


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินอินชอน	-	น้ํามันสนเข็มแดง	-	One	Mount
พักที่	Suwon	JM,	Suwon
Major	(3	ดาวเกาหลี)	หรือ
เทียบเทา

3 Alpensia	Resort	-	Alpensia	Stadium	-	ลานสกียงเพียง	-
อุทยานแหงชาติโอแดซาน	-	วัดวาอูจองซา

พักที่	Seoul	VIP,	Seoul
L'Art,	Seoul	Galaxy	(3
ดาวเกาหลี)	หรือเทียบเทา

4 ศูนยโสม	-	DOOTA	DUTY	FREE	-	Seoullo7017	-	เมียงดง	-
สวนสนุกล็อตเตเวิรด	-	พิพิธภัณฑพื้นบานเกาหลี	ลอตเต	เวิล

พักที่	Seoul	VIP,	Seoul
L'Art,	Seoul	Galaxy	(3
ดาวเกาหลี)	หรือเทียบเทา

5 ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู	-	พิพิธภัณฑสามมิติ	-	Ice	museum
-	Love	Museum	-	ฮันบก	-	สนามบินอินชอน	-	สนามบิน
สุวรรณภูมิ

19	พ.ย.	60	-	23	พ.ย.	60 14,900	บาท 14,900	บาท 14,900	บาท 5,900	บาท

23	พ.ย.	60	-	27	พ.ย.	60 14,900	บาท 14,900	บาท 14,900	บาท 5,900	บาท



สายการบิน	
พรอมกันทีช่ัน้	4	ผูโดยสารขาออก	หนาเคานเตอรเช็คอินหมายเลข	F	สายการบิน	Jeju	Air	(7C)

ใกลัประตูทางเขาหมายเลข	3-4
Jeju	Air	(7C)	BKK-ICN	7C2206	เวลาออก	01.50	เวลาถึง	09.10	ICN-BKK	7C2205	เวลาออก	20.35	เวลา
ถึง	00.50+1
พรอมกันทีช่ัน้	4	ผูโดยสารขาออก	หนาเคานเตอรเช็คอินหมายเลข	K	สายการบินJin	Air	(LJ)

ใกลัประตูทางเขาหมายเลข	4-5
Jin	Air	(LJ)	BKK-ICN	LJ002	เวลาออก	01.00	เวลาถึง	08.00	ICN-BKK	LJ001	เวลาออก	19.35	เวลาถึง
23.40

พรอมกันทีช่ัน้	4	ผูโดยสารขาออก	หนาเคานเตอรเช็คอินหมายเลข	L	สายการบินT’way	(TW)
ใกลัประตูทางเขาหมายเลข	5-6
T’way	(TW)	BKK-ICN	TW102	เวลาออก	01.25	เวลาถึง	08.35	ICN-BKK	TW101	เวลาออก	20.05	เวลาถึง
00.10+1

การอนุญาตใหทานผานดานตรวจคนออกนอกประเทศไทย	และ	ผานดานตรวจคนเขาประเทศ
เกาหลีเพื่อการทองเทีย่ว
เป็นอํานาจของเจาหนาที่ตรวจคนเขาออกเมืองของประเทศไทยหรือประเทศเกาหลีในการพิจารณาและ

อนุญาตใหเดินทางออกจากประเทศไทย	หรือ	ใหพํานักอยูในประเทศกาหลีใตเพื่อการทองเที่ยว	ทางผูจัดไมมี
อํานาจและไมสามารถเขาไปแทรกแซงได

เจาหนาทีร่อตอนรับดูแล	มอบเอกสาร	และอธิบายเพิม่เติม	(นัดหมายแตละคณะกอนออกเดิน
ทาง	3	ชัว่โมงลวงหนากอนเครื่องออก)

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
ออกเดินทางสูประเทศเกาหลีใต	โดยสายการบิน	JIN	AIR	(LJ),	JEJU	AIR	(7C),	T’way	(TW)

ICN	Landing	ถึงสนามบินนานาชาติอินชอน	หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว	รถโคช
พาทานขามทะเลตะวันตกดวยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพื่อความหวังในการรวมชาติที่ยาวกวา	4.42
กม.	มียอดโดมสูง	107	เมตร	ไปยังจุดหมายปลายทางการทองเที่ยวของวันน้ี
เพื่อใหรายการทองเทีย่วเป็นไปตามกําหนดการ	ทางคณะทัวรจะออกเดินทางจากสนามบินหลัง

เวลาเครื่องลงประมาณ	1.40	ชัว่โมง	ทานทีต่ิดสัมภาษณทีด่านตรวจคนเขาเมือง	หากทานผานเขา
เมืองเรียบรอย	ทานตองเดินทางไปพบกับคณะทัวรดวยตนเอง	และไมสามารถเรียกรองคาเดินทาง
จากทางผูจัดได
สกีสโน	สโนสเลด	365	วัน	ภายในแบงพื้นที่เป็นหลายสวน	แตที่ไดรับความสนใจมากที่สุดคือในสวนของ	สกี



โดม	โดยจําลองลานสกีในรมอันกวางใหญ	ดวยเทคโนโลยีอันทันสมัย	ทําใหสามารถสรางหิมะ	และระบบควบคุม
อุณหภูมิไวตํ่ ากวา	-3	องศาเซลเซียสใหทานไดทํากิจกรรมฤดูหนาวตลอดทั้งปี
(ไมตองเตรียมเสื้อกันหนาว...ทางสถานทีมี่ใหเชา	ไมวาจะเป็นชุดเสื้อกางเกงสกี	หมวกกันนอต
อุปกรณการเลนสกี	อุปกรณเลนสโนสเลด	เตรียมแตถุงมือสกี	คาเชาทุกชนิด...ไมไดรวมคาใชจาย
ไว	เชน	บัตรเลนสลดรวมเสื้อแจ็คเก็ต	ราคา	15,000	วอน	แพ็กเกจเลนสกี	(รวมอุปกรณ+เสื้อและ
กางเกงสกี)	ราคา	40,000	วอน	ทานสามารถฝากไกดซื้อ	รวมทัง้การจองครูฝึกสอนการเลนสกี)
อาหารกลางวัน	เมนูบารบีคิวไฟหรือบลูโกกิ	เป็นเน้ือหมูสไลดหมักซอสคันจังและเครื่องปรุงรส

ผัดยางขลุกขลิกบนกะทะ

ชวงบาย	
ศูนยน้ํามันสนเข็มแดง	Red	Pine	พาทานเดินทางสู	ศูนยน้ํามันสนเข็มแดง	Red	Pine	ซึ่งผลิตจากใบสนเข็ม

แดงในประเทศเกาหลี	เป็นงานนวัตกรรมวิจัยชิ้นใหมลาสุดของเกาหลี	เพื่อชวยผูที่มีปัญหาเรื่องไขมันอุดตันใน
เสนเลือด	คลอเรสเตอรอลในเลือดสูง	ไขขอเสื่อม	หรือ	การไหลหมุนเวียนของเลือด	เป็นตน	กวาจะมาทําเป็น
น้ํามันสนสกัดได	1	แคปซูล	ตองใชใบสนเข็มแดงประมาณ	2.7	ก.ก.	แนะนําใหทุกทานเลือกซื้อเป็นของฝาก
สุขภาพเพื่อตัวทานเองและคนที่ทานรักหรือคนที่ทานเคารพ	เพราะเป็นสารอาหารธรรมชาติ	ที่วิจัยจากโรง
พยาบาลชั้นนําในเกาหลีแลววา	ไมมีผลขางเคียง
จากน้ัน	โลกแหงลานน้ําแข็งเลนหิมะ	365	วัน@	Snow	Park	One	Mount	ดวยพื้นที่มากถึง	161,602

ตารางเมตร	ภายในแบงพื้นที่เป็นหลายสวนพรอมดวยสิ่งอํานวยความสะดวกมากมาย	เชน	Fitness	&	Golf,
Club,	Water	Park,	Shopping	Mall,	Roof	Garden,	Snow	Park	เป็นตน	นอกจากน้ียังเคยเป็นสถานที่ถายทํา
มิวสิควีดีโอเพลง	หรือ	แมกระทั่งรายการยอดฮิต	Running	Man	ก็เคยมาถายทําที่น่ี
ทานสามารถซื้อบัตรเขาสูโลกแหงสวนหิมะและสวนน้ําแข็ง	"	Snow	Park	"	ในรมที่ใหญสุดของประเทศ

เกาหลี	ณ	ขณะน้ี	โดยทานสามารถเพลิดเพลินกับการขี่เครื่องเลนสุดนารักบนลานน้ําแข็ง	เชน	จักรยานคูรัก
จักรยานเดี่ยว	รถเฟอรรี่	กะบะสเลดแซนตา	เป็นตน	หรือ	เขาสูโลกของหิมะที่อุณหภูมิติลบ	-2	องศาเซลเซียส	กับ
การเลนสโนสเลคบนลานหิมะ	(มีการจํากัดอายุ)	หรือสนุกกับการตัดหิมะเลนกันแบบลืมอายุกัน	(	คาบัตรเขา
Snow	Park	คาถุงมือ	คาเชาเสื้อแจ็คเก็ตสกี	คาเชารองเทาสเก็ต	คาสุนัขฮักกี้ลากเลื่อน	Dog	Sledge
บนลานน้ําแข็งสําหรับเด็ก	ไมรวมไวในคาทัวร	ฝากไกดชวยซื้อได)

ชวงคํ่า	
เมนูหมูยาง	คาลบี	Pork	KALBI	อาหารพื้นเมืองเกาหลีป้ิงยางบนเตาถานทีเ่ลื่องชื่อและรูจักกันดีทัว่

โลก	โลก	มีรสชาติออกหวาน	นุมและกลมกลอม	นําเน้ือหมูสต็กหรือหมูชิ้นหมักยางบนเตาถานแบบ
ดัง้เดิม	และตัดเป็นชิ้นพอคํา	อยาลืม	!	ทานเครื่องเคียงตางๆ	เพื่อความสมดุลในการทานแบบหยิน
หยาง	และ	น้ําซุปสาหรายเพื่อการลางพิษ
ไดเวลาสมควร	พาทานเขาเช็คอินทีพ่ัก	ณ	โรงแรม	ในจังหวัดเคียงกี	เชน	Suwon	JM,	Suwon	Major

(3	ดาวเกาหลี)	หรือเทียบเทา

ปัจจุบันทาอากาศยานอินชอนมีเที่ยวบินกวา	410,000	เที่ยวรองรับผูโดยสาร
กวา	44	ลานคนและสินคากวา4.5ลานตันตอปี	และยังไดรับรางวัลดีเดนดาน
การบริการระดับโลกถึง6ปีซอน	มีรานคาปลอดภาษีกวา70รานของแบรนดดัง
กวา	400	แบรนด	เชน	CHANEL,GUCCI,	HERMES,CARTIER	โดยจําหนาย
ในราคาถูกที่ราน	Shilla	และ	Lotte	เป็นduty	free	shopขนาดใหญ

	เมนูบารบีคิวไฟหรือบลูโกกิ	เป็นเน้ือหมูสไลดหมักซอสคันจังและเครื่องปรุงรส	ผัดยางขลุกขลิกบนกะทะ

น้ํามันสนเข็มแดง	เป็นการสกัดจากใบสนเข็มแดงบริสุทธิ	์100%	ซึ่งสรรพคุณ
ของน้ํามันสนเข็มแดงน้ันมีประโยชนอยางมากมาย	ทั้งชวยละลายคลอเรสเต
อรอล	และไขมันที่อุดตันในเสนเลือด	ลดระดับน้ําตาลในเลือด	ชวยขับสารพิษ
ออกจากรางกายในรูปแบบของเสีย	เชน	เหงื่อ	ปัสสาวะ	อุจจาระ	ชวยลางสาร
พิษหรือดีท็อกซเลือดใหสะอาด	เพิ่มการไหลเวียนของเลือดไดสะดวกขึน้	ชวย
เพิ่มภูมิตานทานใหกับรางกาย	บํารุงผิวพรรณใหสดใสจากภายใน	และลด
อัตราเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง



คาบัตรเขา	Snow	Park	คาถุงมือ	คาเชาเสื้อแจ็คเก็ตสกี	คาเชารองเทาสเก็ต	คาสุนัขฮักกี้ลากเลื่อน
Dog	Sledge	บนลานน้ําแข็งสําหรับเด็ก	ไมรวมไวในคาทัวร	ฝากไกดชวยซื้อได)

One	Mount	ตั้งอยูที่เมือง	Goyang	ไมไกลจากกรุงโซล	แบงเป็น	2	โซนหลัก	คือ
Water	Park	และ	Snow	Park	เปิดตัวตนเดือนพฤษภาคม	2556	ที่ผานมา	เป็น
หน่ึงในสถานที่ถายทําฉากคูรัก	ไมค	กับ	ออมแอม	ในเรื่อง	Full	House	Thai	อีก
ทั้งยังเคยเป็นสถานที่ถายทํามิวสิควีดีโอเพลง	เจนเทิลแมน	(GENTLEMAN)
ของ	ไซ	นักรองหนุมชาวเกาหลีใต	เจาของเพลง	กังนัม	สไตล	และสถานที่ถาย
ทํารายการยอดฮิต	RUNNING	MAN	แบงเป็น	2	โซนหลัก	คือ	Water	Park	และ
Snow	Park	เป็นหน่ึงในสถานที่ถายทําฉากคูรักในเรื่อง	Full	House	Thai

	เมนูหมูยาง	คาลบี	Pork	KALBI	อาหารพื้นเมืองเกาหลีป้ิงยางบนเตาถานที่เลื่องชื่อและรูจักกันดีทั่วโลก	โลก	มี
รสชาติออกหวาน	นุมและกลมกลอม	นําเน้ือหมูสต็กหรือหมูชิ้นหมักยางบนเตาถานแบบดั้งเดิม	และตัดเป็นชิ้น
พอคํา	อยาลืม	!	ทานเครื่องเคียงตางๆ	เพื่อความสมดุลในการทานแบบหยินหยาง	และ	น้ําซุปสาหรายเพื่อการ
ลางพิษ

	พักที่	Suwon	JM,	Suwon	Major	(3	ดาวเกาหลี)	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	แบบอเมริกันเกาหลีชุด	ที	่หองอาหารโรงแรม
รวมเฉลิมฉลองตอนรับ	มหกรรมกีฬาฤดูหนาวทีใ่หญทีสุ่ดของโลก	ณ	เมือง	Pyeongchang	พาทาน

เช็คอินงานโอลิมปิคฤดูหนาว	Winter	Olympic	Pyeongchang	2018	ที่เกาหลีกอนใคร	ณ	Alpensia
Resort	ศูนยใหญของงานโอลิมปิก	สถานที่ตากอากาศสําหรับนักแลนสกี	มีสนามสกีกระโดดไกล	สนามกีฬาสกี
ยิงเปา	สนามสกีผสม	สนามลุจ	สนามบอบสเลดสเคเลทัน
พาทานไป	Alpensia	หอคอย	SKI	JUMP	TOWER	ขึน้ลิฟทสูเลาทดานบนเพื่อชมวิวหุบเขาของอาณาจักร

Alpensia	Complex	ที่เป็นสถานที่จัดพิธีเปิดและปิด	กีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวปี	2018	เมือง	Pyeongchang	ซึ่งครั้งน้ี
ถือเป็นการจั	ดครั้งที่	23	และถือเป็นครั้งที่	3	ของเอเชีย	จัดแขงขันกันถึง	15	ชนิดกีฬา	มีนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกันถึง	95	ประเทศ	โดยทานสามารถเดินชมแบบพาโนรามา	360	องศา
เดินสุดเสียวบนสะพานเหล็ก	ทีน่ักกีฬา	SKI	JUMP	จะใชเป็นสถานที่สกีกระโดด	ไฮไลทของกีฬาหนา

หนาว	เพราะผูกระโดดตองผานประสบการณการเลนสกีมาไมนอยกวา	15	ปี	และโดดแบบกลาไดกลาเสียที่
ความสูงกวา	90	เมตร	และทานสามารถเตรียมกุญแจคูรักมาคลอง	มีพื้นกระจกใสใหทานมองเห็นวิวสวยงาม
ดานลาง	ซื้อเครื่องดื่มรอนเย็นขนมกาแฟจิบกินน่ังชมวิวแบบชิวชิว	(ฟรี	!	Monorail	car	ของนักกีฬาและเจา
หนาที	่นัง่โมโนเรลขึ้นไปยังตีนหอคอย	Ski	Jump	Tower	หากมีรอบและเวลาทีเ่อื้ออํานวยกับคณะ
ทัวร)
เมนูจัดจาน	!	โอซัมหรือหมูปลาหมึกยางบารบีคิวหมักสไตลสมัยใหมเกาหลี	เป็นเมนูประยุกตที่

ชาวเกาหลีคิดกัน

ชวงบาย	
ณ	Alpensia	Stadium	(ดานนอก)	เยีย่มชมพิพิธภัณฑประวัติศาสตรสกี	สถานที่ที่จะพาเราเดินทางยอน

ไปสูประวัติความเป็นมาของการเลนสกีในเกาหลี	จากชวงตนศตวรรษที่	20	ซึ่งไดผานวิวัฒนพัฒนาทาง
เทคโนโลยีสกีมาไกลกวาหน่ึงศตวรรษ	อีกทั้งประเทศและชาวเกาหลีไดเขารวมการแขงขันที่สําคัญมาหลายปี
และไดรับรางวัลหลายพันรางวัล	ซูเปอรสกีและนักเลนสกีที่ยิ่งใหญไดใหความสําคัญกับทีมสกีของประเทศ
เกาหลีเป็นเวลาหลายสิบปีและในปัจจุบันเกาหลีเป็นที่ตั้งของแชมปโลกในหลายสาขาวิชาและประเทศเกาหลี
เป็นประเทศที่มีบทบาทในการแขงขันระดับนานาชาติ	ที่น่ีจึงถือเป็นอีกหน่ึงสถานที่ที่นาทึ่งของเกาหลีและไมควร
พลาดชม	โดยกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว	2018	จะจัดแขงขันทั้งหมด	7	กีฬา	

ยงเพียง	สกีรีสอรท	Yongpyong	Ski	Resort	สถานทีแ่ขงขัน	Alpine	Skiing	สกีลงเขา	เป็นที่เรียกกัน
ติดปากวา	“เทือกเขาแอลปของเกาหลี”	หน่ึงในสถานที่ที่เขารวม	กีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวปี	2018	เมือง
Pyeongchang	ยงเพียงสกีรีสอรท	ถือเป็นสกีรีสอรทที่แรกๆ	ในประเทศเกาหลี	แลวยังเป็นที่นิยมอยางมากโดย
เฉพาะอยางยิ่งในหมูนักทองเที่ยว	ซึ่งลาสุดกอไดมีละครโทรทัศนที่แสนโดงดังเรื่อง	“Goblin”	หรือ	“คําสาปรักผู
พิทักษวิญญาณ”	ไดมาถายทอดความรัก	ระหวาง	พระเอก	Kim	Shin	และนางเอก	Kim	Go	Eun	ณ	ยอดเขา



Dragon	Peak	ของสกีรีสอรทแหงน้ี	ทําใหคูรักหลายๆคน	ถึงกับฟินและอยากที่จะมาเยือน	ณ	สกีรีสอรทแหงน้ี
อุทยานแหงชาติโอแดซาน	สมญานาม	“	หาภูเขาใหญหรือหายอดภูเขา	“	แบงออกเป็นเขตวอลจองซา

และเขตซอกึมกังจะประกอบดวยแนวเขาโอแดซาน	สูงประมาณ	1,563	เมตร	จุดเดนของอุทยานแหงชาติน้ีคือมี
หุบเขานอยใหญสลับกับสายน้ําตลอดเสนทาง	โดยสวนใหญเป็นป าสนธรรมชาติที่ใหญที่สุดของประเทศ	ยังเป็น
ที่อยูอาศัยของสัตวที่มีชื่อเสียง	เชน	หมูป า	กวาง	ชะมด	นกเขา	และ	นกหัวขวานสีสัน	เป็นตน	และพันธุพืชนานา
ชนิดมากมาย	มีแนวสันเขาที่ราบเรียบเชื่อมยอดเขา	5	ยอดเขาดวยกัน	อีกทั้งเป็นแหลงศูนยรวมวัดที่มากที่สุด
ของประเทศ	ประกอบไปดวยวัดกวา	60	วัด	และสํานักปฏิบัติธรรม	8	สํานัก
พาทานนมัสการวัดเกาแกทีสุ่ดแหงอาณาจักรชิลลา	วัดที่ยังคงความงดงาม	ตั้งอยูในป าทึบทางหุบเขาฝ่ัง

ตะวันออก	ของภูเขาโอแดซาน	“วัดวูจองซา	Woljeongsa	Temple”	มีเจดียเกาชั้นแปดเหลี่ยมที่เราเรียกวา	ซา
รีพระกุดา	(บรรจุพระบรมสารีริกธาตของพระพุทธเจา)

ชวงคํ่า
เมนูหมอไฟชาบูเห็ด	คลายการตมรวมมิตรสุกี้หมอไฟ	ประกอบไปดวยเน้ือหมูสไลด	ผักและเห็ด

และวุนเสนเกาหลี
นําทานเดินสูเมืองหลวง	กรุงโซล	ที่มีประชากรถึง	1	ใน	4	ของประเทศ	มีแมน้ําฮันไหลผานใจกลางเมืองหลวง

ของกรุงโซล	หลังจบรายการทองเที่ยว
คํ่าคืนน้ี...	พาทานเขาเช็คอินทีพ่ัก	ณ	โรงแรม	Seoul	VIP,	Seoul	L'Art,	Seoul	Galaxy	(3	ดาวเกาหลี)

หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	แบบอเมริกันเกาหลีชุด	ที่	หองอาหารโรงแรม

สถานที่ตากอากาศสําหรับนักแลนสกี	มีสนามสกีกระโดดไกล	สนามกีฬาสกี
ยิงเปา	สนามสกีผสม	สนามลุจ	สนามบอบสเลดสเคเลทัน

	เมนูจัดจาน	!	โอซัมหรือหมูปลาหมึกยางบารบีคิวหมักสไตลสมัยใหมเกาหลี	เป็นเมนูประยุกตที่ชาวเกาหลีคิด
กัน

สถานที่ที่จะพาเราเดินทางยอนไปสูประวัติความเป็นมาของการเลนสกีใน
เกาหลี	จากชวงตนศตวรรษที่	20	ซึ่งไดผานวิวัฒนพัฒนาทางเทคโนโลยีสกีมา
ไกลกวาหน่ึงศตวรรษ	อีกทั้งประเทศและชาวเกาหลีไดเขารวมการแขงขันที่
สําคัญมาหลายปีและไดรับรางวัลหลายพันรางวัล	ซูเปอรสกีและนักเลนสกีที่
ยิ่งใหญไดใหความสําคัญกับทีมสกีของประเทศเกาหลีเป็นเวลาหลายสิบปีและ
ในปัจจุบันเกาหลีเป็นที่ตั้งของแชมปโลกในหลายสาขาวิชาและประเทศเกาหลี
เป็นประเทศที่มีบทบาทในการแขงขันระดับนานาชาติ

เป็นลานสกีในเกาหลีใตที่เป็นของรีสอรทพงเพียง	และยังมีบริการอนๆอีก
มากมายที่ขึน้ชื่อสําหรับนักเดินทางที่ไดผานเขามา



อุทยานแหงชาติโอแดซาน(Odaesan	National	Parkเป็นอุทยานที่กินพื้นที่ของ
ภูเขาสูง	5	ภูเขาทําใหไดชื่อวา	โอแดซาน	ที่แปลวา	5	ภูเขา	ประกอบดวย
Manwoldae,	Jangryeondae,	Girindae,	Sangsamdae	และ	Jigongdae	มียอด
เขาสูงสุดชื่อวา	Birobong	ที่มีความสูงมากถึง	1563	เมตรจากระดับน้ําทะเล
ทําใหที่น่ีจึงเป็นอีกแหลงปีนเขายอดนิยมของชาวเกาหลีดวย	เสนทาง	โดยสวน
ใหญเป็นป าสนธรรมชาติที่ใหญที่สุดของประเทศ	ยังเป็นที่อยูอาศัยของสัตวที่
มีชื่อเสียง	เชน	หมูป า	กวาง	ชะมด	นกเขา	และ	นกหัวขวานสีสัน	เป็นตน

เป็นวัดเกาแกที่ตั้งอยูกลางภูเขา	ทําใหไดเห็นวิวธรรมชาติที่ลอมรอบอยาง
สวยงาม	จึงเป็นแหลงทองเที่ยวที่นิยมอีกที่หน่ึง	เมื่อเขาไปก็จะเห็นเศียร
พระพุทธรูปไมสลักขนาดใหญมากสีทองอราม	ซึ่งเป็นสัญลักษณที่สําคัญ
ของวัดน้ี	เศียรพระพุทธรูปน้ีมีความสูงถึง	8	เมตร	วางตั้งอยูบนกองหินขนาด
ใหญ	ถามองจากระยะไกลกองหินน้ีจะดูเหมือนลําตัวของพระพุทธรูป	แตความ
จริงแลวมีแคเศียรพระเทาน้ันที่ทํามาจากไม	โดยเศียรพระพุทธรูปที่น่ีไดรับ
การบันทึกลงกินเนสบุคใหเป็นรูปสลักจากไมที่มีขนาดใหญที่สุดในโลกดวย

	เมนูหมอไฟชาบูเห็ด	คลายการตมรวมมิตรสุกี้หมอไฟ	ประกอบไปดวยเน้ือหมูสไลด	ผักและเห็ดและวุนเสน
เกาหลี

	พักที่	Seoul	VIP,	Seoul	L'Art,	Seoul	Galaxy	(3	ดาวเกาหลี)	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	แบบอเมริกันเกาหลีชุด	ที	่หองอาหารโรงแรม
ศูนยโสมเกาหลี	ทุกทานจะไดรูจักสมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแหงมวลสมุนไพร	เพราะเกาหลีใตเป็น

ประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเป็นอันดับ	1	ของโลก	ซึ่งใครใครที่ไดมาเที่ยวก็จะชื่นชอบหาซื้อเป็น
ของฝากเพราะราคาที่ถูกวาเมืองไทยและคุณประโยชนนานัปการ	เชน	ชวยเสริมความแข็งแรงใหแกระบบยอย
อาหารและปอด	ชวยทําใหจิตใจสงบและเพิ่มพละกําลังโดยสวนรวม	สรรพคุณทางการแพทย	ชวยบํารุงหัวใจ
ปองกันโรคหัวใจขาดเลือด	เสริมประสิทธิภาพทางเพศ	ลดและปองกันมะเร็ง
ศูนยผลิตภัณฑความงาม	เครื่องสําอางเวชสําอาง	ใหทานเลือกซื้อคอสเมติกหลากยี่หอคุณภาพที่ผูหญิง

ชาวเกาหลีทั้งสาวทั้งไมสาว	ลวนใหความสําคัญกับเรื่องผิวหนาคอนขางมาก	โดยเฉพาะในกลุมบํารุงผิวพื้นฐาน
Skin	Care	และฟังคําแนะนําการดูแลผิวพรรณ	จากผูชํานาญการ
ฟรี	!!	อิม่อรอยกับบุฟเฟตบนเรือสําราญ	Ara	Cruise	พรอมลองเรือชมคลองแหงแรกของเกาหลี	ที่

เรียกวา	“GYEONGIN	ARA	WATERWAY”	บนเรือสําราญสุดหรูทีน่าตื่นตาตื่นใจ	ลองเรือไปตามทาง
น้ําทีเ่ชื่อมตอแมน้ําฮันและทะเลตะวันตก	ภายในเรือมีหองโถงพรอมเวทีการแสดงความบันเทิงให
ทานไดรับชม	หากทานใดทีต่องการสัมผัสธรรมชาติสองขางทางยังสามารถขึ้นไปดานบนชัน้สอง
เพื่อชมทัศนียภาพสองขางทาง	ระหวางทางเดินเรือทานจะไดเห็นมุมเล็กๆของน้ําตกจําลองทีต่ื่นตา
ตื่นใจใหทานไดเก็บถายภาพไปอวดคนทีบ่านอีกดวย	(หากเรือสําราญงดใหบริการดวยเหตุผลใดๆ	ก็ตาม
ทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนเป็นเมนูหมูหมึกโอซัมบลูโกกิที่หองอาหารทองถิ่นเกาหลี)

ชวงบาย	
ดิวตี้ฟรี	(ปัจจุบันเป็นที่นิยมมาก	เพราะ	ดิวตี้ฟรีประเทศน้ี	มีถึง	5	บริษทัแขงขันกัน)	เพลิดเพลินกับการชอปป้ิง

ณ	หางปลอดภาษีลอตเตหรือชินเซเก	ใหทานไดเลือกซื้อสินคาแบรนดเนมนําเขาจากตางประเทศมากมายหลาก
หลายชนิด	รวมทั้งสินคาแบรนดเกาหลียอดนิยมที่ชาวเกาหลี	ชาวจีน	และชาวญี่ป ุน	นิยมมาเลือกซื้อหากัน
มากมาย
จากน้ัน	ไอคอนนิคแหงใหมกรุงโซลทีต่องไปเช็คอิน	สะพานลอยฟ า	“	Seoullo	7017	”	ที่เปลี่ยนจาก

ทางสําหรับรถ	ใหเป็นทางสําหรับคน	กอสรางสมัยปี	1970	และกลายรางเป็นสวนลอยฟาในปี	2017	น้ี	เพื่อการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตเมืองใหญใหดีขึน้	ถือเป็นงานนวัตกรรมสีเขียวคูกับวัฒนธรรมทองถิ่นอยางยั่งยืน	โดยฝีมือ
กลุมนักออกแบบชั้นนําเกาหลีใตรวมกับบริษทัสถาปนิกระดับโลกอยาง	MVRD	ของเดนมารก	ตลอดเสนทางเดิน



เราจะไดสัมผัสกับตึกตางๆ	ที่มีความหมายกับชาวกรุงโซล	และสวนกระถางพันธุไมตางๆ	กวา	200	สายพันธุทั่ว
กรุงโซล
จากน้ัน	ชอปป้ิงบริเวณ	เมียงดอง	Myeongdong	ถูกขนานนามวา	"	ถนนแฟชัน่ของเกาหลี	"	แหลงรวม

ความฮิปใหม	ไมตกเทรน	!	ราคาระดับกลางถึงสูงเมื่อเทียบกับตลาดทงแดมุน	หางบูติกหลากยี่หอตั้งแตแบ
รนดเนมตางชาติถึงเกาหลี	รานเสื้อผามีสไตลหองเล็กๆ	ราน	Creative	Lifestyle	รานรองเทา	รานทําผม	ราน
เครื่องประดับ	รานคอสเมติก	รานอาหาร	รานกาแฟ	รานไอศครีม	รานขนม
อิสระอาหารเย็นภายในสวนสนุกลอตเตเวิลดเพื่อความคุมคา	!
สวนสนุกล็อตเตเวิลด	พาทานปลอยความแกและเติมเต็มความสุขของทานดวยบัตร	Magic	Pass

Ticket	ซึ่งทานสามารถเลือกเลนเครื่องเลนไดไมจํากัดรอบ	ที่ดินแดนแหงความสนุกหฤหรรษและไฮเทคเต็มรูป
แบบที่สวนสนุกล็อตเตเวิลด	(Lotte	World	Adventure)	สวนสนุกในรมที่ใหญที่สุดในเกาหลี	สนุกสนานกับเครื่อง
เลนหลากชนิดทั้งในรมและกลางแจง	เอ็ดเวนเจอรกับการผจญภัยตางๆ	เชน	Wild	Wing,	Wild	Velley,	Wild
Jungle,	The	Adventure	of	Sindbad,	The	Conquistador,	Flume	Ride,The	French	Revolution,	Jungle
Adventure	และ	Pharaoh's	Fury	ผจญภัยในโลกของซินแบต	สุดยอดความเสียวกับหอคอยไฮโดดรอป	โรงหนัง
สามมิติ	ไวกิ้ง	บอลลูน	โอแดเซแฟนตาซี	เป็นตน
หรือจะขามสะพานไปยังเกาะมหัศจรรย	Magic	Island	ที่เต็มไปดวยเกาะแหงการคนหา	ตั้งอยูใจกลาง

ทะเลสาบ	หรือจะน่ังรถรางไฟฟาชมความงามของสวนสนุกทั้งหมด	เกมสการละเลนตางๆ	รานขายอาหารรูป
แบบตางๆ	รานขายของที่ระลึกเฉพาะของสวนสนุก	และ	พิพิธภัณฑพื้นบานเกาหลี	Lotte	World	Folk
Museum	คํ่าคืนอันแสนโรแมนติกกับเพื่อนหรือครอบครัวหรือหวานใจกับความทรงจําและความประทับใจกับ
ขบวบพาเหรดโชว	(ตามรอบจัดแสดงของทางสถานที่)

ชวงคํ่า	
หลังจบรายการทองเทีย่ว	คํ่าคืนน้ี...ขอสงทุกทานกลับเขาทีพ่ัก

	รับประทานอาหารเชา	แบบอเมริกันเกาหลีชุด	ที่	หองอาหารโรงแรม

สถานที่แหลงรวมศูนยสมุนไพรโสม	เพื่อฟังคําบรรยายถึงสรรพคุณตางๆ	ของ
โสมแตละชนิด	โดยโสมที่ดีมีคุณภาพ	ตองมีอายุ	6	ปี	รัฐบาลเกาหลีไดใสใจกับ
เรื่องน้ีอยางมากจึงตองเขามาควบคุมทุกขั้นตอน	ตั้งแต	การเริ่มปลูกโสม	จน
กระทั้งการผลิตออกมาเป็นตัวยา	“โสมเกาหลี”	น้ันมีสารประกอบที่สําคัญอยู
หลายอยางมีทั้งวิตามินและแรธาตุหลายชนิด

	ฟรี	!!	อิ่มอรอยกับบุฟเฟตบนเรือสําราญ	Ara	Cruise

หางสุดหรูยาน	ดงแดมุน	(Dongdaemun)	บรรดาเสื้อผาในหางก็มีแบรนดเป็น
ของตัวเอง	ดีไซนเฉพาะ	ราคาก็จะอัพขึน้มาจาก	หาง	Migliore	และ	Hello	apm
พอสมควร	หาง	Doota	(เขาบอกวาตอไมได)	สินคาของที่น่ีดูดี	มีระดับเป็น
สินคาที่กําลังอินแทรนดอยูในหมูวัยรุน	บางทีก็ทําเลียนแบบสินคาแบนดเนม
ชื่อดัง	คุณภาพคอนขางดี

Seoullo	7017″	สะพานลอยฟา	แลนดมารกแหงใหมกรุงโซล	ถือเป็นอีกหน่ึง
สถานที่เที่ยวใหมของเกาหลีใต	ที่เกิดจากการปรับปรุงทัศนียภาพ	รื้อสะพาน
บางจุด	แลวปรับใหเป็นถนนลอยฟา	แถวบริเวณสถานีรถไฟโซล	(Seoul
Station)	ใหกลายเป็นสถานที่พักผอนสําหรับประชาชน	และนักทองเที่ยว	ซึ่ง
สะพานน้ีจะเป็นพื้นที่สีเขียว	(Seoul’s	Botanical	Skyline	Park)	ที่เต็มไปดวยตน
ไมและดอกไมกวา	200	สายพันธุ	ทุกคนสามารถมาพักผอนหยอนใจ	รวมถึงจะ
เป็นอีกหน่ึงสถานที่ที่เป็นศูนยกลางในการทํากิจกรรมและจัดเทศกาล
นิทรรศการตางๆ	อีกทั้งมีใหบริการ	Wifi	ดวย	มาตอนเชาก็จะไดอารมณนึง
หรือจะมาชวงตอนดึกบนสะพานก็จะเปิดไฟ	ทําใหไดฟีลอีกอยาง	เรียกไดวามา
เที่ยวไดทุกเวลาเลย	..



หากเรือสําราญงดใหบริการดวยเหตุผลใดๆ	ก็ตาม	ทางผูจัดจะปรับเปลีย่นเป็นเมนูหมูหมึกโอซัม
บลูโกกิทีห่องอาหารทองถิน่เกาหลี
อิสระอาหารเย็นภายในสวนสนุกลอตเตเวิลดเพื่อความคุมคา

สถานที่ชอปป้ิงยอดฮิตในเกาหลี	ใครที่มาเกาหลีตองมาชอปป้ิงที่น่ี	เพราะเป็น
ศูนยรวมของสินคายอดฮิตหลากหลายชนิด	ไมวาจะเป็น	เครื่องสําอางค	มีทุก
ยี่หอยอดฮิตในเกาหลี	มีทุกซอยทุกหลืบในเมียงดง	,	เสื้อผาแฟชั่น	ทั้งหญิงและ
ชาย	เสื้อผาที่น่ีจะมีทั้งรานที่เป็นแบรนดยอดฮิตในเกาหลี	และแบรนดสุดฮิต
จากตางประเทศ	,รองเทา	มีทั้งรองเทาแฟชั่น	รองเทากีฬา	ทั้งมียี่หอ	และไมมี
ยี่หอ	,รานกระเปา	ดีไซนสวยเกไมเหมือนใคร,	รานขายเครื่องประดับ	รวมถึง
รานอาหาร	รานฟาสฟ ูด	รานหมูยาง	และ	รานกาแฟ	สรุปวาที่น่ีมีทุกอยางที่
สาวๆ	นักชอปตองการ

เป็นสวนสนุกในรมขนาดใหญที่ตั้งอยูที่เขตชัมซิล	ในเมืองโซล	ที่น่ีมีทั้งสวน
สนุกในรม	ซึ่งจัดไดวาเป็นสวนสนุกในรมที่มีชื่อเสียงที่สุดแหงหน่ึงในโลกเลยก็
วาได	และมีโซนสวนสนุกกลางแจง	ที่สรางเป็นเกาะอยูกลางทะเลสาบซอกชน
รายลอมไปดวยหางสรรพสินคา	ชอปปิงมอลล	ซุปเปอรมาเก็ต	โรงแรมหรู
รวมไปถึงดานในยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑพื้นบานเกาหลี	หรือ	Korean	Folk
Museum	อีกดวย	ล็อตเตเวิลดเปิดใหบริการตลอดทั้งปีไมมีวันหยุด

เป็นพิพิธภัณฑที่จัดแสดงประวัติศาสตรอันยาวนานถึง	5000	ปีของประเทศ
เกาหลี	ออกแบบมาใหชาวตางชาติเขาใจไดอยางงายดายรวมถึงการจัดแสดง
เป็นโมเดลขนาดเล็กกวาจริงเพื่อไมใหพิพิธภัณฑแลดูนาเบื่อ

	พักที่	Seoul	VIP,	Seoul	L'Art,	Seoul	Galaxy	(3	ดาวเกาหลี)	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	แบบอเมริกันเกาหลีชุด	ที	่หองอาหารโรงแรม	และคืนหองพัก
ศูนยฮอกเก็ตนามู	เพื่อนที่ดีในการดําเนินชีวิต	!	“	ฮอกเก็ตนามู	”	ตนไมชนิดน้ีเจริญเติบโตในป าลึกบนภูเขาที่

ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ําทะเล	50-800	เมตร	เมล็ดของพันธุฮอกเก็ตน้ี...ชาวเกาหลีรุนใหมนิยมนํา
มารับประทานเพื่อชวยดูแลตับใหสะอาดแข็งแรง	ปองกันโรคตับแข็งไมถูกทําลายจากการดื่มแอลกอฮอล	กาแฟ
บุหรี่	สารตกคางจากอาหารและยา
จากน้ัน	นําทานอิสระชม	TRICK	ART	MUSEUM	ผลงานการสรางสรรคศิลปะแนวใหม	"ภาพวาดลวงตาสี่มิติ"

โดยทานจะไดสนุกสนานกับการถายรูปแอ็คชั่นทาทางตางๆ	กับภาพแนวมิติที่เกิดจากความคิดสรางสรรคและ
จินตนาการของการสรางภาพโดยใชเทคนิคพิเศษจากภาพแนว	AR	ที่รวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตรและการซอน
ภาพโดยกระตุนความเคลื่อนไหวของภาพใหมีมิติเหมือนจริงโดยใหผูชมเขาไปมีสวนรวมถายภาพ	เมื่อผาน
เขาไปในภาพน้ันๆ	ภาพทุกภาพจะออกมาดูประหน่ึง	เหมือนจริงในเหตุการณ	จนทานจะอุทานวามันเหมือนจริง
มากจนแทบจะแยกไมออกเลยวาอันไหนภาพวาดและของจริง	โดยผลงานของทาน	จะสวยงามและสี่มิติสมคํารํ่ า
ลือหรือไมก็ตองใหเพื่อนติดชมกันเอง
“	ICE	MUSEUM	"	เมืองน้ําแข็งทีไ่มใชแคน้ําแข็งธรรมดา	แตตระการตาจนคุณอาจจะลืมหนาวไปเลยก็



ได	!	ลองนึกถึงความรูสึกเมื่อคุณกาวเขาไปในเมืองที่ทุกอยางทําจากน้ําแข็งภายใต	อุณหภูมิ	ลบ	4	องศา	!
ภายในมีกิจกรรมหลากหลายใหคุณไดสัมผัส	เชน	สไลเดอรน้ําข็งที่ยาวกวา	10	เมตร	รถกลางรูดอรฟ	ทักทายลุง
ซานตา	โพสทาคูกับนกเพนกวิ้นขั้วโลก	สํารวจบานน้ําแข็งแข็งเอสกิโม	เยี่ยมชมปราสาทน้ําแข็ง	ชมวิวจากบน
กําแพงเมืองน้ําแข็ง	ลองเขาพักเช็คอินโรงแรมน้ําแข็ง	และผลงานศิลปะอื่นที่ทําจากน้ําแข็งอีกกวา	50	ชิ้น
แถมฟรี!!!	Love	Museum	(ผูทีอ่ายุตํ่ากวา	20	ปีไมสามารถเขาชมได)
เมนูเปิบพิสดาร-ไกตุนโสม	อาหารวังในสมัยกอน	เชื่อกันวาบํารุงและเสริมสุขภาพ	เสิรฟทานละ	1

ตัว	ในหมอดินรอน

ชวงบาย	-	ชวงคํ่า	
เรียนรูวิธีการทําคิมบับ	(ขาวหอสาหราย)	อาหารงายๆๆที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน	คิม	แปลวา	สาหราย

บับ	แปลวา	ขาว	จะเป็นแทงยาวๆ	แลวเคาก็จะหั่นเป็นชิ้นๆพอดีคํา	จิ้มกะซีอิ้วคังจังเกาหลีหรือวาซาบิก็ได
จากนัน้เชิญทานรวมเป็นสวนหน่ึงของชาวเกาหลีโดยการแตงกายชุดประจําชาติตางๆ	(ชุดฮันบก)

พรอมถายรูปเป็นทีร่ะลึก	เพื่อไปอวดคนทางบาน
กอนอําลาเกาหลี	แวะซื้อของฝากติดไมติดมือทีศู่นยรวมของพื้นเมือง	(ละลายเงินวอน)	สาหราย

หลากรูปแบบ	หลากรสชาติ	ขนมอรอยตางๆ	ซีเรียลช็อคโก	กาแฟ	กระดูกมาเจจูโด	ขนมโสม	ชาโสม	เครื่อง
สําอางโสม	หมอนสุขภาพ	กิมจิ	เป็บโปโร	(ปอกกี้เกาหลี)	ชินราเมง	(มามาเกาหลี)	ของใชในบาน	ลูกบอลซักผา
เครื่องใชไฟฟา	ของที่ระลึก	เป็นตน
ขึน้อยูกับวันและเวลาที่เดินทาง	เหินฟากลับกรุงเทพฯ	บางสายการบินอาจมีชุดกลองสแน็คบล็อกใหผู

โดยสารบนเครื่องบิน	และยังมีบริการ	Air	Cafe	จําหนาย	อาหาร	เครื่องดื่ม	และขนมคบเคี้ยว	ที่ชาวเกาหลีนิยม
กัน
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

	รับประทานอาหารเชา	แบบอเมริกันเกาหลีชุด	ที่	หองอาหารโรงแรม

ฮอกเก็ตนามู	เป็นสมุนไพรที่ขึน้เฉพาะประเทศเกาหลี	10	ปีจะออกดอกหน่ึง
ครั้งปลูกบนยอดเขาสูง	เมื่อนําดอกมาสกัด	มีสรรพคุณ	ชวยขับสารพิษตกคาง
ตางๆออกจากตับอยางปลอดภัยเน่ืองจากเป็นสมุนไพรเกรดเอ	มีขายเฉพาะใน
ประเทศเกาหลีเทาน้ัน	เกรดสงออกที่ขายตามหามสรรพสินคาบานเรา	จะเป็น
เกรดบีเทาน้ัน	ไมมีเกรดเอ

เป็นสถานที่ทองเที่ยวแหงใหมของกรุงโซล	มีเอกลักษณที่แปลกแหวกแนวจาก
พิพิธภัณฑที่เราเคยรูจักอยางสิ้นเชิง	จุดเดนก็คือ	ภาพบริเวณฝาผนังและพื้น
จะถูกสรางสรรค	โดยใชเทคนิคพิเศษในการสรางภาพสามมิติ	รวมถึงทฤษฎี
ทางวิทยาศาสตรเชนการหักเหของแสงเงา	และการซอนภาพโดยกระตุนการ
เคลื่อนไหวของภาพใหมีมิติเหมือนจริง	ซึ่งศิลปะแบบน้ีเรียกวา	ทรอมพลุยล
(trompe	l’oeil)	มาจากภาษาฝรั่งเศสที่แปลวาลวงตาและที่สําคัญ	ภาพลวงตา
เหลาน้ียังสามารถทําใหผูชมเขาไปมีสวนรวมกับภาพได	โดยแตละภาพจะมีคํา
แนะนําเรื่องตําแหนงการยืน	เพื่อจัดวางทาตางๆ

เมืองน้ําแข็งที่มีผลงานศิลปะแกะสลักน้ําแข็งกวา	50	ชิ้น	รวมอยูในที่เดียว
พรอมจัดแสดงในแบบที่ไมธรรมดา	แตจําลองเป็นเมืองที่ทุกอยางกลายเป็น
น้ําแข็ง	และเอาใจเด็กๆ	ดวยสไลเดอรน้ําแข็ง	และกิจกรรมอื่นๆ	อีกมากมาย	ให
คุณไดเดินเที่ยวอยางไมรูสึกเบื่อ	อาทิ	สัมผัสประสบการณน่ังรถลากกวางรูด
อรฟ	ทักทายลุงซานตา	โพสทาคูกับนกเพนกวินขั้วโลก	สํารวจบานน้ําแข็งเอ
สกิโม	เยี่ยมชมปราสาทน้ําแข็ง	ชมวิวจากบนกําแพงเมือง	และลองเขาพัก
โรงแรมที่ทุกอยางทําจากน้ําแข็ง



บางสายการบินอาจมีชุดกลองสแน็คบล็อกใหผูโดยสารบนเครื่องบิน	และยังมีบริการ	Air	Cafe	จําหนาย
อาหาร	เครื่องดื่ม	และขนมคบเคี้ยว	ที่ชาวเกาหลีนิยมกัน

พิพิธภัณฑรักแหงน้ี	LOVE	MUSEUM	พิพิธภัณฑแหงน้ีตั้งอยูในอาคารเดียวกัน
กับ	TRICKEYE	MUSEUM	เป็นสถานที่ทองเที่ยวแหงเดียวในเกาหลีที่ไม
เหมือนใคร	เนนความโดดเดนในเรื่องของภาพวาดสีสามมิติ	18+

	เมนูเปิบพิสดาร-ไกตุนโสม	อาหารวังในสมัยกอน	เชื่อกันวาบํารุงและเสริมสุขภาพ	เสิรฟทานละ	1	ตัว	ในหมอ
ดินรอน

ฮันบกเป็นเครื่องแตงกายประจําชาติเกาหลีมาเป็นเวลาพัน	ๆ	ปีมาแลว	ความ
งามและความออนชอยของวัฒนธรรมเกาหลีจะถูกถายทอดออกมาผานทาง
ภาพถายของสุภาพสตรีในเครื่องแตงกายฮันบกน้ี	กอนที่วัฒนธรรมการแตง
กายแบบตะวันตกจะไดเขามาในเกาหลีเมื่อรอยปีมาแลวน้ัน	หญิงชาวเกาหลี
จะสวมชุดฮันบกเป็นปกติทุกวัน	สวนสุภาพบุรุษจะสวมชอโกรี	(เสื้อนอกแบบ
เกาหลี)	และพาจิ	(กางเกงขายาว)	ในขณะที่สุภาพสตรีสวมชอกอรีและชีมา
(กระโปรง)	ในปัจจุบันชุดประจําชาติฮันบก	จะใชสวมเฉพาะในโอกาสพิเศษตาง
ๆ	เชน	งานมงคลสมรส	วันซอลลัล	(วันขึน้ปีใหมตามจันทรคติ)	หรือวันชูซก
(วันขอบคุณพระเจา)	ฮันบก	ของผูหญิงประกอบดวย	กระโปรงพันรอบตัว	เรียก
วา	“ชิมา”	และเสื้อ	“ชอกอรี”	ซึ่งคลายเสื้อแจ็คเก็ตฮันบกของผูชายประกอบดวย
ชอกอริเชนกัน	แตสั้นกวาของผูหญิง	และมีกางเกงเรียกวา	“บาจิ”	ทั้งชุดของผู
หญิงและผูชายสวมคลุมทับดวยเสื้อคลุมยาวเรียกวา	“ตุรุมากิ”

ปัจจุบันทาอากาศยานอินชอนมีเที่ยวบินกวา	410,000	เที่ยวรองรับผูโดยสาร
กวา	44	ลานคนและสินคากวา4.5ลานตันตอปี	และยังไดรับรางวัลดีเดนดาน
การบริการระดับโลกถึง6ปีซอน	มีรานคาปลอดภาษีกวา70รานของแบรนดดัง
กวา	400	แบรนด	เชน	CHANEL,GUCCI,	HERMES,CARTIER	โดยจําหนาย
ในราคาถูกที่ราน	Shilla	และ	Lotte	เป็นduty	free	shopขนาดใหญ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



ขอตกลงและเงื่อนไขการเดินทางทองเทีย่วกับเรา
1.	จัดใหเฉพาะลูกคาที่ประสงคจะไปทองเที่ยวตามรายการของทัวรทุกวันเทาน้ัน	หากทานไมสามารถรวมทัวรทุก

วัน	แคสมัครมารวมทัวรเพียงเพื่อการใชตัว๋เครื่องบินและที่พักในราคาพิเศษ	หากทานไมแจง	และปรากฏวาทานไม
รวมทัวรในบางวัน	ทางบริษทัจะคิดคาดําเนินการในการแยกทองเทีย่วเอง	300USDตอทาน	(กอนซื้อทัวร	จะ
ตองแจงความประสงคที่เป็นจริง	เพื่อทางผูจัดจะไดคิดคาบริการที่เหมาะสม)	หมายเหตุ	หากการไปพบเพื่อนหรือญาติ
หรือไปติดตอธุรกิจหรือทองเที่ยวอิสระ	ทําหลังจากที่รายการเสร็จสิ้นในแตละวันแลว	ไมเป็นเหตุที่ทางผูจัด	จะตัดการ
ใหบริการทานแตอยางใด

2.	ขอสงวนสิทธิใ์นการขายหรือไมขายใหแกทานที่ตองใชรถเข็น	หรือ	มีโรคประจําตัวบางอยาง	หรือ	ทองออนหรือ
ทองแกมาก	หรือ	มีเด็กอายุ	1-2	ปี	หรือ	คนพิการ	หรือ	พระภิกษุสงฆ	หรือ	นักบวช	(กอนซื้อทัวร	จะตองแจง	เพื่อหาขอ
ตกลงรวมกัน	เพราะเราคํานึงถึงความปลอดภัยและเพื่อสรางความสุขแกคณะผูเดินทาง)

3.	ขอสงวนสิทธิไ์มรับทานผูเดินทางที่มีความประสงคจะลักลอบเขาประเทศเกาหลีใตเพื่อไปทํางาน	หรือเพื่อการอื่น
ใดอันมิใชการทองเที่ยว

4.	การเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวในทุกการเดินทางอาจเกิดการเปลี่ยนแปลง	ดังน้ี	รายการทองเที่ยว	เมนู
อาหาร	โรงแรมที่พัก	รถทัวรในแตละวันที่ไดจัดเตรียมไว	(ทั้งชวงนําเสนอ	ชวงสรุป	และชวงเดินทางจริง)	ขอสงวน
สิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง	โดยพยายามที่จะตามรายการสรุปใหตรงมากที่สุด	หรือในระดับ	หรือใน
คุณภาพที่ใกลกันมากที่สุด

5.	ขอสงวนสิทธิป์ฏิเสธความรับผิดชอบคาเสียหายที่เกิดกับชีวิต	รางกาย	การเจ็บป วย	การถูกทําราย	ความตาย
อุบัติเหตุตางๆ	สูญหายในทรัพยสินหรืออยางอื่น	การนัดหยุดงาน	ภัยธรรมชาติ	การกอจลาจล	การปฎิวัติ	และอื่นๆ	ที่
เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออม

6.	กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ	จนมีการยกเลิก	ลาชา	เปลี่ยนแปลง	การบริการ
จากสายการบิน	(	ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ	ความลาชาของเที่ยวบิน	การยกเลิกเที่ยวบิน	มีการยุบ
เที่ยวบินรวมกัน	ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง	เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณแลววา	อยู
นอกเหนือความควบคุม	หรือเหตุผลเชิงพาณิชย	หรือเหตุผลทางดานความปลอดภัย	เป็นตน	โดยจะปฏิบัติตาม
เงื่อนไขและขอจํากัดความรับผิดชอบของแตละสายการบิน	)	บริษทัขนสง	รถโดยสาร	เรือบริการ	หรือ	หนวยงานที่ให
บริการ	ที่จะสงผลทําใหเสียเวลาหรือยกเลิกรายการทองเที่ยวทัวรบางรายการหรือทั้งหมด	ผูเดินทางไมสามารถ
เรียกรองคาเสียหาย	ไมวาในกรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	ทั้งคาเสียเวลา	คาเสียโอกาส	คาเสียความรูสึก	และคาใชจายที่บริษทั
จายไปแลว	เป็นตน	ขอใหทราบวา	ผูจัดจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
ลูกคา	แตจะไมคืนเงิน

7.	มัคคุเทศก	พนักงานและตัวแทนของผูจัด	ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใดๆ	ทั้งสิ้นแทนผูจัด	นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับ

8.	ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ	ได	ในทุกกรณี	เน่ืองจากเป็นการชําระคาทัวรในลักษณะ
เหมาจายกับตัวแทนตางๆ	เชน	ไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง	กรมแรงงาน	การกระทําที่สอ
ไปในทางผิดกฎหมาย	การหลบหนี	เขาออกเมือง	เอกสารเดินทางไมถูกตอง	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ	ไมรับ
ประทานอาหารบางมื้อ	ไมเที่ยวบางรายการ	เป็นตน

9.	ขอความรวมมือในเรื่องความประพฤติของคนเดินทางหากผูจัดหรือตัวแทนของประเทศที่ทานไดเดินทางมา	เดิน
ทางไปสู	หรือเดินทางผาน	เห็นวาผูโดยสารประพฤติตนที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอผูเดินทางอื่นๆ	หรือทรัพยสิน	หรือ
ขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่	(ตัวแทน)	หรือไมปฏิบัติตามคําชี้แจงของเจาหนาที่	(ตัวแทน)	ทางผูจัดอาจใช
มาตรการตามที่เห็นสมควรเพื่อปองกันไมใหความประพฤติดังกลาวดําเนินตอไป	ซึ่งรวมไปถึงการยับยั้ง	และปฏิเสธ
ใหบริการ

10.	การชอปป้ิงการเลือกซื้อของนักทองเที่ยว	เป็นสวนหน่ึงของการทองเที่ยว	โดยเฉพาะการทองเที่ยวประเทศ
เกาหลีใต	ซึ่งเป็นแหลงชอปป้ิงที่คนไทยชื่นชอบ	โปรแกรมทัวรอาจจะมีการรายการพาไปชอปป้ิงยังสถานที่ตางๆ	โดย
การเลือกซื้อของทุกอยางเป็นเรื่องการตัดสินใจสวนตัวเสมอ	และ	ทางผูจัดขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบทุกการซื้อของ
ทาน

11.	กระเปาลูกคาตองยอมรับในความเสี่ยงของกระเปาทุกใบของตัวเอง	(ทานสามารถเลือกซื้อประกันเพิ่ม	เกี่ยวกับ
สัมภาระกระเปา	เพราะสายการบินมีกําหนดการจํากัดความรับผิดชอบตอสัมภาระ)	ทางทัวรจะไมรับผิดชอบตอความ
เสียหาย	สูญหาย	ลาชา	อุบัติเหตุ	ที่เกิดจากกรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	ซึ่งลูกคาตองเขาใจวา	โดยปกติทุกฝ าย	เชน	คนขับรถ
มัคคุเทศก	หรือ	หัวหนาทัวร	ถึงแมจะพยายามในการดูแลและระวังเรื่องสัมภาระกระเปาเดินทางลูกคา

12.	เดินทางขั้นตํ่ าปกติ	25	ทานผูใหญ	(ที่น่ังจํากัด	จองและจายกอนไดสิทธิกอน	จองหลัง	อาจตองเพิ่มคาตัว๋)

13.	หากตํ่ากวากําหนด	อาจจะไมมีหัวหนาทัวรและอาจตองมีการเปลี่ยนแปลงราคา	หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่
จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได	ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค

14.	สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนราคาเพิ่ม	หากมีการปรับขึน้ของภาษีน้ํามันหรือภาษีใดๆ	จากสายการบิน	คิด
อัตรา	ณ	วันที่	24/07/17

15.	สงวนสิทธิในเรื่องเที่ยวบินและตารางบิน	ราคา	และ	รายการ	เปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนได	โดยมิตองแจงให



ทราบลวงหนา
16.	ผูรวมเดินทางตกลงปฏิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไขการเดินทางน้ีทุกประการและในกรณีมีขอพิพาท	ใหถือคํา

ตัดสินของผูจัดเป็นที่สิ้นสุด

การเช็คอินตัว๋เดินทางทีเ่คาเตอรสายการบิน	เงื่อนไข
1.	เคานเตอรเช็คอินจะเปิดใหบริการกอนเวลาเครื่องออกสาม	(3)	ชั่วโมง	เคานเตอร	จะปิดใหบริการกอนเวลาออก

เดินทาง	(90)	นาที	ผูโดยสารจําเป็นตองดําเนินการใหเรียบรอยภายในระยะเวลาที่ไดระบุไว	ทั้งน้ีไมวาในกรณีใดๆ
สายการบินสงวนสิทธิในการปฏิเสธการเดินทาง	โดยไมมีการคืนเงินคา	โดยสารที่ทานไดชําระไปแลว

2.	ไมแสดงตนหรือยืนยันความเป็นตัวทานตอพนักงานของสายการบิน
3.	ไมอาจแสดงเอกสารไดอยางครบถวนและถูกตอง	(เอกสารการเดินทางที่ชํารุดไมสมบูรณจัดวาเป็นเอกสารที่ไม

ถูกตอง)

4.	สําหรับทานตองมีตราอนุญาตเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศ	(วีซา)	ซึ่งจําเป็นตอการเดินทางไปยังสถานที่
ตางๆ	หรือ	เอกสารการเจงเขาแจงออก	หรือ	เอกสารดานการทํางาน	Work	Permit

5.	กระทําการประทุษรายแกพนักงานของสายการบิน	หรือกอใหเกิดความวุนวาย	ณ	เคานเตอรของสายการบิน
หรือดูหมิ่น	เหยียดหยามพนักงานของสายการบินไมวาโดยการกระทําหรือโดยวาจาหากรัฐบาลหรือหนวยงานอื่นไม
อนุญาตใหทานเดินทางหรือขึน้เครื่องบิน

6.	หากสายการบินเห็นควรวาไมสมควรแกการเดินทางเน่ืองจากอาการเมาสุราหรือมีลักษณะอาการที่เป็น
อันตรายอยางเห็นไดชัดในทางการแพทย	และ/หรือ	หากสายการบินเห็นควรวาไมเหมาะสมในการเดินทางโดย
เหตุผลทางการแพทย	หรือเงื่อนไขทางการแพทยของทานอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพแกผูโดยสารอื่น

1.	ขอเก็บเต็มจํานวน	ตอทานเพราะเป็นราคาพิเศษนะคะ	**	ตองดําเนินการโอนเงินทันทีภายใน	1	วัน
นับจากทีท่ําการจองและไดรับการยืนยันทางวาจา	ใบเรียกเก็บเงินจะสงตามหลัง
2.	หากไมชําระมัดจําตามกําหนด	ขออนุญาตตัดที่นั่งใหลูกคาทานอื่นที่รออยู	การชําระไมครบ	ทางผูจัดถือวาทาน

ยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเงื่อนไข	หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด	ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจัด
หรือยกเลิกการเดินทางและขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก

1.	คาตัว๋เครื่องบินชั้นประหยัด	กรุงเทพฯ	–	โซล	–	กรุงเทพฯ	ไปกลับแบบหมูคณะ	(	ตามวันเวลาที่ระบุในตัว๋เครื่อง
บิน	)	พรอมที่พัก	3	คืน	(หองละ	2-3	ทาน)

2.	อาหารเชา	กลางวัน	และเย็นหรือคํ่ า
3.	บัตรเขาชมสถานที่	+	คารถนําเที่ยว
4.	สายการบินจํากัดน้ําหนักเพียงทานละ	15	กก.	(ขึน้อยูกับนโยบายสายการบิน	ไมเกินจํานวน	1-2	ชิ้น)	และถือขึน้

เครื่องไดอีกทานละ	1	ชิ้น	7	กก.(บางสายการบินไดถึง	10กก.)	
(ตามขนาดที่กําหนดของสายการบิน	ไมรวมกระเปาสะพาย)	

5.	ประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม	(ขั้นตํ่ าวงเงินประกัน	1	ลานบาท	คารักษาพยาบาล	5	แสนบาท	1-15	ปี	หรือ	อายุ
75-85	ความคุมครองเหลือ	50%	อายุตํ่ ากวา	1	ปี	หรือ	อายุเกิน	85	ปีไมคุมครอง	ไมคุมครองโรคประจําตัวหรือการถูก
ฆาตกรรมหรือถูกทํารายรางกาย)

ตัว๋เครื่องบินและคาทัวรทีช่ําระแลว	
ตัว๋เครื่องบิน	ไปกลับแบบหมูคณะ	ไมสามารถ	เปลี่ยนเที่ยวบินไปหรือกลับ	เปลี่ยนวันเดินทางไปหรือกลับ

เปลี่ยนชื่อผูเดินทาง	อัพเกรดที่น่ัง	คืนคาบัตรโดยสาร	และหากยกเลิกการเดินทาง	ไมมีระบบ	คืนเงินบางสวน	หากผู
โดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเขาประเทศเกาหลี	จากเจาหนาที่แรงงานไทยหรือเจาหนาที่ตรวจ
คนออกนอกประเทศไทยและเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองที่ประเทศเกาหลี	ทางผูจัดและทางสายการบินจะไมรับผิด
ชอบคาใชจายที่เกิดขึน้ทุกกรณี	ผูโดยสารอาจจะตองรับผิดชอบคาปรับที่ประเทศเกาหลีเรียกเก็บ	ผูโดยสารตองรอก
ลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่น่ังวางหรือตามวันเดินทางของตัว๋เครื่องบิน	ทั้งน้ีแลวแตทางเจาหนาที่ตรวจคน
และสายการบิน	ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได
โรงแรมทีพ่ักทีร่ะบุในรายการทัวร	อาจมีการเปลี่ยนแปลง	เน่ืองจากเป็นทัวรราคาพิเศษ	(โรงแรมที่พักไมไดอยู

ในใจกลางเมือง)	ปกติผูจัดจะแจงใหทราบกอนการเดินทางอยางนอยประมาณ	3-5	วัน	พรอมทั้งใบนัดหมายเตรียม
ตัวการเดินทาง
รูปแบบหองพักของโรงแรมจะแตกตางกัน	และอาจมีสไตลการตกแตงทุกหองไมเหมือนกัน	หองพักเดี่ยว

(Single)	หองคู	(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน	(Family	Room)	ทั่วไป	เตียงใหญ	1	+	เตียงเดี่ยว	1)	หองพัก
อาจจะไมติดกัน	บางเมืองหองจะเป็นแบบพื้นเมือง	(Ondol)	บางเมือง	หองมีขนาดกะทัดรัด	ไมมีอางอาบน้ํา	บางเมือง



หองกวาง	มีสิ่งอํานวยความสะดวกครบ	ชวงการจัดงานประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair,	Convention)	เป็นผลใหราคา
โรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	ผูจัดขอสงวนสิทธิในการจัดที่พักนอกเมืองตามความเหมาะสม
เมนูอาหารทัวร	จะบริการเป็นหมูหรือไกหรือมื้อพิเศษตามรายการ	สําหรับทานที่มีขอจํากัดทางดานอาหารหรือ

ศาสนา	ทานอาจตองชําระเพิ่มเติม	หรือ	เตรียมอาหารสวนตัวไป	เมนูอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความ
เหมาะสม	ขึน้อยูกับสถานการณ	เชน	เวลาออกหรือเวลาถึงของเที่ยวบินแตละสายการบิน	การจารจรบนทองถนน	วัน
เวลาเปิดปิดของรานอาหาร	หรือดวยสาเหตุตางๆ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง
ในกรณีทีเ่กิดเหตุใดๆ	จนทําใหคณะทัวรไมสามารถออกเดินทางได	เชน	มีลูกคากลุมใหญยกเลิกการเดิน

ทางกะทันหัน	ทางสายการบินเรียกที่น่ังคืนดวยเหตุผลของสายการบิน	ฯลฯ	ทางผูจัดจะพยายามหาโปรแกรมอื่นใน
ราคาและชวงเวลาใกลเคียงกันทดแทน	ขอใหลูกคาตระหนักดีวาเหตุการณดังกลาวถือเป็นเหตุสุดวิสัยและเชื่อมั่นวาผู
จัดไดพยายามอยางสุดความสามารถ	โดยลูกคาจะไมยกเหตุขอน้ีมาเป็นขอเรียกรองใดๆ	กับผูจัด	หากลูกคาประสงค
รับเงินคืน	ทางผูจัดยินดีคืนเงิน

1.	คาใชจายสวนตัวอาทิ	อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม	โทรศัพท	โทรสาร	มินิบาร	ทีวีชองพิเศษ
2.	คาทําหนังสือเดินทาง
3.	คาซักรีด
4.	คาสัมภาระที่เกินชิ้นหรือน้ําหนักเกินสายการบินกําหนด
5.	คาวีซาพาสปอรตตางดาวหรือตางชาติ
6.	คาภาษีการบริการ	3%	ภาษีมูลคาเพิ่ม	7%

7.	จัดเก็บ	40,000	วอนทีส่นามบินสุวรรณภูมิ	(คาบริการของคนขับรถ+ไกด+หัวหนาทัวร

เน่ืองจากการเดินทางนัน้เต็มไปดวยความเสีย่ง	
และความรับผิดชอบของทางสายการบินที่มีตอผูโดยสารน้ันมีจํากัด	ดังน้ันจึงแนะนําใหซื้อประกันภัยการเดินทาง

และสุขภาพเพิ่มเติม	ทานสามารถเลือกซื้อความคุมครองตามทีท่านตองการ	โดยเฉพาะกรณี	เกิดเหตุเจ็บป วย
จะมีความสามารถในการจายคารักษาได	เน่ืองจากหากเกิดเหตุดังกลาวขึน้ในตางประเทศ	เชน	ประเทศเกาหลีใต	จะ
มีคาใชจายที่สูงมาก
อ่นใจเพิม่
เพื่อคุมครองบาดเจ็บ	เจ็บป วยไฟลยกเลิกตกเครื่อง	ยกเลิกเดินทาง	กระเป าหาย	พาสปอรตหาย	ทีม

แพทยฉุกเฉิน
แผนคุมครองสุขภาพ	เพียง	200	บาท	
รักษาพยาบาล+สุขภาพ	-	อุบัติเหตุ	-	ยายฉุกเฉิน+สงศพ	-	ทีมแพทยฉุกเฉิน

แผนหมดหวงทุกการเดินทาง	ราคาพิเศษ	500	บาท
รักษาพยาบาล+สุขภาพ	-	อุบัติเหตุ	-	ยายฉุกเฉิน+สงศพ	-	ทีมแพทยฉุกเฉิน	-	ยกเลิกการเดินทาง	-	ลดจํานวนวัน

เดินทาง	-	กระเปาเดินทางหายหรือเสียหาย	-	ความลาชาของระบบขนสงมวลชน	-	ความลาชาของสัมภาระ	-	การจี้
โดยสลัดอากาศ	-	การพลาดตอเที่ยวบิน	-	พาสปอรตหาย	-	ความรับผิดตอบุคคลภายนอก	-	เงินชดเชยระหวางรักษา
ตัวในตางประเทศ

โปรดตรวจสอบ	อายุ	ของหนังสือเดินทาง	(	Passport	)	ของผูโดยสาร	วาจะตองคงมีอายุเหลือ	ณ	วันเดิน
ทาง	มากกวา	6	เดือนขึ้นไป
และหนังสือเดินทางเหลือหนากระดาษเพียงพอใหเจาหนาทีต่รวจคนไดประทับตรา	หนังสือเดินทางอยู
ในสภาพทีด่ี	(ไมชํารุด)

1.	คนไทยถือหนังสือเดินทางประเทศไทย	ไมตองยื่นขอวีซากอนออกเดินทาง
2.	เตรียมหนังสือเดินทางมีอายุมากกวา	6	เดือน	ณ	วันเดินทาง	(ตองมีหนาวางสําหรับประทับตราอยางนอย	2	หนา

เต็ม)	เพื่อยื่น	ณ	ดานตรวจคนเขาเมือง	เน่ืองจากเคาเตอรสายการบินหรือดานตรวจคนเขาเมืองอาจปฏิเสธการเดิน
ทางของทาน

3.	คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว	กรุณาเตรียมเอกสารคือ	(1)	พาสปอรต	(2)	ใบประจําตัวคนตางดาว	(3)	ใบ
สําคัญถิ่นที่อยู	(4)	สําเนาทะเบียนบาน(ถามี)	(5)รูปถายสี	2	น้ิวทานละ1รูป	
-	ผูจัดจะเป็นผูดําเนินการยื่นวีซาใหทาน	โดยทานจายคาบริการตางหาก	(สําหรับหนงัสือเดินทางตางดาวผูเป็น
เจาของหนงัสือเดินทางจะตองทําเรื่องแจง	เขา-ออกดวยตนเองกอนจะยื่นวีซา)	สิทธิก์ารออกวีซาข้ึนอยูกับสถานทูต
เทานั้น

4.	ขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ	นามสกุล	คํานําหนาชื่อ	เลขที่
หนังสือเดินทาง	และอื่นๆ	เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบิน	ในกรณีที่มิไดสงหนาสําเนาหนังสือเดินทาง	(พรอมทั้งหนา
เปลี่ยนชื่อนามสกุล	ถามี)	ใหกับทางผูจัด



ราคาน้ีเป็นราคาสําหรับนักทองเทีย่วชาวไทยหรือผูถือหนังสือเดินทางไทยเทานัน้	(นักทองเทีย่วตาง
ประเทศ	โปรดเช็ค)
ปกติผูจัดจะสงใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทาง	กอนการเดินทางอยางนอยประมาณ	5-7	วัน	หรือดาวนโหลดหนา

เว็บเพื่อดูการเตรียมตัวเดินทางทั่วไป
ในกรณีทีไมใชตัว๋กรุปแตตองการจอยทัวร	คิดทานละ	8,900	บาท
เด็ก	2-7	ปี	:	หองพัก	=	ผูใหญ	2	+	เด็ก	1	ไมมีเตียง	|	เด็ก	8-12	ปี	เตียงเสริมหรือหองครอบครัว
ทารก	หมายถึง	ผูโดยสารทีมี่อายุตํ่ากวา	24	เดือน	ณ	วันทีเ่ดินทางไปและวันเดินทางกลับ	กรุณาติดตอ

เพื่อขอราคาพิเศษ
เด็กทารกสามารถเดินทางโดยน่ังบนหนาตักของผูใหญ	โดยอนุญาตใหเด็กทารกหน่ึงคนตอผูใหญสองคนเทาน้ัน	และ
หามมิใหนํารถเข็นเด็ก	หรือที่น่ังสําหรับเด็กขึน้บนเครื่องบิน	จํานวนเด็กทารกตอเที่ยวบินถูกจํากัดไวเพื่อความ
ปลอดภัย	และสายการบินสามารถปฏิเสธการนําเด็กทารกเดินทางไปกับทาน	สวนผูจัด	เราคํานึงถึงความปลอดภัย
และเพื่อสรางความสุขแกคณะผูเดินทาง
ผูทุพลภาพ/มีปัญหาดานสุขภาพหรืออยูในภาวะเจ็บป วย	ขอใหแจงผูจัดกอนซื้อทัวร	เพื่อเช็คกับทางสายการ

บินและผูใหบริการ	เพราะอาจไมอนุญาตใหใชอุปกรณชวยเหลือตางๆ	ขึน้เครื่องบินได	เขนน้ํายา	เข็มฉีดยา	เครื่องใช
แบตเตอรี่	หรือ	เครื่องหายใจ	

สตรีมีครรภ	ขอใหแจงผูจัดกอนซื้อทัวร	เพื่อเช็คกับทางสายการบินและผูใหบริการ	โดยทั่วไป
-	อายุครรภไมถึง	27	สัปดาห	:	ตองลงนามยินยอมในเอกสารจํากัดขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน	เมื่อ
ทําการเช็คอินเพื่อแสดงความยินยอมไมทําการเรียกรองใดๆ	ตอสายการบิน
-	อายุครรภในชวงสัปดาหที่	28	สัปดาห	ถึง	34	สัปดาห	:	แสดงใบรับรองแพทย	ยืนยันสัปดาหที่ตั้งครรภและกํากับวัน
ที่ไมเกินสามสิบ	(30)	วันนับจากเที่ยวบินขาออกที่กําหนดหรือเที่ยวบินขาเขาที่กําหนด	และตองลงนามยินยอมใน
เอกสารจํากัดขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน	เมื่อทําการเช็คอินเพื่อแสดงความยินยอมไมทําการเรียกรอง
ใดๆ	ตอสายการบิน
-	อายุครรภตั้งแตสัปดาหที่	35	ขึน้ไป:	สายการบินปฏิเสธการใหบริการ
รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอทีต่องไดรับการยืนยันจากผูจัดอีกครัง้หน่ึง	สงวนสิทธิในเรื่องเที่ยวบินและ

ตารางบินสายการบิน	ราคา	และ	รายการ	เปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนได	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา	ผูจัดจะไม
รับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ	ได	ในทุกกรณี	เน่ืองจากเป็นการชําระคาทัวรในลักษณะเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ	เชน	ไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง	กรมแรงงาน	การกระทําที่สอไปในทางผิด
กฎหมาย	เอกสารเดินทางไมถูกตอง	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ	ไมรับประทานอาหารบางมื้อ	ไมเที่ยวบางรายการ
เป็นตน

สายการบินและตัว๋เครื่องบิน
ในการสํารองทีน่ัง่และการใสชื่อในระบบสํารองทีน่ัง่	ผูเดินทางตองสงสําเนาของหนังสือเดินทาง	(	Passport	)

ที่ชัดเจน	หรือ	สงรายละะรายละเอียดที่สายการบินตองการ	(ภาษาอังกฤษ)	เชน	คํานําหนาชื่อ	ชื่อและนามสกุล	วัน
เดือนปีเกิด	เลขที่พาสปรอต	วันหมดอายุ	(	โดยเซ็นตชื่อและเขียนยืนยันรับรองเอกสารเป็นลายลักษณอักษรใหทางผู
จัด	)	หากไมมีการสงขอมูลทั้งหมดในพาสปรอตเป็นลายลักษณอักษรใหทางผูจัด	และเกิดการออกชื่อนามสกุลในตัว๋
หรือบัตรโดยสารผิดพลาด	อาจมีผลใหผูโดยสายจะตองรับผิดชอบในคาใชจายใหมที่จะเกิดขึน้ทั้งหมด	และสายการ
บินไมมีระบบเสียคาใชจายเพื่อแกไขตัวสะกดคํานําหนาชื่อ	/	ชื่อ	/	นามสกุล	หรือ	การเปลี่ยนชื่อผูเดินทาง
หากทานตองซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศ	(เครื่องบิน	รถทัวร,	รถไฟ)	เพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ

กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาการเดินทางได	ทั้งน้ีเพื่อปองกัน
ปัญหาเที่ยวบินลาชาหรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง
ตัว๋สายการบินไมสามารถระบุทีน่ัง่	ซื้อแบบใชวิธี	RANDOM	คือสุมเลือกทีโ่ดยระบบสายการบิน	การจัด

ที่น่ังบนเครื่องบิน	เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูกําหนด	ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได	แตจะทําการ	Request
ใหไดเทาน้ัน

ขอแนะนํา
1.	หากทานมีปัญหาเรื่องอาหารกรุณาแจงทางผูจัดทราบลวงหนา
2.	หามนําผลไมและเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศเกาหลีใต	หากพบจะตองเสียคาปรับ
3.	เตรียมสัมภาระขนาดกลาง	เน่ืองจากโรงแรมที่พักในเกาหลีไมมีบริกรชวย	(แนะนํา	ตลอดทริปจะตองดูแล

กระเปายกขึน้ลงหองดวยตัวทานเอง	เพื่อปองกันหลายกรณีที่อาจเกิดขึน้ได)
4.	กระเปาทุกใบจะตองฝากใหกับทางเจาหนาที่สายการบินดวยตัวทานเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของ

สายการบิน
5.	ทรัพยสินมีคาและแตกหักงาย	เชน	เงิน	อัญมณี	อุปกรณอิเล็กทรอนิกส	คอมพิวเตอร	กลองถายรูป	อุปกรณวีดีโอ

เอกสารที่แลกเปลี่ยนเป็นเงินได	เอกสารทางธุรกิจ	หนังสือเดินทาง	เก็บติดตัวเสมอ



6.	สนามบินสุวรรณภูมิ	“	ไมมีการประกาศเรียกลูกคาขึน้เครื่อง	”	กรุณารอที่ประตูขึน้เครื่องอยางนอย	30	นาที	กอน
เวลาเครื่องออก

7.	นําเสื้อแจ็คแก็ตติดตัวขึน้เครื่องดวย	เพราะอากาศอาจจะเย็นและเพื่อการพักผอนที่อบอุน	(สําหรับ	มือใหม	หรือ
คนกลัววันแรกๆ	จะ	jetlag	หรืออาการเมาเวลาจากการเปลี่ยนโซนเวลาของโลก	แนะนํา	:	นอนใหมากที่สุด	หรือ	ทาน
ยาแกเมา	เพราะมีมีฤทธิท์ําใหนอนหลับ	ไมดื่มสุราหรือของมึนเมา	และดื่มน้ํามากๆ)

การยกเลิกการจองน้ัน	จะยึดเงินเต็มจํานวน	(การเดินทางที่ตองซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขกับทางสายการบิน		เที่ยว
บินเหมาลํา	Charter	Flight		หรือ	Extra	Flight	กับสายการบิน	หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ		รวมทั้ง
การการันตีคาหองพัก	การการันตีแพ็กเกตททัวร	จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมดไมวากรณีใดใด)


