
Go! Seoul โอกาสเดียว เที่ยวแบบเซเลป!  ลองเรือยอรช แตงฮันบกเดินวัง ขึ้นลิฟทหอคอย N 

สนุกสุดมันสกบัเทศกาลชอปปงที่ใหญทีสุ่ดของกรุงโซล 'Seoul Summer Sale 2019' 

โปรแกรม Go! Seoul  เกาหล ี5 วัน 3 คืน ราคาเริ่ม (บาท) 9,999 

เดินทาง 18,19,20 กรกฎาคม 19 สายการบิน JEJU AIR (7C) กรุปคณะ 25-30 ทานตอคณะ

ที่พัก ระดับ 3 ดาวเกาหลี  จัดหองพัก 3 คืน #เมอืงอินชอน หรือ #เคียงกีโด หรือ #กรุงโซล 

รถโคช บริการดวยรถซึ่งมขีนาดของรถจะเปนไปตามจํานวนของผูโดยสาร ปกติก 25 หรือ 30 หรือ 40 หรือ 45 ที่น่ัง  

อาหาร 
อาหารเชา@โรงแรม 3 มื้อ อาหารกลางวันและค่ํา@หองอาหารทองถิ่น 6 มื้อ เมนูจัดหลากหลายไมซ้ํากัน  #หมูยาง

คาลบ้ีไมอ้ัน #ไกตุนโสม #บารบีคิวหมูไฟ #โดชิรัก #หมอไฟชาบู #BBQบุฟเฟตไมอ้ัน นํ้าแรบนรถวันละ1 ขวด 

วันแรก (-) 

วันที่สอง 

(-.L.D) 

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต – เที่ยวถ้ําเหมืองทอง “ควังเมียง“  ผจญภัยไป

กับถ้ําพิพิธภัณฑที่มีชีวิตแบบหลากมิติ –  สุขสนุกกันที่สวนสนุกเอเวอรแลนด สวนดอกไม โลกสวนสัตวเปด รวมบัตร

เลนเครื่องเลนไดไมจํากัดรอบ ฉลองเทศกาลฉีดสาดนํ้า Water Fun (กรกฎาคม – 25 สิงหาคม)   

วันที่สาม 

(B.L.D) 

กรุงโซล  – เลอคา!!  ใสชุดพ้ืนเมืองเกาหลี “ ฮันบก HANBOK ” เดินเที่ยวในพระราชวัง พรอมเก็บภาพความ

ประทับใจ – ตลาด 1941 ทงอิน ชิมอาหารกลางวันสไตลโดชิรัก – ศูนยเครื่องสําอางเวชสําอาง –  ศูนยฮอกเก็ตนาม ู

– สัมผัสประสบการณใหม! ลองเรือยอรชบนแมนํ้าฮัน – เที่ยว 3 เกาะลอยนํ้าที่ใหญที่สุด + ต่ืนตาต่ืนใจกับนํ้าพุ

สายรุงที่สะพานบันโพ

วันที่สี่ กรุงโซล – ศูนยนํ้ามันสนเข็มแดง – ชมวิว 360 องศาบนหอคอย N Tower  สายเคเบ้ิล Love Rock Cable – ดิวต้ี

NIDN193484



 

 

(B.L.-) ฟรี – หมูบานพ้ืนเมืองนัมซาน – ยานเมียงดอง – ยานมหาลัยฮงแด Trick Art Museum  และ คาเฟ 943 แฮรรี่ 

พอตเตอร 

วันที่หา 

(B.L) 

ศูนยโสมเกาหลี –  Running Man Theme Park – พิพิธภัณฑสาหราย – แวะซื้อของฝากที่ศูนยรวมของพ้ืนเมือง 

(ละลายเงินวอน) – สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ 

Itinerary   

โปรแกรม Go! Seoul เกาหล ี5 วัน 3 คืน  ราคาเริ่ม (บาท) 9,999 

เดินทาง 18,19,20 กรกฎาคม 19 สายการบิน JEJU AIR (7C) กรุปคณะ 25-30 ทานตอคณะ 

โปรแกรมทองเที่ยว โอกาสเดียว เที่ยวแบบเซเลป!  สมัผสัประสบการณใหม! ลองเรือยอรชบนแมนํ้าฮัน – ถ้ําเหมืองทอง “ควัง

เมียง“ ผจญภัยไปกับถ้ําพิพิธภัณฑที่มีชีวิตแบบหลากมิติ - สุขสนุกกันทีส่วนสนุกเอเวอรแลนด สวนดอกไม โลกสวนสัตวเปด รวม

บัตรเลนเครื่องเลนไดไมจํากัดรอบ ฉลองเทศกาลฉีดสาดนํ้า Water Fun (กรกฎาคม – 25 สิงหาคม) – พิเศษ! ใสชุดพ้ืนเมือง

เกาหลี “ฮันบก HANBOK” เดินเที่ยวพระราชวัง – ตลาด 1941 ทงอิน ชิมอาหารกลางวันสไตลโดชิรัก – รายการวาไรต้ียอดฮิต

ของเกาหล ีรันน่ิงแมนธีมปารค – เรียนรูวัฒนธรรมการทํากิมจังกิมจิ – หมูบานพ้ืนเมืองนัมซาน – ขึ้นลิฟทชมวิว 360 บนหอคอย 

N Tower – เต็มอ่ิมยานแฟช่ันฮิปเมียงดอง – ยานมหาลัยฮงแด Trick Art Museum และ คาเฟ  943 King’s Cross  แฮรรี่ 

พอตเตอร -  เที่ยว 3 เกาะลอยนํ้าที่ใหญทีสุ่ดในโลก + ต่ืนตาต่ืนใจกับนํ้าพุสายรุงสะพานบันโพ  

สายการบิน BKK-ICN เวลาออก เวลาถึง ICN-BKK เวลาออก เวลาถึง 

Jeju Air (7C) 7C2204 0100 0840 7C2203 2005 0000+1 

Jeju Air (7C) 7C2206 0145 0920 7C2205 2040 0035+1 

(ขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงเทีย่วบินและตารางการบินของสายการบินตามที่ไดอนุมัติทีน่ั่งจํากัดในแตละวัน จองและจายกอนได

สิทธิกอน จองหลัง อาจตองเพ่ิมคาต๋ัว ) 

 

โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผูโดยสาร วาจะตองคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกวา 6 เดือนขึ้น

ไป 

และหนังสือเดินทางเหลือหนากระดาษเพียงพอใหเจาหนาที่ตรวจคนไดประทับตรา หนังสือเดินทางอยูในสภาพที่ดี (ไมชํารุด) 

DAY วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ    เชา กลางวัน ค่ํา 

1 
เจาหนาทีร่อตอนรับดูแล มอบเอกสาร และอธิบายเพิ่มเติม  (นัดหมายแตละคณะกอน

ออกเดินทาง 3 ชั่วโมงลวงหนากอนเครื่องออก)   

- - - 

ค่ํา หนาเคานเตอร สายการบิน ใกลประตูทางเขา  

พรอมกันที่ช้ัน 4 ผูโดยสารขาออก เช็คอินหมายเลข  F   Jeju Air (7C) หมายเลข   3-4 

การอนุญาตใหทานผานดานตรวจคนออกนอกประเทศไทย และ ผานดานตรวจคนเขาประเทศเกาหลีเพื่อการทองเที่ยว เปน

อํานาจของเจาหนาที่ตรวจคนเขาออกเมืองของประเทศไทยหรือประเทศเกาหลีในการพิจารณาและอนุญาตใหเดินทางออกจาก

ประเทศไทย หรือ ใหพํานักอยูในประเทศกาหลีใตเพ่ือการทองเที่ยว ทางผูจัดไมมีอํานาจและไมสามารถเขาไปแทรกแซงได 

หากทานตองซื้อบัตรโดยสารเครื่องบนิ / รถทัวร / รถไฟ ภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ 



 

 

กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได 

ทั้งน้ีเพ่ือปองกันปญหาเที่ยวบินลาชาหรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง 
 

ขอแนะนํา 

• หากทานมีปญหาเรื่องอาหารกรุณาแจงทางผูจัดทราบลวงหนา 

• หามนําผลไมและเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศเกาหลีใต หากพบจะตองเสียคาปรับ 

• เตรียมสัมภาระขนาดกลาง เน่ืองจากโรงแรมที่พักในเกาหลีไมมีบริกรชวย (แนะนํา ตลอดทริปจะตองดูแลกระเปายกขึ้นลง

หองดวยตัวทานเอง เพ่ือปองกันหลายกรณีที่อาจเกิดขึ้นได)   

• กระเปาทุกใบจะตองฝากใหกับทางเจาหนาที่สายการบินดวยตัวทานเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน 

• ทรัพยสินมีคาและแตกหักงาย  เชน เงิน อัญมณี  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร กลองถายรูป อุปกรณวีดีโอ เอกสารที่

แลกเปลี่ยนเปนเงินได  เอกสารทางธุรกิจ หนังสือเดินทาง เก็บติดตัวเสมอ 

• สนามบินสุวรรณภูมิ  “ ไมมีการประกาศเรียกลูกคาขึ้นเครื่อง ”  กรุณารอที่ประตูขึ้นเครื่องอยางนอย 30 นาที กอนเวลา

เครื่องออก 

• นําเสื้อแจ็คแก็ตติดตัวขึ้นเครื่องดวย เพราะอากาศอาจจะเย็นและเพ่ือการพักผอนที่อบอุน  (สําหรับ มือใหม หรือ คนกลัววัน

แรกๆ จะ jetlag หรืออาการเมาเวลาจากการเปลี่ยนโซนเวลาของโลก แนะนํา :  นอนใหมากที่สุด หรือ ทานยาแกเมา เพราะ

มีมีฤทธ์ิทําใหนอนหลับ ไมด่ืมสุราหรือของมึนเมา และด่ืมนํ้ามากๆ) 

 

DAY วันที่สอง  สนามบนินานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต – เมืองเคียงกีโด เชา 
กลางวั

น 
ค่ํา 

2 เวลาที่เกาหลีใตเร็วกวาไทย 2 ช่ัวโมง | เวลาบินประมาณ 5-6 ช.ม. - x x 

ออกเดินทางสูประเทศเกาหลีใต โดยสายการบิน  Jeju Air (7C) 

มีมีบริการ Air Cafe จําหนาย  อาหาร ของกิน เครื่องด่ืม ขนมคบเคี้ยว บนเครื่องบิน 

เชา  ICN Landing  ถึงสนามบินนานาชาติอินชอน หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว   

รถโคชพาทานขามทะเลตะวันตกดวยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพ่ือความหวังในการรวมชาติที่ยาวกวา 

4.42 กม.  มียอดโดมสูง 107 เมตร  ไปยังจุดหมายปลายทางการทองเที่ยวของวันน้ี 

เพ่ือใหรายการทองเที่ยวเปนไปตามกําหนดการ  ทางคณะทัวรจะออกเดินทางจากสนามบินหลังเวลาเครื่องลง

ประมาณ 1.30 ช่ัวโมง ทานที่ติดสัมภาษณที่ดานตรวจคนเขาเมือง  หากทานผานเขาเมืองเรียบรอย ทานตอง

เดินทางไปพบกับคณะทัวรดวยตนเอง และไมสามารถเรียกรองคาเดินทางจากทางผูจัดได  

 #ถํ้าเหมืองทอง  “ ควังเมียง ” ผจญภัยไปกับถ้ําพิพิธภัณฑที่มีชีวิตในแบบหลากมิติและสีสัน (เปดตัวใหม) 

สถานที่แหงน้ีเปนเหมืองขุดทองของญี่ปุนในอดีต   หลังจากหมดยุคการลาอาณานิคม เหมืองทองแหงน้ีจึงถูก 

 

 



 

 

 

 

 

                       

 

                     ปลอยทิ้งราง ปจจุบันทางการเกาหลีไดปรับปรุงและพัฒนาถ้ําแหงน้ีใหเปนสถานที่ทองเที่ยว ถ้ําแหงน้ีจึงถือไดวา

เปนพิพิธภัณฑมรดกแหงความสรางสรรคและอนุรักษ  ยังเปนสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร มีความลึกถึง 8  

ช้ัน (อนุญาตเขาชมแค 2 ช้ันบน)  ภายในถ้ํามีความยาวถึง 275 เมตร จะแบงออกเปนหองๆ โดยไดรับการ

ออกแบบจากศิลปนช่ือดังทั่วประเทศเกาหลีใต เชน หองแหงแสงสวางและความมืด, หองสวนสวยธรรมชาติ, 

หองจัดงานเลี้ยง ประชุมสัมมนา, หองพิพิธภัณฑสัตวนํ้า, หองถนนสีทองหรือเสนทางแหงความมั่งคั่งและสุขภาพ

ดี, หองนํ้าตกสีทองที่มีความสูง 3.6 เมตรและกวางถึง 8.5 เมตร, หองพระราชวังทองคํา, หองจัดแสดง

โครงสรางของถ้ําควังเมียง และหองจัดแสดงไวน ไวนคุณภาพดีที่นํามาจัดแสดงมาจากทั่วประเทศเกาหลีใต ทาน

สามารถชิมและเลือกซื้อไวนไดจากที่น่ี หากคุณเปนแฟนคลับของภาพยนตรเรื่องเดอะฮอบบิท และเดอะลอรด

ออฟเดอะริงส คุณจะไดพบกับประติมากรรมตัว “กอลลัม”ที่สงตรงมาจากผูกํากับของเรื่อง นอกจากน้ีแลวทาน

สามารถนําขวดพลาสติกไปเติมนํ้าแรจากธรรมชาติภายในถ้ําไดฟร ี

เที่ยง เมนหูมูไฟหรือบลูโกกิ  เปนเน้ือหมูสไลดหมักซอสคันจังและเครื่องปรุงรส ผัดยางขลุกขลิกบนกะทะ 

บาย #สวนสนุกเอเวอรแลนด  เที่ยวเอเวอรแลนด – Everland “ ดิสนียแลนดเกาหลี ” สวนเปดในหุบเขาที่มี

ช่ือเสียงมากที่สุดของประเทศ มี Festival World จะประกอบไปดวย Global Fair, American Adventure, 

Magic Land, European Adventure และ Equatorial Adventure และ Zootopia ทานสามารถปลอย

ความแกและเติมเต็มความสุขของทานดวยบัตร Special Pass Ticket สนุกสนานกับเครื่องเลนตางๆ  ซึ่งทาน

สามารถเลือกเลนเครื่องเลนไดไมจํากัดรอบ  ไมวาจะเปนทีเอ็กเพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชารป โรงหนังสาม

มิติ บานผีสิงหมุน ตีลังกาสองตลบ ปาซาฟารี ชมไลเกอรแฝดคูแรกของโลก ที่น่ี ชมความนารัก ของหมีที่

สามารถสื่อสารกับคนขับไดอยางดี  ครั้งแรกของโลก !  เปดโลกสวนสัตวเปดที่ Lost  

Valley กับรถบัสสะเทิ้นนํ้าสะเทิ้นบก และอ่ืนๆ  นอกจากน้ีทานยังสามารถชอปปงในรานคาของที่ระลึก  ชม

เทศกาลดอกไมบาน ซึ่งผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตามฤดูกาล  ฤดูรอนจะเปนดอกกุหลาบและดอกลิลลี่บาน ฤดู

ใบไมผลิจะเปนดอกทิวลิปบาน ฤดูใบไมรวงจะเปนดอกเบญจมาศบาน  ขบวนพาเหรดตามวันเวลา    

สุดมันสกับเทศกาล Summer Festival  #สวนสนุกเอเวอรแลนด 

ฉีดสาดน้ํา Water Fun  สําหรับทานที่เดินทางชวง 21มิถนุายน – 25สิงหาคม ทานจะไดรวมสนุกกับการยิงปน

ฉีดนํ้าสงกรานตเกาหลีปละครั้ง สนุกสนานเลนนํ้ากับบอมบอมแมน และขบวนพาเหรด ที่ลานคานิวัลและ

โซนรอควิล 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ํ า

 เมนูหมูยางคาลบี #KALBI  อาหารพ้ืนเมอืงเกาหลีปงยางที่เลื่องช่ือและรูจักกันดีทั่วโลก  

พาทานเขาเช็คอินที่ พัก ณ โรงแรม  Incheon Grand Palace, Suwon Pacific, Suwon Yongin Co.op, 

Seoul Galaxy, Bridge, Co.op city, Ramada Encore Gimpo  (3 ดาวเกาหลี) หรือเทียบเทา 

 

DAY วันที่สาม   กรุงโซล เชา กลางวั

น 

ค่ํา 

3  x x x 

เชา  รับประทานอาหารเชา แบบอเมริกันเกาหลชีุด หรือ เซมิ ที่ หองอาหารโรงแรม 

เชา เลอคา!!  ใสชุดพื้นเมืองเกาหลี “ ฮันบก HANBOK ” เดินเที่ยวในพระราชวัง+สถานที่สุดคูล So Cool  

พรอมเก็บภาพความประทับใจ  ทริปพิเศษน้ี ทุกทานจะไดสวมใสชุดพ้ืนเมืองเกาหลี “ฮันบก Hanbok”  แบบ

จัดเต็มสําหรับคุณผูหญิง คุณผูชาย  คุณนองชายหญิง คุณหนูชายหญิง  เราเตรียมชุดฮันบกใหยืมสวมใสตาม

สไตลที่ทาน ช่ืนชอบมากกวา 300 ชุด  แถมเตรียมยืมเครื่องประดับตางๆ  โดยจะใหคุณปาสไตลลิสทชวย

แนะนําเรื่องการแตงทรงผมใหดูเปนชาวเกาหลีและ 

 

 

 

 

 

 

วิธีการสวมใสที่ถูกตองและขอระวังตางๆ  กอนพาทุกทานไปเดินเที่ยวสถานที่ตางๆ แบบเกไก  So Cool So 

Good  ณ  พระราชวัง  กําแพงหินโบราณ อาคารโบราณทางสถาปตยกรรมที่สําคัญ เพ่ือใหทานไดเก็บภาพ

ความประทับใจกัน และอาสาสมัครชางถายภาพประจํารถ (คาภาพ ไมรวมคาใชจาย) น่ังรถผานถนนสายสําคัญ

เชนถนนใจกลางเมือง “เซจองโนะ” และถนนที่มีการเปดปดเปนเวลา-สถานที่ต้ังทําเนียบและบลูเฮาทหรือบาน

ประจําตําแหนงประธานาธิบดี     



 

 

เที่ยง เปดประสบการณพิเศษ อาหารกลางวันสไตลโดชิรัก (ขาวกลอง) ! ที่ตลาดเกา ทงอิน ยุคป 1941 สถานรวม

รวมความอรอยอาหารพ้ืนบานเกาหลีโดยเซฟรุนเดอะ “ คุณลุงคุณปาคุณปูคุณตาคุณยาคุณยาย “ ที่ทํากันสด

สดวันตอวัน แบบที่มีเอกลักษณเฉพาะของแตละราน โดยลูกคาตองใชเงินเหรียญโบราณ “ โตเคน “ ในการ

เลือกซื้อของกิน โดย 1 เหรียญ จะมีมูลคา 500 วอน  (ทุกทานจะได 10 เหรียญโตเคน และ ถาดขาวกลอง

เกาหลี คนละ 1 ถาด)  แนะนํา ใหทุกทานเดินดูรานจําหนายอาหารสองขางทางหน่ึงรอบ และเล็งรานที่ที่อยาก

ซื้อชิมไว 5 ราน  จากน้ันก็เดินอุดหนุนรานที่ชอบ  ไดของกินครบแลว ทุกคนรวมตัวกันไปรับประทานกันที่คาเฟ

ของตลาด เพ่ือไดสัมผัสวัฒนธรรมการกินของชาวเกาหลีอยางแทจริง (อาหารยอดนิยม เชน คีรึมต็อกบ็อกกี 

ทุยคิม จับเซ หมูผัดพริก ไขมวน ขาวหอสาหราย พาจอน ตอกคาลบี เปนตน) 

บาย #ศูนยผลิตภัณฑความงาม เครื่องสําอางเวชสําอาง  ใหทานเลือกซื้อคอสเมติกหลากย่ีหอคุณภาพที่ผูหญิงชาว 

เกาหลีทั้งสาวทั้งไมสาว ลวนใหความสําคัญกับเรื่องผิวหนาคอนขางมาก โดยเฉพาะในกลุมบํารุงผิวพ้ืนฐาน Skin 

Care และฟงคําแนะนําการดูแลผิวพรรณ จากผูชํานาญการ   

เพ่ือนที่ดีในการดําเนินชีวิต ! #ศูนยฮอกเก็ตนามู ตนไมฮอกเก็ตนามูชนิดน้ีเจริญเติบโตในปาลึกบนภูเขาที่

ปราศจาก 

มลภาวะและระดับสูงเหนือนํ้าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพันธุฮอกเก็ตน้ี..ชาวเกาหลีรุนใหมนิยมนํามา

รับประทานเพ่ือชวยดูแลตับใหสะอาดแข็งแรง ปองกันโรคตับแข็งไมถูกทําลายจากการด่ืมแอลกอฮอล กาแฟ 

บุหรี่ สารตกคางจากอาหารและยา       

#สัมผสัประสบการณลองเรือยอรชบนแมน้ําฮัน รวมกันสรางความทรงจําที่สุดแสนประทับใจกับการลองเรือ 

 

 

 

 

 

ยอรช   พาคุณออกเดินทางจากสวนสาธารณะบันโพฮันกัง (Banpo Hangang Park) เพลิดเพลินไปกับทิวทัศน

อันสวยงาม และวิวของแมนํ้าฮัน แมนํ้าฮันเปนศูนยกลางของชีวิตคนกรุงโซล คุณสามารถมองเห็นหอคอยกรุง

โซล สะพานบันโพ และเกาะลอยนํ้าที่ใหญที่สุดในโลก  หากพูดถึงกิจกรรมในชวงฤดูรอนน้ี การลองเรือยอรช! 

เปนอีกหน่ึงไอเท็ม ยอดฮิตของชาวเกาหลี ไมวาจะคูรัก เพ่ือนฝูง หรือครอบครัว ที่นิยมมาลองเรือเพ่ือพักผอน



 

 

หยอนใจ ด่ืมดํ่าบรรยากาศอันสุดแสนจะโรแมนติค  (พิเศษเดินทางทองเที่ยวกับเรา ฟรี! บริการเครื่องด่ืมไมมีแอ

ลกฮอลที่จัดไวใหบนเรือยอรช)  

 เที่ยว #3 เกาะลอยน้ําที่ใหญที่สุดในโลก เกาะพลังงานทดแทนอยางเต็มรูปแบบ ขับเคลื่อนดวยพลังงาน

แสงอาทิตยเปนแหงแรกของโลกบนกลางแมนํ้าฮันในกรุงโซล  เปนสถาปตยกรรมเชิงศิลปะบนแมนํ้า   ใชงบกวา 

128 ลานเหรียญสหรัฐ เพ่ือใหเปนที่ต้ังของศูนยวัฒนธรรมแหงใหม 3 แหง ที่เช่ือมกันดวยทางเดินระหวางเกาะ 

ฟนอินซ่ีรียเกาหลี !  ฉากแมน้ําฮัน ซึ่งเสมอเหมือนเสนชิวิตของคนกรุงโซล  น้ําพุสายรุงที่สะพานบันโพ   

แมนํ้าฮันยาวถึง 514 กม. โดยไหลผานใจกลางเมืองหลวง  อีกหน่ึงสถานที่ที่ชาวกรุงโซลช่ืนชอบ  ทุกวันกับนํ้าพุ

สายรุงที่สะพานบันโพ  2 ช้ัน ที่ยิงสายนํ้าพุที่ยาวที่สุด โดย  ฉีดนํ้าได 190 ตันภายในเวลาเพียง 1 นาที  พรอม

กับการไฟ LED ที่ถูกยิงออกมาเปนแสงสีตางๆ มากถึง 200 เฉดส ี ที่จะยิงลูกเลนออกมาตางๆกัน ตลอดทางกวา 

570 เมตรของตัวสะพานแหงน้ี เปนบรรยากาศที่สุดแสนโรแมนติก  (ทางการกรุงโซลจะจัดแสดงเปนรอบๆ ใน

ระหวางวันถึงค่ําคืน  อาจงดการแสดงโชวนํ้าพุในกรณีที่สภาพอากาศไมเอ้ืออํานวยหรือมีคําสั่งพิเศษ)   

ค่ํา บุฟเฟตอรอยล้ํา !!!  เมนูบารบีคิวปงยางคาลบีสไตลเกาหลี  กับหลากหลายสไตลของเน้ือหมูและเน้ือวัว 

หลังจบรายการทองเที่ยว พาทานเขาเช็คอินที่พัก ณ โรงแรม  Incheon Grand Palace, Suwon Dono, 

Suwon Pacific, Suwon Yongin Co.op, Seoul Galaxy, Bridge, Co.op city, Ramada Encore Gimpo  

(3 ดาวเกาหลี) หรือเทียบเทา 

 

DAY วันที่สี่   กรุงโซล  เชา กลางวั

น 

ค่ํา 

4  x x - 

เชา  รับประทานอาหารเชา แบบอเมริกันเกาหลชีุด หรือ เซมิ ที่ หองอาหารโรงแรม 

 #ศูนยน้ํามันสนเข็มแดง ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี เพ่ือชวยผูที่มีปญหาเรื่องไขมันอุดตันใน

เสนเลือด คลอเรสเตอรอลในเลือดสูง ไขขอเสื่อม หรือ การไหลหมุนเวียนของเลือด เปนตน กวาจะมาทําเปน

นํ้ามันสนสกัดได 1 แคปซูล ตองใชใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 ก.ก.  แนะนําใหทุกทานเลือกซื้อเปนของฝาก

สุขภาพเพ่ือตัวทานเองและคนที่ทานรักหรือคนที่ทานเคารพ  เพราะเปนสารอาหารธรรมชาติ ที่วิจัยจาก

โรงพยาบาลช้ันนําในเกาหลีแลววา ไมมีผลขางเคียง  

  พาทานขึ้นภูเขานัมซาน #Namsan – ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงและขึ้นลิฟทชมวิว 360  

องศาบนหอคอย N Tower เปน 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก สูงถึง 480 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเล 

สถานที่ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ละครหนังเกาหลีหรือหนังไทยสไตลเกาหลีมาถายทํากัน (ความเช่ือ: เตรียมแมกุญแจลูกกุญแจเพ่ือไปล็อคกุญแจ

คูรัก ณ Love Rock Cable  ซี่งเช่ือกันวา ถาใครขึ้นมาคลองกุญแจและโยนลูกกุญแจทิ้งไป คูรัก คูครอบครัว คู

เพ่ือน คูพ่ีนอง คูมิตรน้ันจะมีความรักที่ยั่งยืนหรือไมมีใครมาพรากจากกันได)  (ฟร!ี คาบัตรลิฟทขึ้นสูจุดชมวิวบน

หอคอย  สงวนสิทธ์ิบัตรฟรี ! หากโควตาพิเศษหมด)     

เที่ยง เมนูหมอไฟชาบูเห็ด คลายการตมรวมมิตรสุกี้หมอไฟ  ประกอบไปดวยเน้ือหมูสไลด ผักและเห็ดและวุนเสน

เกาหลี   

บาย #ดิวต้ีฟรี  (ปจจบัุนเปนที่นิยมมาก เพราะ ดิวต้ีฟรีประเทศน้ี มีถึง 5 บริษัทแขงขันกัน)  เพลิดเพลินกับการชอป

ปง ณ  หางปลอดภาษีลอตเตหรือชินเซเก  ใหทานไดเลือกซื้อสินคาแบรนดเนมนําเขาจากตางประเทศมากมาย

หลากหลายชนิด รวมทั้งสินคาแบรนดเกาหลียอดนิยมที่ชาวเกาหลี ชาวจีน และชาวญี่ปุน   

#หมูบานพื้นเมืองนัมซาน พาทานยอนเวลาหาอดีตที่พิลดองซึ่งอยูทางตอนเหนือของภูเขานัมซาน มีสายนํ้าใส

ไหลผานและมีศาลาชชอนนูกัก แหลงอาศัยของนกกระเรียน แหลงพักผอนที่มีช่ือเสียงในฤดูรอนของราชวงศโซ

ซอน แตในปจจุบันเปนที่ต้ังของบานชนช้ันยางบางหรือชนช้ันราชการหรือช้ันสูงเกาหลีในสมัยเมื่อ 600 ปที่แลว 

บานกวาหาหลังที่หมูบานนัมซานฮันอก จะทําใหเราไดเห็นภาพการใชชีวิตประจําวัน เครื่องใชไมสอย การกิน 

การอยู  และการจัดแตงบาน และหากเราเดินไปจนสุดปลายสวนเกาหลี เราจะพบไทมแคปซูลที่ทําขึ้นเพ่ือเฉลิม

ฉลองกรุงโซลครบ600 รอยป ภายในบรรจุ 

ของจํานวน 600 ช้ินที่เปนตัวแทนของเมืองและผูคนกรุงโซลในป 1994 โดยจะรอเปดในอีก 400 ปขางหนา 

(2394)   



 

 

#เมียงดอง " ถนนแฟชั่นของเกาหลี "  อิสระชอปปงบริเวณเมียงดอง Myeongdong ถูกขนานนามวา " ถนน

แฟช่ันของเกาหลี "  มีหางบูติกหลากย่ีหอต้ังแตแบรนดเนมตางชาติถึงเกาหลี รานเสื้อผามีสไตลหองเล็กๆ  ราน 

Creative Lifestyle  รานรองเทา รานทําผม รานเครื่องประดับ รานคอสเมติก  รานกาแฟ รานไอศครีม ราน

ขนม  ปจจุบันยังเปนแหลงรวมรานอาหารขายบนรถเข็น Food Truck ที่กําลังเปนที่นิยมสําหรับคนรุนใหม  ไม

วาจะเปนของคาว ของหวาน หลากรูปแบบ ใหเราเลือกตัดสินเอง วารานไหนเด็ด รานไหนโดนใจ 

เย็น *อิสระอาหารค่ํา ณ ยานชอปปงยานมหาลัยฮงแด เพื่อความคุมคาในการชอปปง*  

 #ยานมหาลัยฮงแด แหลงรวมรานอาหารและรานคาเฟทีมนารักตางๆ ของวัยรุนชาวโสม มีสินคาเสื้อผาแฟช่ัน

แบรนดเกาหลี, รองเทา, กระเปา, เครื่องสําอาง, เครื่องประดับ, งานศิลป, ซีดีเพลง-หนัง และโปสเตอรดาราที่

กําลังฮอตฮิต หลากหลาย ฯลฯ  บางครั้งยังมีบรรดาศิลปนเพ่ือชีวิตเปดแสดงดนตรียอยๆ ใหฟงใหชมอีกดวย   

ใครเปนแฟนคลับแฮรี่ พอตเตอร อยากถายรูปในโลกเวทมนต ไมตองไปไกลถึงอังฤษ เพราะ คาเฟ 943 

King’s Cross  สไตลแฮรี่ ที่ยกมาเอาใจแฟนคลับแฮรี่พอตเตอรถึงยานฮงแดเลย   ตัวรานจะมีทั้งหมด 4 ช้ัน 

มีมุม 

ถายรูปเก ๆ และพร็อพตางๆ  ไมวาจะเปนชุดคลุม หรือ ผาพันคอของทั้ง 4 บาน พรอมไมกายสิทธ์ิ ใครเคยวาด

ฝนไววาอยากอยูบานไหน ก็เลือกใสไดตามใจชอบ (คาขนม เบเกอรรี่ เครื่องด่ืม เริ่มที่ ประมาณ 4,000 วอนขึ้น

ไป)  

แนะนํา ! #TRICK ART MUSEUM  #ICE MUSEUM  #LOVE MUSEUM  อิสระชมผลงานการสรางสรรค

ศิลปะแนวใหม  "ภาพวาดลวงตาสี่มิติ"  โดยทานจะไดสนุกสนานกับการถายรูปแอ็คช่ันทาทางตางๆ กับภาพ

แนวมิติที่เกิดจากความคิดสรางสรรคและจินตนาการของการสรางภาพโดยใชเทคนิคพิเศษจากภาพแนว AR ที่

รวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตรและการซอนภาพโดยกระตุนความเคลื่อนไหวของภาพใหมีมิติเหมือนจริงโดยใหผูชม

เขาไปมีสวนรวมถายภาพ เมื่อผานเขาไปในภาพน้ันๆ  ภาพทุกภาพจะออกมาดูประหน่ึง เหมือนจริงใน

เหตุการณ   จนทานจะอุทานวามันเหมือนจริงมากจนแทบจะแยกไมออกเลยวาอันไหนภาพวาดและของจริง 

โดยผลงานของทาน จะสวยงามและสี่มิติสมคําร่ําลือหรือไมก็ตองใหเพ่ือนติดชมกันเอง   “ ICE Museum "  

เมืองน้ําแข็งที่ไมใชแคน้ําแข็งธรรมดา แตตระการตาจนคุณอาจจะลืมหนาวไปเลยก็ ได !  ลองนึกถึงความรูสึก

เมื่อคุณกาวเขาไปในเมืองที่ทุกอยางทําจากนํ้าแข็งภายใต อุณหภูมิ  ลบ 4 องศา ! ภายในมีกิจกรรมหลากหลาย

ใหคุณไดสัมผัส เชน สไลเดอรนํ้าข็งที่ยาวกวา 10 เมตร รถกลางรูดอรฟ ทักทายลุงซานตา  โพสทาคูกับนกเพนก



 

 

ว้ินขั้วโลก  สํารวจบานนํ้าแข็งแข็งเอสกิโม  เย่ียมชมปราสาทนํ้าแข็ง ชมวิวจากบนกําแพงเมืองนํ้าแข็ง  ลองเขา

พักเช็คอินโรงแรมนํ้าแข็ง และผลงานศิลปะอ่ืนที่ทําจากนํ้าแข็งอีกกวา 50  ช้ิน (คาเขาชม Trick Art Museum, 

Ice Museum, Love Museum ไมไดรวมไวในคาทัวร ฝากไกดชวยซื้อได) 

หลังจบรายการทองเที่ยว พาทานเดินทางกลับที่พัก 

 

DAY วันที่หา  กรุงโซล  - สนามบนินานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ เชา 
กลางวั

น 
ค่ํา 

5  x x - 

เชา  รับประทานอาหารเชา แบบอเมริกันเกาหลชีุด หรือ เซมิ ที่ หองอาหารโรงแรม 

 #ศูนยโสมเกาหลี ทุกทานจะไดรูจักสมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแหงมวลสมุนไพร  เพราะเกาหลีใตเปน

ประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเปนอันดับ 1 ของโลก  ซึ่งใครใครที่ไดมาเที่ยวก็จะช่ืนชอบหาซื้อเปน

ของฝากเพราะราคาที่ถูกวาเมืองไทยและคุณประโยชนนานัปการ เชน ชวยเสริมความแข็งแรงใหแกระบบยอย

อาหารและปอด ชวยทําใหจิตใจสงบและเพ่ิมพละกําลังโดยสวนรวม  สรรพคุณทางการแพทย ชวยบํารุงหัวใจ 

ปองกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทาง เพศ ลดและปองกันมะเร็ง   

เปดประสบการณ  Running Man Theme Prak  แหลงเที่ยวแหงใหมในยานอินซาดง กับธีม รันน่ิงแมน 

รายการวาไรต้ียอดฮิตของเกาหลีที่มีแฟนคลับจากทั่วโลก Running Man EP1 ‘Find The Treasure’ จะมี

ภารกิจตางๆ กวา 10 ภารกิจ ใหไดตามลาสะสมคะแนน R-Point ซึ่งหากผูเลนสะสมคะแนนไดมากกวา 80 

คะแนนจะไดรับใบประกาศนียบัตรที่ 

ระบุวาคุณคือสมาชิกคนใหมของ Running Man คนที่ 8 ! ภายในจะแบงออกเปน 4 โซน ไดแก  Race Start 

จะเปนพ้ืนที่สําหรับการเริ่มตน โดยผูเลนจะถูกแบงออกเปน 3 ทีม ไดแกทีมสีแดง นํ้าเงิน และเขียว ซึ่งการเลือก

สีทีมจะมผีลตอการหาจุดสะสมคะแนนที่ตางกันออกไป ซึ่งผูเลนแตละคนจะไดรับสายรัดขอมือ ที่จะเปนอุปกรณ

ในการสะสม R-Point จากจุดตางๆ  โซนที่  2 Finding Running Ball จะเปนโซนที่รวมเกมจําลองตางๆ 

อยางเชนเกมจําลองดึงปายช่ือ, เกมปาบอล, เกมเขาวงกตในหองมืด, เกมคนหา  R-Man และเกมคลานในเขา

วงกต ซึ่งจะเปนการวัดไหวพริบความสามารถของผูเลนวาจะเหมาะสมกับการเปนสมาชิกของ Running Man 

หรือไม โซนที่ 3 Running Man Plaza  รวมมินิเกมที่ดูเหมือนงาย แตไมงาย เพ่ือใชสําหรับสะสม R-Point 



 

 

อยางเชนเกมตะโกนสะสมแตม, เกมกระโดดเชือก, เกมว่ิงแขง, เกมหอยตัว, และเกมทดสอบความไวของมือ 

โซนที่ 4  Mirror Maze Castle โหดที่สุดของ Running Man EP1 ‘Find The Treasure’ กับปราสาทกระจก

ที่ซอน R-Point ชุดสุดทายไว ซึ่งพ้ืนที่ปราสาททั้งหมดจะเปนเขาวงกตกระจก ที่จะทําใหผูเลนเกิดความสับสน

สุดๆ ซึ่งภายในยังซอนหองลับตางๆเอาไวถึง 4 หอง (ฟรี ! บัตรเขาชม สงวนสิทธ์ิบัตรฟรี ! หากโควตาพิเศษ

หมด)     

เที่ยง  เมนูเปบพิสดาร-ไกตุนโสม อาหารวังในสมัยกอน เช่ือกันวาบํารุงและเสริมสุขภาพ เสิรฟทานละ 1 ตัว ในหมอ

ดินรอน   

บาย พิพิธภัณฑสาหราย สถานที่ที่จัดแสดงขบวนการและขั้นตอนตางๆ ต้ังแตตนนํ้าจนถึงปลายทางการผลิตออกมา

เปนสาหรายกินไดในรูปแบบตางๆ ใหเรารับประทานได  นอกจากน้ี เรายังสามารถชิมและเลือกซื้อสาหราย

กลับไปเปนของฝากของทานเลนได โดยมีรสตางๆ อยางเชน รสคาลบี รสธรรมชาติ รสด้ังเดิม รสนํ้ามันมะกอก 

รสกิมจิ รถวาซาบิ ฯลฯ   

บายบาย แวะซื้อของฝากติดไมติดมือที่ศูนยรวมของพื้นเมือง (ละลายเงินวอน)  กอนอําลาเกาหลี  แ ว ะ ซื้ อ ข อ ง

ฝากติดไมติดมือที่ศูนยรวมของพ้ืนเมือง (ละลายเงินวอน)  สาหรายหลากรูปแบบ หลากรสชาติ ขนมอรอยตางๆ 

ซีเรียลช็อคโก กาแฟ กระดูกมาเจจูโด  ขนมโสม ชาโสม เครื่องสําอางโสม หมอนสุขภาพ  กิมจิ  เปบโปโร (ปอก

กี้เกาหลี) ชินราเมง (มามาเกาหลี) ของใชในบาน ลูกบอลซักผา  เครื่องใชไฟฟา ของที่ระลึก เปนตน  

เย็น.....ขึ้นอยูกับวันและเวลาที่เดินทาง  เหินฟากลับกรุงเทพฯ  

ออกเดินทางสูประเทศเกาหลีใต โดยสายการบิน  Jeju Air (7C) 

มีบริการ Air Cafe จําหนาย  อาหาร ของกิน เครื่องด่ืม ขนมคบเคี้ยว บนเครื่องบิน 

ค่ํา.....เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ 

 

รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากผูจัดอีกครั้งหน่ึง   สงวนสิทธิในเรื่องเที่ยวบินและตารางบินสายการบิน ราคา 

และ รายการ เปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนได  โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา  ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจาย

ตางๆ ได ในทุกกรณี เน่ืองจากเปนการชําระคาทัวรในลักษณะเหมาจายกับตัวแทนตางๆ เชน ไมผานการพิจารณาในการตรวจคน

เขาเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย  เอกสารเดินทางไมถูกตอง การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ   

ไมรับประทานอาหารบางมื้อ ไมเที่ยวบางรายการ เปนตน 

ขอบคุณที่มาของภาพดีดีจากการทองเที่ยวเกาหลี  www.visitkorea.co.kr ภาพทั้งหมดที่แสดงใชเพ่ือประกอบความเขาใจ 

เมนูอาหารทัวรสาํหรบัคณะ (ภาพอาหารที่แสดงใชเพ่ือประกอบความเขาใจ) 

เมนูบารบีคิวไฟหรือบลูโกกิ เสริฟเปนชุดกะทะ สําหรับ 4 ทาน/โตะ เปนอาหารด้ังเดิมของ

คาบสมุทรเกาหลี กอนเมนูคาลบี โดยนําเน้ือหมูสไลดหมักซอสคันจังและเครื่องปรุงรสตางๆ 

เมื่อนํามาปรุงจะมีรสออกหวานนุม  เวลาทาน นํามาผัดยางขลุกขลิกกับซุปบลูโกกิบนกะทะแบน

พรอมผักกะหล่ําและเสนจันทน โดยจะมีลักษณะออกเปนแบบนํ้าขน เพ่ือเปนนํ้าซุปไวคลุกคลิก

ทานกับขาว เสริฟพรอมขาวสวยรอนและเครื่องเคียงตาง ๆ ประจําวันคูโตะ  

http://www.visitkorea.co.kr/


 

 

เมนูหมูยางคาลบี เสริฟไมอ้ัน สําหรับ 4 ทาน/โตะ อาหารพ้ืนเมืองเกาหลีที่เลื่องช่ือและรูจักกัน

ดีทั่วโลก มีรสชาติออกหวาน นุมและกลมกลอม นําเน้ือหมูสต็กหรือหมูช้ินหมัก ปงยางบนกะทะ 

และตัดเปนช้ินพอคํา หอทานกับผักกาดเขียวแบบเมี่ยงคําไทย  โดยใสนํ้าจิ้มเตาเจี้ยว (เครื่องจิ้ม

หมัก ที่ชวยชูรสอยางดี) ตามดวยขาวสวยรอนเล็กนอย  อยาลืม ! ทานเครื่องเคียงตางๆ เพ่ือ

ความสมดุลในการทานแบบหยินหยาง และ นํ้าซุปประจําวัน  

บุฟเฟตอรอยล้ํา!!!  เมนูบารบีคิวปงยางสไตลเกาหลี กินไมอ้ัน สําหรับ 4 ทาน/โตะ  กับ

หลากหลายสไตลของเน้ือหมู ไมวาจะเปนแบบติดมันสันคอ แบบสามช้ัน แบบหมักหวาน  

เพ่ิมเติมบริการเน้ือวัว เน้ือไก ไสกรอก แฮม เห็ด  อีกทั้ง ขาวสวยหุง นํ้าซุปสาหรายมิยกกุก 

สลัด กิมจิ ใบผักกาดเขียวซังซู เครื่องปรุงนํ้าจิ้มเตาเจี้ยว (เครื่องจิ้มหมัก ที่ชวยชูรสอยางดี)  

ของทานเลน เชน ขาวเหนียวตอกโปะกี้ ของหวาน และ เครื่องเคียงตางๆ ใหลิ้มลองกัน  

เปดประสบการณพิเศษ อาหารกลางวันสไตลโดชิรัก (ขาวกลอง) ! ที่ตลาดเกา ทงอิน ยุคป 

1941 สถานรวมรวมความอรอยอาหารพ้ืนบานเกาหลีโดยเซฟรุนเดอะ “ คุณลุงคุณปาคุณปูคุณ

ตาคุณยาคุณยาย “ ที่ทํากันสดสดวันตอวัน แบบที่มีเอกลักษณเฉพาะของแตละราน โดยลูกคา

ตองใชเงินเหรียญโบราณ “ โตเคน “ ในการเลือกซื้อของกิน โดย 1 เหรียญ จะมีมูลคา 500 

วอน  (ทุกทานจะได 10 เหรียญโตเคน และ ถาดขาวกลองเกาหลี คนละ 1 ถาด)    
เมนูหมอไฟชาบูเห็ด เสริฟเปนชุดหมอไฟ สําหรับ 4 ทาน/โตะ อาหารพ้ืนเมืองของคาบสมุทร

เกาหลีต้ังแตสมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี คลายสุก้ีหมอไฟ   โดยนําเน้ือหมสูไลด ตมรวม

มิตรกับผักตามฤดู เห็ดเกาหลี วุนเสนหรือเสนกวยเต๋ียว  ใบบีซูหอม ในหมอไฟ  เสริฟพรอม

นํ้าจิ้ม ขาวสวย และ เครื่องเคียงตางๆ    

เมนูเปบพิสดาร-ไกตุนโสม  เสิรฟทานละ 1 ตัว ในหมอดินรอน อาหารวังในสมัยกอน ต้ังแต

สมัยราชวงศโซซอน เช่ือกันวาบํารุงและเสริมสุขภาพ  โดยใชไกที่มีอายุวัยรุน ภายในตัวไกจะมี

ขาวเหนียว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุนเพ่ือใหรสชาติกลมกลอม เน้ือไกนุมและ

ยอย  เสริฟพรอมเครื่องเคียงคูโตะ เชน กักตุกีหรือหัวไชเทาหมักดอง หรือ กิมจิหมักดอง และ 

เหลาโสม เปนตน  

Price & Conditions  

ราคานีเ้ปนราคาสําหรบันักทองเที่ยวชาวไทยหรือผูถือหนังสือเดินทางไทยเทานัน้ (นักทองเที่ยวตางประเทศ โปรดเชค็)  

โปรแกรม Go! Seoul Summer Yacht เกาหล ี5 วัน 3 คืน  ราคาเริ่ม (บาท) 9,999 

เดินทาง 18,19,20 กรกฎาคม 19 สายการบิน BUDGET AIRLINE กรุปคณะ 25-30 ทานตอคณะ 

 

• เดินทางขั้นตํ่าปกติ  25  ทานผูใหญ (ที่น่ังจํากัด จองและจายกอนไดสิทธิกอน จองหลัง อาจตองเพ่ิมคาต๋ัว)  

• หากตํ่ากวากําหนด อาจจะไมมีหัวหนาทัวรและอาจตองมีการเปลี่ยนแปลงราคา  หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระ

คาบริการเพ่ิมเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค 



 

 

• สงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนราคาเพ่ิม หากมีการปรับขึ้นของภาษีนํ้ามันหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน คิดอัตรา ณ วันที่ 

03/07/19 

• สงวนสิทธิในเรือ่งเที่ยวบินและตารางบิน ราคา และ รายการ เปลี่ยนแปลงหรือสับเปลีย่นได  โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 

เด็ก 2-7 ป :  หองพัก = ผูใหญ 2 + เด็ก 1 ไมมีเตียง |  เด็ก 8-12 ป  เตียงเสริมหรอืหองครอบครัว 

ทารก หมายถงึ ผูโดยสารที่มอีายุตํ่ากวา 24 เดือน ณ วันทีเ่ดินทางไปและวันเดินทางกลับ กรุณาติดตอเพ่ือขอราคาพิเศษ 

เด็กทารกสามารถเดินทางโดยน่ังบนหนาตักของผูใหญ  โดยอนุญาตใหเด็กทารกหน่ึงคนตอผูใหญสองคนเทาน้ัน และหามมใิหนํา

รถเข็นเด็ก หรือที่น่ังสําหรับเด็กขึ้นบนเครื่องบิน จํานวนเด็กทารกตอเที่ยวบินถูกจํากัดไวเพ่ือความปลอดภัย และสายการบิน

สามารถปฏิเสธการนําเด็กทารกเดินทางไปกับทาน  สวนผูจัด เราคํานึงถึงความปลอดภัยและเพ่ือสรางความสุขแกคณะผูเดินทาง 

ผูทุพลภาพ/มปีญหาดานสุขภาพหรืออยูในภาวะเจ็บปวย ขอใหแจงผูจัดกอนซื้อทัวร เพ่ือเช็คกับทางสายการบินและผูใหบริการ  

เพราะอาจไมอนุญาตใหใชอุปกรณชวยเหลือตางๆ ขึ้นเครื่องบินได  เขนนํ้ายา เข็มฉีดยา เครื่องใชแบตเตอรี่ หรือ เครือ่งหายใจ  

สตรีมีครรภ ขอใหแจงผูจัดกอนซื้อทัวร  เพ่ือเช็คกับทางสายการบินและผูใหบริการ   โดยทั่วไป 

-อายุครรภไมถงึ 27 สัปดาห : ตองลงนามยินยอมในเอกสารจํากัดขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน เมื่อทําการเช็คอินเพ่ือ

แสดงความยินยอมไมทําการเรียกรองใดๆ ตอสายการบิน 

-อายุครรภในชวงสัปดาหที่ 28 สัปดาห ถึง 34 สัปดาห : แสดงใบรับรองแพทย  ยืนยันสัปดาหที่ต้ังครรภและกํากับวันที่ไมเกิน

สามสิบ (30) วันนับจากเที่ยวบินขาออกที่กําหนดหรือเที่ยวบินขาเขาที่กําหนด  และตองลงนามยินยอมในเอกสารจํากัดขอบเขต

ความรับผิดชอบของสายการบิน  เมื่อทําการเช็คอินเพ่ือแสดงความยินยอมไมทําการเรียกรองใดๆ ตอสายการบิน 

-อายุครรภต้ังแตสัปดาหที่ 35 ขึ้นไป: สายการบินปฏิเสธการใหบริการ 

ปกติผูจัดจะสงใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทาง กอนการเดินทางอยางนอยประมาณ  5-7 วัน  

ขอมูลสาํหรบัผูเดินทาง 

1. คนไทยถือหนังสือเดินทางประเทศไทย ไมตองยื่นขอวีซากอนออกเดินทาง  

2. เตรียมหนังสือเดินทางมีอายุมากกวา 6 เดือน ณ วันเดินทาง (ตองมีหนาวางสําหรับประทับตราอยางนอย 2 หนาเต็ม) เพ่ือย่ืน 

ณ ดานตรวจคนเขาเมือง   เน่ืองจากเคาเตอรสายการบินหรือดานตรวจคนเขาเมืองอาจปฏิเสธการเดินทางของทาน 

3. คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว  กรุณาเตรียมเอกสารคือ  (1) พาสปอรต (2) ใบประจําตัวคนตางดาว (3) ใบสําคัญถิ่นที่อยู 

(4) สําเนาทะเบียนบาน(ถามี) (5)รูปถายสี 2 น้ิวทานละ1รูป   

 ผูจัดจะเปนผูดําเนินการย่ืนวีซาใหทาน โดยทานจายคาบริการตางหาก (สําหรับหนังสือเดินทางตางดาวผูเปนเจาของ

หนังสือเดินทางจะตองทําเรื่องแจง เขา-ออกดวยตนเองกอนจะย่ืนวีซา) สิทธ์ิการออกวีซาขึ้นอยูกับสถานทูตเทาน้ัน 

4. ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คํานําหนาช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง และ

อ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัวเครื่องบิน ในกรณทีี่มิไดสงหนาสาํเนาหนังสือเดินทาง (พรอมทั้งหนาเปลี่ยนช่ือนามสกุล ถามี) ใหกับทาง

ผูจัด 

Departure  กรกฎาคม 2019 (ที่น่ังจํากัดในแตละวัน จองและจายกอนไดสิทธิกอน จองหลัง อาจตองเพ่ิมคาต๋ัว ) 

เช็คอิน วันออกเดินทาง วันเดินทางกลบั 
ราคา/ทาน

(บาท) 

หอง

เด่ียว+ 
หมายเหตุ 



 

 

วันพฤหัส 18 กรกฎาคม 19 22 กรกฎาคม 19 9,999 4,900  

วันศุกร 19 กรกฎาคม 19 23 กรกฎาคม 19 9,999 4,900  

วันเสาร 20 กรกฎาคม 19 24 กรกฎาคม 19 9,999 4,900  

 

อัตรา

คาบริการ

รวม   

ตามรายการ:  คาต๋ัวเครื่องบินช้ันประหยัด กรุงเทพฯ – อินชอน  – กรุงเทพฯ  ไปกลับแบบหมูคณะ ( ตามวันเวลาที่

ระบุในต๋ัวเครื่องบิน )  พรอมที่พัก  3  คืน (หองละ  2-3  ทาน) + อาหารเชา กลางวัน และเย็นหรือค่ํา + บัตรเขา

ชมสถานที่ + รถนําเที่ยวตามรายการ + นํ้าแรบนรถวันละ1 ขวด + รวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% (ยกเวนต๋ัวเครื่องบิน) 

+ สายการบินจํากัดน้ําหนักเพียงทานละ 15 กก.  (ขึ้นอยูกับนโยบายสายการบิน ไมเกินจํานวน 1-2 ช้ิน)  และถือ

ขึ้นเครื่องไดอีกทานละ 1 ชิ้น 10 กก. (ตามขนาดที่กําหนดของสายการบิน ไมรวมกระเปาสะพาย) +  ประกัน

อุบัติเหตุตามกรมธรรม (ขั้นตํ่าวงเงินประกัน 1 ลานบาท คารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ป หรือ อายุ 75-85 

ความคุมครองเหลือ 50% อายุตํ่ากวา 1 ป หรือ อายุเกิน 85 ปไมคุมครอง ไมคุมครองโรคประจําตัวหรือการถูก

ฆาตกรรมหรือถูกทํารายรางกาย) 

ต๋ัวเครื่องบินและคาทัวรที่ชําระแลว 

ต๋ัวเครื่องบิน ไปกลับแบบหมูคณะ ไมสามารถ 

เปลี่ยนเที่ยวบินไปหรือ

กลับ 

เปลี่ยนวันเดินทางไปหรือ

กลับ 

เปลี่ยนช่ือผู

เดินทาง 

อัพเกรดที่

น่ัง 

คืนคาบัตร

โดยสาร 

และหากยกเลิกการเดินทาง  ไมมีระบบ คืนเงินบางสวน    หากผูโดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือ

เขาประเทศเกาหล ีจากเจาหนาที่แรงงานไทยหรือเจาหนาที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจาหนาที่ตรวจคนเขา

เมืองที่ประเทศเกาหลี ทางผูจัดและทางสายการบินจะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นทุกกรณ ี ผูโดยสารอาจจะตอง

รับผิดชอบคาปรับที่ประเทศเกาหลีเรียกเก็บ  ผูโดยสารตองรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่น่ังวางหรือตาม

วันเดินทางของต๋ัวเครื่องบิน  ทั้งน้ีแลวแตทางเจาหนาที่ตรวจคนและสายการบิน ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซง

ได 

โรงแรมที่พักที่ระบุในรายการทัวร อาจมีการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากเปนทัวรราคาพิเศษ (โรงแรมที่พักไมไดอยูในใจ

กลางเมือง) ปกติผูจัดจะแจงใหทราบกอนการเดินทางอยางนอยประมาณ  3-5 วัน พรอมทั้งใบนัดหมายเตรียม

ตัวการเดินทาง 

รูปแบบหองพักของโรงแรมจะแตกตางกัน  รูปแบบหองพักของโรงแรมจะแตกตางกัน และอาจมีสไตลการตกแตง

ทุกหองไมเหมือนกัน หองพักเด่ียว (Single เตียงเล็กมาตราฐาน 1 เตียง) หองคู (Twin เตียงเล็กมาตราฐาน 2 เตียง / 

Double เตียงใหญมาตราฐาน 1 เตียง)  และหองพักแบบ  3 ทาน  (Family Room 1 เตียงใหญ+1เตียงเล็ก) 

หองพักอาจจะไมติดกัน หองมีขนาดกะทัดรัด มีหรือไมมีอางอาบน้ํา มีสิ่งอํานวยความสะดวกครบ นํ้าด่ืมฟรีอยูใน

หองพักจะมี 1 หรือ 2 ขวด สวนนํ้าแรย่ีหอและมินิบารในโรงแรมราคาจะสูงกวาปกติ  อาจมีบริการกาตมนํ้า+ชา

กาแฟฟรี ชวงการจัดงานระดับเมือง ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ เชน Trade Fair, Convention, Festival, 

Conference, Expo เปนตน เปนผลใหราคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม  ผูจัดขอสงวนสิทธิในการจัดที่



 

 

พักตามความเหมาะสม 

เมนูอาหารทัวร  โดยปกติทางผูจัดจะหลีกเลี่ยงอาหารประเภทเน้ือวัวเพ่ือสวนรวม จะบริการเปนหมูหรือไกหรือมื้อ

พิเศษตามรายการ โดยสวนมากอาหารทัวรมักจะเปนอาหารทานเพ่ือโภชนาการและสุขภาพ จะไมออกรสจัด แบบ

อาหารทองถิ่น เชน หมูยางเกาหลี ไกตุนโสม เกาหลีมีวัฒนธรรมในการรับประทานอาหาร ซึ่งจะนิยมอาหารชนิด

เดียว มักจะเปนการทานแบบแบงปน คือ 1 ชุดตอ 4 ทาน และมีเครื่องเคียงแบบตางๆ พรอมขาวสวย     การนํา

เครื่องด่ืมทั้งประเภทแอลกอฮอลและไมแอลกอฮอลเขาไปในรานอาหาร ทางรานอาจจะเก็บคาบริการ หรือ คาเปด

ขวดเสมอ      สําหรับทานที่มีขอจํากัดทางดานอาหารหรือศาสนา ทานอาจตองชําระเพ่ิมเติม หรือ เตรียมอาหาร

สวนตัวไป ระหวางมื้ออาหาร กรุณารอจนกวาทางรานอาหารเสิรฟอาหารสําหรับกรุปใหเรียบรอยกอน จึงจะ

ทําอาหารพิเศษเสิรฟใหทานไดในภายหลัง     เมนูอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับ

สถานการณ   เชน เวลาออกหรือเวลาถึงของเที่ยวบินแตละสายการบิน  การจารจรบนทองถนน  วันเวลาเปดปด

ของรานอาหาร  หรือดวยสาเหตุตางๆ  ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง   

ในกรณีที่เกิดเหตุใดๆ จนทําใหคณะทัวรไมสามารถออกเดินทางได   เชน มีลูกคากลุมใหญยกเลิกการเดินทาง

กะทันหัน ทางสายการบินเรียกที่น่ังคืนดวยเหตุผลของสายการบิน ฯลฯ ทางผูจัดจะพยายามหาโปรแกรมอ่ืนในราคา

และชวงเวลาใกลเคียงกันทดแทน ขอใหลูกคาตระหนักดีวาเหตุการณดังกลาวถือเปนเหตุสุดวิสัยและเช่ือมั่นวาผูจัดได

พยายามอยางสุดความสามารถ  โดยลูกคาจะไมยกเหตุขอน้ีมาเปนขอเรียกรองใดๆ กับผูจัด  หากลูกคาประสงครับ

เงินคืน ทางผูจัดยินดีคืนเงิน  

ราคา

คาบริการ

ไมรวม  

 

คาใชจายสวนตัวอาทิ อาหารและเครื่องด่ืมที่สั่งเพ่ิม โทรศัพท โทรสาร มินิบาร ทีวีชองพิเศษ คาทําหนังสือเดินทาง 

คาซักรีด  คาสัมภาระที่เกินช้ินหรือนํ้าหนักเกินสายการบินกําหนด  คาวีซาพาสปอรตตางดาวหรือตางชาติ   

จัดเก็บ 60,000 วอน ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ( คาบริการของ คนขับรถ+ไกด )  

*** หัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน *** 

เงื่อนไขใน

การจอง   

ขอเก็บเต็มจํานวน ตอทานเพราะเปนราคาพิเศษนะคะ ** ตองดําเนินการโอนเงินทันทีภายใน 3 วัน นับจากที่ทํา

การจองและไดรับการยืนยันทางวาจา ใบเรียกเก็บเงินจะสงตามหลัง หากไมชําระมัดจําตามกําหนด ขออนุญาตตัดที่

น่ังใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู การชําระไมครบ ทางผูจัดถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเง่ือนไข หรือเช็คธนาคาร

ถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทางและขอสงวนสิทธ์ิในการคืน

เงินตามเง่ือนไขการยกเลิก 

การยกเลิก

การจอง   

 

การยกเลิกการจองน้ัน จะยึดเงินเต็มจํานวน (การเดินทางที่ตองซื้อขาดแบบมีเง่ือนไขกับทางสายการบิน  เที่ยวบิน

เหมาลํา Charter Flight  หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  รวมทั้ง

การการันตีคาหองพัก การการันตีแพ็กเกตทัวร จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมดไมวากรณีใดใด) 

สายการบินและต๋ัวเครื่องบนิ 

ในการสํารองที่นั่งและการใสชือ่ในระบบสํารองที่นั่ง  ผูเดินทางตองสงสําเนาของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ที่ชัดเจน หรือ สง

รายละะรายละเอียดที่สายการบินตองการ (ภาษาอังกฤษ) เชน คํานําหนาช่ือ ช่ือและนามสกุล วันเดือนปเกิด เลขที่พาสปรอต วัน

หมดอายุ ( โดยเซ็นตช่ือและเขียนยืนยันรับรองเอกสารเปนลายลักษณอักษรใหทางผูจัด )  หากไมมีการสงขอมูลทั้งหมดใน



 

 

พาสปรอตเปนลายลักษณอักษรใหทางผูจัด และเกิดการออกช่ือนามสกุลในต๋ัวหรือบัตรโดยสารผิดพลาด อาจมีผลใหผูโดยสาย

จะตองรับผิดชอบในคาใชจายใหมที่จะเกิดขึ้นทั้งหมด และสายการบินไมมีระบบเสียคาใชจายเพ่ือแกไขตัวสะกดคํานําหนาช่ือ / 

ช่ือ / นามสกุล หรือ การเปลี่ยนช่ือผูเดินทาง 

หากทานตองซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศ  (เครื่องบิน รถทัวร, รถไฟ) เพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ   กรุณาเลือกซื้อบัตร

โดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาการเดินทางได      ทั้งน้ีเพ่ือปองกันปญหาเที่ยวบินลาชาหรือการ

เปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง 

ต๋ัวสายการบินไมสามารถระบุที่นั่ง ซ้ือแบบใชวิธี RANDOM คือสุมเลือกที่โดยระบบสายการบิน   การจัดที่น่ังบนเครื่องบิน 

เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได แตจะทําการ Request ใหไดเทาน้ัน    

การเชค็อินต๋ัวเดินทางทีเ่คาเตอรสายการบนิ  เงื่อนไข 

• เคานเตอรเช็คอินจะเปดใหบริการกอนเวลาเครื่องออกสาม (3) ช่ัวโมง เคานเตอร จะปดใหบริการกอนเวลาออกเดินทาง  (90) 

นาที  ผูโดยสารจําเปนตองดําเนินการใหเรียบรอยภายในระยะเวลาที่ไดระบุไว ทั้งน้ีไมวาในกรณีใดๆ  สายการบินสงวนสิทธิ

ในการปฏิเสธการเดินทาง โดยไมมีการคืนเงินคา โดยสารที่ทานไดชําระไปแลว  

• ไมแสดงตนหรือยืนยันความเปนตัวทานตอพนักงานของสายการบิน 

• ไมอาจแสดงเอกสารไดอยางครบถวนและถูกตอง (เอกสารการเดินทางที่ชํารุดไมสมบูรณจัดวาเปนเอกสารที่ไมถูกตอง)  

• สําหรับทานตองมีตราอนุญาตเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศ (วีซา) ซึ่งจําเปนตอการเดินทางไปยังสถานที่ตางๆ   หรือ  

เอกสารการเจงเขาแจงออก   หรือ  เอกสารดานการทํางาน Work Permit 

• กระทําการประทุษรายแกพนักงานของสายการบิน หรือกอใหเกิดความวุนวาย ณ เคานเตอรของสายการบิน หรือดูหมิ่น 

เหยียดหยามพนักงานของสายการบินไมวาโดยการกระทําหรือโดยวาจา 

• หากรัฐบาลหรือหนวยงานอ่ืนไมอนุญาตใหทานเดินทางหรือขึ้นเครื่องบิน 

• หากสายการบินเห็นควรวาไมสมควรแกการเดินทางเน่ืองจากอาการเมาสุราหรือมีลักษณะอาการที่เปนอันตรายอยางเห็นได

ชัดในทางการแพทย และ/หรือ  หากสายการบินเห็นควรวาไมเหมาะสมในการเดินทางโดยเหตุผลทางการแพทย หรือเง่ือนไข

ทางการแพทยของทานอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพแกผูโดยสารอ่ืน 

อุนใจเพิ่ม  เน่ืองจากการเดินทางน้ันเต็มไปดวยความเสี่ยง และความรับผิดชอบของทางสายการบินที่มีตอผูโดยสารน้ันมีจํากัด 

ดังน้ันจึงแนะนําให ซื้อประกันภัยการเดินทางและสุขภาพเพ่ิมเติม ทานสามารถเลือกซื้อความคุมครองตามที่ทานตองการ 

โดยเฉพาะกรณี เกิดเหตุเจ็บปวยจะมีความสามารถในการจายคารักษาได เน่ืองจากหากเกิดเหตุดังกลาวขึ้นในตางประเทศ เชน 

ประเทศเกาหลีใต จะมีคาใชจายที่สูงมาก 

เพื่อความคุมครองบาดเจ็บ เจ็บปวย ไฟลยกเลิก ตกเครือ่ง ยกเลิกเดินทาง กระเปาหาย พาสปรอรตหาย ทีมแพทยแกเฉิก 

 แผนคุมครองสุขภาพ เพียง 200 บาท  รกัษาพยาบาล+สุขภาพ – อุบัติเหตุ – ยายฉกุเฉิน+สงศพ – ทีมแพทยฉุกเฉิน 

 แผนคุมครองสุขภาพ เพียง 500 บาท  รักษาพยาบาล+สุขภาพ – อุบัติเหตุ – ยายฉุกเฉิน+สงศพ – ทีมแพทยฉุกเฉิน – 

ยกเลิกการเดินทาง – ลดจํานวนวันเดินทาง – กระเปาเดินทางหายหรือเสียหาย – ความลาชาของระบบขนสงมวลชน – ความ

ลาชาของสัมภาระ – การจี้โดยสลัดอากาศ – การพลาดตอเที่ยวบิน – พาสปอรตหาย – ความรับผิดตอบุคคลภายนอก – เงิน

ชดเชยระหวางรักษาตัวในตางประเทศ 



 

 

ขอตกลงและเงื่อนไขการเดินทางทองเทีย่วกับเรา 

• จัดใหเฉพาะลูกคาที่ประสงคจะไปทองเที่ยวตามรายการของทัวรทุกวันเทาน้ัน  หากทานไมสามารถรวมทัวรทุกวัน แคสมัคร

มารวมทัวรเพียงเพ่ือการใชต๋ัวเครื่องบินและที่พักในราคาพิเศษ  หากทานไมแจง และปรากฏวาทานไมรวมทัวรในบางวัน ทาง

บริษัทจะคิดคาดําเนินการในการแยกทองเที่ยวเอง 300 USDตอทาน  (กอนซื้อทัวร จะตองแจงความประสงคที่เปนจริง เพ่ือ

ทางผูจัดจะไดคิดคาบริการที่เหมาะสม)   หมายเหตุ หากการไปพบเพ่ือนหรือญาติหรือไปติดตอธุรกิจหรือทองเที่ยวอิสระ ทํา

หลังจากที่รายการเสร็จสิ้นในแตละวันแลว ไมเปนเหตุที่ทางผูจัด จะตัดการใหบริการทานแตอยางใด  

• ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไมขายใหแกทานที่ตองใชรถเข็น หรือ มีโรคประจําตัวบางอยาง หรือ ทองออนหรือทองแกมาก 

หรือ มีเด็กอายุ 1-2 ป หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุสงฆ หรือ นักบวช (กอนซื้อทัวร จะตองแจง เพ่ือหาขอตกลงรวมกัน 

เพราะเราคํานึงถึงความปลอดภัยและเพ่ือสรางความสุขแกคณะผูเดินทาง)   

• ขอสงวนสิทธ์ิไมรับทานผูเดินทางที่มีความประสงคจะลักลอบเขาประเทศเกาหลีใตเพ่ือไปทํางาน หรือเพ่ือการอ่ืนใดอันมิใชการ

ทองเที่ยว  

• การเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวในทุกการเดินทางอาจเกิดการเปลี่ยนแปลง  ดังน้ี รายการทองเที่ยว เมนูอาหาร โรงแรมที่

พัก รถทัวรในแตละวันที่ไดจัดเตรียมไว (ทั้งชวงนําเสนอ ชวงสรุป และชวงเดินทางจริง) ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงหรือ

ปรับปรุง  โดยพยายามที่จะตามรายการสรุปใหตรงมากที่สุด หรือในระดับ หรือในคุณภาพที่ใกลกันมากที่สุด 

• ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรับผิดชอบคาเสียหายที่เกิดกับชีวิต รางกาย การเจ็บปวย การถูกทําราย ความตาย อุบัติเหตุตางๆ  

สูญหายในทรัพยสินหรืออยางอ่ืน การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาติ การกอจลาจล การปฎิวัติ  และอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นทางตรงหรือ

ทางออม  

• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน ( 

ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชาของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการ

เดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณแลววา อยูนอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิง

พาณิชย หรือเหตุผลทางดานความปลอดภัย เปนตน  โดยจะปฏิบัติตามเง่ือนไขและขอจํากัดความรับผิดชอบของแตละสายการ

บิน )  บริษัทขนสง  รถโดยสาร  เรือบริการ หรือ หนวยงานที่ใหบริการ  ที่จะสงผลทําใหเสียเวลาหรือยกเลิกรายการทองเที่ยว

ทัวรบางรายการหรือทั้งหมด  ผูเดินทางไมสามารถเรียกรองคาเสียหาย ไมวาในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งคาเสียเวลา  คาเสียโอกาส 

คาเสียความรูสึก และคาใชจายที่บริษัทจายไปแลว เปนตน   ขอใหทราบวา  ผูจัดจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะ

ประสานงานใหเกิดประโยชนสูงสุดแกลูกคา แตจะไมคืนเงิน  

• มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธ์ิในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี

อํานาจของผูจัดกํากับ  

• ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ได ในทุกกรณี เน่ืองจากเปนการชําระคาทัวรในลักษณะเหมาจายกับ

ตัวแทนตางๆ เชน ไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย 

การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ   ไมรับประทานอาหารบางมื้อ ไมเที่ยวบาง

รายการ เปนตน 

• ขอความรวมมือในเรื่องความประพฤติของคนเดินทางหากผูจัดหรือตัวแทนของประเทศที่ทานไดเดินทางมา เดินทางไปสู หรือ



 

 

เดินทางผาน  เห็นวาผูโดยสารประพฤติตนที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอผูเดินทางอ่ืนๆ หรือทรัพยสิน หรือขัดขวางการปฏิบัติ

หนาที่ของเจาหนาที่ (ตัวแทน) หรือไมปฏิบัติตามคําช้ีแจงของเจาหนาที่ (ตัวแทน) ทางผูจัดอาจใชมาตรการตามที่เห็นสมควร

เพ่ือปองกันไมใหความประพฤติดังกลาวดําเนินตอไป ซึ่งรวมไปถึงการยับย้ัง และปฏิเสธใหบริการ 

• การชอปปงการเลือกซื้อของนักทองเที่ยว เปนสวนหน่ึงของการทองเที่ยว โดยเฉพาะการทองเที่ยวประเทศเกาหลีใต ซึ่งเปน

แหลงชอปปงที่คนไทยช่ืนชอบ   โปรแกรมทัวรอาจจะมีการรายการพาไปชอปปงยังสถานที่ตางๆ โดยการเลือกซื้อของทุกอยาง

เปนเรื่องการตัดสินใจสวนตัวเสมอ  และ ทางผูจัดขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบทุกการซื้อของทาน 

• กระเปาลูกคาตองยอมรับในความเสี่ยงของกระเปาทุกใบของตัวเอง (ทานสามารถเลือกซื้อประกันเพ่ิม เกี่ยวกับสัมภาระกระเปา 

เพราะสายการบินมีกําหนดการจํากัดความรับผิดชอบตอสัมภาระ)  ทางทัวรจะไมรับผิดชอบตอความเสียหาย สูญหาย ลาชา 

อุบัติเหตุ ที่เกิดจากกรณีใดๆ ทั้งสิ้น  ซึ่งลูกคาตองเขาใจวา โดยปกติทุกฝาย เชน คนขับรถ  มัคคุเทศก หรือ หัวหนาทัวร  ถึงแม

จะพยายามในการดูแลและระวังเรื่องสัมภาระกระเปาเดินทางลูกคา 

ผูรวมเดินทางตกลงปฏิบัติตามขอกําหนดและเง่ือนไขการเดินทางน้ีทุกประการและในกรณีมีขอพิพาท ใหถือคําตัดสินของผูจัดเปน

ที่สิ้นสุด 
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