ่ด 



 

 

 

ขอสงวนสทิธิป์ฏเิสธความรับผดิชอบค่าเสยีหายทีเ่กดิกับชวีติ ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกทําร ้าย ความตาย อุบัต ิเหตุต่างๆ  สูญหายใน

ทรัพย์สนิหรืออย่างอ ืน่ การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาต ิการก่อจลาจล การปฎวัิต ิ  และอ ืน่ๆ ทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรือทางออ้ม  

 

กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทนหรอืหน่วยงานท ีเ่ก ีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลี่ยนแปลง การบร ิการจากสายการบิน 

(ความสูญหายหรือเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยุบเทีย่วบนิรวมกัน ตารางการการเด ินทางม ีการ

เปลีย่นแปลง เน ือ่งจากสายการบนิพจิารณาสถานการณแ์ลว้ว่า อยู่นอกเหนือความ ควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางดา้น

ความปลอดภัยเป็นตน้  โดยจะปฏบัิตติามเงือ่นไขและขอ้จํากัดความรับผดิชอบของแต่ละสายการบิน)  บริษัทขนส่ง รถโดยสาร เรือบริการ 

หรือ หน่วยงานทีใ่หบ้ริการทีจ่ะส่งผลทําใหเ้สยีเวลาหรือยกเลกิรายการท่องเทีย่วทัวร์บางรายการหรือทัง้หมด ผูเ้ด ินทางไม่สามารถเรียกร ้อง

ค่าเสยีหาย ไม่ว่าในกรณใีดๆ ทัง้ส ิน้ ทัง้ค่าเสยีเวลา ค่าเสยีโอกาส ค่าเสยีความรูส้กึ และค่าใชจ่้ายที่บริษัทจ่ายไปแลว้ เป็นตน้ ขอใหท้ราบ

ว่า ผูจั้ดจะดําเนนิโดยสุดความสามารถทีจ่ะประสานงานใหเ้กดิประโยชนส์ูงสุดแก่ลูกคา้ แต่จะไม่คนืเงนิ  

 

มคัคุเทศก ์ พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธ ิใ์นการใหค้ําสญัญาใดๆ ท ัง้สิน้แทนผูจ้ดั  นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ ี

อํานาจของผูจ้ดักํากบัเทา่น ัน้ 

 

ผูจ้ดัจะไม่รบัผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ได ้ในทกุกรณี เน ือ่งจากเป็นการชําระค่าทวัร ์ในลกัษณะเหม าจ่ายกบั

ตวัแทนต่างๆ เช่น ไม่ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง กรมแรงงาน  การกระทําท ีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย 

การหลบหน ี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ   

ไม่รบัประทานอาหารบางม ือ้ ไม่เท ีย่วบางรายการ เป็นตน้ 

 

ขอความร่วมมอืในเรื่องความประพฤติของคนเดินทางหากผูจั้ดหรือตัวแทนของประเทศที่ท่านไดเ้ด ินทางมา เด ินทางไปสู่  หรือเด ิน

ทางผ่าน  เหน็ว่าผูโ้ดยสารประพฤตตินทีอ่าจก่อใหเ้กดิอันตรายต่อผูเ้ดนิทางอ ืน่ๆ หรือทรัพย์สนิ หรือขัดขวางการปฏิบัต ิหนา้ที่ของเจา้หนา้ที ่

(ตัวแทน) หรือไม่ปฏบัิตติามคําชีแ้จงของเจา้หนา้ที ่(ตัวแทน) ทางผูจั้ดอาจใชม้าตรการตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันไม่ใหค้วามประพฤติ

ดังกล่าวดําเนนิต่อไป ซึง่รวมไปถงึการยับยั้ง และปฏเิสธใหบ้ริการ 

 

การชอ้ปป้ิงการเลอืกซือ้ของนักท่องเทีย่ว เป็นส่วนหนึง่ของการท่องเทีย่ว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต ้ซ ึ่งเป็นแหล่งชอ้ปป้ิง

ทีค่นไทยชืน่ชอบ โปรแกรมทัวร์อาจจะมกีารรายการพาไปชอ้ปป้ิงยังสถานที่ต่างๆ โดยการเลือกซื้อของทุกอย่างเป็นเรื่องการตัดส ินใจ

ส่วนตัวเสมอ และทางผูจั้ดขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผิดชอบทุกการซือ้ของท่าน 

กระเป๋าลูกคา้ตอ้งยอมรับในความเส ีย่งของกระเป๋าทุกใบของตัวเอง (ท่านสามารถเลอืกซือ้ประกันเพิ่ม เก ี่ยวกับสัมภาระกระเป๋า  เพราะสาย

การบนิมกีําหนดการจํากัดความรับผดิชอบต่อสัมภาระ)  ทางทัวร์จะไม่รับผดิชอบต่อความเสยีหาย สูญหาย ล่าชา้ อุบัต ิเหตุ ที่เก ิดจากกรณี

ใดๆ ทัง้ส ิน้  ซึง่ลูกคา้ตอ้งเขา้ใจว่า โดยปกตทุิกฝ่าย เช่น คนขับรถ  มัคคุเทศก ์หรือ หวัหนา้ทัวร์  ถงึแมจ้ะพยายามในการดูแลและระวังเรื่อง

สัมภาระกระเป๋าเดนิทางลูกคา้ 

ผูร้่วมเดนิทางตกลงปฏบิตัติามขอ้กําหนดและเงื่อนไขการเดนิทางนี้ทกุประการ  

และในกรณีมขีอ้พพิาท ใหถ้อืคําตดัสนิของผูจ้ดัเป็นท ีส่ ิน้ สุด 

 

 

 

 

 


