
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขึน้ตกึชมววิ Lotte world Tower(Seoul Sky) ตกึระฟ้าทีส่งูทีส่ดุในกรงุโซล  

พเิศษ...บฟุเฟตอ์นิเตอร ์ระดบั Hi class ดว้ยอาหารหลากหลายเมน ู

 ลอ่งเรอืชมววิแมนํ่า้ฮนั ...ยามคํา่คนื....เพลดิเพลนิกบัทศันยีภาพรอบๆ  แมนํ่า้ฮนั  

ชม อทุยานแหง่ชาตโิซรคัซานหรอื อกีชือ่เรยีกหนึง่วา่สวสิเซอรแ์ลนดข์องเกาหล ี

ชมความงดงาม หมูบ่า้นโบราณบกุชนฮนัอก หมูบ่า้นดัง้เดมิของเกาหลทีีม่ปีระวตัยิาวนาน 

           ชมความงดงาม พระราชวงัชางดอ๊กกงุ 1 ใน 5 ของพระราชวงัสําคญั 

                            สดุคุม้...พักโรงแรมระดบั 4 ดาวเมอืงโซล 

**ราคานีช้วัร ์รวม ภาษสีนามบนิไทย-เกาหลแีละคา่ธรรมเนยีมเชือ้เพลงิแลว้** 

** ราคานีไ้มแ่จกกระเป๋า ไมร่วมทปิไกด ์และทปิคนขบัรถ ** 

กาํหนดวนัเดนิทาง: ตลุาคม : 11-15/25-29/26-30/27-31 ต.ค.60 28,900.- 
กาํหนดวนัเดนิทาง: ตลุาคม : 12-16 /13-17 ต.ค.60 (วันหยดุคลา้ยวันสวรรคต 

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ร.9) 
30,900.- 

กาํหนดวนัเดนิทาง: ตลุาคม : 19-23 ต.ค.60 (วันหยดุปิยะมหาราช) 32,900.- 
กาํหนดวนัเดนิทาง: ตลุาคม : 18-22 ต.ค.60 (วันหยดุปิยะมหาราช) 34,900.- 
กาํหนดวนัเดนิทาง: พฤศจกิายน :01-05/29พ.ย.-03ธ.ค./30พ.ย.- 04ธ.ค.60 27,900.- 
 
 
 

โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง คํา่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ - สนามบนิอนิชอน  

2 อนิชอน - เกาะนาม ิ- อทุยานแหง่ชาตโิซรัคซาน - วันชนิฮนัซา   X O O 

 ทีพั่ก Daemyung 
Delpino Resort,Kumho 
Seorak Resort หรอื
เทยีบเทา่ 

เกาหล ีSeoraksan in Autumn  
5 วนั 3 คนื (TG) 
โดยสายการบนิไทย 

 
 

โดยสายการบนิไทย  
 

 



 

3 
สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์– บฟุเฟตอ์นิเตอรร์ะดับ Hi class – ลอ่ง

เรือ่ชมววิแมน้ํ่าฮนั – สะพานบนัโพ 
O O 

   
บฟุเฟต์
อนิเตอร ์

ระดบั Hi 

class 

 ทีพั่ก Bestwestern 
Seoul Garden Hotel 
ระดับ 4 ดาว หรอื
เทยีบเทา่ 

4 

พระราชวังชางดอ๊กคงุ -หมูบ่า้นบกุชอนฮันนก - ศนูยโ์สม - ศนูย์

สมนุไพรเกาหล ี-โซลทาวเวอร ์- Cosmetic Shop-Duty Free - 

ตลาดเมยีงดง 

O O O 

 ทีพั่ก Bestwestern 
Seoul Garden Hotel 
ระดับ 4 ดาว หรอื
เทยีบเทา่ 

5 
น้ํามันสนเข็มแดง-พลอยอเมทสิ -Lotte World Tower (Seoul 

Sky รวมคา่ขึน้ลฟิท)์ - ถนนฮงอกิ - ซปุเปอรม์าเกต๊ -อนิชอน 
O O X  

 

วนัแรก กรงุเทพฯ - สนามบนิอนิชอน 
20.00 น. คณะมาพรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู2 เคานเ์ตอร ์C 

(เชค็อนิกรุ๊ปของสายการบนิไทย) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิท และหัวหนา้ทัวร ์พรอ้มอํานวย
ความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

 

23.10 น. นําทา่นเหริฟ้าสู ่สาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดย สายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG658 หรอื 
เทีย่วบนิที ่TG656 23.30-06.55 น.  

 

วนัทีส่อง         อนิชอน - เกาะนาม ิ- อทุยานแหง่ชาตโิซรคัซาน - วนัชนิฮนัซา   

06.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน สาธารณรฐัเกาหล ีเวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่
ประเทศไทย 2 ชัว่โมง (เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลา
ทอ้งถิน่) นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้   

 

 
 
 
 

นําทา่นชม เกาะนาม ิ(NAMISEOM ISLAND) ชมทวิทัศนซ์ึง่เคยใชเ้ป็นสถานทีถ่า่ยทําละคร
ทวี ี“WINTER LOVE SONG” อนัโดง่ดังไปท่ัวทัง้เกาหลแีละเอเชยี เกาะนามนิีม้รีปูรา่งคลา้ย
ใบไม ้ทีล่อยอยูท่างตอนเหนอืของแมน้ํ่าฮนั ทา่นสามารถชมบรรยากาศรอบเกาะ เชน่ การ
เดนิเลน่เทีย่วชมสวนเกาหล ีคาราวะสสุานนายพลนาม ิเดนิผา่นกลางแมกไมแ้หง่สวนสนทีส่งู
เสยีดฟ้า ผา่นดงตน้สน ดอกสน ตน้เกาลัด เลอืกน่ังทีม่า้น่ังรมิฝ่ังเพือ่ชมบรรยากาศโรแมนตคิ
ใตเ้งาไม ้พรอ้มมเีวลาใหท้า่นไดเ้ก็บโลเคชัน่ประทับใจ ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกชมฟารม์เลีย้ง
นกกระจอกเทศซึง่ตัง้อยูบ่นเกาะ หรอื จะเลอืกขีจั่กรยานชมววิเหมอืนฉากในละครตาม
อธัยาศัยจนไดเ้วลาสมควรอําลาเกาะนาม ิ

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมน ู“ทคัคาลบี”้ ไกบ่าบคีวิผัด
ซอสเกาหล ีเป็นอาหารเลือ่งชือ่ของเมอืงชนุชอน โดยนําไกบ่าบคีวิ ตอ้ก (ขา้วเหนยีวปัน้
เกาหล)ี มันหวาน ผักตา่งๆ ลงผัดกบัซอสพรกิเกาหลใีนกระทะแบน วธิกีารทานแบบเมีย่งคํา
ไทย โดยหอ่กบัผักกาดแกว้เมือ่ทานไประยะหนึง่จะนําขา้วสวย และสาหรา่ยแหง้มาผัดรวมกบั
ทักคาลบ ีเพือ่ใหเ้กดิอาหารชนดิใหม ่คอื ทักคาลบบีกคมึ หรอืขา้วผัดพรกิไกท่ีท่ัง้หอมน่า
รับประทาน เสริฟ์พรอ้มเครือ่งเคยีง 

ไกบ่าบคีวิ
ผดัซอส
เกาหล ี

บา่ย นําทา่นสู ่อทุยานแหง่ชาตโิซรคัซาน ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มววิ อนังดงามทีม่เีอกลักษณ์
เฉพาะตัวหรอื อกีชือ่เรยีกหนึง่วา่สวสิเซอรแ์ลนดข์องเกาหล ีซึง่จะผา่นเสน้ทางธรรมชาตทิี่
สวยงาม ลัดเลาะผา่นไปตามหนา้ผา หบุเขาและลําธาร นําทา่นน่ังกระเชา้ไฟฟ้า Cable Car 
(ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ ในกรณีทีส่ภาพอากาศไมเ่หมาะแกก่ารเขา้ชม ขึน้อยู่กบัคําสัง่
ของเจา้หนา้ทีอ่ทุยาน) ขึน้สูจ่ดุชมววิของอทุยานแหง่ชาตโิซรัคซาน ซึง่จะสามารถมองเห็นววิ
ทวิทัศนบ์นยอดเขาดจุดั่งภาพวาดเกนิ บรรยาย  จากนัน้นําทกุทา่นนมัสการพระพทุธรปู
สมัฤทธิป์างสมาธขินาดใหญ ่ณ วดัชนิฮนัซา  เพือ่ความเป็นสริมิงคลแกต่ัวทา่นเองและ
ครอบครัว 

 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  บรกิารทา่นดว้ย “ชาบชูาบ”ู อาหารพืน้เมอืงของ
คาบสมทุรเกาหล ีลักษณะคลา้ยสกุีห้มอ้ไฟของญีปุ่่ น โดยนําเครือ่งเคยีงตา่ง ๆ เชน่ผักหลาก
ชนดิ เห็ดตามฤด ูโอเดง้ เบคอนหมทูีจั่ดเตรยีมไว ้มาจัดเรยีงใหส้วยงามในหมอ้ เวลาทาน 
เตมิน้ําซปุชาบปูรงุรสแลว้ตม้ใหเ้ดอืด แลว้จงึนําอดุง้สดลงตม้ สามารถรับประทานเป็นอดุง้
รอ้นและทานพรอ้มขา้วสวยรอ้น น้ําจิม้ซอี ิว้เกาหล ีและเครือ่งเคยีงนานาชนดิ 

สกุ ีห้มอ้ไฟ 

 ทีพ่กั  Daemyung Delpino Resort,Kumho Seorak Resort หรอืเทยีบเทา่ 
 

หอ้งพักในคํา่คนืนี ้อาจจะบรกิารเป็นแบบ Ondol (อน คอื ความอบอุน่ ดล คอื กอ้นหนิ) หรอื 
หอ้งนอนแบบนอนบนพืน้สไตลเ์กาหล ีอนดล จะทําใหพ้ืน้หอ้งอุน่ ประดษิฐข์ึน้โดยชาวเกาหลี
โบราณ ระบบดัง้เดมิทํางาน ดว้ยหนิขนาดใหญใ่ตพ้ืน้ทีอ่ยูอ่าศัย ควันจากไฟจะอยูน่อกทีพั่ก
และถกูขับให ้เคลือ่นไปใตห้นิออกอกีชอ่งหนึง่ ระบบนี้ยังใชก้นัอยูแ่มแ้ตใ่นบา้นสมัยใหมห่รอื
ในอพารท์เมน้ทท์ีต่ม้น้ําดว้ย แกส๊หรอืเตาไฟฟ้าซึง่จะไหลเวยีนเป็นวงกลมผา่นทอ่ฝังไวใ้ตพ้ืน้

 



 

ซเีมนต ์ทา่นจะไดร้ับความอุน่จากพืน้ นอนหลับพักผอ่นไดอ้ยา่งสบายตลอดคนื 
 
 

วนัทีส่าม สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์– บฟุเฟตอ์นิเตอรร์ะดบั Hi class -ลอ่งเรอืชมววิแมนํ่า้ฮนั -ชมนํา้พุ
เตน้ราํสะพานบนัโพ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

 นําทา่นเดนิทางสู ่สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์(ใชร้ะยะเวลาประมาณ 3-3.30 ชัว่โมง)  

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “คาลบี”้หมยูา่งเกาหล ีเป็น
อาหารพืน้เมอืงเกาหลทีีเ่ลือ่งชือ่และรูจั้กกนัดท่ัีวโลก มรีสชาตอิอกหวาน นุ่มและกลมกลอ่ม 
นําหมสูเต็กสว่นทีต่ดิกบักระดกู(เชือ่วา่เป็นสว่นทีอ่รอ่ยทีส่ดุ) ยา่งบนเตาถา่นแบบดัง้เดมิและ
ตัดเป็นชิน้พอคํา หอ่ทานแบบเมีย่งคําไทย โดยใสน้ํ่าจิม้เตา้เจยีวและเครือ่งเคยีงทีช่อบหรอื
ขา้วสวยรอ้นตามทีช่อบ บรกิารเครือ่งเคยีงตา่งๆ 

หมยูา่ง
เกาหล ี

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ซ ึง่ถกูขนานนามวา่ดสินยีแ์ลนดเ์กาหล ีเป็นสวน
สนุกกลางแจง้ทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศ โดยมบีรษัิทซมัซงุเป็นเจา้ของ ตัง้อยูท่า่มกลางหบุ
เขา ใหท้า่นไดอ้สิระเทีย่วชมทอ่งไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟาร ีชมไลเกอรแ์ฝดคูแ่รกของโลก 
ทีน่ีท่า่นจะพบเจา้ป่าสงิโต และเสอืสามารถอยูด่ว้ยกนัไดอ้ยา่งเป็นสขุ ชมความน่ารักของหมทีี่
สามารถสือ่สารกบัคนขบัรถไดเ้ป็นอยา่งด ีหรอืเขา้สูด่นิแดนแหง่เทพนยิาย สวนสีฤ่ด ูซึง่จะ
ปลกูดอกไมเ้ปลีย่นไปตามฤดกูาล อกีทัง้ยังสามารถสนุกกบัเครือ่งเลน่นานาชนดิ อาทเิชน่ 
สเปซทัวร ์รถไฟเหาะและหนอนสะบดั ชมสวนดอกไมซ้ึง่กําลังบานสะพร่ังอวดสสีนัเต็มสวน 
(ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ เดอืนมนีาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทวิลปิ, เดอืนพฤษภาคม - 
เดอืนมถินุายน เป็นดอกกหุลาบ, เดอืนสงิหาคม - เดอืนกนัยายน เป็นสวนดอกลลิลี,่ เดอืน
ตลุาคม - เดอืนพฤศจกิายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชมกจิกรรมและการแสดงตา่งๆ ทีจั่ด
ตามตารางประจําวันดว้ยบตัรเขา้ชมแบบ ONE DAY TICKET เลน่ไดท้กุเครือ่งเลน่ไมจํ่ากดั
รอบ เลอืกชมและเลอืกซือ้ชอ้บป้ิงในรา้นคา้ของทีร่ะลกึตา่งๆอยา่งมากมาย 

 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารบรกิารทา่นดว้ย“บฟุเฟตอ์นิเตอร”์ 

 @Chavit Cuisine  มทีัง้อาหารเกาหล ียโุรป อาหารญีปุ่่ น  จนี อนิเดยี 

 หลากหลายเมนู หลายสญัชาต ิอกีทัง้ยังมเีมนู ซฟีู๊ ดยา่งและของหวานให ้

ทา่นไดล้ิม้ชมิรสกนัมากมาย และทา่นจะไดเ้ห็นถงึวธิขีัน้ตอนในการทําพรอ้มทัง้  

ชมทัศนยีภาพของบรรยากาศรมิแมน้ํ่าฮนั 

   บฟุเฟต์
อนิเตอร ์

ระดบั Hi 
class  

 นําทา่น ลอ่งเรอืชมววิแมนํ่า้ฮนั แมน้ํ่าฮันกงั ซึง่ไหลผา่นใจกลางกรงุโซลระหวา่งทีน่ั่งเรอื

คณุจะไดม้องเห็นหมูเ่กาะเล็กๆ,สวนสาธารณะโจลดูซาน(JeoldusanPark),สแควร6์3, นัม

ซานทาวเวอร(์Namsan Tower),ศนูยก์ฬีาจามซลิ(Jamsil’s Sports Complex) และจุด

ท่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงอืน่ๆ  นําท่านชมชมนํา้พุเตน้รําสะพานบนัโพ หรอืทีเ่รียกกัน

ว่า สะพานสายรุง้ น้ําพุที่จัดแสดงที่นี่จะเป็นน้ําพุที่เตน้รําไปประสานไปกับเสียงเพลงที่

ไพเราะสะพานพันโพ (อา่นแบบเกาหล)ี หรอืทีค่นไทยอา่นวา่บันโพแหง่นี้เป็นหนึง่ในสะพาน

ขา้มแม่น้ําฮันแม่น้ําทีเ่ป็นศูนยก์ลางของโซลน่ันเองและยังถูกบันทกึในกนิเนสบุ๊กเมือ่วันที7่ 

พฤศจกิายน2008 ดว้ยวา่เป็นสะพานน้ําพุทีย่าวทีส่ดุในโลกคอื7.2 กโิลเมตรเริม่เปิดแสดง

ครัง้แรกในเดอืนมถินุายนปี2007และทําการเปิดแสดงเรือ่ยมาจนถงึปัจจุบันโดยแสดงทุกวัน

ไมม่วีันหยดุจะมงีดการแสดงก็แคช่ว่งฤดหูนาวเทา่นัน้  

รอบการแสดงน้ําพทุีส่ะพานพันโพ (แสดงรอบละ15นาท)ี  

- เมษายน-มถินุายน, กนัยายน-ตลุาคม 

วันจันทร-์ศกุรม์รีอบ12:00, 20:00, 21:00 

วันเสาร-์อาทติยแ์ละวันหยดุมรีอบ12:00, 17:00, 20:00, 20:30, 21:00 

- กรกฎาคม-สงิหาคม 

วันจันทร-์ศกุรม์รีอบ12:00, 20:00, 20:30, 21:00 

วันเสาร-์อาทติยแ์ละวันหยดุมรีอบ12:00, 17:00, 19:30, 20:00, 20:30, 

21:00, 21:30 

 

 ทีพ่กั   Bestwestern Seoul Garden Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่,โซล  

วนัทีส่ ี ่ พระราชวงัชางดอ๊กคงุ -หมูบ่า้นบกุชอนฮนันก - ศนูยโ์สม - ศนูยส์มนุไพรเกาหล ี-โซลทาว

เวอร ์- Cosmetic Shop-Duty Free - ตลาดเมยีงดง  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม  



 

 นําทา่นชม พระราชวงัชางดอ๊กกงุ  เป็นพระราชวังลําดับทีส่องทึถ่กูสรา้งตอ่จากพระราชวัง
เคยีงบกกงุ ในปี ค.ศ. 1405 และมคีวามสําคัญในการเป็นทีพํ่านักของพระมหากษัตรยิห์ลาย
พระองคใ์นสมัยราชวงศโ์ชซอน (Joseon)  และยังเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวังสําคัญทีย่ังคง
รักษาไว ้นําทา่นสู ่หมูบ่า้นบกุชอนฮนัอก หมูบ่า้นดัง้เดมิของเกาหลทีีม่ปีระวัตยิาวนานที่
เรยีกวา่ ฮนัอก หมูบ่า้นประกอบดว้ยตรอกซอกซอยอนัเป็นทีต่ัง้ของบา้นแบบดัง้เดมิกวา่รอ้ย
หลัง และเป็นทีเ่ก็บรักษาสภาพแวดลอ้มของเมอืงไว ้เพือ่เป็นการบอกเลา่ประวัตศิาสตร ์และ
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมตัง้แตส่มัยราชวงศโ์ชซอนทีม่อีายกุวา่ 600 ปีสถานทีท่อ่งเทีย่ว
โดยรอบของหมูบ่า้นไดแ้ก ่Bukchon Traditional Culture Center, Seoul Museum of 
Chicken Art, บรรดารา้นคา้มากมายได ้รา้นอาหาร, รา้นชา เป็นตน้ เพือ่เป็นการเรยีนรูแ้ละดืม่
ดํา่กบัวัฒนธรรมเกาหลแีบบดัง้เดมิไดเ้ป็นอยา่งด ี  

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั บรกิารทา่นดว้ย “ซมัเกทงั”อาหารบํารงุสขุภาพตน้ตํารับจากใน
วัง ทีเ่ราบรรจงคัดสรรไกท่ีม่อีายพุอเหมาะกบัการรับประทาน (อาย ุ45 วัน)ทา่นละ 1 ตัว ลา้ง
เครือ่งในออก และยัดไสด้ว้ยของบํารงุอาท ิเม็ดพทุราแหง้, รากโสมเกาหล,ี เกา๋กี,้ 
รับประทานพรอ้มกบัขา้วซีง่บรรจอุยูภ่ายในตัวไก ่และเสรมิ รสชาตดิว้ยเสน้อดุง้ขาวบรสิทุธิ ์
(เพือ่เพิม่รสชาตคิวรใสเ่สน้อดุง้ลงไปในขณะทีน้ํ่าซปุไกก่ําลังเดอืด) ปรงุรสดว้ย 

ไกตุ่น๋โสม 
 

 นําทา่นสู ่ศนูยโ์สม ซึง่รัฐบาลรับรองคณุภาพวา่ผลติจากโสมทีม่อีาย ุ6 ปี ซึง่ถอืวา่เป็นโสมที่
มคีณุภาพดทีีส่ดุ ชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีณุภาพดทีีท่ีส่ดุและ
ราคาถกูกวา่ไทยถงึ 2 เทา่ เพือ่นําไปบํารงุรา่งกาย หรอืฝากญาตผิูใ้หญท่ีท่า่นรักและนับถอื 
ชม ศนูยย์าสมนุไพรเกาหล ีใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เลอืกชม สมนุไพรฮอตเกนามขูองเกาหล ีที่
นํามาแปรรปูเป็นรปูแบบตา่งๆ ทีม่สีรรพคณุรักษาโรค และบํารงุรา่งกาย  นําทา่นชม โซลทาว
เวอร ์1 ใน 18 หอคอยเมอืงทีส่งูทีส่ดุในโลกมคีวามสงูถงึ 480 เมตร เหนอืระดับน้ําทะเล นํา
ทา่นสามารถชมทัศนยีภาพของกรงุโซลจากยอดโซลทาวเวอรไ์ดร้อบทศิ 360 องศาโดย
สามารถมองไดถ้งึเขาพกูกัซนั และถา้หันไปยังทศิตรงขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถงึแมน้ํ่าฮนักงั 
จากนัน้ใหท้า่นชมเลอืกซือ้ตุก๊ตาหมเีท็ดดีแ้บร ์ในแบบตา่งๆ กลับไปเป็นของฝาก ไดท้ี่
ดา้นลา่งของโซลทาวเวอรไ์ดอ้กีดว้ย  จากนัน้นําทา่นชม Cosmetic Shop ศนูยร์วม
เครือ่งสําอางคช์ือ่ดังของเกาหล ีมากมายหลายแบรนดด์ัง อาท ิเชน่ W.S.Nature,Rojukiss, 
Missha เป็นตน้  จากนัน้นําทา่น ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีทีห่า้ง Duty Free   จากนัน้ใหท้า่น 
ชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย ณ ตลาดเมยีงดง แหลง่รวมวัยรุน่ยา่นสยามสแควร ์โดยเฉพาะอยา่งยิง่
เป็นแหลง่รวมเครือ่งสําอางคช์ือ่ดัง อาท ิEtude, Skinfood, The FaceShop, Missha เป็นตน้ 

 

คํา่ บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  บรกิารทา่นดว้ย “จมิดกั”Andong Jimdak 

ไกอ่บซอีิว๋ดําวุน้เสน้เมนูพืน้เมอืงดัง้เดมิของเมอืงอนัดงปัจจบุนัไดรั้บความนยิม 

อยา่งแพรห่ลายและรสชาตขิองจมิดักก็เป็นทีถ่กูปากถกูลิน้คนไทยเป็นอยา่งยิง่. 

ไกพ่ะโลผ้ดั
วุน้เสน้ 

 ทีพ่กั   Bestwestern Seoul Garden Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่,โซล  
วนัทีห่า้ นํา้มนัสนเข็มแดง-พลอยอเมทสิ - Lotte World Tower (Seoul Sky รวมคา่ขึน้ลฟิท)์  

ชอ้ปป้ิงถนนฮงอกิ - ซปุเปอรม์าเกต๊ -อนิชอน  
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

 นําทา่นสู ่ นํา้มนัสนเข็มแดง เป็นการสกดัจากใบสนเข็มแดงบรสิทุธิ ์100% ซึง่สรรพคณุ
ของน้ํามันสนเข็มแดงนัน้มปีระโยชนอ์ยา่งมากมาย ทัง้ชว่ยละลายคลอเรสเตอรอล และไขมัน
ทีอ่ดุตันในเสน้เลอืด ลดระดับน้ําตาลในเลอืด ชว่ยขบัสารพษิออกจากรา่งกายในรปูแบบของ
เสยี เชน่ เหงือ่ ปัสสาวะ อจุจาระ ชว่ยลา้งสารพษิหรอืดท็ีอกซเ์ลอืดใหส้ะอาด เพิม่การ
ไหลเวยีนของเลอืดไดส้ะดวกขึน้ ชว่ยเพิม่ภมูติา้นทานใหก้บัรา่งกาย บํารงุผวิพรรณใหส้ดใส
จากภายใน และลดอตัราเสีย่งในการเกดิโรคมะเร็ง  จากนัน้นําทา่นสู ่โรงงานพลอยอเมทสิ 
หรอื พลอยสมีว่ง ทีม่ชี ือ่เสยีงของประเทศเกาหล ี ซึง่ชาวโสมเชือ่วา่ถา้ไดม้พีลอยชนดินีต้ดิ
ตัวไว ้จะทําใหม้โีชคลาภและสิง่ดีๆ เกดิขึน้กบัชวีติ 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “บฟุเฟ่ทบ์ารบ์คีวิสไตล์
เกาหล”ี บฟุเฟ่ทป้ิ์งยา่งตน้ตํารับอาหารเลือ่งชือ่ของประเทศ ทา่นสามารถเลอืกรับประทานได ้
ทัง้ เนือ้วัว, หม,ู ไก,่ปลาหมกึ, และเครือ่งเคยีงหลากหลายชนดิ,น้ําซปุ, เสน้อดุง้ พรอ้มดว้ย
ขา้วสวย แบบไมอ่ัน้ 

บฟุเฟ่ตบ์าบี

ควิ 

บา่ย นําทา่นสู ่Lotte World Tower  (Seoul Sky รวมคา่ขึน้ลฟิท)์  ตัง้อยูใ่จกลางกรงุโซล 
เขตชมัซลิ (Jamsil) นําทา่นหอชมววิ Sky Seoul ของตกึ Lotte World Tower(ความสงูจาก
พืน้ดนิ 555 เมตร)มาพรอ้มกบัคอนเซปต ์“The Beauty and Pride of Korea"ไดร้ับการ
บนัทกึในสถติโิลกกนิเนสส ์(Guinness World Records) จากนัน้ นําทา่น อสิระชอ้ปป้ิง
ถนนฮงอกิ  เป็นยา่นชอ้ปป้ิงบรเิวณดา้นหนา้ของมหาวทิยาลัยฮงอกิ(Hongik University) จงึ
เป็นศนูยร์วมเด็กวัยรุน่และเด็กมหาวทิยาลัย เป็นอกีเสน้หนึง่ทีม่บีรรยากาศโรแมนตกิ อกีทัง้
ยังมรีา้นกาแฟทีเ่ป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี ่รา้นคา้จําหน่ายสนิคา้แฟชัน่ คลับ ตลาดศลิปะ และ

 



 

รา้นอาหารทีน่่าสนใจในหมูว่ัยรุน่อาย ุ20-30 ปีทีน่ยิมมาเดนิเลน่ ราคาของสนิคา้และ
รา้นอาหารตา่งๆก็ยังไมแ่พงอกีดว้ย ซึง่จะคกึคักเป็นพเิศษตัง้แตช่ว่งบา่ยเป็นตน้ไป เพราะ
รา้นคา้แตล่ะรา้นจะทยอยเปิดใหบ้รกิาร ของทีข่ายกนัเยอะสว่นใหญก่็จะเป็นสนิคา้แฟชัน่ เชน่ 
เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของกิ๊ฟชอ้ป เครือ่งเขยีน และทีเ่ยอะไมแ่พก้นัก็คอืขนมตา่งๆ 
 จากนัน้นําทา่นสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน เพือ่นําทา่นเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ โดย
ระหวา่งทางนําทา่นชอ้ปป้ิงที ่ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต  ซึง่มสีนิคา้ตา่งๆ มากมายใหเ้ลอืกซือ้หาเป็น
ของฝาก เชน่ กมิจ ิบะหมีก่ ึง่สําเร็จรปู สาหรา่ย ขนมขบเคีย้ว ลกูอม ผลไมต้ามฤดกูาลและ
ของทีร่ะลกึตา่งๆ 

21.20 น.  นําทา่นเหริฟ้ากลับสู ่กรงุเทพฯ โดย สายการบนิไทย  เทีย่วบนิที ่TG 657  
(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ) 

 

01.10 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ   
 

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายกุอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 
ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ท ีก่รงุเทพฯ และทีป่ระเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอื

เขา้ประเทศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทิง้ส ิน้ 

 

หมายเหต ุ**   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสายการบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการเพือ่ความเหมาะสมไมว่า่จะเกดิจาก

ความขดัขอ้งของ ยานพาหนะหรอืมเีหตหุนึง่เหตใุดจนทาํใหไ้มส่ามารถดําเนนิการตามหมายกาํหนดการได้

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วบางรายการหรอื

ทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการ และจะตอ้งมจีํานวนผูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทาง ใน

กรณีทีม่จีํานวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย    อตัราคา่บรกิารนี ้สําหรบัเดนิทางต ัง้แต ่30 ทา่น

ขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 30 ทา่น 

 
** กรณุาสง่มอบหนงัสอืเดนิทางใหบ้รษิทัฯ กอ่นวนัเดนิทาง เพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง ** 

กําหนดการเดนิทาง 
 

กาํหนดการเดนิทาง 

ราคา 

ผูใ้หญ ่

(หอ้งละ2 

ทา่น) 

เด็กอายตุํา่

กวา่ 12  ปี พกั

กบัผูใ้หญ ่1 

ทา่น 

เด็กอายตุํา่

กวา่ 12 ปี พกั

กบัผูใ้หญ ่2 

ทา่น มเีตยีง

เสรมิ 

เด็กอายตุํา่

กวา่ 12 ปี 

พกักบั

ผูใ้หญ ่2 

ทา่น ไมม่ ี

เตยีงเสรมิ 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

กาํหนดวนัเดนิทาง: ตลุาคม : 

11-15/25-29/26-30/27-31  

ต.ค.60 

 

28,900.- 28,900.- 27,900.- 26,900.- 6,900.- 

กาํหนดวนัเดนิทาง: ตลุาคม : 

12-16 /13-17 ต.ค.60 

(วันคลา้ยวันสวรรคต 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูิ

พลอดลุยเดช) 

30,900.- 30,900.- 29,900.- 28,900.-  7,900.- 

กาํหนดวนัเดนิทาง: ตลุาคม : 
19-23 ต.ค.60  
(วันหยดุปิยะมหาราช) 

32,900.- 32,900.- 31,900.- 30,900.-  7,900.- 

กาํหนดวนัเดนิทาง: ตลุาคม : 
18-22 ต.ค.60  
(วันหยดุปิยะมหาราช) 

34,900.- 34,900.- 33,900.- 32,900.-  7,900.- 



 

กาํหนดวนัเดนิทาง: พฤศจกิายน 
:01-05/29พ.ย.-03ธ.ค. 
30พ.ย.-04ธ.ค.60 

27,900.- 27,900.- 26,900.- 25,900.- 6,900.- 

 

ราคาจอยแลนด ์ไมร่วมราคาต ัว๋เครือ่งบนิ  16,900  บาท/ทา่น 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่บตัรโดยสารชัน้ทัศนาจรไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) รวมภาษี สนามบนิและภาษีน้ํามันไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

 คา่ทีพั่ก 3 คนื หอ้งละ 2 - 3 ทา่น 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

 หัวหนา้ทัวรห์รอืมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ผูช้าํนาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง 

 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ200,000 บาท  เสยีชวีติ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 ราคารวมภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 สมัภาระน้ําหนักไมเ่กนิทา่นละ 30 กก.  

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้ 

 คา่น้ําหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิกําหนด 30 กโิลกรัม 

 วซีา่เขา้ประเทศเกาหล ีในกรณีทีผู่เ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว หรอื ประเทศทีท่ีต่อ้งทําวซีา่เขา้ประเสา

ธารณรัฐเกาหลใีต ้คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่ทา่นละ 1,400 บาท สําหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งทํา

เรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

 คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถประมาณ 20,000 วอน ตอ่ทา่นตอ่ทรปิ 

การเดนิทางจากประเทศไทยเขา้สูป่ระเทศเกาหลแีละพธิกีารเขา้เมอืง  

        เอกสารทีค่วรเตรยีมกอ่นการเดนิทาง เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลจีะพจิารณาใหเ้ฉพาะ

นักทอ่งเทีย่วทีม่าทอ่งเทีย่วโดยสจุรติเทา่นัน้ทีผ่า่นเขา้เมอืงได ้และพจิารณาจาก  

1. หลักฐานการทํางานประจําของนักทอ่งเทีย่ว ซึง่สมควรทีนํ่าตดิตัวไปแสดงดว้ย เชน่ บตัรพนักงาน นามบตัร 

จดหมายการทํางานภาษาองักฤษ (กรณีเดนิทางคนเดยีว) จดหมายรับรองออกโดยบรษัิทผูจั้ดคณะ  

2. หลักฐานการเงนิ ในระหวา่งการทอ่งเทีย่วประเทศเกาหลสีมควรทีจ่ะนําเงนิสดตดิตัวไปดว้ยประมาณ  300 เหรยีญ

สหรัฐ หรอืประมาณ 300,000 วอน สําหรับการเดนิทาง 2   วัน (หากไมม่บีตัรเครดติคารด์) หากมบีตัรเครดติ

ตา่งประเทศ เชน่ Visa Card, American Express, Dinners Club หรอื Master Card ตอ้งนําตดิตัวไปดว้ยหรอื

หลักฐานการเงนิอืน่ใดทีจ่ะแสดงใหเ้จา้หนา้ทีท่ราบวา่ทา่นคอืนักทอ่งเทีย่ว 

3. ใบรับรองสถานศกึษาหากทา่นยังอยูใ่นระหวา่งการศกึษาหรอืบตัรนักศกึษาและควรเดนิทางกบัผูป้กครอง เชน่ 

บดิา มารดา ป้า นา้ อา ทีม่นีามสกลุเดยีวกนั 

4.  หากเป็นพาสปอรต์ใหม ่ควรนําพาสปอรต์เกา่เย็บเลม่คูก่บัพาสปอรต์ใหมห่รอืนําตดิตัวไปดว้ย   

5.  การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนักทอ่งเทีย่ว ไมค่วรสวมใสร่องเทา้แตะ 



 

 

การสํารองทีน่ ัง่ 

1. กรณุาสํารองทีน่ั่ง+ชาํระเงนิมัดจําทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่+สกลุ เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื ชาํระทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 15วัน 

3.  เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับใน

เงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

1.  สําหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิ

การเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจําทัง้หมด 

2.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-45 วันเก็บเงนิมดัจําท ัง้หมด 

3.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วันเก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทัวร ์ตอ่ทา่น 

4.  ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทัวร ์

5. ยกเลกิการเดนิทางในวันเดนิทาง,ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

ใต ้ไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรอง

แพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะทําการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นี้ทา่น

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตั๋วทา่นละ 10,000 บาทและคา่ใชจ้า่ย

อืน่ๆ 

6.  ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจํากบัสายการบนิหรอืคา่มัดจําทีพั่กโดยตรงหรอื

โดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight 

และ Charter Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

7. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ

ทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **สําคญั!! บรษิทั ทาํธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศเกาหลใีต้

โดยผดิกฎหมายและในข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและเกาหลใีต ้ข ึน้อยูก่บัการ

พจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่น ัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทาง

มคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

8. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 

1.  บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2.  บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอื

การควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, 

การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3.  หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคนื

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้าํระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4.  บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5.  รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6.  ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋ว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7.  กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร

จากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวร์

อืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8.  มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นัน้ 

9.  หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตทั่ง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดย



 

ขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ 

 บรษัิทระบใุนรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆทัง้สิน้ 

11.  บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเกาหลเีทา่นัน้ 

12.  เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13.  เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับใน

เงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

14. โรงแรมทีพั่กในประเทศเกาหลมีมีาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของทีพั่กแตกตา่งกบัประเทศไทย โดย

โรงแรมทีพั่กทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลี

ตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ โรงแรมทีป่ระเทศเกาหลโีดยสว่นใหญจ่ะเป็นแบบหอ้งพักคู ่(Twin หรอื

Double) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ3ทา่นขึน้อยูก่บัขอ้จํากดัของหอ้งพักและการวางรปูแบบของ

หอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มคีวามแตกตา่งกนัอาจจะทําใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนั และไมส่ามารถเสรมิเตยีง

ไดต้ามทีต่อ้งการโรงแรมหลายแหง่จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากประเทศเกาหลอียูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูตํิา่

เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

15. กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายสญูหายลา่ชา้ 

หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้สิน้ 

16. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ

ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้และถา้ทา่นตอ้งการ

แยกตวัออกจากกรุป๊ทวัรเ์พือ่ทอ่งเทีย่วเอง โดยไมล่งรา้นศนูยโ์สม, ศนูยส์มนุไพร, รา้นนํา้มนัสน, ศนูย์

เครือ่งสําอาง และรา้นพลอยอะเมทสิ ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 

300 USD ตอ่ทา่น 

17. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิร์าคานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยและทอ่งเทีย่วเป็นหมูค่ณะแบบ Join Tour 

เทา่น ัน้ กรณีตอ้งการตดักรุป๊เหมาโปรดสอบถามทางบรษิทัอกีคร ัง้หากเป็นนกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต ิ

หรอื พระสงฆ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทา่นละ 4,000 บาท 

18. ในระหวา่งทอ่งเทีย่วจะมชีา่งภาพมาถา่ยรปูและชว่ยดแูลอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และใน

วนัสดุทา้ยของการเดนิทางชา่งภาพจะนําภาพถา่ยมาจําหนา่ยหากวา่ทา่นใดสนใจสามารถซือ้ไดแ้ตถ่า้

ทา่นใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซือ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพงึพอใจของทา่น ทางบรษิทัทวัรไ์มม่กีารบงัคบัใหซ้ือ้แต่

อยา่งใดแตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้เพือ่ใหผุ้เ้ดนิทางไดร้บัทราบ 

19. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯกอ่นทกุคร ัง้ม ิ

เชน่น ัน้ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท ัง้ส ิน้ 

 

 

 

 
 
 

 


