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สวนลอยฟ้าSeoullo 7017สะพานลอยฟ้าแลนดม์ารก์แหง่ใหมก่รงุโซลสะพานนีจ้ะเป็นพืน้ทีส่เีขยีว 

ทีเ่ต็มไปดว้ยตน้ไมแ่ละดอกไมก้วา่200 สายพันธุ ์

ขึน้กระเชา้ชมววิ... สมัผัสความงดงามของกรงุโซลในชว่งใบไมเ้ปลีย่นส ีโซลทาวเวอร ์

ตามรอยซรีีย่.์.ชมโรงถา่ยละครMBC Dramiaสถานทีถ่า่ยทําภาพยนตรแ์ละ 

ละครองิประวตัศิาสตรข์องเกาหลใีต ้

พระราชวงัท็อกซเูป็นหนึง่ในหา้พระราชวงัทีสํ่าคัญทีส่ดุของราชวงศโ์ชซอ็น 

ชอ้ปป้ิงอยา่งจใุจ ที ่ตลาดเมยีงดง,ถนนฮงอกิ 

 

 

กาํหนดวนัเดนิทาง:ตลุาคม 60 

04-08 ต.ค. 60 
16,900.- 

กาํหนดวนัเดนิทาง:ตลุาคม 60 

15-19/23-27/30ต.ค.-03พ.ย.60 
17,900.- 

กาํหนดวนัเดนิทาง:ตลุาคม 60 

10-14/17-21/25-29/27-31ต.ค.60 
18,900.- 

กาํหนดวนัเดนิทาง:ตลุาคม 60 

12-16 ต.ค.60(วนัคลา้ยวนัเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั (ร.9) 
19,900.- 

เกาหล ีSkygarden Beautiful 
Autumn   

5วนั 3 คนื (XJ) 
โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์ 
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21-25 ต.ค.60(วนัหยดุปิยะมหาราช) 

กาํหนดวนัเดนิทาง:ตลุาคม 60 

19-23 ต.ค.60(วนัหยดุปิยะมหาราช) 
20,900.- 

กาํหนดวนัเดนิทาง:พฤศจกิายน 60 

01-05/03-07/08-12/10-14/15-19/17-21/22-26/24-28พ.ย.60 

29 พ.ย.-03 ธ.ค.60 

16,900.- 

 

***ชว่งเวลาใบไมเ้ปลีย่นสอีาจคลาดเคลือ่นแตกตา่งกนัไปในแตล่ะปีซึง่ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศและอณุหภมูใินปีนัน้ๆ** 

 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง คํา่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ –อนิชอน X X X  

2 เกาะนาม ิ- โรงถา่ยละครMbcdramia -ซวูอน O O O 

Ritz Suwon Hotel  

ระดับ3 ดาวหรอื

เทยีบเทา่, ซวูอน 

3 
โรงเรยีนกมิจ+ิชดุฮนับก-สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด-์ศนูยโ์สม-ศนูย์

สมนุไพรเกาหล-ีCosmetic- Duty Free –ตลาดเมยีงดง 
O O X 

Inter City  Hotel 

หรอืเทยีบเทา่, โซล 

4 

พระราชวังถอ๊กซกูงุ - ถนนเรยีบกําแพงหนิ–โซลทาวเวอร(์ขึน้

กระเชา้ชมววิ)  - สวนลอยฟ้าSeoullo7017 - พลอยอะเมทสิ - ศนูย์

น้ํามันสนเข็มแดง - ถนนฮงอกิ 

O O O 
Inter City  Hotel 

หรอืเทยีบเทา่, โซล 

5 ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต–อนิชอน-กรงุเทพฯ X X X  

 

วนัทีแ่รก กรงุเทพ –อนิชอน 

23.30 น. คณะมาพรอ้มกนัที ่สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ช ัน้ 3 เคานเ์ตอร ์4 สายการ
บนิ ไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(Thai Air Asia X)เชค็อนิกรุ๊ปของสายการบนิโดยมี
เจา้หนา้ที ่ใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวก 

 

วนัทีส่อง      เกาะนาม-ิโรงถา่ยละคร Mbcdramia -ซูวอน 
02.50 น. 
 
 
 
 
 

ออกเดนิทางสู่ เมอืงอนิชอนประเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต  ้โดยสายการบนิ 
ไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(Thai Air Asia X) เทีย่วบนิที ่XJ700 
(บรกิารอาหารเครอืงดืม่บนเครือ่ง) 
**ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งเนื่องจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสาย
การบนิซึง่ระบบการจองทีน่ั่งเป็นแบบสุม่ทีน่ั่งวา่ง หากทา่นมคีวามประสงคท์ีจ่ะระบุ
ทีน่ั่งบนเครือ่ง หรอืเปลีย่นทีน่ั่ง จะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ สามารถดอูัตราคา่บรกิารได ้
จากทา้ยรายการนี*้* 

 

10.05น. 
 

เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอนสาธารณรัฐเกาหลใีตเ้วลาทอ้งถิน่เร็ว

กวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง (เพือ่ความสะดวกในการนัดหมายกรณุาปรับนาฬกิาของ

ทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่) นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

 

กลางวนั 
 

 บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบรกิารทา่นดว้ย “ทกัคาลบี”้ 
อาหารเลือ่งชือ่ของเมอืงชนุชอน โดยนําไก่บาบคีวิ ตอ้ก (ขา้วเหนียวปั้นเกาหล)ี 
มันหวาน ผักตา่งๆ ลงผัดกบัซอสพรกิเกาหลใีนกระทะแบน วธิกีารทานแบบเมีย่งคํา
ไทย โดยหอ่กบัผักกาดแกว้เมือ่ทานไประยะหนึง่จะนําขา้วสวย และสาหรา่ยแหง้มา
ผัดรวมกับทักคาลบี ้เพื่อใหเ้กดิอาหารชนดิใหม่ คอื ทักคาลบบีกคมึ หรอืขา้วผัด
พรกิไกท่ีทั่ง้หอม และน่ารับประทาน เสริฟ์พรอ้มเครือ่งเคยีง 

ไกบ่าบคีวิผดั
ซอสเกาหล ี

 
 

บา่ย  
 
 

นําทา่นชม เกาะนาม ิ(NAMISEOM ISLAND) ชมทวิทัศน์ซึง่เคยใชเ้ป็นสถานที่
ถา่ยทําละครทวี ี“WINTER LOVE SONG” อันโดง่ดังไปท่ัวทัง้เกาหลแีละเอเชยี 
เกาะนามนิี้มรีูปร่างคลา้ยใบไม ้ทีล่อยอยูท่างตอนเหนือของแมน้ํ่าฮัน ทา่นสามารถ
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 ชมบรรยากาศรอบเกาะ เชน่ การเดนิเลน่เทีย่วชมสวนเกาหล ีคาราวะสสุานนายพล
นาม ิเดนิผ่านกลางแมกไมแ้ห่งสวนสนที่สูงเสยีดฟ้า ผ่านดงตน้สน ดอกสน ตน้
เกาลัด เลอืกน่ังทีม่า้น่ังรมิฝ่ังเพือ่ชมบรรยากาศโรแมนตคิใตเ้งาไม ้พรอ้มมเีวลาให ้
ทา่นไดเ้ก็บโลเคชัน่ประทับใจ ใหท้่านไดอ้สิระเลอืกชมฟารม์เลีย้งนกกระจอกเทศ
ซึง่ตัง้อยูบ่นเกาะ หรอืจะเลอืกขีจั่กรยานชมววิเหมอืนฉากในละครตามอัธยาศัยจน

ไดเ้วลาสมควรอําลาเกาะนามิจากนัน้นําท่านสู่ MbcYonginDramiaหรือ ยง

อนิแดจงักมึพารค์ ตัง้อยู่ในเขตชออนิ เมืองยงอนิ จังหวัดคย็องก ี เป็นฉากกึง่
ถาวรกลางแจง้ สําหรับถา่ยทําละครหรอืภาพยนตร ์มลีะครแนวประวัตศิาสตรเ์กาหลี
จํานวนมากถ่ายทําที่นี่ เช่น จูมง มหาบุรุษกูบ้ัลลังก์ ลีซาน จอมบัลลังก์พลิก
แผน่ดนิ ทงอ ีจอมนางคูบ่ัลลังก ์เป็นตน้ เกดิขึน้จากความรว่มมอืระหวา่งเอ็มบซีกีับ
เมอืงยงอนิทีต่กลงกนัสรา้งฉากกลางแจง้เพือ่ใชใ้นการถา่ยทําละคร เริม่กอ่สรา้งใน
ปี พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) และเปิดใหนั้กทอ่งเทีย่วเขา้ชมครัง้แรกในปี พ.ศ. 
2554 (ค.ศ. 2011)มพีืน้ทีข่นาด 2,500,000 ตารางเมตร ประกอบดว้ยอาคารตา่ง ๆ 
ทีจํ่าลองมาจากยุคสามราชอาณาจักรเกาหลี ยุคราชวงศโ์ครยอ และยุคราชวงศ์

โชซ็อน 

คํา่  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  บรกิารท่านดว้ย “ชาบูชาบู” อาหาร
พื้นเมอืงของคาบสมุทรเกาหล ีลักษณะคลา้ยสกุีห้มอ้ไฟของญีปุ่่ น โดยนําเครือ่ง
เคียงต่าง ๆ เช่นผักหลากชนิด เห็ดตามฤดู โอเดง้ เบคอนหมูที่จัดเตรียมไว ้มา
จัดเรยีงใหส้วยงามในหมอ้ เวลาทาน เตมิน้ําซปุชาบปูรงุรสแลว้ตม้ใหเ้ดอืด แลว้จงึ
นําอดุง้สดลงตม้ สามารถรับประทานเป็นอดุง้รอ้นและทานพรอ้มขา้วสวยรอ้น น้ําจิม้
ซอี ิว้เกาหล ีและเครือ่งเคยีงนานาชนดิ“” 

สกุ ีห้มอ้ไฟ 
 
 
 
 

 ทีพ่กั โรงแรมRitz Suwon Hotelระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่, เมอืงซูวอน  

วนัทีส่าม โรงเรยีนกมิจ+ิชุดฮนับก -สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด-์ศนูยโ์สม- ศนูยส์มนุไพรเกาหล ี- 
Cosmetic Shop -Duty Free - ตลาดเมยีงดง  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

 นําทา่นสู ่โรงเรยีนกมิจ ิเรยีนรูว้ธิกีารทํากมิจ ิกมิจเิป็นผักดองที่สามารถเก็บไวไ้ด ้
นานและเป็นอาหารทีข่ ึน้โต๊ะชาวเกาหลทีกุมือ้ปัจจบุันนี้กมิจเิป็นทีน่ยิมแพร่หลายที่
ไม่ว่ามื้อไหนก็จะตอ้งมีกมิจเิป็นส่วนประกอบอยู่ในอาหารมื้อนัน้ๆดว้ยทุกครัง้ไป 
และกมิจนิี้ยังมมีากกวา่ 100 ชนดิใหเ้ลอืกรับประทานใหท้า่นฝึกลองทําและไดช้มิ
กมิจฝีิมอืของตัวทา่นเองโดยมวีทิยากรสอนวธิกีารทําและขัน้ตอนการเตรยีมวัตถดุบิ
ใหท้่านทุกขัน้ตอนและสามารถนํากลับมาเป็นของฝากได ้พเิศษ...ใหท้่านได้
ทดลองสวมชุดฮนับก ชุดประจําชาตเิกาหลี เพื่อเก็บภาพแห่งความ
ประทบัใจ จากนัน้นําทา่นสูส่วนสนุกเอเวอรแ์ลนดเ์ป็นสวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่
ทีส่ดุของประเทศโดยมบีรษัิทซมัซงุเป็นเจา้ของ ตัง้อยูท่า่มกลางหบุเขา ใหท้า่นได ้
อสิระเทีย่วชมทอ่งไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟาร ีชมไลเกอรแ์ฝดคูแ่รกของโลก ทีน่ี่
ท่านจะพบเจา้ป่าสงิโต และเสอืสามารถอยู่ดว้ยกันไดอ้ย่างเป็นสขุ ชมความน่ารัก
ของหมทีีส่ารถสือ่สารกับคนขับรถไดเ้ป็นอย่างด ีหรอืเขา้สูด่นิแดนแห่งเทพนยิาย 
สวนสีฤ่ดู ซึง่จะปลูกดอกไมเ้ปลีย่นไปตามฤดูกาล อกีทัง้ยังสามารถสนุกกับเครือ่ง
เล่นนานาชนดิ อาทเิชน่ สเปซทัวร ์รถไฟเหาะและหนอนสะบัด ชมสวนดอกไมซ้ึง่
กําลังบานสะพร่ังอวดสสีันเต็มสวน ชมกจิกรรมและการแสดงตา่งๆ ทีจั่ดตามตาราง
ประจําวันดว้ยบัตรเขา้ชมแบบ ONE DAY TICKET เลน่ไดท้กุเครือ่งเลน่ไมจํ่ากัด
รอบ เลอืกชมและเลอืกซือ้ชอ้บป้ิงในรา้นคา้ของทีร่ะลกึตา่งๆอยา่งมากมาย 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนัณ ภตัตาคาร  บรกิารท่านดว้ย “คาลบี”้หมูย่าง
เกาหลี เป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชือ่และรูจั้กกันดีท่ัวโลก มีรสชาตอิอก
หวาน นุ่มและกลมกล่อม นําหมูสเต็กส่วนทีต่ดิกับกระดูก(เชือ่ว่าเป็นสว่นทีอ่ร่อย
ทีส่ดุ) ย่างบนเตาถ่านแบบดัง้เดมิและตัดเป็นชิน้พอคํา ห่อทานแบบเมีย่งคําไทย 
โดยใส่น้ําจิม้เตา้เจียวและเครื่องเคยีงทีช่อบหรือขา้วสวยรอ้นตามทีช่อบ บรกิาร
เครือ่งเคยีงตา่งๆ 

หมยูา่งเกาหล ี
 

บา่ย จากนัน้นําท่านสู ่ศูนยโ์สม ซึง่รัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลติจากโสมทีม่อีายุ 6 ปี 
ซึง่ถอืวา่เป็นโสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุ ชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้
โสมที่มีคุณภาพดทีี่ที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถงึ 2 เท่า เพื่อนําไปบํารุงร่างกาย 
หรอืฝากญาตผิูใ้หญท่ีท่า่นรักและนับถอื นําทา่นชม ศนูยส์มนุไพรเกาหล ีใหท้า่น
ไดเ้ลอืกซือ้เลือกชม สมุนไพรฮอตเกนามูของเกาหล ีทีนํ่ามาแปรรูปเป็นรูปแบบ
ต่างๆ ที่มีสรรพคุณรักษาโรค และบํารุงร่างกายจากนั้นนําท่านชม Cosmetic 
Shopศนูยร์วมเครือ่งสําอางคช์ือ่ดังของเกาหล ีมากมายหลายแบรนดด์ัง อาทเิชน่ 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%87_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%99_%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%99_%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B5_%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%99
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W.S.Nature,Rojukiss, Misshaเป็นตน้จากนัน้นําทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที่
หา้ง Duty Freeจากนัน้ใหท้า่น ชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย ณ ตลาดเมยีงดง แหล่ง
รวมวัยรุ่นย่านสยามสแควร ์โดยเฉพาะอย่างยิง่เป็นแหล่งรวมเครือ่งสําอางคช์ือ่ดัง 
อาท ิEtude, Skinfood, The Face Shop, Misshaเป็นตน้ 

คํา่  อสิระอาหารคํา่เพือ่ใหไ้มร่บกวนเวลาชอ้ปป้ิงของทา่น  

 ทีพ่กั โรงแรมInter City  Hotelหรอื Benikea Hotel ระดบั 3 ดาวหรอื
เทยีบเทา่, เมอืงโซล 

 

วนัทีส่ ี ่ พระราชวงัถอ๊กซูกงุ- ถนนเรยีบกาํแพงหนิ -โซลทาวเวอร ์(ขึน้กระเชา้ชมววิ) - สวน
ลอยฟ้าSeoullo7017 - พลอยอะเมทสิ- ศนูยนํ์า้มนัสนเข็มแดง -ถนนฮงอกิ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

 นําทา่นสู ่พระราชวงัถอ๊กซูกงุเป็นหนึง่ในหา้พระราชวังทีสํ่าคัญทีส่ดุของราชวงศ์

โชซ็อนและเกาหลีเดมิพระราชวังแห่งนี้เป็นที่ประทับขององคช์ายวอลซานพระ
เชษฐาในพระเจา้ซองจงหรอืองคช์ายชาซานระหวา่งสงครามเจ็ดปีทีน่ี่ไดก้ลายเป็น
พระราชวังหลวงนําท่านสู่ ถนนเรยีบกําแพงหนิกําแพงหนิที่ข ึน้ชือ่เรื่องความ
สวยงามและโรแมนตกิสายหนึง่ในเกาหลถีนนสายนี้มชีือ่วา่ถ็อกซกูงุโดดัม-กลิหรอื
ชองดง-กิลชองดง-กิลเป็นถนนระยะทางประมาณ 1 กม. ที่เชื่อมระหว่าง
พระราชวังถ๊อกซกูับพระราชวังเคยีงฮุยสองขา้งทางจะเรียงรายไปดว้ยตน้กงิโกะ 
(แปะก๊วย) ทีป่ลูกไวเ้ลยีบไปกับความโคง้ของเสน้ถนนขนานกับแนวกําแพงหนิสี

น้ําตาลเทาสวยงามทําใหถ้นนเสน้นี้มีเสน่ห์และเอกลักษณ์ในตัวอย่างลน้เหลือ
จากนัน้นําท่านขึน้กระเชา้ชมววิโซลทาวเวอร ์1 ใน 18 หอคอยเมอืงทีส่งูทีส่ดุใน
โลกมคีวามสงูถงึ 480 เมตรเหนือระดับน้ําทะเลทา่นสามารถชมทัศนียภาพของกรงุ
โซลจากยอดโซลทาวเวอรไ์ดร้อบทศิ 360 องศาโดยสามารถมองไดถ้งึเขาพูกกัซนั
และถา้หันไปยังทศิตรงขา้มก็จะเห็นไกลไปถงึแม่น้ําฮันกัง***หมายเหตุ บรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงหรอืปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม หากเกดิเหตสุุ
วสิยัทีทํ่าใหไ้มส่ามารถขึน้กระเชา้ได*้** 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบรกิารทา่นดว้ย เมนู“ซมัเกทงั”เป็น
อาหารวังในสมัยกอ่นปัจจบุันเป็นอาหารเลือ่งชือ่ของเมอืงหลวงเชือ่กนัวา่บํารงุและ
เสรมิสขุภาพเสริฟ์ทา่นละ 1 ตัวในหมอ้ดนิรอ้นภายในตัวไกจ่ะมขีา้วเหนียวรากโสม
พทุราแดงเกาลัดเสริฟ์พรอ้มเครือ่งเคยีงเสน้ขนมจนีเหลา้โสมพรกิไทยดําและเกลอื 

ไกตุ่น๋โสม
เกาหล ี

 นําทา่นสู ่สวนลอยฟ้าSeoullo7017สะพานลอยฟ้าแลนดม์ารก์แหง่ใหมก่รงุโซล
ถอืเป็นอกีหนึง่สถานทีเ่ทีย่วใหมข่องเกาหลใีตท้ีเ่กดิจากการปรับปรุงทัศนียภาพรือ้
สะพานบางจุดแลว้ปรับใหเ้ป็นถนนลอยฟ้าแถวบริเวณสถานีรถไฟโซล (Seoul 
Station) ใหก้ลายเป็นสถานทีพั่กผอ่นสําหรับประชาชนและนักทอ่งเทีย่วซึง่สะพาน
นี้จะเป็นพืน้ทีส่เีขยีว (Seoul’s Botanical Skyline Park) ทีเ่ต็มไปดว้ยตน้ไมแ่ละ
ดอกไมก้วา่ 200 สายพันธุท์ุกคนสามารถมาพักผ่อนหยอ่นใจรวมถงึจะเป็นอกีหนึง่
สถานทีท่ีเ่ป็นศนูยก์ลางในการทํากจิกรรมและจัดเทศกาลนทิรรศการต่างๆอกีทัง้มี
ใหบ้รกิารWifiดว้ยมาตอนเชา้ก็จะไดอ้ารมณ์นงึหรอืจะมาชว่งตอนดกึบนสะพานก็จะ
เปิดไฟทําใหไ้ดฟี้ลอกีอยา่งเรยีกไดว้า่มาเทีย่วไดท้กุเวลาเลยซึง่เปิดตัว อยา่งเป็น
ทางการในวันที ่20 พฤษภาคม 2017  พรอ้มการแสดงแสงสตีระการตา  (เวลาเปิด
ประมาณ 19.00-22.00 น.)ทีม่าขอชือ่Seoullo 7017ก็คอืSeoul (โซล) ก็คอืชือ่
เมอืงอยูแ่ลว้ /lo (โล) หมายถงึการเดนิเลข70หมายถงึปีทีเ่ร ิม่กอ่สรา้งสะพานแหง่
นี้ก็คอืปี1970เลข17หมายถงึปีทีแ่ลว้เสร็จก็คอื2017โดยเสน้ทางทีเ่ปิดนัน้จะเชือ่ม
17 เสน้ทางรอบกรุงโซลตัง้แตส่ถานีHoehyeonตรงตลาดดงแดมนุไปยังภเูขานัม
ซานและSeoul Station Square ทีส่ถานีรถไฟโซลและบางเสน้ทางจะมคีวามสงู
จากพืน้ถงึ17 เมตรทําใหเ้ห็นววิของหอคอยN Seoul Tower และววิรอบๆไดอ้ยา่ง
สวยงามนําท่านสูโ่รงงานพลอยอเมทสิหรอืพลอยสมี่วงทีม่ชี ือ่เสยีงของประเทศ
เกาหลซีึง่ชาวโสมเชือ่วา่ถา้ไดม้พีลอยชนดินี้ตดิตัวไวจ้ะทําใหม้โีชคลาภและสิง่ดีๆ
เกดิขึน้กบัชวีตินําทา่นชม ศนูยส์มนุไพรสนเข็มแดง ซึง่ผลติจากใบสนเข็มแดงใน
ประเทศเกาหลซีึง่จะใชต้น้สนเข็มแดงจากยอดเขาทีป่ระเทศ เกาหลเีหนือมาผลติ
โดยใชเ้ทคโนโลยพีรอ้มกับการวจัิยทีป่ระเทศเกาหลใีตอ้อกมา เป็น น้ํามันสนเข็ม
แดง ภมูปิระเทศ ของประเทศเกาหลเีป็นภเูขาประมาณ 70 เปอรเ์ซ็นต ์โดยกวา่จะ
มาเป็นน้ํามันสนเข็มแดงได ้1 แคปซลู ตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กโิลกรัม 
มาสกดัเอาน้ํามันมาผลติและวจัิยออกมาเป็นน้ํามันสนนี้จากนําทา่นชอ้ปป้ิง ถนนฮง
แด ย่านวัยรุ่นชือ่ดังทีอ่ยู่หนา้มหาวทิยาลัยอแีดสนิคา้ทีม่จีะเป็นเสือ้ผา้แบบวัยรุ่น
ทันสมัยในราคาทีย่อ่มเยาว ์  
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เย็น 
 

บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารบรกิารทา่นดว้ย เมนู“บฟุเฟ่ตบ์าบคีวิสไตล์
เกาหล ี

บฟุเฟ่ตบ์าบคีวิ 
สไตลเ์กาหล ี

 ทีพ่กั โรงแรมBenikeaIncheonHotel ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่, เมอืง
อนิชอน 

 

วนัทีห่า้ ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต -อนิชอน - กรงุเทพฯ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัคาร  

 นําท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน เพื่อนําท่านเดนิทางกลับสู่ กรุงเทพฯ 
โดยระหวา่งทางนําทา่นชอ้ปป้ิงที ่ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต  ซึง่มสีนิคา้ตา่งๆ มากมายให ้
เลอืกซือ้หาเป็นของฝาก เชน่ กมิจ ิบะหมีก่ ึง่สําเร็จรปู สาหรา่ย ขนมขบเคีย้ว ลกูอม 
ผลไมต้ามฤดกูาลและของทีร่ะลกึตา่งๆ 

 

11.15 น.  นําท่านเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯโดยสายการบนิ ไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(Thai 
Air Asia X) เทีย่วบนิที ่ XJ701 

 

14.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง 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 

พกักบั

ผูใ้หญ ่1 

ทา่น 

เด็กอายตุํา่

กวา่ 12 ปี 

พกักบั

ผูใ้หญ ่2 

ทา่น มเีตยีง

เสรมิ 

เด็กอายตุํา่

กวา่ 12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น ไมม่ ี

เตยีงเสรมิ 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

วนัที:่ตลุาคม 60 
04-08 ต.ค. 60 

16,900.- 16,900.- 16,900.- 16,900.- 5,900 

วนัที:่ตลุาคม 60 

15-19/23-27/30ต.ค.-03พ.ย.60 
17,900.- 17,900.- 17,900.- 17,900.- 5,900 

วนัที:่ตลุาคม 60 

10-14/17-21/25-29/27-31ต.ค.60 
18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 5,900 

วนัที:่ตลุาคม 60 

12-16 ต.ค.60 (วนัคลา้ยวนัเสด็จสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั (ร.9) 

21-25 ต.ค.60 (วนัหยดุปิยะมหาราช) 

19,900.- 19,900.- 19,900.- 19,900.- 5,900 
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วนัที:่ตลุาคม 60 

19-23 ต.ค.60(วนัหยดุปิยะมหาราช) 
20,900.- 20,900.- 20,900.- 20,900.- 5,900 

วนัที:่พฤศจกิายน 60 

01-05/03-07/08-12/10-14พ.ย.60 

15-19/17-21/22-26/24-28พ.ย.60 

29 พ.ย.-03 ธ.ค.60 

16,900.- 16,900.- 16,900.- 16,900.- 5,900 

 

ราคาจอยแลนด ์ไมร่วมราคาต ัว๋เครือ่งบนิ 7,900  บาท/ทา่น 

 

** ลกูคา้ที ่

บนิกบัสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซม์เีง ือ่นไขเพิม่ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง ** 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซใ์ชร้ะบบการจองทีน่ั่งเป็นแบบสุม่ทีน่ั่งวา่ง อาจจะทําใหค้รอบครัวทีม่าดว้ยกนัไมไ่ดน่ั้ง

ตดิกนั หากลกูคา้เทา่ไดป้ระสงคจ์ะจองทีน่ั่งตดิกนัจะมรีายละเอยีดการคา่ใชจ้า่ยในการซือ้ทีน่ั่งเพิม่…ดังนี ้
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*หมายเหต.ุ..สําหรบัผูโ้ดยสารทีต่อ้งการน ัง่ในโซน Quiet Zone และ บรเิวณทางออกฉุกเฉนิจะตอ้งมี

คณุสมบตัติามเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้

- ผูโ้ดยสารจะตอ้งมอีาย ุ10 ปีขึน้ไป สําหรบัทีน่ ัง่ Quiet Zone 

- ผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางรว่มกบัผูโ้ดยสารทีม่อีายตุํา่กวา่ 10 ปี (เด็กหรอืทารก) 

- มคีวามพรอ้มทางดา้นรา่งกายและจติใจเพือ่ทีจ่ะชว่ยเหลอืลกูเรอืในกรณีฉุกเฉนิ 

- สามารถเขา้ใจคาํแนะนําในกรณีฉุกเฉนิฉบบัพมิพ/์คาํพดูได ้

- อาย ุ15 ปีข ึน้ไป สําหรบัทีน่ ัง่บรเิวณทางออกฉุกเฉนิ 

- ไมใ่ชผู่ท้ ีก่าํลงัต ัง้ครรภ ์
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- ไมไ่ดซ้ือ้ทีน่ ัง่เสรมิ 

สําหรบัเหตผุลดา้นความปลอดภยั ทางสายการบนิขอสงวนสทิธิใ์นการกาํหนดทีน่ ัง่ใหมบ่นเครือ่ง หากผูโ้ดยสารไม่

มคีณุสมบตัติามเกณฑท์ีก่ลา่วไวข้า้ง 

2. ทางแอรเ์อเชยีมนํีา้หนกักระเป๋าใหท้า่นละ 20 กก. ตอ่ 1 เทีย่วการเดนิทาง ทา่นใดประสงคจ์ะซือ้นํา้หนกัเพิม่

กรณุาแจง้เจา้หนา้ที ่ณ วนัจองทวัร.์..อตัราคา่สมัภาระตามรายละเอยีดดา้นลา่ง.. 

3.  สว่นลกูคา้ทีจ่ะซือ้อปุกรณ์ทีเ่ก ีย่วกบัการกฬีา อาทเิชน่ ไมก้อลฟ์ ตอ้งซือ้คา่สมัภาระเป็นคา่อปุกรณ์กฬีา

เพิม่เตมิแยกจากคา่สมัภาระ ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง  

นํา้หนกัขาไป /กลบั 20 KG 25 KG 30 KG 40 KG 

ราคา [จา่ยเพิม่] บาท - 350.- 550.- 1,490.- 

คา่อปุกรณก์ฬีา 900.- 1,150.- 1,250.- 1,550.- 

** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัซือ้นํา้หนกัเพิม่หลงัจากทําการจองแลว้ ถา้ลกูคา้มนํีา้หนกัเกนิกําหนดตอ้งจา่ยคา่

สมัภาระเพิม่หนา้เคานเ์ตอรต์ามอตัราทีส่ายการบนิกําหนดคอื... 

- ออกเดนิทางจาก สนามบนิดอนเมอืง นํา้หนกัเกนิกวา่กาํหนด คดิกโิลละ 500 บาท / ทา่น / เทีย่ว 

- ออกเดนิทางจาก สนามบนิอนิชอน นํา้หนกัเกนิกวา่กาํหนด คดิกโิลละ 18,000 วอน / ทา่น / เทีย่ว 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่บตัรโดยสารชัน้ทัศนาจรไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) รวมภาษี สนามบนิและภาษีน้ํามันไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

2. คา่ทีพั่ก 3 คนื หอ้งละ 2 - 3 ทา่น 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

4. หัวหนา้ทัวรห์รอืมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ผูช้าํนาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง 

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

6. ราคารวมภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

7. สมัภาระน้ําหนักไมเ่กนิทา่นละ 20 กก.  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้ 

3. คา่น้ําหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิกําหนด 20 กโิลกรัม 

4. วซีา่เขา้ประเทศเกาหล ี ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว หรอื ประเทศทีท่ีต่อ้งทําวซีา่เขา้ประเสา

ธารณรัฐเกาหลใีต ้ คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่ทา่นละ 1,400 บาท สําหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งทํา

เรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

5. คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถประมาณ 30,000 วอน ตอ่ทา่นตอ่ทรปิ 

การเดนิทางจากประเทศไทยเขา้สูป่ระเทศเกาหลแีละพธิกีารเขา้เมอืง  

เอกสารทีค่วรเตรยีมกอ่นการเดนิทาง เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลจีะพจิารณาใหเ้ฉพาะ

นักทอ่งเทีย่วทีม่าทอ่งเทีย่วโดยสจุรติเทา่นัน้ทีผ่า่นเขา้เมอืงได ้และพจิารณาจาก  

1. หลักฐานการทํางานประจําของนักทอ่งเทีย่ว ซึง่สมควรทีนํ่าตดิตัวไปแสดงดว้ย เชน่ บตัรพนักงาน นามบตัร 

จดหมายการทํางานภาษาองักฤษ (กรณีเดนิทางคนเดยีว) จดหมายรับรองออกโดยบรษัิทผูจั้ดคณะ  

2. หลักฐานการเงนิ ในระหวา่งการทอ่งเทีย่วประเทศเกาหลสีมควรทีจ่ะนําเงนิสดตดิตัวไปดว้ยประมาณ  300

เหรยีญสหรัฐ หรอืประมาณ 300,000 วอน สําหรับการเดนิทาง 2   วัน (หากไมม่บีตัรเครดติคารด์) หากมบีตัร

เครดติตา่งประเทศ เชน่ Visa Card, American Express, Dinners Club หรอื Master Card ตอ้งนําตดิตัวไปดว้ย

หรอืหลักฐานการเงนิอืน่ใดทีจ่ะแสดงใหเ้จา้หนา้ทีท่ราบวา่ทา่นคอืนักทอ่งเทีย่ว 

3. ใบรับรองสถานศกึษาหากทา่นยังอยูใ่นระหวา่งการศกึษาหรอืบตัรนักศกึษาและควรเดนิทางกบัผูป้กครอง เชน่ 

บดิา มารดา ป้า นา้ อา ทีม่นีามสกลุเดยีวกนั 

4.  หากเป็นพาสปอรต์ใหม ่ควรนําพาสปอรต์เกา่เย็บเลม่คูก่บัพาสปอรต์ใหมห่รอืนําตดิตัวไปดว้ย   

5.  การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนักทอ่งเทีย่ว ไมค่วรสวมใสร่องเทา้แตะ 
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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 แตท่ัง้นีท้า่น

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.  รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ 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
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จากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตทั่ง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดย

ขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที ่

 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 

 

 

 

 


