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วนัแรกของการเดนิทาง(1)   ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ–โซล(เกาหลใีต)้     
20.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3  เคาท์เตอร์ D  

สายการบินไทย…สังเกตุป้าย World Traveller agency  เจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรับ และบริการ 
23.30 น. เหิรฟ้าสู่ประเทศเกาหลีใต.้..โดยสายการบินไทย Thai Airways International เท่ียวบินท่ี TG656 

วนัทีส่องของการเดนิทาง(2)     กรงุโซล-หมู่บา้นฝรัง่เศส La Petite France  -เกาะนาม ิ
นัง่เรือเฟอรร์ี-่ไรส่ตรอเบอรร์ี-่กมิจสิคลู-สวมฮนับกถา่ยรปู-ปอ้มฮาวาซอง(มรดกโลก) 

06.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากรเรียบร้อยแลว้/ประเทศเกาหลี
ใต ้เป็นประเทศในเอเชียตะวนัออก มีพื้นท่ีครอบคลุมส่วนใตข้องคาบสมุทรเกาหลี พรมแดนทางเหนือติดกบัประเทศ
เกาหลีเหนือ มีประเทศญ่ีปุ่นตั้งอยู่ทางตะวนัออกเฉียงใตโ้ดยมีทะเลญ่ีปุ่นและช่องแคบเกาหลีกั้นไวค้าบสมุทรเกาหลี
เป็นดินแดนท่ีมีความเป็นมาทางประวติัศาสตร์มาอยา่งยาวนาน เร่ิมแต่
เป็นดินแดนของผู ้คนหลากเผ่าพัน ธ์ุ  จนกระทั่งรวมตัวข้ึนเป็น
อาณาจกัรเล็ก ๆ ต่อมาถูกจีนยดึครอง เม่ือไดเ้อกราชจากจีน คาบสมุทร
เกาหลีประกอบด้วยสามอาณาจักส าคัญก่อนจะรวมตัวกัน เป็น
อาณาจกัรเดียวปกครองด้วยราชวงศ์ 2 ราชวงศ์ จนถูกญ่ีปุ่นยึดครองเป็นอาณานิคมจนส้ินสุดสงครามโลกคร้ังท่ี 2 
ตามมาดว้ยสงครามเกาหลีท่ีท าใหต้อ้งแบ่งเป็น 2 ประเทศในปัจจุบนัคือเกาหลีเหนือและเกาหลีใต ้มีความพยายามท่ีจะ
รวมประเทศทั้ง2แต่ยงัไม่ส าเร็จ น าคณะออกเดินทางสู่ หมู่บ้านฝรั่งเศส La Petite France  ซ่ึงเป็น
หมู่บา้นขนาดเล็กมีพื้นท่ีไม่มากนกั สถาปนิกไดต้กแต่งภายในรวมไปถึงใชว้สัดุการก่อสร้าง หลงัคา หนา้ต่าง พื้น ลว้น
ตกแต่งออกมาในแนวฝร่ังเศส ตามช่ือของหมู่บ้าน เป็นจุดขายของท่ีน่ี โดยเหมาะกบัช่ือ LA PETIT’ ซ่ึงเป็นภาษา
ฝร่ังเศส ท่ีมีความหมายวา่ เล็กและน่ารัก หรือเรียกอีกอยา่งวา่ เจา้ชายน้อย ท าให้บาง
คนเรียกว่าหมู่บา้นฝร่ังเศส แห่งเจา้ชายน้อย ซ่ึงท าให้ดูมีความน่ารักมากข้ึนไปใหญ่ 
บรรยากาศภายในจะออกแนวโรแมนติคผสมกับกล่ินไอสไตล์ฝร่ังเศสแบบสดใส 
สีสันงดงาม เน่ืองจากดา้นในหมู่บา้น Petite France น้ี จะถูกแบ่งเป็นบา้นหลายๆหลงั
ท่ีมีสีสดใส มีร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านน ้ าหอมขนาดเล็ก มีสวนดอกไมน้านา
ชนิดท่ีออกดอกตามฤดูกาลต่างๆ ไปเท่ียวช่วงไหน ตอ้งได้เห็นดอกไมต้ามฤดูกาล
ของท่ีน่ีแน่นอน ท าให้ช่วยเพิ่มสีสันให้กบัหมู่บา้นฝร่ังเศส และสร้างความโรแมนติค
แก่ผูม้าเยือน และตวัสถานท่ีเองก็ถูกล้อมไวด้้วยภูเขาโฮมีซัน  (Homyeongsan) และ
ทะเลสาบซอนเพียงโฮ (Cheongpyeongho) ท าให้ช่วยเพิ่มบรรยากาศ และความโร
แมนติกเขา้ไปอีก และยงัมีดนตรีคลาสสิคเปิดตอนรับผูค้นในบริเวณนั้นอีกดว้ย ผูค้น
ท่ีอยู่ภายในหมู่บ้านสามารถชมวิวธรรมชาติจากด้านบน ซ่ึงจะเห็นวิวทิวทัศน์ท่ี
สวยงาม ตน้ไมเ้ขียวขจี ได้ในระยะไกล สร้างความประทบัใจแก่นักท่องเท่ียวเป็น
จ านวนมาก  ภายในบา้นแต่ละหลงัยงัเปิดใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้ขา้ไปชม และถ่ายรูปเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก เร่ิมดว้ย หอ้งท่ีรวม
รวมเอาแกลลอร่ีจานชามท่ีมีลวดลายสวยงาม แต่งสีสันมากมายในรูปแบบท่ีแตกต่างกนั ประดบัอยูท่ี่ฝาผนงัห้อง มีมุม
จดัโชวเ์คร่ืองเซรามิค ภาพวาดสีน ้ามนั ตุ๊กตา ถดัไปอีกห้องนึงก็จะเป็นหอ้งท่ีถ่ายท าซีรียเ์ร่ือง Beethoven Virus มีการจดั
โซฟา จดัเปียโน และพรมแบบฝร่ังเศสคลาสสิกๆ  และยงัมีหอ้งท่ีมีอุปกรณ์ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
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น่ารักๆ เช่น พวกหมวกสไตล์ฝร่ังเศสหลากหลายใบ ทั้งแบบปีกใหญ่ ปีกเล็ก  หรือแมจ้ะเป็นกระเป๋าสะพาย  หรือร่ม
น่ารักๆ ให้นกัท่องเท่ียวไดเ้อามาใส่ถ่ายรูปเพื่อให้เขา้กบัแนวบา้นอีกดว้ย  จุดส าคญัอีกอยา่งหน่ึงคือ Le Saint-Exupery 
Memorial Hall ซ่ึงภายในไดร้วบรวมเอาประวติั และผลงานของนกัเขียนหนงัสือ  เจา้ชายนอ้ย ไว ้เหมาะส าหรับแฟนๆ
หนงัสือเร่ืองน้ีเป็นอยา่งมาก ยงัไม่หมดแค่น้ี ยงัมีห้องท่ีรวมรวมชุดสมยัโบราณของฝร่ังเศสทั้งชายและหญิงไวใ้หไ้ดช้ม
กนัมากมายหลายแบบ บรรยากาศภายนอกบา้นจะมีร้านกาแฟ ร้านไอติมเล็กๆ มีสวนน ้าพุ และดอกไมน้านาชนิดท่ีออก
ดอกตามฤดูกาลต่างๆ ช่วยเพิ่มสีสันใหห้มู่บา้น และสร้างความโรแมนติกแก่ผูม้าเยอืน *แนะน าวา่อยา่พลาดเด็ดขาด กบั
หมู่บา้นฝร่ังเศสในเกาหลีแห่งน้ี* น าคณะนั่งเรือเฟอร์รี่สู่”เกาะนามิ”เป็น
เกาะส่วนบุคคล ตั้ งช่ือตามท่านนายพลนามิ เจ้าของเกาะ (บนเรือข้ามฟากจะมีธง
นานาชาติติดอยู่ รวมถึงธงชาติไทยด้วยเช่นกนั เพื่อเป็นการแสดงการตอ้นรับอย่าง
อบอุ่นของเกาะนามิน้ี เน่ืองจากคนไทย เป็น 1 ในจ านวนคนท่ีเดินทางมาท่ีน่ีมากท่ีสุด) 
เกาะนามิ มีความโด่งดงัมาจากการเป็นสถานท่ีถ่ายท าละครเร่ือง Winter Love Song หรือ เพลงรักในสายลมหนาว มีรูป

ป้ันคู่ ของ 2 พระเอกนางเอกในละครเร่ืองน้ีตั้ งอยู่บนเกาะ เพื่อให้นักท่องเท่ียว
ทั้งหลายได้ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก และเป็นสัญลกัษณ์ของการได้มาเท่ียวบนเกาะนามิ
แห่งน้ี และยงัมีละคร ภาพยนตเ์ร่ืองอ่ืนๆ มาใชส้ถานท่ีน้ีถ่ายท าในอีกหลายๆเร่ืองเลย
ทีเดียว ท่านจะไดเ้พลิดเพลินต่ืนตาต่ืนใจไปกบัฉากท่ีถ่ายท าละคร อนัเป็นทางเดิน3
สาย และยงัมีหอจดัแสดงนิทรรศการท่ีมีฉากเด่นของเพลงรักในสายลมหนาว และ
การถ่ายท าของฉากท่ีส าคญัต่างๆอีกดว้ย ใหท้่านไดเ้ดินชมตน้สนยกัษอ์ายุนบัร้อยปีท่ี
เป็นสัญลกัษณ์อีกอย่างนึงของเกาะนามิท่ีตั้งเรียงรายเป็นทางเดินอยู่บนเกาะ ท าให้
เกาะนามิไดข้ึ้นช่ือวา่เป็นสถานท่ีสุดแสนโรแมนติกแห่งหน่ึง เป็นจุดท่ีนกัท่องเท่ียว

นิยมมาถ่ายรูปเก็บความทรงจ าเอาไว ้ซ่ึงให้บรรยากาศอนัแสนโรแมนติก ไม่วา่ท่าน
จะมาท่ีเกาะน้ีฤดูกาลใด ล้วนแล้วแต่ไดพ้บกบับรรยากาศท่ีแตกต่าง เหมาะกบั
คู่รักเป็นอย่างยิ่ง นอกจากน้ี บนเกาะยงัมีกิจกรรมให้เล่นมากมาย อาทิ เช่า
จกัรยานป่ันรอบเกาะ และยงัมีมุมศิลปะจัดแสดงอีกหลายจุด ทั้ งยงัมีโต๊ะนั่ง
พกัผอ่นตามใตร่้มไม ้สามารถนัง่จู๋จ๋ีกนัระหวา่งคู่รักได ้

เท่ียง บริการอาหารม้ือเที่ยง ณ ภัตตาคาร (ทัคคาลบี้สไตล์เกาหลี)  ทคัคาลบ้ี ( dakgalbi) เป็นอาหารข้ึนช่ือของเมือง
ชุนชอน เน้ือไก่ท่ีหัน่ออกมาเป็นช้ินพอค า คลุกเคลา้ดว้ยเคร่ืองปรุงและหมกัไวจ้นไดท่ี้ เม่ือรับประทาน
จะน ามาผดับนกระทะยกัษ ์พร้อมดว้ย Rice cake หรือเส้นก๋วยเต๋ียวแบบหนานุ่มของเกาหลีมาผดัให้เขา้
กนั และสุดทา้ยเอาขา้วมาผดัทานเป็นขา้วผดัไดอี้กดว้ย แกลม้ดว้ยสาหร่าย โอเดง้ (เน้ือปลาผสมแป้ง) กิม
จิ พร้อมขา้วสวยร้อนๆ 

บ่าย น าท่านชิมสตรอเบอร์ร่ีท่ี ไร่สตรอเบอร์รี่เชิญท่านล้ิมรสสตรอเบอร์ร่ีเกาหลีสดๆ ในบรรยากาศภายในไร่สตรอ
เบอร์ร่ีอยา่งแทจ้ริง ท่านจะไดพ้บกบัวถีิชีวิตชาวไร่สตรอเบอร์ร่ีของเกาหลี วา่มีวิธีการปลูกอยา่งไรจึงไดผ้ลสตรอเบอร์ร่ี
ท่ีขนาดใหญ่เป็นพิเศษและหวานหอมชวนน่ารับประทานเป็นท่ีช่ืนชอบของชาวเกาหลีเองและชาวต่างชาติ และยงัเป็น
ผลไมส่้งออกของประเทศอีกดว้ย ชมวิธีการปลูก การดูแลรักษาผลสตรอเบอร์ร่ี และท่านยงัสามารถเลือกเก็บสตรอ
เบอร์ร่ี และเลือกชิมไดจ้ากภายในไร่ พร้อมทั้งยงัสามารถซ้ือกลบัไปฝากคนทางบา้นไดด้ว้ย  
(ไร่สตรอเบอร่ีจะจดัใหเ้ขา้ชมตามฤดูกาลเท่านั้น เฉพาะช่วงฤดูหนาว ธ.ค.-เม.ย. ) 
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น าท่านสู่ KIMCHI SCHOOL หรือ สถาบันสอนท ากิมจิ ชมวิธีการท ากิมจิ ผกัดองท่ีสามารถเก็บไวไ้ดน้าน
และเป็นอาหารท่ี ข้ึนโต๊ะชาวเกาหลีทุกม้ือปัจจุบันกิมจิเป็น ท่ี นิยม
แพร่หลาย เพราะประกอบดว้ยแบคทีเรียท่ีเป็นประโยชน์ในการยอ่ยอาหาร
และป้องกนัโรคให ้ท่านไดท้ดลองท ากิมจิดว้ยตวัท่านเอง และสามารถน า
กลับมาเป็นของฝาก ***พิเศษเก็บภาพความประทับใจด้วย
การใส่ชุดประจ าชาติของเกาหลีใต้ (ฮันบก)***น าคณะออก

เดินทางสู่ เมืองซูวอน เมืองแห่งโบราณสถาน ซ่ึงมีความส าคญัทางดา้นประวติัศาสตร์ แห่งเกาหลีใต ้ทั้งยงัปรากฏ
เป็นฉากใน ซีรียเ์กาหลีช่ือดงัอยา่ง แดจงักึม จอมนางแห่งวงัหลวง น าคณะเท่ียวชม ป้อมฮาวาซอง(มรดกโลก) 
เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดรั้บการจดทะเบียนให้เป็นมรดกวฒันธรรมโลก (UNESCO World Cultural Heritage) และท า
ใหเ้มืองซูวอนมีช่ือเสียงไปทัว่โลก ป้อมฮวาซองถือเป็นโบราณสถานเก่าแก่ สร้างประมาณ 200 กวา่ปี ป้อมปราการและ
ก าแพงโบราณท่ียงัคงสภาพสมบูรณ์ สร้างข้ึนสมัยพระเจ้าชองโจ กษัตริย์องค์ท่ี 22 แห่งราชวงศ์โชซอน ปี ค.ศ.
1794 เพื่อยา้ยหลุมศพของพระบิดา น าคณะเดินเข้าไปภายในวงล้อมก าแพง 
บรรยากาศโดยรอบก็จะเป็นแนวก าแพงยาวๆ มองดูแข็งแรงมัน่คง สมกบัท่ีเป็น
ป้อมปรการท่ียิ่งใหญ่ในอดีต สร้างดว้ยหินกบัอิฐเผา มีป้อมอยูร่อบๆ เป็นช่วงๆ 
ตลอดแนวก าแพง หากใช้เวลาเดินให้รอบจริงๆ อาจต้องใช้เวลาเป็นวัน 
เน่ืองจากป้อมน้ีมีขนาดกวา้งใหญ่และยาวถึง 5.5 กิโลเมตรโอบลอ้มรอบเมืองซู
วอน ผูค้นส่วนใหญ่มกัเห็นวา่ป้อมมีรูปร่างเหมือนดอกไม ้บางคนจึงเรียกวา่ ป้อมดอกไม ้ พร้อมชมจุดซ้อมยงิธนู ซ่ึงมี
ผูค้นมาลองยิงธนูพร้อมถ่ายรูปกนัมากมาย ถือวา่เป็นกีฬาโบราณของเกาหลี ท่ีเป็นท่ีนิยมมากในสมยัก่อน นกัท่องเท่ียว
สามารถมาประลองความแม่นย  ากนัได ้ ท่ีป้อมฮวาซองน้ีเป็นท่ีจดังานส าคญัๆ หลายงานของเมือง เน่ืองจากถือวา่เป็น
จุดศูนยก์ลางของเมืองซูวอน อาทิเช่น งานฉลองปีใหม่ ชาวเมืองซูวอนและใกลเ้คียงก็จะมาร่วมเฉลิมฉลองกนัท่ีน่ี  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร(ชาบูชาบูสไตล์เกาหลี)  
อาหารเกาหลี ชาบู ชาบู สูตรเกาหลี เป็นสุก้ีสไตล์เกาหลีคล้าย ชาบู ชาบูแบบญ่ีปุ่นครับ ทางร้านจะจดั
หมอ้สุก้ีแบบนัง่ทานได ้๔ คนทานในหมอ้เดียวกนั จะมีส่วนผสมคลา้ยสุก้ีของบา้นเรา ประกอบดว้ยเน้ือ
หมูช้ินบาง ๆ ปูอดั เตา้หู ้เก๊ียวกุง้ เก๊ียวหมู เห็ด และผกัต่าง ๆ มาตม้ดว้ยกนั ทานกบักิมจิหรือขา้วสวย / น า
คณะเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 

พกัท่ี : landmark  hotel/ ramada hotel / เทียบเท่าระดับ4ดาว 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง(3)  วดัวาวจูองซา-สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด-์ทอ่งซาฟาร-ีไลเกอร์แฝด 
กรงุโซล-ทงแดมนุ-บฟุเฟต์นานาชาต+ิปยูกัษแ์บบไมอ่ัน้!  
เชา้ บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม/ 

น าคณะเดินทางเขา้เท่ียวชม วัดวาวูจองซา น าคณะชมสัญลกัษณ์อนัโดด
เด่นของวดัน้ีคือพระเศียรของพระพุทธรูปขนาดมหึมา  ซ่ึง
ประดิษฐานอยู่ด้านหลังสระน ้ าขนาดย่อม โดยบ ริเวณรอบสระจะมี
พระพุทธรูปองคเ์ล็กๆวาง เรียงรายอยูโ่ดยรอบ และเม่ือเดินข้ึนสู่เนินเขาท่านจะ
พบอุโบสถ ซ่ึงภายในเป็นท่ีประดิษฐานพระนอนขนาดใหญ่ท่ีแกะสลกัมาจากไมซ่ึ้งน ามาจากอินเดีย  

 

http://travel.mthai.com/tag/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5
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เท่ียง บริการอาหารมื้อเทีย่ง ณ ภัตตาคาร (คาลบี้หมูย่างเกาหลี)  
อาหารเกาหลี หมูปรุงรสยา่ง คาลบ้ี ( Kalbi ) อาหารเกาหลีแบบป้ิงยา่งท่ีมีช่ือเสียงของเกาหลี เป็นการ
น าเน้ือววั หรือเน้ือหมูมาหมกักบัเคร่ืองปรุงจนเน้ือนุ่ม แล้วจึงน าไปย่างบนแผ่นโลหะท่ีถูกเผาจน
ร้อน ตอนยา่งเน้ือนั้นจะยา่งเป็นช้ินโตพอสมควร พอใกลสุ้กแลว้ก็ตอ้งใชก้รรไกรตดัเป็นช้ินพอดีค า 

ทานกบัเคร่ืองเคียงจ าพวกผกั กระเทียมไดค้รับ รสชาตดีมากทีเดียวครับ ภายในร้านป้ิงยา่งแบบน้ีอาจจะมีกล่ินป้ิงยา่ง
และมีควันฟุ้งอยูบ่า้ง แต่ก็เป็นการสร้างบรรยากาศการทานหมูยา่งแบบเกาหลี 

บ่าย น าคณะเดินทางเขา้สู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เป็นสวนสนุกกลางแจง้ของประเทศเกาหลีใต ้สวนสนุกน้ีถูกขนาน
นามว่า ดิสนียแ์ลนด์เกาหลี เป็นสวนสนุกกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ โดยมี
บริษทัซัมซุงเป็นเจา้ของ ตั้งอยูท่่ามกลางหุบเขา ท่านจะไดน้ัง่กระเช้าลิฟท์ และท่อง
ไปกบัโลกของสัตวป่์าซาฟารี ชมไลเกอร์ (สิงโตผสมกบัเสือ) แฝดคู่แรกของโลก 
ท่ีน่ีท่านจะพบว่าเจา้ป่าสิงโต และเสือสามารถอยู่ด้วยกนัได้อย่างเป็นสุข ชม
ความน่ารักของหมีท่ีสามารถส่ือสารกบัคนขบัรถได้เป็นอย่างดี เขา้สู่ดินแดน
แห่งเทพนิยาย สวนส่ีฤดู ซ่ึงจะปลูกดอกไมเ้ปล่ียนไปตามฤดูกาลและสนุกกบั
เคร่ืองเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสทวัร์ รถไฟเหาะ หนอนสะบดั ชมกิจกรรม

และการแสดงต่าง ๆ ท่ีจดัตามตารางประจ าวนั ดว้ยบตัรเขา้ชมแบบ Big5 น า
คณะออกเดินทางสู่ กรุงโซล เป็นเมืองหลวงและมหานครท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศเกาหลีใต ้ 
***อิสระตามอีธยาศัยกับการช้อปปิ้งที่ ตลาดทงแดมุน กับสินค้าพื้นเมืองมากมาย และ
เครื่องส าอางนานาชนิด และยังมีห้างสรรพสินค้าใหญ่ทีใ่ห้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งมากมาย*** 

ค่ าบริการอาหารมื้อพิเศษ!!! BUFFET บุฟเฟต์นานาชาติ พร้อมทาน ขาปูอลาสก้า แบบไม่อั้น!!! 
พร้อมอาหารรสเลิศนานาชนิด อาทิ ซูชิหลากชนิด/BBQ/สเต๊กเนื้อ หมู ชั้นดี/ซีฟู้ดนานาชนิดแบบ
หลากหลาย/ซาลมอนหลากหลายทั้งรมควัน แบบย่างหอมๆ/อาหารนานาชาติไทย,จีน,ฝรั่ง เรียง
ขบวนมาให้ท่านได้ลิ้มลองแบบไม่อั้นกันไปเลย...ประทับใจน่นอน!!!!  
 

 
 

 

วนัทีส่ีข่องการเดนิทาง(4)   ชมกรงุโซล-อนสุาวรยีน์กฟนีกิซ์-บลเูฮาส-์พพิธิภณัฑพ์ืน้บา้นแห่งชาต ิ
 พระราชวงัเคยีงบกคงุ-จตรุสัความฮวามนุ-ศนูยโ์สมเกาหล-ีชอ้ปปิง้เมยีงดง-DRUMCAT SHOW 

เชา้ บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าคณะเที่ยวชมความสวยงามรอบกรุงโซล  น าคณะถ่ายภาพคู่กบั 

อนุสาวรียรู์ปนกฟีนิกซ์ สัญลกัษณ์แห่งความเป็นอมตะพร้อมชมทศันียภาพอนั
สวยงามของ ภูเขารูปหวัเสือ และวงเวียนน ้าพุ ซ่ึงนบัเป็นจุดท่ีมีฮวงจุย้ท่ีดีท่ีสุดของ
กรุงโซล รถโคช้ผา่นชม บลูเฮาส์ หรือท าเนียบของประธานาธิบดีคนปัจจุบนัของเกาหลีใต ้น าคณะเข้าชมภายใน
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งชาติเกาหลี ซ่ึงท่านจะไดรั้บทราบประวติัความเป็นมาของคนเกาหลีตั้งแต่ ยุคโบราณ
จนถึงปัจจุบนัผา่นทางหอ้งแสดงหุ่นจ าลองท่านจะไดซึ้มซบัวถีิชีวติท่ีแสดงถึง ประเพณี วฒันธรรมกวา่ 5,000ปี   

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%8B%E0%B8%B8%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%97%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89


 

   
Page 6. 

พระราชวังหลวงพระราชวังเคียงบกคุง(พระราชวังแห่งนี้ท่านจะพลาดชมไม่ได้เลยเพราะ
ส าคัญที่สุดในประเทศเกาหลีใต้)  พระราชวงัท่ี เก่าแก่ท่ีสุดของ
ราชวงศ์โซซอน สร้างข้ึนในค.ศ.1394 ใน อดีตกว่า 600 ปีก่อน  ภายใน 
พระราชวงั แห่งน้ีมีหมู่พระท่ีนัง่มากกวา่ 200 หลงั แต่ไดถู้กท าลายไปมาก
ในสมยัท่ีญ่ีปุ่นเขา้มาบุกยึดครอง ทั้งยงัเคยเป็นศูนยบ์ญัชาการทางการทหาร
และเป็นท่ีประทบั ของกษตัริย  ์ปัจจุบนัไดมี้การก่อสร้าง หมู่พระท่ี นัง่ท่ีเคย
ถูกท าลายข้ึนมาใหม่ในต าแหน่งเดิม และให้คณะไดถ่้ายภาพคู่กบัพลบัพลากลางน ้ า เคียงเฮวรู อนัสวยงามซ่ึงเคยเป็น
ทอ้งพระโรงตอ้นรับแขกบา้นแขกเมือง เดินเท่ียวชมบริเวณ จตุรัสควางฮวามุน จตุรัสใหญ่ใจกลางกรุงโซลหนา้ 

พระราชวงัเคียงบก กลางจตุรัสแห่งน้ีมีอนุเสาวรียพ์ระเจา้เซจง ซ่ึงพระองคเ์ป็นผู ้
ประดิษฐ์ตวัอกัษรเกาหลีท่ีใช้ในปัจจุบนั ดงันั้นนกัท่องเท่ียว รวมถึงชาวเกาหลี
จึงนิยมแวะไปสักการะพระบรมราชานุเสาวรียเ์พื่อเป็นศิริมงคล จุดน้ียงัถือว่า
เป็นจุดท่ีนิยมถ่ายรูปอีกจุดหน่ึง เพราะนอกจากจะมีการประดับตกแต่งด้วย

ดอกไมน้านาชนิดและ ยงัมีประตูควางฮวามุนท่ียิง่ใหญ่และภูเขาพูกกัซานเป็นฉากหลงัท่ีงดงาม  
เท่ียง บริการอาหารมื้อเทีย่ง ณ ภัตตาคาร (ไก่ตุ๋นโสมเกาหลี)   

ไก่ตุ๋นโสม ( Samgyetang ) เป็นอาหารเกาหลีสูตรดั้งเดิม น าไก่ทั้งตวัไปตุ๋นกบัรากโสม โดยท่ีตอ้งน าขา้วยดั
เขา้ไปในทอ้งไก่ จะมีกล่ินหอมของโสมเวลาทาน และจะมีรสชาตอร่อยกลมกล่อมครับ สามารถใส่เส้นหม่ี 
หรือเส้นขนมจีนเขา้ไปในน ้าซุปก็อร่อยไปอีกแบบหน่ึงครับ 

บ่าย น าคณะเขา้ชม ศูนย์โสมเกาหลี สมุนไพรท่ีมีช่ือเสียงเกาหลี รับทราบประวติัความเป็นมาของโสมเกาหลี และเลือก
ซ้ือผลิตภณัฑต่์างๆท่ีสกดัมาจากโสมไวบ้  ารุงสุขภาพ และศูนยค์อสเมติก น าคณะชอ้ป
ป้ิงบริเวณ เมียงดงหรือสยามสแควร์เกาหลี ยา่นเมียงดอง ถูกขนานนามวา่ 
ถนนแฟชัน่ของเกาหลี ทุกๆวนั จะมี ผูค้นมาท่ีน่ีกวา่ 1 ลา้นคน ไม่ว่าจะเป็นนกัเรียน 
นกัศึกษา หนุ่มสาว คนท างาน หากท่านตอ้งการทราบวา่แฟชัน่ของเกาหลีเป็นอยา่งไร 
กา้วล ้าน าสมยัเพียงใด ทา่นจะตอ้งมาท่ีเมียงดงแห่งน้ี พบกบัสินคา้วยัรุ่น อาทิ เส้ือผา้บุรุษ-สตรี เคร่ืองส าอางดงัๆ ฯลฯ 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร(โอซัมเกาหลีต้นต ารับ)/น าคณะชมโชว ์Drum Cat Show ซ่ึงเป็น
การแสดงใหม่ล่าสุดของสาวๆสุดเซ็กซ่ี เป็นการแสดงโชวตี์กลองและเคร่ืองดนตรีสากลท่ีเขา้กนั
อย่างน่ามหัศจรรย ์และได้รับรางวลัชนะเลิศจากการประกวดปี 2008จากประเทศองักฤษ และปี
2009 จากประเทศเกาหลีใตเ้ป็นการันตี เพลิดเพลินในการแสดง  
พกัท่ี :mucure hOTEL/novotel hotel /เทียบเท่า4ดาว 

วนัที่หา้ของการเดนิทาง(5)    พพิธิภณัฑ3์มติิ-ICE MUSEUM-ชมววิภเูขานมัซาน-โซลทาวเวอร ์             
คลอ้งกญุแจคูร่ัก-DUTY FREE-ศนูยร์วมสนิคา้พืน้เมอืง-สนามบนิ-กรงุเทพฯ       

เชา้ บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าคณะช้อปป้ิงท่ีศูนยส์มุนไพรเกาหลี และโรงงานพลอยสีม่วงอะเมทีส 

จากนั้ น ให้ คณ ะได้สั มผ ัส ความสมหัศจรรย์ของศิลปะสาม มิ ติ ท่ี 
พิพิธภัณฑ์ศิลปะสามมติิ TrickEye Museum เป็นพิพิธภณัฑ ์

 



 

   
Page 7. 

ศิลปะเฉพาะทางท่ีรวบรวมและจดัแสดงงานศิลปะภาพวาดลวงตาไวม้ากกวา่ 100 ช้ิน ซ่ึงงานศิลปะภาพวาดเหล่าน้ี ได้
ถูกจดัแสดงข้ึนใน 3 ฮอลล์ใหญ่ คือ ห้องแสดงภาพ, ห้องตานานกรีซ และห้องซานโตริน่ี โซล ซ่ึงเป็นพื้นท่ีโดยหลกั
ของพิพิธภณัฑ์ศิลปะแห่งน้ี นอกจากน้ียงัมีน้าตกท่ีผลิตข้ึนจากช้ินส่วนของหินอ่อน
จากกรีซตกแต่งอยูบ่ริเวณจตุรัสศูนยก์ลางพิพิธภณัฑ์ ยิ่งไปกวา่นั้นยงัมีการจาลองแบบ
ทิวทศัน์ของคาเฟ่กลางแจง้และเกาะซานโตริน่ี ใหเ้ป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของพิพิธภณัฑ์
แห่งน้ีอีกด้วย เข้าชม ICE MUSEUM พิพิธภัณฑ์น้ าแข็ง  ปะติมากรรม

น ้ าแข็ง ตั้งอยู่ในกรุงโซลเป็นสถานท่ีจดัโชวน์ ้ าแข็งแกะสลกั นักท่องเท่ียวสามารถสัมผสั
อากาศท่ีหนาวเยน็ติดลบกวา่สิบองศาและชมน ้ าแขง็ท่ีถูกแกะสลกัออกมาเป็นรูปร่างต่างๆ ได้
อย่างน่าอัศจรรย์ จากนั้ นน าคณะเดินทางสู่ภูเขานัทซาน ซึ่งเป็นที่ตั้งของ
หอคอยโซลทาวเวอร์  Seoul tower สัญลักษณ์อันโดดเด่นของ
ประเทศเกาหลีสู่ พร้อมชมวิวของกรุงโซล และให้ท่านได้คล้องกุญแจ
คู่รัก ซ่ึงเช่ือกนัว่าใครท่ีข้ึนมาคลอ้งกุญแจท่ีหอคอยนมัซาน และโยนลูกกุญแจทิ้งไป คู่รัก
นั้นจะไม่พรากจากกนัชั่วนิรันด์ พร้อมให้ท่านจะได้ชมวิวทิวทศัน์รอบกรุงโซลได้ถึง 360 

องศา หรือซ้ือตุก๊ตาหมี TEDDY BEAR สินคา้ท่ีระลึก (ไม่รวมค่าข้ึนลิฟตโ์ซลทาวเวอร์) 
เท่ียง บริการอาหารมื้อเทีย่ง ณ ภัตตาคาร(บิพิมพับต้นต ารับเกาหล)ี  
บ่าย น าคณะช้อปป้ิงต่อท่ี DUTY FREE ได้เวลาอันสมควรน าคณะออกเดินทางสู่

สนามบินอินชอน ระหว่างทางพาท่านแวะละลายเงินวอนท่ี ศูนยร์วมของพื้นเมือง 
ไม่ว่าเป็น ขนมหวานแบบต่าง ๆ ท๊อฟฟ่ี ,ช็อกโกแล็ต  ,ซีเรียล ,ผลิตภณัฑ์โสมใน
รูปแบบของขนมโสม ,ชาโสม เหลา้โสม,โคลนพอกหนา้ , ครีม,โสม ,สาหร่ายวาซาบิ ,หมอนสุขภาพ กิมจิ ราเมงฯลฯ  

21.50 น. เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ...โดยสายการบินไทย Thai Airways International เท่ียวบินท่ี TG657 
01.10+1 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ...พร้อมความประทบัใจ 

 korea 5 Days  

หมายเหตุ การเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสถานการณ์ในการเดินทาง สภาพภูมิอากาศ และสถานการณ์ซ่ึงเกิดข้ึนในขณะนั้น เพื่อความสนุกสนาน และ
ความปลอดภยัในการเดินทาง โดยทาง World traveler agency co.,ltd. จะค านึงถึงผลประโยชนข์องหมู่คณะเป็นส าคญั    

 

เที่ยวกับเรามั่นใจได ้
World Traveller Agency Co.,ltd  
ปัจจุบันเป็นสมาชิกสมาคมด้านทอ่งเที่ยวระดับประเทศ 

 
 
 
 

 
            No.11/01746         No.1192          No.03504 
 

เที่ยวญี่ปุ่นทั้งที...เที่ยวกับทัวร์ดีด ีพักดี ทานดี มีความสุขทั้งครอบครัว 
ทัวร์ฮอ่งกงเราจัดเอง ท าเอง พถิพีิถันสิ่งดีดีมาใหทุ้กท่าน 

 เราไม่ขายทัวรแ์บบส่งต่อบริษัทอืน่อย่างแน่นอน 
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อตัราคา่บรกิาร 

TG 02-AUTUME KOREA 

ช่วงการเดินทาง 
พัก 

โรงแรม3ดาว 
 

พัก 
โรงแรม4ดาว 
 

เด็กอายุ 
ต่ ากว่า12ปี  
1เด็ก+1ผู้ใหญ่ 

เด็กอายุ 
ต่ ากว่า12ปี  
1เด็ก(มีเตียง) 
+2ผู้ใหญ่ 

เด็กอายุ 
ต่ ากว่า12ปี  

1เด็ก(ไม่มีเตียง) 
+2ผู้ใหญ่ 

เดือนตุลาคม 
05-09 ต.ค. 

32,900 34,900 คิดเท่าผู้ใหญ่ ลดท่านละ1,000 ลดท่านละ2,000 

12-16 ต.ค. 32,900 34,900 คิดเท่าผู้ใหญ่ ลดท่านละ1,000 32,900 

ช่วงหยุดปิยะ 
19-23,22-26 ต.ค. 

36,900 38,900 คิดเท่าผู้ใหญ่ ลดท่านละ1,000 ลดท่านละ2,000 

26-30 ต.ค. 32,900 34,900 คิดเท่าผู้ใหญ่ ลดท่านละ1,000 ลดท่านละ2,000 

เดือนพฤศจิกายน 
02-06,09-13 พ.ย. 
16-20,23-27 พ.ย. 
30 พ.ย.-04 ธ.ค. 

28,900 30,900 คิดเท่าผู้ใหญ่ ลดท่านละ1,000 ลดท่านละ2,000 

 สิทธิพิเศษส าหรับผู้ถือบตัรเครดิตVISA ธนาคารไทยพาณชิย์ scb สามารถผ่อนช าระผ่านบัตรเครดติ 

โดยไม่มดีอกเบี้ย 0% นานถึง4เดือน  (กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่) มัดจ าเงินสด10,000 บาท (ช่วงปกติ) 
ส่วนที่เหลือช าระผ่านบัตรเครดิตได ้      มัดจ าเงินสด15,000 บาท (ช่วงวันหยุด) 
 

อตัราค่าบริการนีร้วมคา่ตั๋วเครือ่งบนิเดนิทางไป-กลับโดยการบนิไทย Thai Airways International (เดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ)  

 คา่ทีพ่ักตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ และราคาโรงแรมจะปรับขึน้ 3-4 เทา่ตัว หากวันเขา้พักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟรห์รอืงาน
ประชมุตา่งๆ อันเป็นผลทีท่ าใหต้อ้งมกีารปรับเปลีย่นทีพ่ัก โดยค านงึถงึความเหมาะสมเป็นหลัก  

 คา่อาหาร คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ และค่ายานพาหนะทกุชนดิส าหรับน าเทีย่ว ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ *คา่รถน าเทีย่วดังระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง  

 คา่ธรรมเนยีมน ้ามันและคา่ประกันภัยการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเก็บจากสายการบนิ ซึง่เป็นอัตราเรยีกเก็บ ณ วันทีท่ าการจอง 

 คา่ประกันชวีติกรณีอบัุตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 2,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลกรณีอบัุตเิหตุในวงเงนิไมเ่กนิ 
ทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวมภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และค่าภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าเครือ่งดืม่และค่าอาหารทีส่ั่งเพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี คา่อาหารและเครือ่งดืม่สั่งพเิศษนอก 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่ท าใบอนุญาตกลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว (เป็นหนา้ทีข่องผูเ้ดนิทางในการจัดท าเอง) 

 คา่ทปิส าหรับหัวหนา้ทัวร ์มัคคเุทศก ์พนักงานขับรถ โดยมาตรฐานสากลวันละ 3 US ตอ่1วัน ตอ่1คน  

 คา่ธรรมเนยีมน ้ามันทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิอกีในภายหลัง*คา่ปรับ ส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากทีท่างสายการบนิก าหนดไว ้ 

เง่ือนไขการช าระเงนิกรณุาจองลว่งหนา้พรอ้มช าระงวดแรก 10,000 บาท หรอื15,000บาท กอ่นการเดนิทาง พรอ้มแฟกซส์ าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง 

Passport  มายังบรษัิท และค่าใชจ้่ายสว่นทีเ่หลอืกรณุาช าระกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วัน มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 10 วัน ซึง่จะเกดิขึน้ไดก็้ต่อเมือ่ไม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 25 ทา่น ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิให ้
ทัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ให ้ถา้ทา่นตอ้งการ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากการยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิการนัดหยดุงาน การ
จลาจล การปฏวัิต ิทรัพยส์นิสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอื
ทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความล่าชา้ หรอื จากอบัุตเิหตตุา่งๆ  

 เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใด
ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

 เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของบรษัิทฯ ทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

 ทางบรษัิทเริม่ตน้ และจบการบรกิาร ทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิกรณีท่านเดนิทางมาจากต่างจังหวัด หรอืต่างประเทศ และจะส ารองต๋ัวเครือ่งบนิ หรอืพาหนะ
อยา่งหนึง่อยา่งใดทีใ่ชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นคา่ใชจ้่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทาง
ของบรษัิท ฉะนัน้ทา่นควรจะใหก้รุป๊ FINAL 100% โดยมเีอกสารแจง้การนัดหมายการเดนิทางสง่ไปถงึทา่น ทา่นจงึสามารส ารองยานพาหนะได ้

 ต๋ัวเครือ่งบนิทีใ่ชใ้นการเดนิทางไม่สามารถ Refund หรอืเลือ่นวันกลับ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางได ้กรณีท่านจะกลับก่อนหรอืเลือ่นวันเดนิทางกลับ 
กรณุาตดิต่อสอบถามเจา้หนา้ทีก่่อนการเดนิทาง มฉิะนัน้ท่านจะตอ้งซือ้ต๋ัวใหม่เองในกรณีไม่เดนิทางไป และกลับตามโปรแกรมทีท่่านซือ้จากทางบรษัิท 
เนือ่งจากเป็นคณุสมบัตรของตั๋วทีอ่อกมาจากทางสายการบนิ   

เง่ือนไขการยกเลิก  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  30 วัน - คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ หรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิ 

หรอื กรุป๊ทีม่กีารการันตคีา่มัดจ าทีพ่ักโดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศ หรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้     

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 25 วันขึน้ไป -  เก็บคา่ใชจ้่าย 8,000 บาท   

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่  14 วัน  -  เก็บคา่ใชจ้่าย  50 % ของราคาทัวร ์*ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  1-6 วัน - เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % 



 

 
คณะผู้มีเกียรติที่ร่วมเดินทางท่องเที่ยวกับเรา  

คณะผูม้เีกยีรตเิดนิทางทอ่งเทีย่วเกาหลี-สกรีสีอรท์-ลอ็ตเตเ้วลิด ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สมัผสับรรยากาศ...หมิะโปรยปราย ณ ลานสกรีสีอรท์ ประเทศเกาหลใีต ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  ไกด์ต้นสุดหลอ่อารมณ์ดี...คอยตอ้นรับคณะทุกท่านท่ีสนามบนิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คณะผูม้เีกยีรตเิดนิทางทอ่งเทีย่วเกาหล ี
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เราก าลังรอรับเกียรติจากทางท่าน…มาใช้บริการทัวร์ดีดีจากทางเรา 

Good memories by World Traveller 
 

 

 

 


