
 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   กําหนดการเดนิทาง 
 

วนัที� : 05-09 กนัยายน 61      17,900.- 

วนัที� : 06-10 กนัยายน 61 17,900.- 

เกาหล ีFunny Seoraksan in Autumn 

5 วนั 3 คนื โดยสายการบนิทเีวย ์(TW) 

 เร ิ�มตน้เพยีง 17,900.- 

 

ไฮไลทท์วัร ์  
• ตอ้นรับฤดใูบไมเ้ปลี�ยนสยีอดฮติ ณ อทุยานแหง่ชาตโิซรัคซาน 

• ไหวพ้ระขอพรเพื�อความเป็นสริมิงคล ณ วดัชนิฮันซา 

• สมัผัสบรรยากาศสดุแสนโรแมนตคิกับฤดใุบไมเ้ปลี�ยนส ีที� เกาะนาม ิ

• ขมแกะนอ้ยน่ารักๆ ที�ฟารม์แกะ Daegwallyeong Sheep Farm 

•  พเิศษ...ใหท้า่นไดส้วมชดุฮันบก เพื�อเก็บภาพแหง่ความประทับใจที�พระราชวงัเคยีงบ็อคคงุ 

• ชอ้ปปิ�งสดุมันสก์ับแหลง่ชอ้ปปิ�งชื�อดัง...ตลาดเมยีงดง, ถนนฮงอกิ  

 



 

              
 

วนัที� : 12-16 กนัยายน 61 17,900.- 

วนัที� : 13-17 กนัยายน 61 17,900.- 

วนัที� : 14-18 กนัยายน 61 17,900.- 

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.- 

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.- 

 



 

              
 

ราคายงัไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 1,200 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางที�สนามบนิสวุรรณภมู)ิ **เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที� 1 กรงุเทพฯ –สนามบนิสวุรรณภมู ิ

22.00 น. คณะมาพรอ้มกันที� ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิผูโ้ดยสารขาออกชั �น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร ์L (เช็คอนิของสายการบนิ 

T’ Way) โดยมีเจา้หนา้ที�ของบริษัทและหัวหนา้ทัวร์ พรอ้มอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการ

เดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

  

 

 

 

 

 

 

วนัที� 2 อนิชอน – เกาะนาม ิ– อทุยานแหง่ชาตโิซรคัซาน – วดัชนิฮนัซา 

01.25 น. ท่านเหิรฟ้าสู่ สาธารณรฐัเกาหลใีต  ้โดยสายการบนิ T’ Way เที�ยวบนิที� TW102 (ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 5-6 ชั�งโมง)  

08.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน สาธารณรัฐเกาหลี เวลาทอ้งถิ�นเร็วกว่าประเทศไทย  

2 ชั�วโมง (เพื�อความสะดวกในการนัดหมาย กรณุาปรับนาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิ�น) นําท่านผา่นพธิกีาร

ตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร    

 จากนั�นนําท่านสู ่ เกาะนาม ิ(NAMISEOM ISLAND) ชมทวิทัศน์ซ ึ�งเคยใชเ้ป็นสถานที�ถ่ายทําละครทีว

“WINTER LOVE SONG” อันโด่งดังไปทั�วทั �งเกาหลแีละเอเชยี เกาะนามนิี�มรีูปร่างคลา้ยใบไม ้ที�ลอยอยู่

ทางตอนเหนอืของแมนํ่�าฮนั ท่านสามารถชมบรรยากาศรอบเกาะ เชน่ การเดนิเลน่เที�ยวชมสวนเกาหล ีคารา

วะสสุานนายพลนาม ิเดนิผา่นกลางแมกไมแ้หง่สวนสนที�สงูเสยีดฟ้า ผ่านดงตน้สน ดอกสน ตน้เกาลัด เลอืก

นั�งที�มา้นั�งรมิฝั�งเพื�อชมบรรยากาศโรแมนตคิใตเ้งาไม ้พรอ้มมเีวลาใหท้่านไดเ้ก็บโลเคชั�นประทับใจ ใหท้่าน

ไดอ้สิระเลอืกชมฟารม์เลี�ยงนกกระจอกเทศซึ�งตั �งอยูบ่นเกาะ หรอืจะเลอืกขี�จักรยานชมววิเหมอืนฉากในละคร

ตามอธัยาศัยจนไดเ้วลาสมควรอําลาเกาะนาม ิ

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “ทลัคาลบี�” ไกบ่าบคีวิผัดซอสเกาหล ีเป็น 

  เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมเดนิทาง เชา้ กลางวนั คํ�า โรงแรมที�พกั 

1 กรงุเทพฯ – สนามบนินานาชาตอินิชอน   
 
 

 

2 อนิชอน – เกาะนาม ิ– อทุยานแหง่ชาตโิซรัคซาน – วัดชนิฮนัซา ✈ � � 
I-PARK RESORT 3* 
หรอืเทยีบเทา่ 

3 ฟารม์แกะ Daegwallyeong - สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์- โซล � � � 
GALAXY HOTEL 3*
หรอืเทยีบเทา่ 

4 
พระราชวังเคยีงบ็อคคุง+สวมชดุฮันบก – ศูนยโ์สม – ศูนยส์มนุไพร
เกาหล ี– Cosmetic Shop – Duty Free – ชอ็ปปิ�งตลาดเมยีงดง � � - 

GALAXY HOTEL 3*
หรอืเทยีบเทา่ 

5 
โซลทาวเวอร์ – ศูนย์นํ� ามันสนเข็มแดง – ชอ้ปปิ� งถนนฮงอิก- 
ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต – อนิชอน - กรงุเทพ  � � ✈  

 
 

B737-800 ที�น ั�งแบบ 3-3 
 

นํ �าหนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 20 กก.  

 
 



 

              
 

อาหารเลื�องชื�อของเมอืงชนุชอน โดยนําไกบ่าบคีวิ ตอ้ก (ขา้วเหนยีวปั�นเกาหล)ี มนัหวาน ผักตา่งๆ ลงผัดกบั

ซอสพรกิเกาหลใีนกระทะแบน วธิกีารทานแบบเมี�ยงคําไทย โดยห่อกับผักกาดแกว้เมื�อทานไประยะหนึ�งจะ

นําขา้วสวย และสาหรา่ยแหง้มาผัดรวมกบัทักคาลบ ี

 นําท่านสู ่อุทยานแหง่ชาตโิซรคัซาน ระหว่างทางท่านจะไดช้มววิ อันงดงามที�มเีอกลักษณ์เฉพาะตัวหรอื 

อกีชื�อเรยีกหนึ�งวา่สวสิเซอรแ์ลนดข์องเกาหล ีซึ�งจะผา่นเสน้ทางธรรมชาตทิี�สวยงาม ลัดเลาะผา่นไปตามหนา้

ผา หุบเขาและลําธาร นําท่านนั�งกระเชา้ไฟฟ้า Cable Car (ขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิ ในกรณีที�สภาพ

อากาศไม่เหมาะแก่การเขา้ชม ขึ�นอยู่กับคําสั�งของเจา้หนา้ที�อุทยาน) ขึ�นสู่จุดชมววิของอุทยานแห่งชาติ

โซรัคซาน ซึ�งจะสามารถมองเห็นววิทิวทัศน์บนยอดเขาดุจดั�งภาพวาดเกนิ บรรยาย จากนั�นนําทุกท่าน

นมสัการพระพทุธรปูสมัฤทธิ�ปางสมาธขินาดใหญ ่ณ วดัชนิฮนัซา  เพื�อความเป็นสริมิงคลแกต่ัวทา่นเองและ

ครอบครัว 

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “แฮมลูทงั” หนา้ตาคลา้ยกบัตม้ยําทะเลบา้นเรา แต่

ตา่งกนัที�ความเขม้ขน้ และความจัดจา้นซึ�งนอ้ยกว่าตม้ยําบา้นเรามาก ภายในหมอ้ไฟจะมกีารนําอาหารทะเล

ชนดิตา่งๆ เชน่ ปลาหมกึ หอย ป ูผักชนดิตา่งๆ และเห็ดเข็มทองมาตม้รวมกนั ทานกบันํ�าจิ�มเกาหล ี

  พกัที� I-PARK RESORT 3* หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที� 3 ฟารม์แกะ Daegwallyeong - สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์- โซล 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 นําทา่นสู ่ฟารม์แกะ Daegwallyeong Sheep Farm เป็นฟารม์เลี�ยงแกะที�มขีนาดขอบเขตกวา้งถงึ 155 

ไร่ ตั �งอยู่ในระดับความสงูที� 860 เมตร ถงึ 950 เมตร และยังเป็นสถานที�ที�มคีวามลงตัวเป็นอย่างดรีะหว่าง 

ความสวยงามของเสน้ทางเดนิเล่นในฟารม์ กบัรปูรา่งขนาดอนัยิ�งใหญข่องเทอืกเขาแทแบกวานอกีดว้ย ดว้ย

ความที�มบีรรยากาศและความงดงามทางธรรมชาตทิี�เป็นลักษณะเฉพาะของทั �ง 4 ฤดกูาล ไมว่า่จะเป็นในฤดู

ใบไมผ้ล,ิฤดูรอ้น, ฤดูใบไมร้่วงและฤดูหนาว ที�ทําใหน้ึกไปถงึบรรยากาศอันงดงามของเทือกเขาแอลป์ใน

ยุโรป โดยฟารม์แห่งนี�นักท่องเที�ยวจะสามารถสัมผัสกับประการณ์ในการใหห้ญา้แหง้แก่แกะที�มีจํานวน

มากกวา่ 200 ตัว และนอกจากนี� ยังเป็นสถานที�ที�สามารถพบเห็นนอมชวนีามลู เป็นพชืป่าที�ถูกนํามาใชเ้ป็น

พชืสมนุไพรที�เกดิขึ�นเองตามธรรมชาตทิี�พบในเขตแทกวานลยองเท่านั�น ฟารม์แหง่นี�ยังใหค้วามสําคัญทาง

ระบบนเิวศน์ทางธรรมชาตอิกีดว้ย ในชว่งของฤดูใบไมร้ว่ง จะเป็นชว่งเวลาที�ดสํีาหรับจะไดช้มความงามของ

การเปลี�ยนสขีองใบไมบ้นเทอืกเขาต่าง ๆ รวมไปถงึพวกพชืและสัตวท์ี�เกดิขึ�นเองตามธรรมชาต ิ อกีทั �งเป็น

สถานที�ที�ใชถ้่ายทําภาพยนตร ์เรื�อง  A Man Who Went to Mars  ละครเรื�อง Autumn In My Heart และ

โฆษณาจํานวนมาก ก็ไดม้าถ่ายทําที�นี�ท่านสามารถเพลดิเพลนิกับการเดนิเล่นตามเสน้ทางเดนิเล่นในฟารม์ 

ที�มกีารจัดตกแตง่เป็นสนามหญา้ที�ยาวประมาณ 1.4 กโิลเมตรแลว้ อสิระทา่นไดถ้า่ยรปูตามอธัยาศัย 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ย “ชาบูชาบู”  อาหารพื�นเมอืงของคาบสมุทร

เกาหล ีลักษณะคลา้ยสุกี�หมอ้ไฟของญี�ปุ่ น โดยนําเครื�องเคยีงต่าง ๆ  เชน่ผักหลากชนดิ เห็ดตามฤดู โอเดง้ เบคอนหมูที�

จัดเตรยีมไว ้มาจัดเรยีงใหส้วยงามในหมอ้ เวลาทาน เตมินํ�าซปุชาบปูรงุรสแลว้ตม้ใหเ้ดอืด แลว้จงึนําอดุง้สดลงตม้ สามารถ

รับประทานเป็นอดุง้รอ้นและทานพรอ้มขา้วสวยรอ้น นํ�าจิ�มซอี ิ�วเกาหล ีและเครื�องเคยีงนานาชนดิ 

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์ถูกขนานนามวา่ดสินยีแ์ลนดเ์กาหลเีป็นสวนสนุกกลางแจง้ที�ใหญ่

ที�สดุของประเทศ โดยมบีรษัิทซมัซงุเป็นเจา้ของ ตั �งอยูท่า่มกลางหบุเขา ใหท้า่นไดอ้สิระเที�ยวชมทอ่งไปกับ

โลกของสตัวป่์าซาฟารชีมไลเกอรแ์ฝดคูแ่รกของโลกที�นี�ทา่นจะพบเจา้ป่าสงิโตและเสอืสามารถอยูด่ว้ยกนัได ้

อย่างเป็นสุข ชมความน่ารักของหมทีี�สามารถสื�อสารกับคนขับรถไดเ้ป็นอยา่งด ีหรอืเขา้สู่ดนิแดนแห่งเทพ

นยิาย สวนสี�ฤดู ซ ึ�งจะปลูกดอกไมเ้ปลี�ยนไปตามฤดูกาล อกีทั �งยังสามารถสนุกกับเครื�องเลน่นานาชนดิ อาทิ

เชน่ สเปซทัวร ์รถไฟเหาะและหนอนสะบดั ชมสวนดอกไมซ้ ึ�งกําลังบานสะพรั�งอวดสสีนัเต็มสวน (ทั �งนี�ข ึ�นอยู่

กับสภาพอากาศ เดอืนมนีาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทวิลปิ, เดอืนพฤษภาคม - เดอืนมถิุนายน เป็นดอก

กหุลาบ, เดอืนสงิหาคม - เดอืนกนัยายน เป็นสวนดอกลลิลี�, เดอืนตลุาคม - เดอืนพฤศจกิายน เป็นสวนดอก

เบญจมาศ) ชมกจิกรรมและการแสดงต่างๆ ที�จัดตามตารางประจําวันดว้ยบัตรเขา้ชมแบบ ONE DAY 

TICKET เล่นไดทุ้กเครื�องเล่นไม่จํากัดรอบ เลือกชมและเลอืกซื�อชอ้บปิ� งในรา้นคา้ของที�ระลกึต่างๆอย่าง



 

              
 

มากมาย จากนั�นนําเดนิทางกลับสูก่รงุโซล 

คํ�า   รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  บรกิารทา่นดว้ย “คาลบี�” หมยูา่งเกาหล ีเป็นอาหารพื�นเมอืง

เกาหลทีี�เลื�องชื�อและรูจ้ักกนัดทีั�วโลก มรีสชาตอิอกหวาน นุ่มและกลมกล่อม นําหมสูเต็กสว่นที�ตดิกบักระดูก

(เชื�อวา่เป็นสว่นที�อรอ่ยที�สดุ) ยา่งบนเตาถา่นแบบดั �งเดมิและตัดเป็นชิ�นพอคํา หอ่ทานแบบเมี�ยงคําไทย โดย

ใสนํ่�าจิ�มเตา้เจยีวและเครื�องเคยีงที�ชอบหรอืขา้วสวยรอ้นตามที�ชอบ บรกิารเครื�องเคยีงตา่งๆ 

   พกัที�  GALAXY HOTEL 3*เมอืงโซล หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที� 4 พระราชวงัเคยีงบ็อคคุง+สวมชุดฮนับก – ศูนยโ์สม – ศูนยส์มุนไพรเกาหล ี– Cosmetic Shop – 

Duty Free – ช็อปปิ� งตลาดเมยีงดง 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 นําทา่นสู ่พระราชวงัเคยีงบอ๊คคงุ พระราชวังเกา่แกท่ี�สดุของราชวงศโ์ชซอน สรา้งขึ�นในปี ค.ศ.1394 โดย

ใชเ้ป็นศูนยก์ลางการปกครองในสมัยโบราณ โดยเป็นทั �งที�ประทับและฐานอํานาจของพระเจา้แทโจและ

ตอ่เนื�องมาถงึกษัตรยิใ์นราชวงศโ์ชซอล  พระที�นั�งคนึชองจอนถูกสรา้งขึ�นมาเพื�อเป็นที�วา่ราชการตอ่มาคณะ

ปกครองเกาหลีของญี�ปุ่ นไดส้รา้งอาคารรัฐสภาขนาดยักษ์ขึ�นคั�น แสดงถงึความตอ้งการตัดความผูกพัน

ระหว่างพระราชวงศ์กับราษฎร อาคารหลังนี�ไดถู้กรื�อถอนไปในโอกาสครบรอบ50ปีของการปลดแอกจาก

ญี�ปุ่ น ภายในเขตพระราชวังยงัมพีระตําหนักเคยีวฮเวรูลักษณะเป็นอาคารสองชั �น โดยตัวพระตําหนักถกูสรา้ง

ใหย้ื�นออกไปกลางสระนํ�า ที�เต็มไปดว้ยฝูงหงส ์สรา้งขึ�นเพื�อใชเ้ป็นสถานที�สําหรับจัดงานเลี�ยงพระราชทาน 

พระราชวังนี�ถอืเป็นพระราชวังที�ใหญ่ที�สดุของเกาหลปีระกอบดว้ยหมูอ่าคารต่างๆ มากมายอาท ิพลับพลาก

ลางนํ�า, ทอ้งพระโรงที�ใชอ้อกว่าราชการ ฯลฯ  พเิศษ...ใหท้า่นไดท้ดลองสวมชุดฮนับกเดนิเลน่ชลิๆใน

พระราชวงั  ชุดประจําชาตเิกาหล ีเพื�อเก็บภาพแหง่ความประทบัใจ 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ย “บุลโกก”ิ เนื�อหมูสดหมักผัดซ๊อสและ

เครื�องเทศจนไดท้ี�แลว้นํามาใสบ่นกระทะผัดกับกะหลํ�าปีสดและวุน้เสน้ของเกาหลมีนํี�าขลุกขลกิรสชาตอิอกหวานเล็กนอ้ย 

พรอ้มกบัเสรฟิขา้วสวยและเครื�องเคยีงตา่งๆ  

 นําท่านสู่ ศูนยโ์สม ซึ�งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลติจากโสมที�มอีายุ 6 ปี ซึ�งถอืว่าเป็นโสมที�มคีุณภาพดี

ที�สดุ ชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้่านไดเ้ลอืกซื�อโสมที�มคีุณภาพดทีี�ที�สดุและราคาถูกกว่าไทยถงึ 2 เท่า 

เพื�อนําไปบํารงุรา่งกาย หรอืฝากญาตผิูใ้หญท่ี�ทา่นรักและนับถอื 

 ชม ศูนยส์มุนไพรเกาหล ีใหท้่านไดเ้ลอืกซื�อเลอืกชม สมนุไพรฮอตเกนามขูองเกาหล ีที�นํามาแปรรูปเป็น

รปูแบบตา่งๆ ที�มสีรรพคณุรักษาโรค และบํารงุรา่งกาย 

 นําท่านสู่ Cosmetic Shop ศูนยร์วมเครื�องสําอางคช์ื�อดังของเกาหล ีมากมายหลายแบรนด์ดัง อาทเิช่น 

W.S.Nature,Rojukiss, Misshaเป็นตน้จากนั�นนําทา่น ชอ้ปปิ�งสนิคา้ปลอดภาษีที�หา้ง Duty Free 

 จากนั�นใหท้่านชอ้ปปิ�งตามอัธยาศัย ณ ตลาดเมยีงดง แหล่งรวมวัยรุ่นยา่นสยามสแควรโ์ดยเฉพาะอยา่งยิ�ง

เป็นแหลง่รวมเครื�องสําอางคช์ื�อดัง อาท ิEtude, Skinfood, The FaceShop, Misshaเป็นตน้ 

คํ�า   อสิระอาหารคํ�า1 มื�อ (ใหท้กุทา่นไดอ้สิระอาหารคํ�าตามอธัยาศยั) 

   พกัที�  GALAXY HOTEL 3*เมอืงโซล หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที� 5 โซลทาวเวอร ์– ศนูยน์ํ �ามนัสนเข็มแดง – ชอ้ปปิ� งถนนฮงอกิ- ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต – อนิชอน - กรงุเทพ  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 จากนั�นนําท่านชม โซลทาวเวอร ์1 ใน 18 หอคอยเมอืงที�สูงที�สุดในโลกมคีวามสูงถงึ 480 เมตร เหนือ

ระดับนํ�าทะเล นําท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอรไ์ดร้อบทศิ 60 องศาโดย

สามารถมองไดถ้งึเขาพกูักซนั และถา้หันไปยงัทศิตรงขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถงึแมนํ่�าฮันกัง **ราคาไมร่วมค่า

ขึ�นลฟิตโ์ซล** 

 นําท่านสู ่ นํ �ามนัสนเข็มแดง เป็นการสกัดจากใบสนเข็มแดงบรสิทุธิ� 100% ซึ�งสรรพคุณของนํ�ามันสนเข็ม

แดงนั�นมปีระโยชน์อย่างมากมายทั �งช่วยละลายคลอเรสเตอรอลและไขมันที�อุดตันในเสน้เลือดลดระดับ

นํ�าตาลในเลอืดชว่ยขับสารพษิออกจากร่างกายในรูปแบบของเสยีเชน่เหงื�อปัสสาวะอจุจาระชว่ยลา้งสารพษิ

หรอืดท็ีอกซเ์ลอืดใหส้ะอาดเพิ�มการไหลเวยีนของเลอืดไดส้ะดวกขึ�นชว่ยเพิ�มภมูติา้นทานใหก้บัรา่งกายบํารงุ



 

              
 

ผวิพรรณใหส้ดใสจากภายในและลดอตัราเสี�ยงในการเกดิโรคมะเร็ง 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ย “จมิดกั”ไก่อบซีอ ิ�วดําวุน้เสน้เมนู

พื�นเมอืงดั �งเดมิของเมอืงอันดงปัจจุบันไดร้ับความนยิมอยา่งแพร่หลายและรสชาตขิองจมิดักก็เป็นที�ถูกปาก

ถกูลิ�นคนไทยเป็นอยา่งยิ�ง 

บา่ย ใหท้่านอสิระชอ้ปปิ�ง ถนนฮงอกิยา่นมหาวทิยาลัยวัยรุ่นชื�อดังจากนั�นนําท่านสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตอินิ

ชอน เพื�อนําท่านเดนิทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยระหว่างทางนําท่านชอ้ปปิ�งที� ซุปเปอรมารเ์ก็ต ซึ�งมสีนิคา้

ตา่งๆ มากมายใหเ้ลอืกซื�อหาเป็นของฝาก เชน่ กมิจ ิบะหมี�ก ึ�งสําเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคี�ยว ลูกอม ผลไม ้

ตามฤดกูาลและของที�ระลกึตา่งๆ 

20.05 น.   นําท่านเหินฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ T’ Way เที�ยวบนิที� TW101 (ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 5-6 ชั�งโมง)  

00.10 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

 
 
 
 

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

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 
พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 
พักกับผูใ้หญ ่

 1 ทา่น 
 ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กไมม่เีตยีง 
พักกับผูใ้หญ ่ 

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั�ว 
ทา่นละ 

พักเดี�ยวเพิ�ม 
ทา่นละ 

วนัที� : 05-09 กนัยายน 61 17,900.- 17,900.- 17,900.- 17,900.- 5,900.- 6,900.- 

วนัที� : 06-10 กนัยายน 61 17,900.- 17,900.- 17,900.- 17,900.- 5,900.- 6,900.- 

วนัที� : 12-16 กนัยายน 61 17,900.- 17,900.- 17,900.- 17,900.- 5,900.- 6,900.- 

วนัที� : 13-17 กนัยายน 61 17,900.- 17,900.- 17,900.- 17,900.- 5,900.- 6,900.- 

วนัที� : 14-18 กนัยายน 61 17,900.- 17,900.- 17,900.- 17,900.- 5,900.- 6,900.- 

วนัที� : 03-07 ตลุาคม 61 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 6,000.- 6,900.- 

วนัที� : 04-08 ตลุาคม 61 19,900.- 19,900.- 19,900.- 19,900.- 7,000.- 7,900.- 

วนัที� : 05-09 ตลุาคม 61 19,900.- 19,900.- 19,900.- 19,900.- 7,000.- 7,900.- 

วนัที� : 06-10 ตลุาคม 61 19,900.- 19,900.- 19,900.- 19,900.- 7,000.- 7,900.- 

วนัที� : 09-13 ตลุาคม 61 19,900.- 19,900.- 19,900.- 19,900.- 7,000.- 7,900.- 

วนัที� : 10-14 ตลุาคม 61 19,900.- 19,900.- 19,900.- 19,900.- 7,000.- 7,900.- 

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

วนัที� : 12-16 ตลุาคม 61 20,900.- 20,900.- 20,900.- 20,900.- 7,500.- 8,900.- 

วนัที� : 16-20 ตลุาคม 61 19,900.- 19,900.- 19,900.- 19,900.- 7,000.- 7,900.- 

วนัที� : 18-22 ตลุาคม 61 19,900.- 19,900.- 19,900.- 19,900.- 7,000.- 7,900.- 



 

              
 

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

วนัที� : 20-24 ตลุาคม 61 19,900.- 19,900.- 19,900.- 19,900.- 7,000.- 7,900.- 

วนัที� : 21-25 ตลุาคม 61 19,900.- 19,900.- 19,900.- 19,900.- 7,000.- 7,900.- 

วนัที� : 22-26 ตลุาคม 61 19,900.- 19,900.- 19,900.- 19,900.- 7,000.- 7,900.- 

วนัที� : 24-28 ตลุาคม 61 19,900.- 19,900.- 19,900.- 19,900.- 7,000.- 7,900.- 

วนัที� : 25-29 ตลุาคม 61 19,900.- 19,900.- 19,900.- 19,900.- 7,000.- 7,900.- 

วนัที� : 26-30 ตลุาคม 61 19,900.- 19,900.- 19,900.- 19,900.- 7,000.- 7,900.- 

วนัที� : 30 ต.ค. -03 พ.ย. 61 19,900.- 19,900.- 19,900.- 19,900.- 7,000.- 7,900.- 

วนัที� : 31 ต.ค. -04 พ.ย. 61 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 6,500.- 6,900.- 

วนัที� : 01-05 พฤศจกิายน 61 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 6,500.- 6,900.- 

วนัที� : 02-06 พฤศจกิายน 61 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 6,500.- 6,900.- 

วนัที� : 07-11 พฤศจกิายน 61 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 6,500.- 6,900.- 

วนัที� : 08-12 พฤศจกิายน 61 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 6,500.- 6,900.- 

วนัที� : 09-13 พฤศจกิายน 61 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 6,500.- 6,900.- 

วนัที� : 14-18 พฤศจกิายน 61 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 6,500.- 6,900.- 

วนัที� : 15-19 พฤศจกิายน 61 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 6,500.- 6,900.- 

วนัที� : 21-25 พฤศจกิายน 61 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 6,500.- 6,900.- 

วนัที� : 22-26 พฤศจกิายน 61 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 6,500.- 6,900.- 

วนัที� : 23-27 พฤศจกิายน 61 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 6,500.- 6,900.- 

วนัที� : 28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 61 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 6,500.- 6,900.- 

วนัที� : 29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 61 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 6,500.- 6,900.- 

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

 

***ราคานี�เฉพาะกรุป๊หนา้รา้นเทา่น ั�น กรุป๊เหมาโปรดสอบถามอกีคร ั�ง*** 

**ราคานี�สาํหรบัลกูคา้ที�ถอืพาสปอรต์ไทยเทา่น ั�น!! ** 
**สาํหรบัลกูคา้ที�ถอืพาสปอรต์ไทยไมต่อ้งทาํวซีา่เขา้ประเทศ

เกาหลใีต ้หากลกูคา้ชาวตา่งชาตโิปรดตดิตอ่สอบถามอกีคร ั�ง** 
 

***ราคายงัไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถทา่นละ 1,200 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางที�สนามบนิสวุรรณภมู)ิ**เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 

** โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได ้ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที�ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ ** 



 

              
 

 

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายกุอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

ในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงท ั�งที�กรงุเทพฯ และที�ประเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอื

เขา้ประเทศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทิ�งสิ�น 

 

หมายเหต ุ**   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิท ั�งไปและกลบัโดยมติอ้งแจ้งให้ทราบ
ลว่งหนา้ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสายการบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงรายการเพื�อความเหมาะสมไมว่า่จะ
เกิดจากความขดัข้องของ ยานพาหนะหรือมีเหตุหนึ�งเหตุใดจนทําให้ไม่สามารถดําเนินการตาม
หมายกําหนดการไดโ้ปรแกรมการเดนิทางเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลี�ยนแปลงรายการทอ่งเที�ยว

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเที�ยวบางรายการ และจะตอ้งมจีํานวนผูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขึ�นไปจงึ

ออกเดนิทาง ในกรณีที�มจีํานวนผูโ้ดยสารไม่ถงึ 15 ท่านไม่มหีวัหนา้ทวัรไ์ทย  อตัราค่าบรกิารนี� สําหรบั

เดนิทางต ั�งแต ่30 ทา่นขึ�นไป ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงราคาในกรณีที�มผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 30 ทา่น 

 

เง ื�อนไขการใชบ้รกิาร 

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการที�จะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสุดวสิัยที�ทาง บรษัิทฯ ไม ่

    สามารถควบคุมได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเที�ยวบนิ รวมถงึกรณีที�กองตรวจคนเขา้ 

    เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืงรวมทั �งในกรณีที� 

    ทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํี�าเงนิ) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใด 

    ประเทศหนึ�ง      

 

 

 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที�ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีที�คณะไม่ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่าน 

    ทราบลว่งหนา้ 5-7 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมื�อทา่นทําการซื�อโปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงื�อนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 
 

**สําคญั!! บรษิทั ทําธุรกจิเพื�อการทอ่งเที�ยวเทา่น ั�น ไมส่นบัสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศเกาหล ี

โดยผดิกฎหมายและในข ั�นตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ั�งไทยและเกาหล ีข ึ�นอยูก่บัการพจิารณาของ

เจา้หนา้ที�เทา่น ั�นลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง  

ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ั�งส ิ�น** 

 

อตัราคา่บรกิารนี�รวม 

1. คา่บตัรโดยสารชั �นทศันาจรไป – กลับ (ตั�วกรุ๊ป) รวมภาษี สนามบนิและภาษีนํ�ามนัไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

2. คา่ที�พัก 3 คนื หอ้งละ 2 - 3 ทา่น 

3. คา่เขา้ชมสถานที�ตามรายการระบ ุ

4. หัวหนา้ทัวรห์รอืมคัคเุทศกท์อ้งถิ�นผูช้าํนาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง 

5. ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท  เสยีชวีติ 1,000,000 บาท (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 

6. สมัภาระนํ�าหนักไมเ่กนิทา่นละ 20 กก.  



 

              
 

7. ราคารวมภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื�อประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรื�องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ�มเตมิกบั

ทางบรษัิทได ้** 

 -เบี�ยประกนัเริ�มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 -เบี�ยประกนัเริ�มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย 

2.  คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่อาหาร - เครื�องดื�ม นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้ 

3. คา่นํ�าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีที�เกนิกวา่สายการบนิกําหนด 20 กโิลกรัม 

4. วซีา่เขา้ประเทศเกาหล ีในกรณีที�ผูเ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว หรอื ประเทศที�ที�ตอ้งทําวซีา่เขา้ประเสา

ธารณรัฐเกาหลใีต ้คา่ธรรมเนยีมการยื�นวซีา่ทา่นละ 1,750 บาท สําหรับผูท้ี�ถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งทํา

เรื�องแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นั�นกอ่นการสง่เอกสารยื�นวซีา่ 

5 คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 1,200 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 

การสาํรองที�น ั�ง 

1. กรุณาสํารองที�นั�ง+ชําระเงนิมัดจําท่านละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชื�อ+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือ 

เดนิทาง 

2. คา่ทัวรส์ว่นที�เหลอื ชําระทั �งหมดกอ่นการเดนิทาง 15วัน 

3.  เมื�อท่านตกลงชําระเงนิค่าบรกิารไมว่่าทั �งหมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับ

ในเงื�อนไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ที�ไดร้ะบไุวท้ั �งหมดนี�แลว้ 

 

 

 

เง ื�อนไขการยกเลกิ 

1.  สําหรับผูโ้ดยสารที�ไม่ไดถ้ือหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื�นวซี่าให ้เมื�อผลวซี่าผ่านแลว้มกีาร

ยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการคนืคา่มดัจําทั �งหมด 

2.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-45 วัน เก็บเงนิมดัจําท ั�งหมด 

3.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วันเก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทัวร ์ตอ่ทา่น 

4.  ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทั �งหมด 100% ของราคาทัวร ์

5. ยกเลกิการเดนิทางในวันเดนิทาง,ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทั �งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

ใต ้ไม่มกีารคืนเงนิทั �งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั �งสิ�นในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรอง

แพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะทําการเลื�อนการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั �งนี�ท่าน

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที�ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนียมในการมัดจําตั�วทา่นละ 10,000 บาทและค่าใชจ้่าย

อื�นๆ 

6.  ยกเวน้กรุ๊ปที�เดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาล ที�ตอ้งการันตมีัดจํากับสายการบนิหรอืค่ามัดจําที�พักโดยตรงหรอื

โดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเที�ยวบนิพเิศษเชน่ Extra Flight 

และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ั �งหมดไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

7. กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงท ั�งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้

ประเทศที�ระบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี�จะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ั�งส ิ�น 



 

              
 

**สําคญั!! บรษิทัทําธุรกจิเพื�อการทอ่งเที�ยวเทา่น ั�น ไมส่นบัสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศเกาหลใีต้

โดยผดิกฎหมายและในข ั�นตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ท ั�งไทยและเกาหลใีต ้ข ึ�นอยู่กบัการ

พจิารณาของเจา้หนา้ที�เทา่น ั�น ลูกคา้ทุกทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของท่านเอง ทาง

มคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ั�งส ิ�น** 

8. เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ� ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น  

9. สําหรับผูเ้ดนิทางที�อายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกับบดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

เง ื�อนไขการเดนิทาง 
 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี� เมื�อเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมร่ับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที�เกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอื�นๆที�อยูน่อกเหนือ

การควบคุมของทางบรษัิทฯหรอืค่าใชจ้่ายเพิ�มเตมิที�เกดิขึ�นทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกทํา

รา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากท่านถอนตัวกอ่นรายการท่องเที�ยวจะสิ�นสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิ�และจะไม่รับผดิชอบคนื

คา่บรกิารที�ทา่นไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื�องมาจากมสี ิ�งผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�นๆ 

5. รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั �งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองที�นั�งบนเครื�อง และ

โรงแรมที�พักในตา่งประเทศเป็นที�เรยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรกต็ามรายการนี�อาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี�คดิตามราคาตั�วเครื�องบนิในปัจจบุัน หากราคาตั�วเครื�องบนิปรับสงูขึ�น บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ที�จะปรับราคาตั�ว

เครื�องบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลี�ยนแปลง การบรกิาร

จากสายการบนิบรษัิทฯขนส่ง หรอื หน่วยงานที�ใหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสุดความสามารถที�จะจัดบรกิาร

ทัวรอ์ื�นทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนั�นๆ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิ�ในการใหคํ้าสัญญาใดๆ ทั �งสิ�นแทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นั�น 

9. หากไมส่ามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบใุนโปรแกรมได ้อนัเนื�องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคืนเงนิใดๆทั �งสิ�น แต่ทั �งนี�ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเที�ยวสถานที�อื�นๆมาให ้

โดยขอสงวนสทิธิ�การจัดหานี�โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10. กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั �งที�ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที�

บรษัิทระบใุนรายการเดนิทาง  

11. บรษัิทของสงวนสทิธ์ไม่คืนค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใด ๆทั �งสิ�นบรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้ีจุดประสงค์การเดนิทางเพื�อ

ทอ่งเที�ยวเกาหลเีทา่นั�น 

12. เที�ยวบนิ และรายการทอ่งเที�ยวอาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13. เมื�อท่านตกลงชําระเงนิค่าบรกิารไมว่่าทั �งหมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับ

ในเงื�อนไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ที�ไดร้ะบไุวท้ั �งหมดนี�แลว้ 

14. โรงแรมที�พักในประเทศเกาหลมีมีาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของที�พักแตกต่างกับประเทศไทย โดย

โรงแรมที�พักทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลี

ตามที�ระบใุนรายการท่องเที�ยวเท่านั�น โรงแรมที�ประเทศเกาหลโีดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin หรอื

Double) ในกรณีที�ท่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ3ท่านขึ�นอยู่กับขอ้จํากัดของหอ้งพักและการวางรูปแบบของ

หอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึ�งมคีวามแตกตา่งกนัอาจจะทําใหท้่านไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนั และไมส่ามารถเสรมิเตยีง

ไดต้ามที�ตอ้งการโรงแรมหลายแห่งจะไมม่เีครื�องปรับอากาศเนื�องจากประเทศเกาหลอียู่ในแถบที�มอีณุหภูมตํิ�า

เครื�องปรับอากาศที�มจีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นั�น 



 

              
 

15. กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบต่อความเสยีหายสญูหายลา่ชา้ 

หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทั �งสิ�น 

16. เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ

ถือว่าท่านสละสทิธิ� ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั �งสิ�นและถา้ท่านตอ้งการ

แยกตวัออกจากกรุป๊ทวัรเ์พื�อทอ่งเที�ยวเอง โดยไมล่งรา้นศนูยโ์สม, ศนูยส์มนุไพร, รา้นนํ �ามนัสน, ศนูย์

เครื�องสําอาง และรา้นพลอยอะเมทสิ ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที�เกดิข ึ�นจากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 

300 USD ตอ่ทา่น 

17. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ราคานี�เฉพาะนักท่องเที�ยวชาวไทยและท่องเที�ยวเป็นหมูค่ณะแบบ Join Tour เท่านั�น 

กรณีตอ้งการตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบรษัิทอกีครั �ง หากเป็นนักทอ่งเที�ยวชาวตา่งชาต ิหรอื พระสงฆ ์เก็บ

คา่ใชจ้า่ยเพิ�ม ทา่นละ 4,000 บาท 

18. ในระหวา่งทอ่งเที�ยวจะมชีา่งภาพมาถา่ยรปูและชว่ยดแูลอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และในวันสดุทา้ย

ของการเดนิทางชา่งภาพจะนําภาพถา่ยมาจําหน่ายหากว่าท่านใดสนใจสามารถซื�อไดแ้ตถ่า้ทา่นใดไมส่นใจก็ไม่

ตอ้งซื�อทั �งนี�ข ึ�นอยู่กับความพงึพอใจของท่าน ทางบรษัิททัวรไ์ม่มกีารบังคับใหซ้ื�อแต่อย่างใดแต่เป็นการบอก

กลา่วลว่งหนา้เพื�อใหผุ้เ้ดนิทางไดร้ับทราบ 

19. ในกรณีที�ลูกคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษิทัฯกอ่นทุกคร ั�งม ิ

    เชน่น ั�นทางบรษิทัฯจะ ไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท ั�งสิ�น 

 

ขอ้ความซึ�งถอืเป็นสาระสาํหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึ�งรว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดนิทางที�มคีวามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที�พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานที�ทอ่งเที�ยวพรอ้มทั �งการสมัมนา ดงูาน เพื�อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์งูสดุใน

การเดนิทาง ทั �งนี�ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัตเิหตุหรือความเสียหายที�เกดิจากโรงแรมที�พัก 

ยานพาหนะ,  อันเนื�องจากอุบัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การ

จลาจล, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความ

ลา่ชา้ของเที�ยวบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ�น,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / 

หรอื ส่วนงานที�เกี�ยวขอ้งกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้อํีานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่

จําตอ้งแสดงเหตุผล เนื�องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึ�งอยูเ่หนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึใน

ระหวา่งการเดนิทางทอ่งเที�ยวทั �งใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุตัเิหต ุตาม

เงื�อนไขที�บรษัิทฯ ที�รับประกันในกรณีที�ผูร้่วมเดนิทางถกูปฏเิสธโดยเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย 

และ/หรอื ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื�องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง 

ไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพื�นที�มกีารปลอมแปลงเอกสารเพื�อการเดนิทาง รวมถงึ

มสี ิ�งผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดต้าม

ความจําเป็น หรอืเพื�อความเหมาะสมทั �งปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั �งนี�การขอสงวนสทิธดิังกล่าว 

บรษัิท จะยดึถอืและคํานงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึ�งรว่มเดนิทางเป็นสําคัญ 

 

 

 

การเดนิทางจากประเทศไทยเขา้สูป่ระเทศเกาหลแีละพธิกีารเขา้เมอืง 

เอกสารที�ควรเตรยีมก่อนการเดนิทางเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลจีะพจิารณาให้

เฉพาะนกัทอ่งเที�ยวที�มาทอ่งเที�ยวโดยสจุรติเทา่น ั�นที�ผา่นเขา้เมอืงได ้และพจิารณาจาก  

1. หลักฐานการทํางานประจําของนักท่องเที�ยว ซึ�งสมควรที�นําตดิตัวไปแสดงดว้ย เช่น บัตรพนักงาน นามบัตร 

จดหมายการทํางานภาษาองักฤษ (กรณีเดนิทางคนเดยีว) จดหมายรับรองออกโดยบรษัิทผูจ้ัดคณะ 

2. หลักฐานการเงนิ ในระหวา่งการทอ่งเที�ยวประเทศเกาหลสีมควรที�จะนําเงนิสดตดิตัวไปดว้ยประมาณ  300เหรยีญ

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



 

              
 

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

หรอืหลักฐานการเงนิอื�นใดที�จะแสดงใหเ้จา้หนา้ที�ทราบวา่ทา่นคอืนักทอ่งเที�ยว 

3. ใบรับรองสถานศกึษาหากท่านยังอยู่ในระหว่างการศกึษาหรอืบัตรนักศกึษาและควรเดนิทางกับผูป้กครอง เชน่ 

บดิา มารดา ป้า นา้ อา ที�มนีามสกลุเดยีวกนั 

4. หากเป็นพาสปอรต์ใหม ่ควรนําพาสปอรต์เกา่เย็บเลม่คูก่บัพาสปอรต์ใหมห่รอืนําตดิตัวไปดว้ย   

5. การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนักทอ่งเที�ยว ไมค่วรสวมใสร่องเทา้แตะ 

 

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

 
 


