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เกาหล-ีปซูาน โซล Beautiful Autumn Leaves 

5 วนั 3 คนื โดยสายการบนิไทย 
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วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ     - 

2 

กรงุเทพฯ - สนามบนินานาชาตกิมิแฮ - เมอืงปู
ซาน - วดัแฮดงยงกงุซา - หมูบ่า้นวัฒนธรรมคัม
ชอน-  
SONGDO BEACH & SKYWALK- ตลาดปลาจา
กาช ิ

✈  🍽 🍽 
Jeonju Tourist Hotel ระดบั 
3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

3 

เมอืงชอนจ ู– หมูบ่า้น พืน้เมอืงชอนจฮูนัอก+ 
สวมชดุฮนับก – สวนสนุก Everland - ดนิเนอร์
อาหารค า่ Chavit Cuisine 
 

🍽   🍽 🍽 
Seoul Intercity Hotel  
ระดับ 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

4 

Lotte World Tower (Seoul Sky)– พระราชวังชา
งด๊อกกงุ – ศนูยโ์สม - ศนูยส์มนุไพรเกาหล ี– 
Cosmetic Shop- Duty Free  –ตลาดเมยีงดง 
 

🍽   🍽 อสิระ  Seoul Intercity Hotel  
ระดับ 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

5 

โซลทาวเ์วอร ์- ศนูยส์มนุไพรสนเข็มแดง – พลอ
ยอเมทสิ – ถนนฮงอกิ - ซปุเปอรม์าเก็ต - 
สนามบนิอนิชอน – กรงุเทพฯ 
 

🍽  🍽 ✈ - 

ไฮไลทท์วัร ์เกาหล-ีปซูาน  

- หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอน สมญานามซานโตรนิแีหง่เกาหล ี

- ชม หมูบ่า้นชอนจฮูนัอกซึง่มอีายมุากกวา่ 800 ปี  **พเิศษสวมชุดฮนับก** 

- ตลาดปลาจากาชเิป็นตลาดคา้ปลาและอาหารทะเลทีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยีตะวนัออก 

- สนกุสนานกบัสวนสนุก Everland เลน่แบบไมจ่ ากดัรอบ 

- วดัแฮดงยงกงุซา วดัทีส่รา้งบนเหลา่โขดหนิรมิชายหาด 

- ขึน้หอชมววิ Sky Seoul ของตกึ Lotte World Tower **รวมคา่ขึน้ลฟิท*์* 

- พเิศษบฟุเฟตอ์นิเตอร”์ @Chavit Cuisine”  มที ัง้อาหารเกาหล ียโุรป อาหารญีปุ่่ น  จนี อนิเดยี

หลากหลายเมน ู
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เครือ่งแอรบ์สั A330-300  
ทีน่ ัง่แบบ 2-4-2 

หรอื 
เครือ่งโบอิง้ 777-300  

ทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 
 
 

เสรฟ์ิอาหารรอ้น 
ท ัง้ขาไป-ขากลบั 

น า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 30 กก. 

 

 

 

 
 

Day 1  

สนามบนิสวุรรณภมู ิ

21.30 น. คณะมาพรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมูผิูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู2 เคานเ์ตอร ์C 

(เชค็อนิกรุ๊ปของสายการบนิไทย) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทและหัวหนา้ทัวร ์พรอ้มอ านวยความสะดวก

ตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

Day 2 
กรงุเทพฯ - สนามบนินานาชาตกิมิแฮ - เมอืงปซูาน - วดัแฮดงยงกงุซา - หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอน-  

SONGDO BEACH & SKYWALK- ตลาดปลาจากาช ิ

00.05 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดย สายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG650                     

08.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตกิมิแฮ เมอืงปซูาน ประเทศสาธารณรัฐเกาหล ีเวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่

ประเทศไทย 2 ชั่วโมง (เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่) 

น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรแลว้ น าท่านสู่ วดัแฮดงยงกุงซา ตัง้อยู่บนชายฝ่ัง

ตะวันออกเฉียงเหนอืของเมอืงปซูาน เป็นวัดทีส่รา้งบนเหล่าโขดหนิรมิชายหาดทีแ่ตกตา่งไปจากวัดสว่น

ใหญ่ในประเทศเกาหล ีทีม่ักจะสรา้งอยูต่ามเชงิเขา วัดแห่งนี้ถูกสรา้งขึน้โดยพระอาจารย ์Naong เมือ่ปี 

1376 ในชว่งรัชสมัยของกษัตรยิ ์Uwang แห่งราชวงศ ์Goryeo จากนัน้ในปี 1970 ถูกฟ้ืนฟแูละปรับปรุง

อกีครัง้ ดว้ยความพถิีพถิัน เพื่อใหค้งไวซ้ ึง่เอกลักษณ์และความงดงามแบบดัง้เดมิ จากนัน้น าท่านสู่ 

หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอน หรอืทีรู่จั้กกนัอกีชือ่หนึง่วา่ Taeguekdo Village ไดรั้บการขนานนามวา่เป็น

ซานโตรนิแีหง่เกาหล ีเป็นชมุชนซึง่ตัง้อยูห่า่งจากตลาดชากลัชขิองปซูานเพยีง 30 นาทเีทา่นัน้ และเป็น

อกีหนึง่สถานที่ๆ น่าสนใจส าหรับคนทีแ่วะไปเทีย่วเมอืงปูซาน ถนนหนทางทนีี่ถูกตกแต่งดว้ยภาพแนว

กราฟฟิตี ้บา้นเรอืนหลายหลังเปลีย่นเป็นสตดูโิอและแกลลอรี ่แต่หลายหลังยังมผีูค้นอาศัยอยูจ่รงิๆ ทีน่ี่
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โด่งดังจากการเป็นสถานที่ถ่ายท ารายการ Running Man รายการชือ่ดังของเกาหลี ซึง่มีทัง้ตอนที่

นางเอกสาวชเวจอีเูป็นแขกรับเชญิ รวมทัง้หนุ่มๆ 2PM ก็เคยมาถา่ยท าทีน่ีเ่ชน่กนั   

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบรกิารทา่นดว้ยเมน ู“แฮมลุทงั” ซปุรวมมติรทะเล เมนูนี้

คลา้ยตม้ย าทะเลของเมอืงไทย แตค่วามเขม้ขน้นอ้ยกวา่มาก เป็นการน าอาหารทะเลสด ๆ เชน่ ปลาหมกึ 

เนือ้ปลา หอย และป ูและผักชนดิตา่ง ๆ เชน่ ผักกาด กะหล า่ปล ีหวัไชเ้ทา้ เห็ดเข็มทอง มาตม้รวมกนัใน

กะทะบนเตาแกส๊ ทานกบัน ้าจิม้แบบเกาหล ีและเครือ่งเคยีง เชน่ กมิจ ิและสาหรา่ย 

 

 

บา่ย จากนัน้น าทา่นสู ่SONGDO BEACH & SKYWALK พาทา่นชมทศันยีภาพของหาด ซึง่อยูห่า่งจากตัว

เมอืงปซูานเพยีงแค ่3 กโิลเมตรเทา่นัน้ ท าใหท้ีน่ีเ่ป็นแหลง่พักผอ่นยอดนยิมของชาวปซูาน ชือ่ ซองโด

(Songdo)นัน้แปลวา่เกาะสน เพราะชายหาดนีม้ป่ีาสนอยูบ่รเิวณปลายสดุของหาด  จากนัน้น าทา่นชม 

ตลาดปลาจากาช ิตลาดปลาจากาชเิป็นตลาดคา้ปลาและอาหารทะเลทีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยีตะวันออก

และเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของปซูาน บรรยากาศคกึคกัของผูค้นทีม่าจับจา่ยเลอืกซือ้อาหาร

ทะเลทัง้แบบสดและแบบแหง้จากรา้นแผงลอยขนาดเล็กทีต่ัง้เรยีงรายสองฝ่ังถนนตลอดแนวชายฝ่ัง 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ยเมนู“บุฟเฟตอ์นิเตอร”์  “THE PARTY 

BUFFET”  

ทีพ่กั  โรงแรม Jeonju Tourist Hotel ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

Day 3 

เมอืงชอนจ ู– หมูบ่า้น พืน้เมอืงชอนจฮูนัอก+ สวมชุดฮนับก – สวนสนกุ Everland - ดนิเนอรอ์าหารค า่ Chavit 

Cuisine  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทานเดนิทางสู่ เมอืงชอนจู  แหล่งท่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีง น าท่านชม หมูบ่า้นชอนจูฮนัอก (Jeonju 

Hanok Village)  มบีา้นเรอืนอาคารเก่าแก่ของเกาหลหีรอืเรยีกทีเ่รยีกกันว่า “ฮันอก”ซึง่มอีายุมากกว่า 

800 ปี  ยงัคงมกีารอนุรักษ์ไวแ้ละไดท้ าเป็นจดุทอ่งเทีย่วขึน้ บา้นเรอืนตา่งๆในหมูบ่า้นชอนจ ูฮนัอกนัน้จะ
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มหีลังคาทีส่วยงามสังเกตไุดจ้ากหลังคาจะโคง้มนรับกบัทอ้งฟ้าในวันอากาศแจ่มใส  พเิศษ...ใหท้า่นได ้

ทดลองสวมชดุฮนับก ชดุประจ าชาตเิกาหล ีเพือ่เก็บภาพแหง่ความประทับใจ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบรกิารทา่นดว้ยเมนู “คาลบี”้ หมูย่างเกาหล ีเป็นอาหาร

พืน้เมอืงเกาหลทีีเ่ลือ่งชือ่และรูจั้กกันดทีั่วโลก มรีสชาตอิอกหวาน นุ่มและกลมกล่อม น าหมสูเต็กสว่นที่

ตดิกับกระดกู(เชือ่วา่เป็นสว่นทีอ่ร่อยทีส่ดุ) ยา่งบนเตาถา่นแบบดัง้เดมิและตัดเป็นชิน้พอค า ห่อทานแบบ

เมีย่งค าไทย โดยใสน่ ้าจิม้เตา้เจยีวและเครือ่งเคยีงทีช่อบหรอืขา้วสวยรอ้นตามทีช่อบ บรกิารเครือ่งเคยีง

ตา่งๆ 

    บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์ซ ึง่ถกูขนานนามวา่ดสินยีแ์ลนดเ์กาหล ีเป็นสวนสนุกกลางแจง้

ทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศ โดยมบีรษัิทซมัซงุเป็นเจา้ของ ตัง้อยูท่า่มกลางหบุเขา ใหท้า่นไดอ้สิระเทีย่วชม

ท่องไปกับโลกของสัตวป่์าซาฟาร ีชมไลเกอรแ์ฝดคู่แรกของโลก ทีน่ี่ท่านจะพบเจา้ป่าสงิโต และเสอื

สามารถอยูด่ว้ยกนัไดอ้ยา่งเป็นสขุ ชมความน่ารักของหมทีีส่ามารถสือ่สารกบัคนขบัรถไดเ้ป็นอยา่งด ีหรอื

เขา้สูด่นิแดนแห่งเทพนยิาย สวนสีฤ่ดู ซ ึง่จะปลูกดอกไมเ้ปลีย่นไปตามฤดกูาล อกีทัง้ยังสามารถสนุกกบั

เครือ่งเลน่นานาชนดิ อาทเิชน่ สเปซทัวร ์รถไฟเหาะและหนอนสะบดั ชมสวนดอกไมซ้ ึง่ก าลังบานสะพร่ัง

อวดสีสันเต็มสวน (ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทวิลปิ, เดือน

พฤษภาคม - เดอืนมถินุายน เป็นดอกกหุลาบ, เดอืนสงิหาคม - เดอืนกันยายน เป็นสวนดอกลลิลี,่ เดอืน

ตุลาคม - เดอืนพฤศจกิายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชมกจิกรรมและการแสดงต่างๆ ทีจ่ัดตามตาราง

ประจ าวันดว้ยบัตรเขา้ชมแบบ ONE DAY TICKET เล่นไดทุ้กเครือ่งเล่นไมจ่ ากัดรอบ เลอืกชมและเลอืก

ซือ้ชอ้บป้ิงในรา้นคา้ของทีร่ะลกึตา่งๆอยา่งมากมาย  

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารบรกิารทา่นดว้ย“บฟุเฟตอ์นิเตอร”์ @Chavit Cuisine”  มทีัง้

อาหารเกาหล ียโุรป อาหารญีปุ่่ น  จนี อนิเดยีหลากหลายเมนู หลายสญัชาต ิอกีทัง้ยงัมเีมนู ซฟีู๊ ดยา่ง

และของหวานใหท้า่นไดล้ิม้ชมิรสกนัมากมาย และทา่นจะไดเ้ห็นถงึวธิขีัน้ตอนในการท าพรอ้มทัง้ ชม

ทัศนยีภาพของบรรยากาศรมิแมน่ ้าฮนั 

ทีพ่กั โรงแรม Seoul Intercity Hotel ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
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Day 4 
 Lotte World Tower (Seoul Sky)– พระราชวงัชางดอ๊กกงุ – ศนูยโ์สม - ศนูยส์มนุไพรเกาหล ี– Cosmetic 

Shop- Duty Free  –ตลาดเมยีงดง 

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นสู ่Lotte World Tower (Seoul Sky) **รวมคา่ขึน้ลฟิท*์* ตัง้อยูใ่จกลางกรงุโซล เขตชมัซลิ 

น าท่านขึน้หอชมววิ Sky Seoul ของตกึ Lotte World Tower (ความสงูจากพืน้ดนิ 555 เมตร) มาพรอ้ม

กับคอนเซปต์ “The Beauty and Pride of Korea" ชมวิวที่สวยงามของกรุงโซล   จากนั้นน าท่านสู่  

พระราชวงัชางดอ๊กคงุ เป็นพระราชวังหลวงวังทีส่องทีส่รา้งต่อจากพระราชวังคยองบกกงุ ในปี ค.ศ.

1405 เป็นพระราชวังทีม่คีวามส าคัญอยา่งมากตอ่กษัตรยิห์ลายๆ พระองคใ์นราชวงศโ์ชซอน ทีม่สีภาพดี

และสมบรูณ์ทีส่ดุใน 5 พระราชวังหลวงทัง้หมดทีย่ังคงเก็บรักษาไว ้และทีน่ี่ยังไดรั้บการขึน้ทะเบยีนจาก 

UNESCO ว่าเป็น มรดกโลกทางวัฒนธรรม ในปี 1997 จากนัน้น าท่านสัมผัสกับจุดชมววิของกรุงโซลที่

ยอดเขาเขานัมซัน ภูเขาแห่งเดียวที่ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงโซล สูง 274 เมตร  น าท่านสู่ ศูนยโ์สม ซึง่

รัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลติจากโสมทีม่อีาย ุ6 ปี ซึง่ถอืว่าเป็นโสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุ ชมวงจรชวีติของ

โสมพรอ้มใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีุณภาพดทีีท่ีสุ่ดและราคาถูกกว่าไทยถงึ 2 เท่า เพื่อน าไปบ ารุง

รา่งกาย หรอืฝากญาตผิูใ้หญท่ีท่า่นรักและนับถอื  จากนัน้น าทา่นชม ศนูยย์าสมนุไพรเกาหล ีใหท้า่นได ้

เลอืกซือ้เลอืกชม สมนุไพรฮอตเกนามขูองเกาหล ีทีน่ ามาแปรรปูเป็นรปูแบบตา่งๆ ทีม่สีรรพคณุรักษาโรค 

และบ ารงุรา่งกาย   

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบรกิารท่านดว้ยเมนู “ชาบู ชาบู” อาหารพื้นเมอืงของ

คาบสมุทรเกาหล ีลักษณะคลา้ยสกุีห้มอ้ไฟของญีปุ่่ น โดยน าเครือ่งเคยีงต่าง ๆ เชน่ผักหลากชนดิ เห็ด

ตามฤดู โอเดง้ เบคอนหมูทีจ่ัดเตรยีมไว ้มาจัดเรยีงใหส้วยงามในหมอ้ เวลาทาน เตมิน ้าซปุชาบปูรุงรส

แลว้ตม้ใหเ้ดอืด แลว้จงึน าอุดง้สดลงตม้ สามารถรับประทานเป็นอุดง้รอ้นและทานพรอ้มขา้วสวยรอ้น 

น ้าจิม้ซอี ิว้เกาหล ีและเครือ่งเคยีงนานาชนดิ 

บา่ย น าทา่นชม Cosmetic Shopศนูยร์วมเครือ่งส าอางคช์ือ่ดังของเกาหลมีากมายหลายแบรนดด์ังอาท ิเชน่

W.S.Nature,Rojukiss, Missha เป็นตน้ น าทา่น ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีทีห่า้ง Duty Free จากนัน้ให ้

ทา่น ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย ณ ตลาดเมยีงดง แหลง่รวมวัยรุน่ยา่นสยามสแควร ์ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เป็น

แหลง่รวมเครือ่งส าอางคช์ือ่ดัง อาท ิEtude, Skinfood, The Face Shop, Missha เป็นตน้ 

เย็น อสิระอาหารค า่ เพือ่ใหท้า่นไดอ้สิระชอ้ปป้ิงตามอสิระอธัยาศยั 
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ทีพ่กั โรงแรม Seoul Intercity Hotel ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

Day 5 

โซลทาวเ์วอร ์- ศูนยส์มุนไพรสนเข็มแดง – พลอยอเมทสิ – ถนนฮงอกิ - ซุปเปอรม์าเก็ต - สนามบนิอนิชอน –

กรงุเทพฯ 

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม โซลทาวเวอร  ์1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถงึ 480 เมตร เหนือ

ระดับน ้าทะเล ท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอรไ์ดร้อบทศิ 360 องศาโดย

สามารถมองไดถ้งึเขาพูกักซนั และถา้หันไปยังทศิตรงขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถงึแมน่ ้าฮันกัง *** ไมร่าคา

รวมค่าขึน้ลฟิท ์*** น าท่านสู่  น า้มนัสนเข็มแดง เป็นการสกัดจากใบสนเข็มแดงบรสิุทธิ ์100% ซึง่

สรรพคุณของน ้ามนัสนเข็มแดงนัน้มปีระโยชน์อยา่งมากมาย ทัง้ชว่ยละลายคลอเรสเตอรอล และไขมนัที่

อดุตันในเสน้เลอืด ลดระดับน ้าตาลในเลอืด ชว่ยขบัสารพษิออกจากรา่งกายในรปูแบบของเสยี เชน่ เหงือ่ 

ปัสสาวะ อจุจาระ ชว่ยลา้งสารพษิหรอืดท็ีอกซเ์ลอืดใหส้ะอาด เพิม่การไหลเวยีนของเลอืดไดส้ะดวกขึน้ 

ช่วยเพิม่ภูมติา้นทานใหก้ับร่างกาย บ ารุงผวิพรรณใหส้ดใสจากภายใน และลดอัตราเสีย่งในการเกดิ

โรคมะเร็ง  จากนัน้น าท่านสู ่โรงงานพลอยอเมทสิ หรอื พลอยสมี่วง ทีม่ชี ือ่เสยีงของประเทศเกาหล ี 

ซึง่ชาวโสมเชือ่วา่ถา้ไดม้พีลอยชนดินีต้ดิตัวไว ้จะท าใหม้โีชคลาภและสิง่ดีๆ เกดิขึน้กบัชวีติ   

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบรกิารทา่นดว้ยเมน ู “จมิดกั” ไกอ่บซอี ิว๋ด าวุน้เสน้เมนู

พืน้เมอืงดัง้เดมิของเมอืงอนัดงปัจจบุนัไดรั้บความนยิมอยา่งแพร่หลายและรสชาตขิองจมิดัก                         

ก็เป็นทีถ่กูปาก ถกูลิน้คนไทยเป็นอยา่งยิง่. 
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 บา่ย จากนัน้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงยา่นวัยรุน่ชือ่ดัง ยา่นถนนฮงอกิ  จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงที ่ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต  

ซึง่มสีนิคา้ตา่งๆ มากมายใหเ้ลอืกซือ้หาเป็นของฝาก เชน่ กมิจ ิบะหมีก่ ึง่ส าเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคีย้ว 

ลกูอม ผลไมต้ามฤดกูาลและของทีร่ะลกึตา่งๆ 

21.20 น. น าทา่นเหนิฟ้ากลับสู ่กรงุเทพฯ โดย สายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 657  

01.10 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

                   

 เกาหล-ีปซูาน โซล Beautiful Autumn Leaves 

5 วนั 3 คนื โดยสายการบนิไทย 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญพ่กัคู ่

1 หอ้ง  

ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่

 1 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กไมม่เีตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่ 

2 ทา่น  

ทา่นละ 

INFANT 

ทา่นละ 

 

จอยแลนด ์

ไมใ่ชต้ ัว๋ 

ทา่นละ 

 

พกัเดีย่ว 

ทา่นละ 

22-26 ต.ค. 2561 

(วนัหยุดปิยมหาราช) 
28,991.- 28,991.- 27,991.- 26,991.- 10,900.- 10,900.- 4,999.- 

31 ต.ค. -04 พ.ย. 2561 26,991.- 26,991.- 25,991.- 24,991.- 10,900.- 10,900.- 4,999.- 

 

***ราคานีเ้ฉพาะกรุป๊หนา้รา้นเทา่น ัน้ กรุป๊เหมาโปรดสอบถามอกีคร ัง้*** 

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

ทา่นละ 35,000 วอน /ทรปิ/ตอ่ทา่น***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิสวุรรณภมู)ิ**เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 

** โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ  

 

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายกุอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รงุเทพฯ และทีป่ระเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้

ประเทศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทิง้ส ิน้ 

 

หมายเหต ุ**   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสายการบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการเพือ่ความเหมาะสมไมว่า่จะเกดิจาก

ความขดัขอ้งของ ยานพาหนะหรอืมเีหตุหนึง่เหตุใดจนท าใหไ้มส่ามารถด าเนนิการตามหมายก าหนดการได้

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วบางรายการหรอื

ทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการ และจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทาง ใน

กรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย    อตัราคา่บรกิารนี ้ส าหรบัเดนิทางต ัง้แต ่30 ทา่น

ขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 30 ทา่น 
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การเดนิทางจากประเทศไทยเขา้สูป่ระเทศเกาหลแีละพธิกีารเขา้เมอืง 

เอกสารทีค่วรเตรยีมกอ่นการเดนิทาง เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลจีะพจิารณาใหเ้ฉพาะนักทอ่งเทีย่ว

ทีม่าทอ่งเทีย่วโดยสจุรติเทา่นัน้ทีผ่า่นเขา้เมอืงได ้และพจิารณาจาก  

1. หลกัฐานการท างานประจ าของนักทอ่งเทีย่ว ซึง่สมควรทีน่ าตดิตวัไปแสดงดว้ย เชน่ บตัรพนักงาน นามบตัร 

จดหมายการท างานภาษาองักฤษ (กรณีเดนิทางคนเดยีว) จดหมายรับรองออกโดยบรษัิทผูจ้ัดคณะ  

2. หลกัฐานการเงนิ ในระหวา่งการทอ่งเทีย่วประเทศเกาหลสีมควรทีจ่ะน าเงนิสดตดิตวัไปดว้ยประมาณ  300

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

เครดติตา่งประเทศ เชน่ Visa Card, American Express, Dinners Club หรอื Master Card ตอ้งน าตดิตวัไปดว้ยหรอื

หลกัฐานการเงนิอืน่ใดทีจ่ะแสดงใหเ้จา้หนา้ทีท่ราบวา่ทา่นคอืนักทอ่งเทีย่ว 

3. ใบรับรองสถานศกึษาหากทา่นยงัอยูใ่นระหวา่งการศกึษาหรอืบตัรนักศกึษาและควรเดนิทางกบัผูป้กครอง เชน่ 

บดิา มารดา ป้า นา้ อา ทีม่นีามสกลุเดยีวกนั 

4.  หากเป็นพาสปอรต์ใหม ่ควรน าพาสปอรต์เกา่เยบ็เลม่คูก่บัพาสปอรต์ใหมห่รอืน าตดิตวัไปดว้ย   

5.  การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนักทอ่งเทีย่ว ไมค่วรสวมใสร่องเทา้แตะ 

**ส าคญั!! บรษิทั ท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศเกาหลโีดยผดิกฎหมาย 

และในข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและเกาหล ีข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่น ัน้ 

ลกูคา้ทุกทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคุเทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่บตัรโดยสารชัน้ทศันาจรไป – กลับ (ตัว๋กรุ๊ป) รวมภาษี สนามบนิและภาษีน ้ามนัไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

2. คา่ทีพ่ัก 3 คนื หอ้งละ 2 - 3 ทา่น 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 

4. หัวหนา้ทัวรห์รอืมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ผูช้ านาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง 

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

6. สมัภาระน ้าหนักไมเ่กนิทา่นละ 30 กก.  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

5. ทปิไกดแ์ละคนขบัรถประมาณ 35,000 วอน ตอ่ทา่นตอ่ทรปิ 

6. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
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การส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรณุาส ารองทีน่ั่ง+ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่+สกลุ เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอื

เดนิทาง 

2. คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื ช าระทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 15วัน 

3.  เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับใน   

           เงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

1.  ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีาร

ยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัง้หมด 

2.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-45 วันเก็บเงนิมดัจ าท ัง้หมด 

3.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วันเก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทัวร ์ตอ่ทา่น 

4.  ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทัวร ์

5. ยกเลกิการเดนิทางในวันเดนิทาง,ถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐ

เกาหลใีต ้ไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมี

ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่

ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋วทา่นละ 10,000 บาทและ

คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 

6.  ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาล ทีต่อ้งการันตมีัดจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพ่ักโดยตรง

หรอืโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra 

Flight และ Charter Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

7. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้

ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **ส าคญั!! บรษิทั ท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้ประเทศเกาหลี

ใตโ้ดยผดิกฎหมายและในข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและเกาหลใีต ้ข ึน้อยูก่บัการ

พจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่น ัน้ ลูกคา้ทุกทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทาง

มคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

8. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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เง ือ่นไขการเดนิทาง 

1.  บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2.  บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอื

การควบคุมของทางบรษัิทฯหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท า

รา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3.  หากท่านถอนตัวกอ่นรายการท่องเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคนื

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4.  บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5.  รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6.  ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋ว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7.  กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร

จากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิาร

ทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8.  มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9.  หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทยและในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที่

บรษัิทระบใุนรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆทัง้ส ิน้ 

11.  บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเกาหลเีทา่นัน้ 

12.  เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13.  เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับ

ในเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

14. โรงแรมทีพ่ักในประเทศเกาหลมีมีาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของทีพ่ักแตกต่างกับประเทศไทย โดย

โรงแรมทีพั่กทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลี

ตามทีร่ะบใุนรายการท่องเทีย่วเท่านัน้ โรงแรมทีป่ระเทศเกาหลโีดยสว่นใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin หรอื

Double) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ3ท่านขึน้อยูก่ับขอ้จ ากัดของหอ้งพักและการวางรูปแบบของ

หอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มคีวามแตกตา่งกนัอาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนั และไมส่ามารถเสรมิเตยีง
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ไดต้ามทีต่อ้งการโรงแรมหลายแห่งจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากประเทศเกาหลอียูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า

เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

15. กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตวัของทา่น ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายสญูหายลา่ชา้ 

หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้สิน้ 

16. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ หากท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้ม

คณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และถา้ทา่นตอ้งการ

แยกตวัออกจากกรุป๊ทวัรเ์พือ่ทอ่งเทีย่วเอง โดยไมล่งรา้นศนูยโ์สม, ศนูยส์มนุไพร, รา้นน า้มนัสน, ศนูย์

เครือ่งส าอาง และรา้นพลอยอะเมทสิ ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 

300 USD ตอ่ทา่น 

17. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิร์าคานี้เฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยและท่องเทีย่วเป็นหมูค่ณะแบบ Join Tour เท่านัน้ 

กรณีตอ้งการตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบรษัิทอกีครัง้หากเป็นนักทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต ิหรอื พระสงฆ ์เก็บ

คา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทา่นละ 4,000 บาท 

18. ในระหว่างท่องเที่ยวจะมชี่างภาพมาถ่ายรูปและช่วยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และในวัน

สดุทา้ยของการเดนิทางชา่งภาพจะน าภาพถ่ายมาจ าหน่ายหากว่าท่านใดสนใจสามารถซือ้ไดแ้ต่ถา้ท่านใดไม่

สนใจก็ไมต่อ้งซือ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพงึพอใจของท่าน ทางบรษัิททัวรไ์มม่กีารบังคับใหซ้ือ้แต่อยา่งใดแตเ่ป็น

การบอกกลา่วลว่งหนา้เพือ่ใหผุ้เ้ดนิทางไดรั้บทราบ 

19. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯกอ่นทุกครัง้มเิชน่นัน้ทาง

บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 

 

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


