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เกาหล ีFunny Seoraksan in Autumn 

5 วนั 3 คนื โดยสายการบนิทเีวย ์(TW) 

 เร ิม่ตน้เพยีง 18,900.- 

 

ไฮไลทท์วัร ์  
• ตอ้นรับฤดใูบไมเ้ปลีย่นสยีอดฮติ ณ อทุยานแหง่ชาตโิซรัคซาน 
• ไหวพ้ระขอพรเพือ่ความเป็นสริมิงคล ณ วดัชนิฮันซา 
• สมัผัสบรรยากาศสดุแสนโรแมนตคิกับฤดใุบไมเ้ปลีย่นส ีที ่เกาะนาม ิ
• ขมแกะนอ้ยน่ารักๆ ทีฟ่ารม์แกะ Daegwallyeong Sheep Farm 
•  พเิศษ...ใหท้า่นไดส้วมชดุฮันบก เพือ่เก็บภาพแหง่ความประทับใจทีพ่ระราชวงัเคยีงบ็อคคงุ 
• ชอ้ปป้ิงสดุมันสก์ับแหลง่ชอ้ปป้ิงชือ่ดัง...ตลาดเมยีงดง, ถนนฮงอกิ  
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   ก าหนดการเดนิทาง 
 

วนัที ่: 05-09 กนัยายน 61      18,900.- 

วนัที ่: 06-10 กนัยายน 61 18,900.- 

วนัที ่: 12-16 กนัยายน 61 18,900.- 

วนัที ่: 13-17 กนัยายน 61 18,900.- 

วนัที ่: 14-18 กนัยายน 61 18,900.- 

วนัที ่: 03-07 ตลุาคม 61 18,900.- 

วนัที ่: 04-08 ตลุาคม 61 19,900.- 

วนัที ่: 05-09 ตลุาคม 61 19,900.- 

วนัที ่: 06-10 ตลุาคม 61 19,900.- 

วนัที ่: 09-13 ตลุาคม 61 19,900.- 

วนัที ่: 10-14 ตลุาคม 61 19,900.- 

วนัที ่: 11-15 ตลุาคม 61 20,900.- 

วนัที ่: 12-16 ตลุาคม 61 20,900.- 

วนัที ่: 16-20 ตลุาคม 61 19,900.- 

วนัที ่: 18-22 ตลุาคม 61 19,900.- 

วนัที ่: 19-23 ตลุาคม 61      20,900.- 

วนัที ่: 20-24 ตลุาคม 61 19,900.- 

วนัที ่: 21-25 ตลุาคม 61 19,900.- 

วนัที ่: 22-26 ตลุาคม 61 19,900.- 

วนัที ่: 24-28 ตลุาคม 61 19,900.- 

วนัที ่: 25-29 ตลุาคม 61 19,900.- 

วนัที ่: 26-30 ตลุาคม 61 19,900.- 

วนัที ่: 30 ตลุาคม -03 พฤศจกิายน 61 19,900.- 

วนัที ่: 31 ตลุาคม -04 พฤศจกิายน 61 18,900.- 

วนัที ่: 01-05 พฤศจกิายน 61 18,900.- 

วนัที ่: 02-06 พฤศจกิายน 61 18,900.- 

วนัที ่: 07-11 พฤศจกิายน 61 18,900.- 

วนัที ่: 08-12 พฤศจกิายน 61 18,900.- 

วนัที ่: 09-13 พฤศจกิายน 61 18,900.- 

วนัที ่: 14-18 พฤศจกิายน 61 18,900.- 
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วนัที ่: 15-19 พฤศจกิายน 61 18,900.- 

วนัที ่: 21-25 พฤศจกิายน 61 18,900.- 

วนัที ่: 22-26 พฤศจกิายน 61 18,900.- 

วนัที ่: 23-27 พฤศจกิายน 61 18,900.- 

วนัที ่: 28 พฤศจกิายน – 02 ธนัวาคม 61 18,900.- 

วนัที ่: 29 พฤศจกิายน – 03 ธนัวาคม 61 18,900.- 

 

ราคายงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คนขบัรถทา่นละ 35,000 วอนหรอื 1,200 บาท 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิสวุรรณภมู)ิ **เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ – สนามบนินานาชาตอินิชอน   
 
 

 

2 อนิชอน – เกาะนาม ิ– อทุยานแหง่ชาตโิซรัคซาน – วดัชนิฮนัซา ✈  🍽 🍽 
I-PARK RESORT 3* 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 ฟารม์แกะ Daegwallyeong - สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์- โซล 🍽   🍽 🍽 
GALAXY HOTEL 3*หรอื

เทยีบเทา่ 

4 
พระราชวังเคยีงบ็อคคงุ+สวมชดุฮนับก – ศนูยโ์สม – ศนูยส์มนุไพร
เกาหล ี– Cosmetic Shop – Duty Free – ชอ็ปป้ิงตลาดเมยีงดง 🍽   🍽  - 

GALAXY HOTEL 3*หรอื
เทยีบเทา่ 

5 
โซลทาวเวอร ์– ศนูยน์ ้ามนัสนเข็มแดง – ชอ้ปป้ิงถนนฮงอกิ- 
ซปุเปอรม์ารเ์กต็ – อนิชอน - กรงุเทพ  🍽  🍽 ✈  
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ –สนามบนิสวุรรณภมู ิ

22.00 น. คณะมาพรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู6 เคาน์เตอร ์L (เชค็อนิของสายการ

บนิ T’ Way) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทและหัวหนา้ทัวร์ พรอ้มอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสาร
การเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

  

 

 

 

 

 

 

วนัที ่2 อนิชอน – เกาะนาม ิ– อทุยานแหง่ชาตโิซรคัซาน – วดัชนิฮนัซา 

01.25 น. ท่านเหริฟ้าสู ่สาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ T’ Way เทีย่วบนิที ่TW102 (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 5-6 ชัง่โมง)  

08.35 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน สาธารณรัฐเกาหลี เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย  

2 ชัว่โมง (เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่) น าท่านผ่าน

พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร    

 จากนัน้น าทา่นสู ่ เกาะนาม ิ(NAMISEOM ISLAND) ชมทวิทัศนซ์ ึง่เคยใชเ้ป็นสถานทีถ่า่ยท าละคร

ทวี“WINTER LOVE SONG” อันโด่งดังไปทั่วทัง้เกาหลแีละเอเชยี เกาะนามนิี้มรีูปร่างคลา้ยใบไม ้ที่

ลอยอยูท่างตอนเหนอืของแมน่ ้าฮนั ทา่นสามารถชมบรรยากาศรอบเกาะ เชน่ การเดนิเล่นเทีย่วชมสวน

เกาหล ีคาราวะสสุานนายพลนาม ิเดนิผา่นกลางแมกไมแ้หง่สวนสนทีส่งูเสยีดฟ้า ผา่นดงตน้สน ดอกสน 

ตน้เกาลัด เลือกน่ังที่มา้น่ังรมิฝ่ังเพื่อชมบรรยากาศโรแมนตคิใตเ้งาไม ้พรอ้มมเีวลาใหท้่านไดเ้ก็บ

โลเคชัน่ประทับใจ ใหท้่านไดอ้สิระเลอืกชมฟารม์เลีย้งนกกระจอกเทศซึง่ตัง้อยูบ่นเกาะ หรอืจะเลอืกขี่

จักรยานชมววิเหมอืนฉากในละครตามอธัยาศัยจนไดเ้วลาสมควรอ าลาเกาะนาม ิ

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “ทลัคาลบี”้ ไก่บาบคีวิผัดซอสเกาหล ี

เป็น อาหารเลือ่งชือ่ของเมอืงชนุชอน โดยน าไกบ่าบคีวิ ตอ้ก (ขา้วเหนยีวปัน้เกาหล)ี มนัหวาน ผักตา่งๆ 

ลงผัดกบัซอสพรกิเกาหลใีนกระทะแบน วธิกีารทานแบบเมีย่งค าไทย โดยหอ่กบัผักกาดแกว้เมือ่ทานไป

ระยะหนึง่จะน าขา้วสวย และสาหรา่ยแหง้มาผัดรวมกบัทักคาลบ ี

 น าท่านสู ่อุทยานแหง่ชาตโิซรคัซาน ระหว่างทางท่านจะไดช้มววิ อนังดงามทีม่เีอกลักษณ์เฉพาะตัว

หรอื อกีชือ่เรยีกหนึง่ว่าสวสิเซอรแ์ลนดข์องเกาหล ีซึง่จะผา่นเสน้ทางธรรมชาตทิีส่วยงาม ลัดเลาะผา่น

ไปตามหนา้ผา หุบเขาและล าธาร น าท่านน่ังกระเชา้ไฟฟ้า Cable Car (ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ ใน

กรณีทีส่ภาพอากาศไม่เหมาะแกก่ารเขา้ชม ขึน้อยู่กับค าสั่งของเจา้หนา้ทีอุ่ทยาน) ขึน้สู่จุดชมววิของ

อุทยานแห่งชาตโิซรัคซาน ซึง่จะสามารถมองเห็นววิทวิทัศน์บนยอดเขาดุจดั่งภาพวาดเกนิ บรรยาย 

จากนัน้น าทกุท่านนมัสการพระพุทธรปูสัมฤทธิป์างสมาธขินาดใหญ่ ณ วดัชนิฮนัซา  เพือ่ความเป็นสริิ

มงคลแกต่ัวทา่นเองและครอบครัว 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “แฮมูลทงั” หนา้ตาคลา้ยกับตม้ย าทะเลบา้น

เรา แต่ตา่งกนัทีค่วามเขม้ขน้ และความจัดจา้นซึง่นอ้ยกว่าตม้ย าบา้นเรามาก ภายในหมอ้ไฟจะมกีารน า

อาหารทะเลชนิดต่างๆ เช่น ปลาหมกึ หอย ปู ผักชนดิต่างๆ และเห็ดเข็มทองมาตม้รวมกัน ทานกับ

 
 

B737-800 ทีน่ ัง่แบบ 3-3 

 

น า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 20 กก.  
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น ้าจิม้เกาหล ี

  พกัที ่I-PARK RESORT 3* หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3 ฟารม์แกะ Daegwallyeong - สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์- โซล 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าทา่นสู ่ฟารม์แกะ Daegwallyeong Sheep Farm เป็นฟารม์เลีย้งแกะทีม่ขีนาดขอบเขตกวา้งถงึ 

155 ไร ่ตัง้อยูใ่นระดับความสงูที ่860 เมตร ถงึ 950 เมตร และยงัเป็นสถานทีท่ีม่คีวามลงตัวเป็นอยา่งดี

ระหว่าง ความสวยงามของเสน้ทางเดนิเล่นในฟารม์ กับรูปร่างขนาดอันยิง่ใหญ่ของเทอืกเขาแทแบก

วานอีกดว้ย ดว้ยความที่มบีรรยากาศและความงดงามทางธรรมชาตทิี่เป็นลักษณะเฉพาะของทัง้  4 

ฤดูกาล ไม่ว่าจะเป็นในฤดูใบไมผ้ล,ิฤดูรอ้น, ฤดูใบไมร้่วงและฤดูหนาว ทีท่ าใหน้กึไปถงึบรรยากาศอัน

งดงามของเทอืกเขาแอลป์ในยโุรป โดยฟารม์แห่งนี้นักท่องเทีย่วจะสามารถสัมผัสกับประการณ์ในการ

ใหห้ญา้แหง้แก่แกะทีม่จี านวนมากกว่า 200 ตัว และนอกจากนี้ ยังเป็นสถานทีท่ีส่ามารถพบเห็นนอม

ชวนีามลู เป็นพชืป่าทีถ่กูน ามาใชเ้ป็นพชืสมนุไพรทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาตทิีพ่บในเขตแทกวานลยอง

เทา่นัน้ ฟารม์แหง่นี้ยงัใหค้วามส าคัญทางระบบนเิวศนท์างธรรมชาตอิกีดว้ย ในชว่งของฤดใูบไมร้ว่ง จะ

เป็นชว่งเวลาทีด่สี าหรับจะไดช้มความงามของการเปลีย่นสขีองใบไมบ้นเทอืกเขาตา่ง ๆ รวมไปถงึพวก

พชืและสัตวท์ีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาต ิ อกีทัง้เป็นสถานทีท่ีใ่ชถ้่ายท าภาพยนตร ์เรือ่ง  A Man Who 

Went to Mars  ละครเรื่อง Autumn In My Heart และโฆษณาจ านวนมาก ก็ไดม้าถ่ายท าที่นี้ท่าน

สามารถเพลดิเพลนิกบัการเดนิเลน่ตามเสน้ทางเดนิเลน่ในฟารม์ ทีม่กีารจัดตกแตง่เป็นสนามหญา้ทีย่าว

ประมาณ 1.4 กโิลเมตรแลว้ อสิระทา่นไดถ้า่ยรปูตามอธัยาศัย 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ย “ชาบูชาบู”  อาหารพื้นเมืองของ

คาบสมทุรเกาหล ีลักษณะคลา้ยสกุีห้มอ้ไฟของญีปุ่่ น โดยน าเครือ่งเคยีงตา่ง ๆ  เชน่ผักหลากชนดิ เห็ดตามฤด ูโอเดง้ 

เบคอนหมูทีจ่ัดเตรยีมไว ้มาจัดเรยีงใหส้วยงามในหมอ้ เวลาทาน เตมิน ้าซปุชาบูปรุงรสแลว้ตม้ใหเ้ดอืด แลว้จงึน าอุ

ดง้สดลงตม้ สามารถรับประทานเป็นอดุง้รอ้นและทานพรอ้มขา้วสวยรอ้น น ้าจิม้ซอี ิว้เกาหล ีและเครือ่งเคยีงนานาชนดิ 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ถกูขนานนามวา่ดสินียแ์ลนดเ์กาหลเีป็นสวนสนุกกลางแจง้ที่

ใหญ่ทีส่ดุของประเทศ โดยมบีรษัิทซมัซงุเป็นเจา้ของ ตัง้อยูท่า่มกลางหบุเขา ใหท้่านไดอ้สิระเทีย่วชม

ท่องไปกับโลกของสัตวป่์าซาฟารชีมไลเกอรแ์ฝดคู่แรกของโลกที่นี่ท่านจะพบเจา้ป่าสงิโตและเสอื

สามารถอยู่ดว้ยกันไดอ้ย่างเป็นสุข ชมความน่ารักของหมทีีส่ามารถสือ่สารกับคนขับรถไดเ้ป็นอย่างด ี

หรอืเขา้สู่ดนิแดนแห่งเทพนยิาย สวนสีฤ่ดู ซ ึง่จะปลูกดอกไมเ้ปลีย่นไปตามฤดูกาล อกีทัง้ยังสามารถ

สนุกกับเครือ่งเล่นนานาชนดิ อาทเิชน่ สเปซทัวร ์รถไฟเหาะและหนอนสะบัด ชมสวนดอกไมซ้ ึง่ก าลัง

บานสะพร่ังอวดสสีนัเต็มสวน (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ เดอืนมนีาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทวิลปิ, 

เดอืนพฤษภาคม - เดอืนมถินุายน เป็นดอกกหุลาบ, เดอืนสงิหาคม - เดอืนกนัยายน เป็นสวนดอกลลิลี,่ 

เดอืนตุลาคม - เดอืนพฤศจกิายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชมกจิกรรมและการแสดงต่างๆ ทีจ่ัดตาม

ตารางประจ าวันดว้ยบัตรเขา้ชมแบบ ONE DAY TICKET เล่นไดทุ้กเครือ่งเล่นไม่จ ากัดรอบ เลอืกชม

และเลอืกซือ้ชอ้บป้ิงในรา้นคา้ของทีร่ะลกึตา่งๆอยา่งมากมาย จากนัน้น าเดนิทางกลับสูก่รงุโซล 

ค า่   รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  บรกิารท่านดว้ย “คาลบี”้ หมูย่างเกาหลี เป็นอาหาร

พืน้เมอืงเกาหลทีีเ่ลือ่งชือ่และรูจั้กกนัดทีั่วโลก มรีสชาตอิอกหวาน นุ่มและกลมกลอ่ม น าหมสูเต็กสว่นที่

ตดิกับกระดูก(เชือ่ว่าเป็นส่วนที่อร่อยที่สุด) ย่างบนเตาถ่านแบบดัง้เดมิและตัดเป็นชิน้พอค า ห่อทาน

แบบเมีย่งค าไทย โดยใสน่ ้าจิม้เตา้เจยีวและเครือ่งเคยีงทีช่อบหรอืขา้วสวยรอ้นตามทีช่อบ บรกิารเครือ่ง

เคยีงตา่งๆ 

   พกัที ่ GALAXY HOTEL 3*เมอืงโซล หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่4 พระราชวงัเคยีงบ็อคคุง+สวมชุดฮนับก – ศูนยโ์สม – ศูนยส์มุนไพรเกาหลี – Cosmetic 

Shop – Duty Free – ช็อปป้ิงตลาดเมยีงดง 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าทา่นสู ่พระราชวงัเคยีงบอ๊คคงุ พระราชวังเกา่แกท่ีส่ดุของราชวงศโ์ชซอน สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1394 

โดยใชเ้ป็นศนูยก์ลางการปกครองในสมยัโบราณ โดยเป็นทัง้ทีป่ระทับและฐานอ านาจของพระเจา้แทโจ

และต่อเนื่องมาถงึกษัตรยิใ์นราชวงศโ์ชซอล  พระทีน่ั่งคนึชองจอนถูกสรา้งขึน้มาเพือ่เป็นทีว่่าราชการ

ต่อมาคณะปกครองเกาหลขีองญีปุ่่ นไดส้รา้งอาคารรัฐสภาขนาดยักษ์ขึน้คั่น แสดงถงึความตอ้งการตัด

ความผกูพันระหวา่งพระราชวงศก์บัราษฎร อาคารหลังนีไ้ดถ้กูรือ้ถอนไปในโอกาสครบรอบ50ปีของการ

ปลดแอกจากญีปุ่่ น ภายในเขตพระราชวังยังมพีระต าหนักเคยีวฮเวรลูักษณะเป็นอาคารสองชัน้ โดยตัว

พระต าหนักถูกสรา้งใหย้ืน่ออกไปกลางสระน ้า ทีเ่ต็มไปดว้ยฝูงหงส ์สรา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นสถานทีส่ าหรับ

จัดงานเลีย้งพระราชทาน พระราชวังนี้ถอืเป็นพระราชวังทีใ่หญ่ทีส่ดุของเกาหลปีระกอบดว้ยหมูอ่าคาร

ต่างๆ มากมายอาท ิพลับพลากลางน ้า, ทอ้งพระโรงที่ใชอ้อกว่าราชการ ฯลฯ  พเิศษ...ใหท้่านได้

ทดลองสวมชุดฮนับกเดนิเลน่ชลิๆในพระราชวงั  ชุดประจ าชาตเิกาหล ีเพือ่เก็บภาพแหง่ความ

ประทบัใจ 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “บุลโกก”ิ เนื้อหมูสดหมักผัดซ๊อสและ

เครือ่งเทศจนไดท้ีแ่ลว้น ามาใส่บนกระทะผัดกับกะหล ่าปีสดและวุน้เสน้ของเกาหลีมนี ้าขลุกขลกิรสชาตอิอกหวาน

เล็กนอ้ย พรอ้มกบัเสรฟิขา้วสวยและเครือ่งเคยีงตา่งๆ  

 น าทา่นสู ่ศนูยโ์สม ซึง่รัฐบาลรับรองคณุภาพวา่ผลติจากโสมทีม่อีาย ุ6 ปี ซึง่ถอืวา่เป็นโสมทีม่คีณุภาพ

ดทีีส่ดุ ชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีุณภาพดทีีท่ีส่ดุและราคาถูกกวา่ไทยถงึ 

2 เทา่ เพือ่น าไปบ ารงุรา่งกาย หรอืฝากญาตผิูใ้หญท่ีท่า่นรักและนับถอื 

 ชม ศนูยส์มนุไพรเกาหล ีใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เลอืกชม สมนุไพรฮอตเกนามขูองเกาหล ีทีน่ ามาแปรรูป

เป็นรปูแบบตา่งๆ ทีม่สีรรพคณุรักษาโรค และบ ารงุรา่งกาย 

 น าท่านสู ่Cosmetic Shop ศูนยร์วมเครือ่งส าอางคช์ือ่ดังของเกาหล ีมากมายหลายแบรนดด์ัง อาทิ

เชน่ W.S.Nature,Rojukiss, Misshaเป็นตน้จากนัน้น าทา่น ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีทีห่า้ง Duty Free 

 จากนัน้ใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย ณ ตลาดเมยีงดง แหล่งรวมวัยรุ่นย่านสยามสแควรโ์ดยเฉพาะ

อยา่งยิง่เป็นแหลง่รวมเครือ่งส าอางคช์ือ่ดัง อาท ิEtude, Skinfood, The FaceShop, Misshaเป็นตน้ 

ค า่   อสิระอาหารค า่1 มือ้ (ใหท้กุทา่นไดอ้สิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั) 

   พกัที ่ GALAXY HOTEL 3*เมอืงโซล หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 โซลทาวเวอร ์ – ศนูยน์ า้มนัสนเข็มแดง – ชอ้ปป้ิงถนนฮงอกิ- ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต – อนิชอน - 

กรงุเทพ  

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 จากนัน้น าทา่นชม โซลทาวเวอร ์1 ใน 18 หอคอยเมอืงทีส่งูทีส่ดุในโลกมคีวามสงูถงึ 480 เมตร เหนือ

ระดับน ้าทะเล น าท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอรไ์ดร้อบทศิ 60 องศา

โดยสามารถมองไดถ้งึเขาพกูักซนั และถา้หันไปยงัทศิตรงขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถงึแมน่ ้าฮนักงั **ราคา

ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิตโ์ซล** 

 น าทา่นสู ่ น า้มนัสนเข็มแดง เป็นการสกดัจากใบสนเข็มแดงบรสิทุธิ ์100% ซึง่สรรพคณุของน ้ามนัสน

เข็มแดงนัน้มปีระโยชน์อยา่งมากมายทัง้ชว่ยละลายคลอเรสเตอรอลและไขมันทีอ่ดุตันในเสน้เลอืดลด

ระดับน ้าตาลในเลอืดชว่ยขับสารพษิออกจากร่างกายในรูปแบบของเสยีเชน่เหงือ่ปัสสาวะอุจจาระชว่ย
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ลา้งสารพษิหรอืดท็ีอกซเ์ลอืดใหส้ะอาดเพิม่การไหลเวยีนของเลอืดไดส้ะดวกขึน้ชว่ยเพิม่ภมูติา้นทาน

ใหก้บัรา่งกายบ ารงุผวิพรรณใหส้ดใสจากภายในและลดอตัราเสีย่งในการเกดิโรคมะเร็ง 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “จมิดกั”ไกอ่บซอี ิว๋ด าวุน้เสน้เมนู

พืน้เมอืงดัง้เดมิของเมอืงอนัดงปัจจบุนัไดรั้บความนยิมอยา่งแพรห่ลายและรสชาตขิองจมิดักก็เป็นทีถ่กู

ปากถกูลิน้คนไทยเป็นอยา่งยิง่ 

บา่ย ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิง ถนนฮงอกิยา่นมหาวทิยาลัยวัยรุน่ชือ่ดังจากนัน้น าทา่นสู ่ทา่อากาศยานนานาชาติ

อนิชอน เพือ่น าทา่นเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ โดยระหวา่งทางน าทา่นชอ้ปป้ิงที ่ซุปเปอรมารเ์ก็ต ซึง่มี

สนิคา้ตา่งๆ มากมายใหเ้ลอืกซือ้หาเป็นของฝาก เชน่ กมิจ ิบะหมีก่ ึง่ส าเร็จรปู สาหรา่ย ขนมขบเคีย้ว ลกู

อม ผลไมต้ามฤดกูาลและของทีร่ะลกึตา่งๆ 

20.05 น.   น าท่านเหนิฟ้ากลับสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ T’ Way เทีย่วบนิที ่TW101 (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 5-6 ชัง่โมง)  

00.10 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

โปรแกรม : เกาหล ีFunny Seoraksan in Autumn 5 วนั 3 คนื โดยสายการบนิทเีวย ์(TW)  
 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 
พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 
พักกับผูใ้หญ่ 

 1 ทา่น 

 ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กไมม่เีตยีง 
พักกับผูใ้หญ ่ 

2 ทา่น  

ทา่นละ 

ราคา 

ไมร่วมตัว๋ 
ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 

ทา่นละ 

05-09 กนัยายน 61 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 6,500.- 6,900.- 

06-10 กนัยายน 61 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 6,500.- 6,900.- 

12-16 กนัยายน 61 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 6,500.- 6,900.- 

13-17 กนัยายน 61 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 6,500.- 6,900.- 

14-18 กนัยายน 61 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 6,500.- 6,900.- 

03-07 ตลุาคม 61 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 6,000.- 6,900.- 

04-08 ตลุาคม 61 19,900.- 19,900.- 19,900.- 19,900.- 7,000.- 7,900.- 

05-09 ตลุาคม 61 19,900.- 19,900.- 19,900.- 19,900.- 7,000.- 7,900.- 

06-10 ตลุาคม 61 19,900.- 19,900.- 19,900.- 19,900.- 7,000.- 7,900.- 

09-13 ตลุาคม 61 19,900.- 19,900.- 19,900.- 19,900.- 7,000.- 7,900.- 

10-14 ตลุาคม 61 19,900.- 19,900.- 19,900.- 19,900.- 7,000.- 7,900.- 

11-15 ตลุาคม 61 20,900.- 20,900.- 20,900.- 20,900.- 7,500.- 8,900.- 

12-16 ตลุาคม 61 20,900.- 20,900.- 20,900.- 20,900.- 7,500.- 8,900.- 
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16-20 ตลุาคม 61 19,900.- 19,900.- 19,900.- 19,900.- 7,000.- 7,900.- 

18-22 ตลุาคม 61 19,900.- 19,900.- 19,900.- 19,900.- 7,000.- 7,900.- 

19-23 ตลุาคม 61 20,900.- 20,900.- 20,900.- 20,900.- 7,500.- 8,900.- 

20-24 ตลุาคม 61 19,900.- 19,900.- 19,900.- 19,900.- 7,000.- 7,900.- 

21-25 ตลุาคม 61 19,900.- 19,900.- 19,900.- 19,900.- 7,000.- 7,900.- 

22-26 ตลุาคม 61 19,900.- 19,900.- 19,900.- 19,900.- 7,000.- 7,900.- 

24-28 ตลุาคม 61 19,900.- 19,900.- 19,900.- 19,900.- 7,000.- 7,900.- 

25-29 ตลุาคม 61 19,900.- 19,900.- 19,900.- 19,900.- 7,000.- 7,900.- 

26-30 ตลุาคม 61 19,900.- 19,900.- 19,900.- 19,900.- 7,000.- 7,900.- 

30 ตลุาคม -03 พฤศจกิายน 61 19,900.- 19,900.- 19,900.- 19,900.- 7,000.- 7,900.- 

31 ตลุาคม -04 พฤศจกิายน 61 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 6,500.- 6,900.- 

01-05 พฤศจกิายน 61 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 6,500.- 6,900.- 

02-06 พฤศจกิายน 61 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 6,500.- 6,900.- 

07-11 พฤศจกิายน 61 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 6,500.- 6,900.- 

08-12 พฤศจกิายน 61 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 6,500.- 6,900.- 

09-13 พฤศจกิายน 61 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 6,500.- 6,900.- 

14-18 พฤศจกิายน 61 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 6,500.- 6,900.- 

15-19 พฤศจกิายน 61 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 6,500.- 6,900.- 

21-25 พฤศจกิายน 61 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 6,500.- 6,900.- 

22-26 พฤศจกิายน 61 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 6,500.- 6,900.- 

23-27 พฤศจกิายน 61 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 6,500.- 6,900.- 

28 พฤศจกิายน – 02 ธันวาคม 61 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 6,500.- 6,900.- 

29 พฤศจกิายน – 03 ธันวาคม 61 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 6,500.- 6,900.- 

               ***  ราคาทารก [ เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ ] 6,000.-  / ทา่น *** 

 
***ราคานีเ้ฉพาะกรุป๊หนา้รา้นเทา่น ัน้ กรุป๊เหมาโปรดสอบถามอกีคร ัง้*** 

**ราคานีส้ าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้!! ** 
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***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศก ์

ทา่นละ 35,000 วอน หรอื 1,200 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิสวุรรณภมู)ิ**เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 

** โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ ** 

 

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายกุอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รงุเทพฯ และทีป่ระเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอื

เขา้ประเทศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทิง้ส ิน้ 

 

หมายเหต ุ**   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบนิท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจ้งให้ทราบ
ลว่งหนา้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสายการบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการเพือ่ความเหมาะสมไมว่า่จะ
เกิดจากความขดัข้องของ ยานพาหนะหรือมีเหตุหนึ่งเหตุใดจนท าให้ไม่สามารถด าเนินการตาม
หมายก าหนดการไดโ้ปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการ และจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึ
ออกเดนิทาง ในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไม่ถงึ 15 ท่านไม่มหีวัหนา้ทวัรไ์ทย  อตัราค่าบรกิารนี ้ส าหรบั
เดนิทางต ัง้แต ่30 ทา่นขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 30 ทา่น 

 

เง ือ่นไขการใชบ้รกิาร 

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการที่จะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสุดวสิัยที่ทาง บรษัิทฯ ไม ่

    สามารถควบคุมได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้ 

    เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืงรวมทัง้ในกรณีที่ 

    ทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใด 

    ประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่าน 

    ทราบลว่งหนา้ 5-7 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 
 

**ส าคญั!! บรษิทั ท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศเกาหล ี

โดยผดิกฎหมายและในข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและเกาหล ีข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของ

เจา้หนา้ทีเ่ทา่น ัน้ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง  

ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่บตัรโดยสารชัน้ทศันาจรไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) รวมภาษี สนามบนิและภาษีน ้ามนัไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

2. คา่ทีพ่ัก 3 คนื หอ้งละ 2 - 3 ทา่น 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 

4. หัวหนา้ทัวรห์รอืมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ผูช้ านาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง 

5. ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท  เสยีชวีติ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

6. สมัภาระน ้าหนักไมเ่กนิทา่นละ 20 กก.  

6. ราคารวมภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบั

ทางบรษัิทได ้** 

 -เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 -เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย 

2.  คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้ 

3. คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม 

4. วซีา่เขา้ประเทศเกาหล ีในกรณีทีผู่เ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว หรอื ประเทศทีท่ีต่อ้งท าวซีา่เขา้ประเสา

ธารณรัฐเกาหลใีต ้คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่ทา่นละ 1,750 บาท ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท า

เรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

5 คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 35,000 วอน หรอื 1,200 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

การส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรุณาส ารองที่น่ัง+ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือ 

เดนิทาง 

2. คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื ช าระทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 15วัน 
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3.  เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิค่าบรกิารไมว่่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับ

ในเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

1.  ส าหรับผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้ือหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซี่าให ้เมือ่ผลวซี่าผ่านแลว้มกีาร

ยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัง้หมด 

2.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-45 วัน เก็บเงนิมดัจ าท ัง้หมด 

3.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วันเก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทัวร ์ตอ่ทา่น 

4.  ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทัวร ์

5. ยกเลกิการเดนิทางในวันเดนิทาง,ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

ใต ้ไม่มกีารคืนเงนิทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรอง

แพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้นี้ท่าน

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋วทา่นละ 10,000 บาทและค่าใชจ้่าย

อืน่ๆ 

6.  ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาล ทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืค่ามัดจ าทีพั่กโดยตรงหรอื

โดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight 

และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

7. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้

ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

**ส าคญั!! บรษิทัท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศเกาหลใีต้

โดยผดิกฎหมายและในข ัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและเกาหลใีต ้ข ึน้อยู่กบัการ

พจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่น ัน้ ลูกคา้ทุกทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของท่านเอง ทาง

มคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

8. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

9. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกับบดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 
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เง ือ่นไขการเดนิทาง 
 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนือ

การควบคุมของทางบรษัิทฯหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท า

รา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากท่านถอนตัวกอ่นรายการท่องเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบคนื

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋ว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร

จากสายการบนิบรษัิทฯขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสุดความสามารถทีจ่ะจัดบรกิาร

ทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคืนเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่อืน่ๆมาให ้

โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10. กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ที่ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที่

บรษัิทระบใุนรายการเดนิทาง  

11. บรษัิทของสงวนสทิธ์ไม่คืนค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใด ๆทัง้ส ิน้บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้ีจุดประสงค์การเดนิทางเพื่อ

ทอ่งเทีย่วเกาหลเีทา่นัน้ 

12. เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิค่าบรกิารไมว่่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับ

ในเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

14. โรงแรมทีพ่ักในประเทศเกาหลมีมีาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของทีพ่ักแตกต่างกับประเทศไทย โดย

โรงแรมทีพั่กทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลี

ตามทีร่ะบใุนรายการท่องเทีย่วเท่านัน้ โรงแรมทีป่ระเทศเกาหลโีดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin หรอื
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Double) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ3ท่านขึน้อยู่กับขอ้จ ากัดของหอ้งพักและการวางรูปแบบของ

หอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มคีวามแตกตา่งกนัอาจจะท าใหท้่านไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนั และไมส่ามารถเสรมิเตยีง

ไดต้ามทีต่อ้งการโรงแรมหลายแห่งจะไมม่เีครื่องปรับอากาศเนื่องจากประเทศเกาหลอียู่ในแถบทีม่อีณุหภูมติ ่า

เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

15. กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบต่อความเสยีหายสญูหายลา่ชา้ 

หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้สิน้ 

16. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ

ถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้และถา้ท่านตอ้งการ

แยกตวัออกจากกรุป๊ทวัรเ์พือ่ทอ่งเทีย่วเอง โดยไมล่งรา้นศนูยโ์สม, ศนูยส์มนุไพร, รา้นน า้มนัสน, ศนูย์

เครือ่งส าอาง และรา้นพลอยอะเมทสิ ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 

300 USD ตอ่ทา่น 

17. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิร์าคานี้เฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยและท่องเทีย่วเป็นหมูค่ณะแบบ Join Tour เท่านัน้ 

กรณีตอ้งการตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบรษัิทอกีครัง้ หากเป็นนักทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต ิหรอื พระสงฆ ์เก็บ

คา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทา่นละ 4,000 บาท 

18. ในระหวา่งทอ่งเทีย่วจะมชีา่งภาพมาถา่ยรปูและชว่ยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และในวันสดุทา้ย

ของการเดนิทางชา่งภาพจะน าภาพถา่ยมาจ าหน่ายหากว่าท่านใดสนใจสามารถซือ้ไดแ้ตถ่า้ทา่นใดไมส่นใจก็ไม่

ตอ้งซือ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพงึพอใจของท่าน ทางบรษัิททัวรไ์ม่มกีารบังคับใหซ้ือ้แต่อย่างใดแต่เป็นการบอก

กลา่วลว่งหนา้เพือ่ใหผุ้เ้ดนิทางไดรั้บทราบ 

19. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯกอ่นทุกคร ัง้ม ิ

    เชน่น ัน้ทางบรษิทัฯจะ ไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท ัง้ส ิน้ 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์งูสดุใน

การเดนิทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัตเิหตุหรือความเสียหายที่เกดิจากโรงแรมที่พัก 

ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การ

จลาจล, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความ

ลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / 

หรอื ส่วนงานที่เกีย่วขอ้งกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่

จ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึง่อยูเ่หนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึใน

ระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุตัเิหต ุตาม

เงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถกูปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย 
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และ/หรอื ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง 

ไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึ

มสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลี่ยนแปลงไดต้าม

ความจ าเป็น หรอืเพื่อความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดิังกล่าว 

บรษัิท จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็นส าคัญ 

การเดนิทางจากประเทศไทยเขา้สูป่ระเทศเกาหลแีละพธิกีารเขา้เมอืง 

เอกสารทีค่วรเตรยีมก่อนการเดนิทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลจีะพจิารณาให้

เฉพาะนกัทอ่งเทีย่วทีม่าทอ่งเทีย่วโดยสจุรติเทา่น ัน้ทีผ่า่นเขา้เมอืงได ้และพจิารณาจาก  

1. หลักฐานการท างานประจ าของนักท่องเที่ยว ซึง่สมควรที่น าตดิตัวไปแสดงดว้ย เช่น บัตรพนักงาน นามบัตร 

จดหมายการท างานภาษาองักฤษ (กรณีเดนิทางคนเดยีว) จดหมายรับรองออกโดยบรษัิทผูจ้ัดคณะ 

2. หลักฐานการเงนิ ในระหวา่งการทอ่งเทีย่วประเทศเกาหลสีมควรทีจ่ะน าเงนิสดตดิตัวไปดว้ยประมาณ  300เหรยีญ

สหรัฐ หรอืประมาณ 300,000 วอน ส าหรับการเดนิทาง 2   วัน (หากไม่มบีัตรเครดติคารด์) หากมบีัตรเครดติ

ตา่งประเทศ เชน่ Visa Card, American Express, Dinners Club หรอื Master Card ตอ้งน าตดิตัวไปดว้ย

หรอืหลักฐานการเงนิอืน่ใดทีจ่ะแสดงใหเ้จา้หนา้ทีท่ราบวา่ทา่นคอืนักทอ่งเทีย่ว 

3. ใบรับรองสถานศกึษาหากท่านยังอยู่ในระหว่างการศกึษาหรอืบัตรนักศกึษาและควรเดนิทางกับผูป้กครอง เชน่ 

บดิา มารดา ป้า นา้ อา ทีม่นีามสกลุเดยีวกนั 

4. หากเป็นพาสปอรต์ใหม ่ควรน าพาสปอรต์เก่าเย็บเลม่คูก่บัพาสปอรต์ใหมห่รอืน าตดิตัวไปดว้ย   

5. การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนักทอ่งเทีย่ว ไมค่วรสวมใสร่องเทา้แตะ 

 

****** HAVE A NICE TRIP ****** 


