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ขึน้ตกึชมวิว Lotte world Tower(Seoul Sky) ตกึระฟ้าทีส่งูทีส่ดุในกรุงโซล  

พเิศษ...บุฟเฟตอ์นิเตอร ์ระดบั Hi class ดว้ยอาหารหลากหลายเมนู 

 ลอ่งเรอืชมวิวแมน่ า้ฮนั ...ยามค ่าคนื....เพลดิเพลนิกบัทศันยีภาพรอบๆ  แมน่ า้ฮนั  

ชม อุทยานแหง่ชาตโิซรคัซานหรอื อกีชื่อเรยีกหนึง่ว่าสวิสเซอรแ์ลนดข์องเกาหล ี

ชมความงดงาม หมูบ่า้นโบราณบุกชนฮนัอก หมู่บา้นดัง้เดมิของเกาหลทีีม่ีประวัตยิาวนาน 

           ชมความงดงาม พระราชวงัชางดอ๊กกุง 1 ใน 5 ของพระราชวังส าคัญ 

                            สดุคุม้...พักโรงแรมระดับ 4 ดาวเมืองโซล 

**ราคานีช้วัร ์รวม ภาษสีนามบนิไทย-เกาหลแีละค่าธรรมเนยีมเชือ้เพลงิแลว้** 

** ราคานีไ้ม่แจกกระเป๋า ไม่รวมทปิไกด ์และทปิคนขบัรถ ** 

ก าหนดวนัเดนิทาง: ตุลาคม : 11-15/25-29/26-30/27-31 ต.ค.60 28,900.- 
ก าหนดวนัเดนิทาง: ตุลาคม : 12-16 /13-17 ต.ค.60 (วันหยุดคลา้ยวันสวรรคต 

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ร.9) 
30,900.- 

ก าหนดวนัเดนิทาง: ตุลาคม : 19-23 ต.ค.60 (วันหยุดปิยะมหาราช) 32,900.- 
ก าหนดวนัเดนิทาง: ตุลาคม : 18-22 ต.ค.60 (วันหยุดปิยะมหาราช) 34,900.- 

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

 

 
โดยสายการบนิไทย  
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ก าหนดวนัเดนิทาง: พฤศจกิายน :01-05/29พ.ย.-03ธ.ค./30พ.ย.- 04ธ.ค.60 27,900.- 
 
 
 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เท ีย่ง ค ่า โรงแรมท ีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ - สนามบนิอนิชอน  

2 อนิชอน - เกาะนาม ิ- อุทยานแห่งชาตโิซรัคซาน - วันชนิฮันซา   X O O 

 ทีพั่ก Daemyung 

Delpino Resort,Kumho 
Seorak Resort หรอื
เทยีบเท่า 

3 
สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์– บุฟเฟตอ์นิเตอรร์ะดับ Hi class – ล่อง

เรือ่ชมววิแม่น ้าฮัน – สะพานบันโพ 
O O 

   
บุฟเฟต์

อนิเตอร์ 
ระดับ Hi 

class 

 ทีพั่ก Bestwestern 

Seoul Garden Hotel 
ระดับ 4 ดาว หรอื
เทยีบเท่า 

4 

พระราชวังชางด๊อกคุง -หมู่บา้นบุกชอนฮันนก - ศูนย์โสม - ศูนย์

สมุนไพรเกาหล ี-โซลทาวเวอร ์- Cosmetic Shop-Duty Free - 

ตลาดเมยีงดง 

O O O 

 ทีพั่ก Bestwestern 

Seoul Garden Hotel 
ระดับ 4 ดาว หรอื
เทยีบเท่า 

5 
น ้ามันสนเข็มแดง-พลอยอเมทสิ -Lotte World Tower (Seoul 

Sky รวมค่าขึน้ลฟิท)์ - ถนนฮงอกิ - ซุปเปอรม์าเก๊ต -อนิชอน 
O O X  

 

วนัแรก กรุงเทพฯ - สนามบนิอนิชอน 
20.00 น. คณะมาพรอ้มกันทีท่่าอากาศยานสุวรรณภูม ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู 2 เคานเ์ตอร ์C 

(เช็คอนิกรุ๊ปของสายการบนิไทย) โดยมเีจา้หนา้ท ีข่องบรษัิท และหัวหนา้ทัวร ์พรอ้มอ านวย
ความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้ับทุกท่าน 

 

23.10 น. น าท่านเหริฟ้าสู่ สาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดย สายการบนิไทย เท ีย่วบนิที ่TG658 หรอื 
เท ีย่วบนิที ่TG656 23.30-06.55 น.  

 

วนัที่สอง         อนิชอน - เกาะนาม ิ- อุทยานแหง่ชาตโิซรคัซาน - วนัชินฮนัซา   

06.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิินชอน สาธารณรฐัเกาหลี เวลาทอ้งถ ิน่เร็วกว่า
ประเทศไทย 2 ช่ัวโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลา
ทอ้งถ ิน่) น าท่านผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรแลว้   

 

 
 
 
 

น าท่านชม เกาะนาม ิ(NAMISEOM ISLAND) ชมทวิทัศนซ์ึง่เคยใชเ้ป็นสถานทีถ่่ายท าละคร
ทวี ี“WINTER LOVE SONG” อันโด่งดังไปทั่วทัง้เกาหลแีละเอเชยี เกาะนามนิีม้รูีปร่างคลา้ย
ใบไม ้ท ีล่อยอยู่ทางตอนเหนอืของแม่น ้าฮัน ท่านสามารถชมบรรยากาศรอบเกาะ เช่น การ
เดนิเล่นเท ีย่วชมสวนเกาหล ีคาราวะสุสานนายพลนาม ิเดนิผ่านกลางแมกไมแ้ห่งสวนสนทีสู่ง
เสยีดฟ้า ผ่านดงตน้สน ดอกสน ตน้เกาลัด เลอืกน่ังทีม่า้น่ังรมิฝ่ังเพื่อชมบรรยากาศโรแมนตคิ
ใตเ้งาไม ้พรอ้มมเีวลาใหท้่านไดเ้ก็บโลเคช่ันประทับใจ ใหท้่านไดอ้สิระเลอืกชมฟารม์เลีย้ง
นกกระจอกเทศซึง่ตัง้อยู่บนเกาะ หรอื จะเลอืกขีจั่กรยานชมววิเหมอืนฉากในละครตาม
อัธยาศัยจนไดเ้วลาสมควรอ าลาเกาะนาม ิ

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมนู “ทคัคาลบี”้ ไก่บาบคีวิผัด

ซอสเกาหล ีเป็นอาหารเลือ่งชือ่ของเมอืงชุนชอน โดยน าไก่บาบคีวิ ตอ้ก (ขา้วเหนยีวป้ัน
เกาหล)ี มันหวาน ผักต่างๆ ลงผัดกับซอสพรกิเกาหลใีนกระทะแบน วธิกีารทานแบบเมีย่งค า
ไทย โดยห่อกับผักกาดแกว้เมือ่ทานไประยะหนึง่จะน าขา้วสวย และสาหร่ายแหง้มาผัดรวมกับ

ไกบ่าบคีวิ
ผดัซอส
เกาหลี 
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ทักคาลบ ีเพื่อใหเ้กดิอาหารชนดิใหม่ คอื ทักคาลบบีกคมึ หรอืขา้วผัดพรกิไก่ท ีท่ัง้หอมน่า
รับประทาน เสริฟ์พรอ้มเครือ่งเคยีง 

บา่ย น าท่านสู่ อุทยานแหง่ชาตโิซรคัซาน ระหว่างทางท่านจะไดช้มววิ อันงดงามทีม่เีอกลักษณ์
เฉพาะตัวหรอื อกีชือ่เรยีกหนึง่ว่าสวสิเซอรแ์ลนดข์องเกาหล ีซึง่จะผ่านเสน้ทางธรรมชาตทิ ี่
สวยงาม ลัดเลาะผ่านไปตามหนา้ผา หุบเขาและล าธาร น าท่านน่ังกระเชา้ไฟฟ้า Cable Car 
(ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ ในกรณีท ีส่ภาพอากาศไม่เหมาะแก่การเขา้ชม ขึน้อยู่กับค าส่ัง
ของเจา้หนา้ทีอุ่ทยาน) ขึน้สู่จุดชมววิของอุทยานแห่งชาตโิซรัคซาน ซึง่จะสามารถมองเห็นววิ
ทวิทัศนบ์นยอดเขาดุจด่ังภาพวาดเกนิ บรรยาย  จากนัน้น าทุกท่านนมัสการพระพุทธรูป
สัมฤทธิป์างสมาธขินาดใหญ่ ณ วดัชนิฮนัซา  เพื่อความเป็นสริมิงคลแก่ตัวท่านเองและ
ครอบครัว 

 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  บรกิารทา่นดว้ย “ชาบูชาบู” อาหารพื้นเมอืงของ

คาบสมุทรเกาหล ีลักษณะคลา้ยสุกีห้มอ้ไฟของญีปุ่่น โดยน าเครือ่งเคยีงต่าง ๆ เช่นผักหลาก
ชนดิ เห็ดตามฤดู โอเดง้ เบคอนหมูท ีจั่ดเตรยีมไว ้มาจัดเรยีงใหส้วยงามในหมอ้ เวลาทาน 
เตมิน ้าซุปชาบูปรุงรสแลว้ตม้ใหเ้ดอืด แลว้จงึน าอุดง้สดลงตม้ สามารถรับประทานเป็นอุดง้
รอ้นและทานพรอ้มขา้วสวยรอ้น น ้าจิม้ซอี ิว้เกาหล ีและเครือ่งเคยีงนานาชนดิ 

สุกีห้มอ้ไฟ 

 ทีพ่กั  Daemyung Delpino Resort,Kumho Seorak Resort หรอืเทยีบเทา่ 

 
หอ้งพักในค ่าคนืนี ้อาจจะบรกิารเป็นแบบ Ondol (อน คอื ความอบอุ่น ดล คอื กอ้นหนิ) หรอื 
หอ้งนอนแบบนอนบนพื้นสไตลเ์กาหล ีอนดล จะท าใหพ้ื้นหอ้งอุ่น ประดษิฐข์ึน้โดยชาวเกาหลี
โบราณ ระบบดัง้เดมิท างาน ดว้ยหนิขนาดใหญ่ใตพ้ื้นท ีอ่ยู่อาศัย ควันจากไฟจะอยู่นอกทีพั่ก
และถูกขับให ้เคลือ่นไปใตห้นิออกอกีช่องหนึง่ ระบบนียั้งใชก้ันอยู่แมแ้ต่ในบา้นสมัยใหม่หรอื
ในอพารท์เมน้ทท์ ีต่ม้น ้าดว้ย แก๊สหรอืเตาไฟฟ้าซึง่จะไหลเวยีนเป็นวงกลมผ่านท่อฝังไวใ้ตพ้ืน้
ซเีมนต ์ท่านจะไดรั้บความอุ่นจากพื้น นอนหลับพักผ่อนไดอ้ย่างสบายตลอดคนื 
 
 

 

วนัที่สาม สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์– บุฟเฟตอ์นิเตอรร์ะดบั Hi class -ลอ่งเรอืชมวิวแมน่ า้ฮนั -ชมน า้พุ
เตน้ร าสะพานบนัโพ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

 น าท่านเดนิทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์(ใชร้ะยะเวลาประมาณ 3-3.30 ช่ัวโมง)  
กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “คาลบี”้หมูย่างเกาหล ีเป็น

อาหารพื้นเมอืงเกาหลที ีเ่ลือ่งชือ่และรูจั้กกันดทีั่วโลก มรีสชาตอิอกหวาน นุ่มและกลมกล่อม 
น าหมูสเต็กส่วนทีต่ดิกับกระดูก(เชือ่ว่าเป็นส่วนทีอ่ร่อยทีสุ่ด) ย่างบนเตาถ่านแบบดัง้เดมิและ
ตัดเป็นชิน้พอค า ห่อทานแบบเมีย่งค าไทย โดยใส่น ้าจิม้เตา้เจยีวและเครือ่งเคยีงทีช่อบหรอื
ขา้วสวยรอ้นตามทีช่อบ บรกิารเครือ่งเคยีงต่างๆ 

หมูยา่ง
เกาหลี 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ซึง่ถูกขนานนามว่าดสินยี์แลนดเ์กาหล ีเป็นสวน
สนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศ โดยมบีรษัิทซัมซุงเป็นเจา้ของ ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบ
เขา ใหท้่านไดอ้สิระเท ีย่วชมท่องไปกับโลกของสัตวป่์าซาฟาร ีชมไลเกอรแ์ฝดคู่แรกของโลก 
ทีน่ ีท่่านจะพบเจา้ป่าสงิโต และเสอืสามารถอยู่ดว้ยกันไดอ้ย่างเป็นสุข ชมความน่ารักของหมที ี่
สามารถสือ่สารกับคนขับรถไดเ้ป็นอย่างด ีหรอืเขา้สู่ดนิแดนแห่งเทพนยิาย สวนสีฤ่ดู ซึง่จะ
ปลูกดอกไมเ้ปลีย่นไปตามฤดูกาล อกีทัง้ยังสามารถสนุกกับเครือ่งเล่นนานาชนดิ อาทเิช่น 
สเปซทัวร ์รถไฟเหาะและหนอนสะบัด ชมสวนดอกไมซ้ึง่ก าลังบานสะพร่ังอวดสสัีนเต็มสวน 
(ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับสภาพอากาศ เดอืนมนีาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทวิลปิ, เดอืนพฤษภาคม - 
เดอืนมถิุนายน เป็นดอกกุหลาบ, เดอืนสงิหาคม - เดอืนกันยายน เป็นสวนดอกลลิลี,่ เดอืน
ตุลาคม - เดอืนพฤศจกิายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชมกจิกรรมและการแสดงต่างๆ ทีจั่ด
ตามตารางประจ าวันดว้ยบัตรเขา้ชมแบบ ONE DAY TICKET เล่นไดทุ้กเครือ่งเล่นไม่จ ากัด
รอบ เลอืกชมและเลอืกซือ้ชอ้บป้ิงในรา้นคา้ของทีร่ะลกึต่างๆอย่างมากมาย 
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ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคารบรกิารทา่นดว้ย“บุฟเฟตอ์ินเตอร”์ 

 @Chavit Cuisine  มทีัง้อาหารเกาหล ียุโรป อาหารญีปุ่่น  จนี อนิเดยี 

 หลากหลายเมนู หลายสัญชาต ิอกีทัง้ยังมเีมนู ซฟู๊ีดย่างและของหวานให ้

ท่านไดล้ิม้ชมิรสกันมากมาย และท่านจะไดเ้ห็นถงึวธิขัีน้ตอนในการท าพรอ้มทัง้  
ชมทัศนยีภาพของบรรยากาศรมิแม่น ้าฮัน 

   บุฟเฟต์
อินเตอร ์

ระดบั Hi 

class  

 น าท่าน ลอ่งเรอืชมวิวแมน่ า้ฮนั แม่น ้าฮันกัง ซึง่ไหลผ่านใจกลางกรุงโซลระหว่างทีน่ั่งเรือ

คุณจะไดม้องเห็นหมู่เกาะเล็กๆ,สวนสาธารณะโจลดูซาน(JeoldusanPark),สแควร6์3, นัม

ซานทาวเวอร์(Namsan Tower),ศูนย์ ก ีฬาจามซิล(Jamsil’s Sports Complex) และจุด

ท่องเท ี่ยวที่ม ีชื่อเสียงอื่นๆ  น าท่านชมชมน ้าพุ เต้นร าสะพานบนัโพ  หรอืที่เรียกกัน

ว่า สะพานสายรุง้ น ้าพุท ี่จัดแสดงที่นีจ่ะเป็นน ้าพุท ี่เตน้ร าไปประสานไปกับเสียงเพลงที่

ไพเราะสะพานพันโพ (อ่านแบบเกาหล)ี หรอืท ีค่นไทยอ่านว่าบันโพแห่งนีเ้ป็นหนึง่ในสะพาน

ขา้มแม่น ้าฮันแม่น ้าท ีเ่ป็นศูนย์กลางของโซลน่ันเองและยังถูกบันทึกในกนิเนสบุ๊กเมือ่วันที่7 

พฤศจกิายน2008 ดว้ยว่าเป็นสะพานน ้าพุท ีย่าวทีสุ่ดในโลกคือ7.2 กโิลเมตรเริม่เปิดแสดง

ครัง้แรกในเดอืนมิถุนายนปี2007และท าการเปิดแสดงเรือ่ยมาจนถงึปัจจุบันโดยแสดงทุกวัน

ไม่มวัีนหยุดจะมงีดการแสดงก็แค่ช่วงฤดูหนาวเท่านัน้  

รอบการแสดงน ้าพุท ีส่ะพานพันโพ (แสดงรอบละ15นาท)ี  

- เมษายน-มถิุนายน, กันยายน-ตุลาคม 

วันจันทร-์ศุกรม์รีอบ12:00, 20:00, 21:00 

วันเสาร-์อาทติย์และวันหยุดมรีอบ12:00, 17:00, 20:00, 20:30, 21:00 

- กรกฎาคม-สงิหาคม 

วันจันทร-์ศุกรม์รีอบ12:00, 20:00, 20:30, 21:00 

วันเสาร-์อาทติย์และวันหยุดมรีอบ12:00, 17:00, 19:30, 20:00, 20:30, 

21:00, 21:30 

 

 ทีพ่กั   Bestwestern Seoul Garden Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่,โซล  

วนัที่สี ่ พระราชวงัชางดอ๊กคุง -หมูบ่า้นบุกชอนฮนันก - ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรเกาหล ี-โซลทาว

เวอร ์- Cosmetic Shop-Duty Free - ตลาดเมยีงดง  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
 น าท่านชม พระราชวงัชางด๊อกกุง  เป็นพระราชวังล าดับทีส่องทึถู่กสรา้งต่อจากพระราชวัง

เคยีงบกกุง ในปี ค.ศ. 1405 และมคีวามส าคัญในการเป็นทีพ่ านักของพระมหากษัตรยิ์หลาย
พระองคใ์นสมัยราชวงศโ์ชซอน (Joseon)  และยังเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวังส าคัญทียั่งคง
รักษาไว ้น าท่านสู่ หมูบ่า้นบุกชอนฮนัอก หมู่บา้นดัง้เดมิของเกาหลที ีม่ปีระวัตยิาวนานที่
เรยีกว่า ฮันอก หมู่บา้นประกอบดว้ยตรอกซอกซอยอันเป็นทีตั่ง้ของบา้นแบบดัง้เดมิกว่ารอ้ย
หลัง และเป็นทีเ่ก็บรักษาสภาพแวดลอ้มของเมอืงไว ้เพื่อเป็นการบอกเล่าประวัตศิาสตร ์และ
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมตัง้แต่สมัยราชวงศโ์ชซอนทีม่อีายุกว่า 600 ปีสถานทีท่่องเท ีย่ว
โดยรอบของหมู่บา้นไดแ้ก่ Bukchon Traditional Culture Center, Seoul Museum of 
Chicken Art, บรรดารา้นคา้มากมายได ้รา้นอาหาร, รา้นชา เป็นตน้ เพื่อเป็นการเรยีนรูแ้ละดืม่
ด ่ากับวัฒนธรรมเกาหลแีบบดัง้เดมิไดเ้ป็นอย่างด ี  

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั บรกิารทา่นดว้ย “ซมัเกทงั”อาหารบ ารุงสุขภาพตน้ต ารับจากใน

วัง ทีเ่ราบรรจงคัดสรรไก่ท ีม่อีายุพอเหมาะกับการรับประทาน (อายุ 45 วัน)ท่านละ 1 ตัว ลา้ง
เครือ่งในออก และยัดไสด้ว้ยของบ ารุงอาท ิเม็ดพุทราแหง้, รากโสมเกาหล,ี เก๋ากี,้ 
รับประทานพรอ้มกับขา้วซีง่บรรจุอยู่ภายในตัวไก่ และเสรมิ รสชาตดิว้ยเสน้อุดง้ขาวบรสุิทธิ ์

ไกตุ๋่นโสม 
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(เพื่อเพิ่มรสชาตคิวรใส่เสน้อุดง้ลงไปในขณะทีน่ ้าซุปไก่ก าลังเดอืด) ปรุงรสดว้ย 
 น าท่านสู่ ศูนยโ์สม ซึง่รัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลติจากโสมทีม่อีายุ 6 ปี ซึง่ถอืว่าเป็นโสมที่

มคุีณภาพดที ีสุ่ด ชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คุีณภาพดที ีท่ ีสุ่ดและ
ราคาถูกกว่าไทยถงึ 2 เท่า เพื่อน าไปบ ารุงร่างกาย หรอืฝากญาตผูิใ้หญ่ทีท่่านรักและนับถอื 
ชม ศูนยย์าสมุนไพรเกาหล ีใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เลอืกชม สมุนไพรฮอตเกนามูของเกาหล ีท ี่
น ามาแปรรูปเป็นรูปแบบต่างๆ ทีม่สีรรพคุณรักษาโรค และบ ารุงร่างกาย  น าท่านชม โซลทาว
เวอร ์1 ใน 18 หอคอยเมอืงทีสู่งท ีสุ่ดในโลกมคีวามสูงถงึ 480 เมตร เหนอืระดับน ้าทะเล น า
ท่านสามารถชมทัศนยีภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอรไ์ดร้อบทศิ 360 องศาโดย
สามารถมองไดถ้งึเขาพูกักซัน และถา้หันไปยังทศิตรงขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถงึแม่น ้าฮันกัง 
จากนัน้ใหท้่านชมเลอืกซือ้ตุ๊กตาหมเีท็ดดีแ้บร ์ในแบบต่างๆ กลับไปเป็นของฝาก ไดท้ ี่
ดา้นล่างของโซลทาวเวอรไ์ดอ้กีดว้ย  จากนัน้น าท่านชม Cosmetic Shop ศูนย์รวม
เครือ่งส าอางคช์ือ่ดังของเกาหล ีมากมายหลายแบรนดดั์ง อาท ิเช่น W.S.Nature,Rojukiss, 
Missha เป็นตน้  จากนัน้น าท่าน ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีทีห่า้ง Duty Free   จากนัน้ใหท้่าน 
ชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย ณ ตลาดเมยีงดง แหล่งรวมวัยรุ่นย่านสยามสแควร ์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เป็นแหล่งรวมเครือ่งส าอางคช์ือ่ดัง อาท ิEtude, Skinfood, The FaceShop, Missha เป็นตน้ 

 

ค ่า บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  บรกิารทา่นดว้ย “จมิดกั”Andong Jimdak 

ไก่อบซอี ิว๋ด าวุน้เสน้เมนูพื้นเมอืงดัง้เดมิของเมอืงอันดงปัจจุบันไดรั้บความนยิม 

อย่างแพร่หลายและรสชาตขิองจมิดักก็เป็นทีถู่กปากถูกลิน้คนไทยเป็นอย่างยิ่ง. 

ไกพ่ะโล้ผดั
วุน้เส้น 

 ทีพ่กั   Bestwestern Seoul Garden Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่,โซล  
วนัที่หา้ น า้มนัสนเข็มแดง-พลอยอเมทิส - Lotte World Tower (Seoul Sky รวมคา่ขึน้ลฟิท์)  

ช้อปป้ิงถนนฮงอกิ - ซุปเปอรม์าเกต๊ -อนิชอน  
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

 น าท่านสู่  น า้มนัสนเข็มแดง เป็นการสกัดจากใบสนเข็มแดงบรสุิทธิ ์100% ซึง่สรรพคุณ
ของน ้ามันสนเข็มแดงนัน้มปีระโยชนอ์ย่างมากมาย ทัง้ช่วยละลายคลอเรสเตอรอล และไขมัน
ทีอุ่ดตันในเสน้เลอืด ลดระดับน ้าตาลในเลอืด ช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายในรูปแบบของ
เสยี เช่น เหงือ่ ปัสสาวะ อุจจาระ ช่วยลา้งสารพิษหรอืดที็อกซเ์ลอืดใหส้ะอาด เพิ่มการ
ไหลเวยีนของเลอืดไดส้ะดวกขึน้ ช่วยเพิ่มภูมติา้นทานใหก้บัร่างกาย บ ารุงผวิพรรณใหส้ดใส
จากภายใน และลดอัตราเสีย่งในการเกดิโรคมะเร็ง  จากนัน้น าท่านสู่ โรงงานพลอยอเมทสิ 
หรอื พลอยสมี่วง ท ีม่ชีือ่เสยีงของประเทศเกาหล ี ซึง่ชาวโสมเชือ่ว่าถา้ไดม้พีลอยชนดินีต้ดิ
ตัวไว ้จะท าใหม้โีชคลาภและสิง่ดีๆ เกดิขึน้กับชวีติ 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “บุฟเฟ่ทบ์ารบ์คีวิสไตล์

เกาหลี” บุฟเฟ่ทป้ิ์งย่างตน้ต ารับอาหารเลือ่งชือ่ของประเทศ ท่านสามารถเลอืกรับประทานได ้
ทัง้ เนือ้วัว, หมู, ไก่,ปลาหมกึ, และเครือ่งเคยีงหลากหลายชนดิ,น ้าซุป, เสน้อุดง้ พรอ้มดว้ย
ขา้วสวย แบบไม่อัน้ 

บุฟเฟ่ตบ์าบี

ควิ 

บา่ย น าท่านสู่ Lotte World Tower  (Seoul Sky รวมค่าขึน้ลฟิท)์  ตัง้อยู่ใจกลางกรุงโซล 
เขตชัมซลิ (Jamsil) น าท่านหอชมววิ Sky Seoul ของตกึ Lotte World Tower(ความสูงจาก
พื้นดนิ 555 เมตร)มาพรอ้มกับคอนเซปต ์“The Beauty and Pride of Korea"ไดรั้บการ
บันทกึในสถติโิลกกนิเนสส ์(Guinness World Records) จากนัน้ น าท่าน อิสระชอ้ปป้ิง
ถนนฮงอิก  เป็นย่านชอ้ปป้ิงบรเิวณดา้นหนา้ของมหาวทิยาลัยฮงอกิ(Hongik University) จงึ
เป็นศูนย์รวมเด็กวัยรุ่นและเด็กมหาวทิยาลัย เป็นอกีเสน้หนึง่ท ีม่บีรรยากาศโรแมนตกิ อกีทัง้
ยังมรีา้นกาแฟทีเ่ป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี ่รา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้แฟช่ัน คลับ ตลาดศลิปะ และ
รา้นอาหารทีน่่าสนใจในหมู่วัยรุ่นอายุ 20-30 ปีท ีน่ยิมมาเดนิเล่น ราคาของสนิคา้และ
รา้นอาหารต่างๆก็ยังไม่แพงอกีดว้ย ซึง่จะคกึคักเป็นพิเศษตัง้แต่ช่วงบ่ายเป็นตน้ไป เพราะ
รา้นคา้แต่ละรา้นจะทยอยเปิดใหบ้รกิาร ของทีข่ายกันเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสนิคา้แฟช่ัน เช่น 
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เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของกิ๊ฟชอ้ป เครือ่งเขยีน และทีเ่ยอะไม่แพก้ันกค็อืขนมต่างๆ 
 จากนัน้น าท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน เพื่อน าท่านเดนิทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย
ระหว่างทางน าท่านชอ้ปป้ิงที ่ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต  ซึง่มสีนิคา้ต่างๆ มากมายใหเ้ลอืกซือ้หาเป็น
ของฝาก เช่น กมิจ ิบะหมีก่ ึง่ส าเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคีย้ว ลูกอม ผลไมต้ามฤดูกาลและ
ของทีร่ะลกึต่างๆ 

21.20 น.  น าท่านเหริฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบนิไทย  เท ีย่วบนิที ่TG 657  
(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ) 

 

01.10 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ   
 

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายุกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 
ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รุงเทพฯ และทีป่ระเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอื

เขา้ประเทศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทิง้สิ้น 

 

หมายเหตุ **  บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธใินการเปลี่ยนแปลงเทีย่วบนิท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

ท ัง้นีข้ึน้อยูก่บัสายการบนิ บรษิทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการเพือ่ความเหมาะสมไมว่า่จะเกดิจาก

ความขดัขอ้งของ ยานพาหนะหรอืมเีหตุหนึง่เหตุใดจนท าใหไ้มส่ามารถด าเนนิการตามหมายก าหนดการได้

โปรแกรมการเดนิทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วบางรายการหรอื

ทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการ และจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทาง ใน

กรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย    อตัราคา่บรกิารนี ้ส าหรบัเดนิทางต ัง้แต ่30 ทา่น

ขึน้ไป ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 30 ทา่น 
 

** กรุณาส่งมอบหนงัสือเดนิทางใหบ้รษิทัฯ กอ่นวนัเดนิทาง เพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง ** 

ก าหนดการเดนิทาง 
 

ก าหนดการเดนิทาง 

ราคา 

ผูใ้หญ ่

(หอ้งละ2 

ทา่น) 

เด็กอายุต ่า

กวา่ 12  ปี พกั

กบัผูใ้หญ ่1 

ทา่น 

เด็กอายุต ่า

กวา่ 12 ปี พกั

กบัผูใ้หญ ่2 

ทา่น มเีตยีง

เสรมิ 

เด็กอายุต ่า

กวา่ 12 ปี 

พกักบั

ผูใ้หญ ่2 

ทา่น ไมม่ี

เตยีงเสรมิ 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

ก าหนดวนัเดนิทาง: ตุลาคม : 

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

ต.ค.60 

 

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

ก าหนดวนัเดนิทาง: ตุลาคม : 

12-16 /13-17 ต.ค.60 

(วันคลา้ยวันสวรรคต 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมิ

พลอดุลยเดช) 

30,900.- 30,900.- 29,900.- 28,900.-  7,900.- 
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ก าหนดวนัเดนิทาง: ตุลาคม : 
19-23 ต.ค.60  
(วันหยุดปิยะมหาราช) 

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

ก าหนดวนัเดนิทาง: ตุลาคม : 
18-22 ต.ค.60  
(วันหยุดปิยะมหาราช) 

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

ก าหนดวนัเดนิทาง: 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/ท่าน 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 ค่าบัตรโดยสารชัน้ทัศนาจรไป – กลับ (ต๋ัวกรุ๊ป) รวมภาษี สนามบนิและภาษีน ้ามันไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

 ค่าทีพั่ก 3 คนื หอ้งละ 2 - 3 ท่าน 

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 

 หัวหนา้ทัวรห์รอืมัคคุเทศกท์อ้งถ ิน่ผูช้ านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดนิทาง 

 ประกันอุบัตเิหตุวงเงนิท่านละ200,000 บาท  เสยีชวีติ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 สัมภาระน ้าหนักไม่เกนิท่านละ 30 กก.  

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตัว อาท ิค่าอาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ ค่าซักรดี ค่าโทรศัพท ์เป็นตน้ 

 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีท ีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด 30 กโิลกรัม 

 วซ่ีาเขา้ประเทศเกาหล ีในกรณีท ีผู่เ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว หรอื ประเทศทีท่ ีต่อ้งท าวซ่ีาเขา้ประเสา

การเดนิทางจากประเทศไทยเขา้สู่ประเทศเกาหลแีละพธิกีารเขา้เมอืง  

        เอกสารทีค่วรเตรยีมก่อนการเดนิทาง เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลจีะพิจารณาใหเ้ฉพาะ

นักท่องเท ีย่วท ีม่าท่องเท ีย่วโดยสุจรติเท่านัน้ท ีผ่่านเขา้เมอืงได ้และพิจารณาจาก  

1. หลักฐานการท างานประจ าของนักท่องเท ีย่ว ซึง่สมควรทีน่ าตดิตัวไปแสดงดว้ย เช่น บัตรพนักงาน นามบัตร 

จดหมายการท างานภาษาอังกฤษ (กรณีเดนิทางคนเดยีว) จดหมายรับรองออกโดยบรษัิทผูจั้ดคณะ  

2. หลักฐานการเงนิ ในระหว่างการท่องเท ีย่วประเทศเกาหลสีมควรทีจ่ะน าเงนิสดตดิตัวไปดว้ยประมาณ  300 เหรยีญ

สหรัฐ หรอืประมาณ 300,000 วอน ส าหรับการเดนิทาง 2   วัน (หากไม่มบัีตรเครดติคารด์) หากมบัีตรเครดติ

ต่างประเทศ เช่น Visa Card, American Express, Dinners Club หรอื Master Card ตอ้งน าตดิตัวไปดว้ยหรอื

หลักฐานการเงนิอืน่ใดทีจ่ะแสดงใหเ้จา้หนา้ทีท่ราบว่าท่านคอืนักทอ่งเท ีย่ว 

3. ใบรับรองสถานศกึษาหากท่านยังอยู่ในระหว่างการศกึษาหรอืบัตรนักศกึษาและควรเดนิทางกับผูป้กครอง เช่น 

บดิา มารดา ป้า นา้ อา ทีม่นีามสกุลเดยีวกัน 

4.  หากเป็นพาสปอรต์ใหม่ ควรน าพาสปอรต์เก่าเย็บเล่มคู่กับพาสปอรต์ใหม่หรอืน าตดิตัวไปดว้ย   

5.  การแต่งกายสุขภาพและแลดูเป็นนักท่องเท ีย่ว ไม่ควรสวมใส่รองเทา้แตะ 
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ธารณรัฐเกาหลใีต ้ค่าธรรมเนยีมการยื่นวซ่ีาท่านละ 1,400 บาท ส าหรับผูท้ ีถ่อืหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว จะตอ้งท า

เรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้ก่อนการส่งเอกสารยื่นวซ่ีา 

 ค่าทปิไกดแ์ละคนขับรถประมาณ 20,000 วอน ต่อท่านต่อทรปิ 
 

การส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรุณาส ารองทีน่ั่ง+ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าทัวรส่์วนทีเ่หลอื ช าระทัง้หมดก่อนการเดนิทาง 15วัน 

3.  เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิค่าบรกิารไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับใน

เงือ่นไขและขอ้ตกลงต่าง ๆ  ท ีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

เงือ่นไขการยกเลิก 

1.  ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื่นวซ่ีาให ้เมือ่ผลวซ่ีาผ่านแลว้มกีารยกเลกิ

การเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามัดจ าทัง้หมด 

2.  ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-45 วันเก็บเงนิมดัจ าท ัง้หมด 

3.  ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 7-14 วันเก็บค่าใชจ่้าย 80% ของราคาทัวร ์ต่อท่าน 

4.  ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า 1-7 วัน เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 100% ของราคาทัวร ์

5. ยกเลิกการเดนิทางในวันเดนิทาง,ถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

ใต ้ไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆท ัง้สิน้ในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรอง

แพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้นีท้่าน

จะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อืค่าธรรมเนยีมในการมัดจ าต๋ัวท่านละ 10,000 บาทและค่าใชจ่้าย

อืน่ๆ 

6.  ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืค่ามัดจ าท ีพั่กโดยตรงหรอื

โดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเท ีย่วบนิพิเศษเช่น Extra Flight 

และ Charter Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดไมว่า่ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

7. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ

ทีร่ะบุไวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้สิ้น 

 **ส าคญั!! บรษิทั ท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้ประเทศเกาหลีใต้

โดยผดิกฎหมายและในข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและเกาหลีใต ้ขึน้อยูก่บัการ

พจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่น ัน้ ลูกคา้ทุกทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทาง

มคัคุเทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้สิน้** 

8. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 
 

เงือ่นไขการเดนิทาง 

1.  บรษัิทฯ มสีทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ี ้เม ือ่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2.  บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ท ีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวัิตแิละอืน่ๆท ีอ่ยู่นอกเหนอื

การควบคุมของทางบรษัิทฯหรอืค่าใชจ่้ายเพิ่มเตมิท ีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, 

การสูญหาย, ความล่าชา้ หรอืจากอุบัตเิหตุต่างๆ 

3.  หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเท ีย่วจะสิน้สุดลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคนื

ค่าบรกิารทีท่่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4.  บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนือ่งมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอื
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เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอ ืน่ๆ 

5.  รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพั่กในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6.  ราคานีค้ดิตามราคาต๋ัวเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาต๋ัวเครือ่งบนิปรับสูงขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ ีจ่ะปรับราคาต๋ัว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกล่าว 

7.  กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร

จากสายการบนิบรษัิทฯขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสุดความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวร์

อ ืน่ทดแทนให ้แต่จะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับค่าบรกิารนัน้ๆ 

8.  มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากับเท่านัน้ 

9.  หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดย

ขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

10. กรณีท ีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ท ีป่ระเทศไทย และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที ่

 บรษัิทระบุในรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์ม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

11.  บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จุีดประสงคก์ารเดนิทางเพื่อท่องเท ีย่วเกาหลเีท่านัน้ 

12.  เท ีย่วบนิ และรายการท่องเท ีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

13.  เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิค่าบรกิารไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับใน

เงือ่นไขและขอ้ตกลงต่าง ๆ  ท ีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

14. โรงแรมทีพั่กในประเทศเกาหลมีมีาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของทีพั่กแตกต่างกับประเทศไทย โดย

โรงแรมทีพั่กทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลี

ตามทีร่ะบุในรายการท่องเท ีย่วเท่านัน้ โรงแรมทีป่ระเทศเกาหลโีดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin หรอื

Double) ในกรณีท ีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ3ท่านขึน้อยู่กับขอ้จ ากัดของหอ้งพักและการวางรูปแบบของ

หอ้งพักของแต่ละโรงแรม ซึง่มคีวามแตกต่างกันอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพักตดิกัน และไม่สามารถเสรมิเตยีง

ไดต้ามทีต่อ้งการโรงแรมหลายแห่งจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากประเทศเกาหลอียู่ในแถบทีม่อีณุหภูมติ ่า

เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในช่วงฤดูรอ้นเท่านัน้ 

15. กระเป๋าสัมภาระต่างๆถอืเป็นทรัพย์สนิส่วนตัวของท่าน ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายสูญหายล่าชา้ 

หรอือุบัตเิหตุต่างๆ ใดๆทัง้สิน้ 

16. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ หากท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ

ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้และถา้ทา่นตอ้งการ

แยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัรเ์พือ่ทอ่งเทีย่วเอง โดยไมล่งรา้นศูนยโ์สม, ศูนยส์มุนไพร, รา้นน า้มนัสน, ศูนย์

เครือ่งส าอาง และรา้นพลอยอะเมทสิ ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 

300 USD ตอ่ทา่น 

17. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิร์าคานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยและทอ่งเทีย่วเป็นหมูค่ณะแบบ Join Tour 

เทา่น ัน้ กรณีตอ้งการตดักรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบรษิทัอกีคร ัง้หากเป็นนกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต ิ

หรอื พระสงฆ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทา่นละ 4,000 บาท 

18. ในระหวา่งทอ่งเทีย่วจะมชีา่งภาพมาถา่ยรูปและชว่ยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และใน

วนัสุดทา้ยของการเดนิทางชา่งภาพจะน าภาพถา่ยมาจ าหนา่ยหากวา่ทา่นใดสนใจสามารถซื้อไดแ้ตถ่า้

ทา่นใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซื้อท ัง้นีข้ึน้อยูก่บัความพงึพอใจของทา่น ทางบรษิทัทวัรไ์มม่กีารบงัคบัใหซ้ื้อแต่

อยา่งใดแตเ่ป็นการบอกกล่าวลว่งหนา้เพือ่ใหผุ้เ้ดนิทางไดร้บัทราบ 
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19. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯกอ่นทุกคร ัง้มิ

เชน่น ัน้ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท ัง้สิน้ 

 

 

 

 
 
 

 


