
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

       พเิศษ...ใหท้า่น ลอ่งเรอืแมน่ ำ้ฮนั ชมบรรยากาสสดุชวิ + บฟุเฟ่ตน์ำนำชำต ิ

ชม อทุยำนแหง่ชำตโิซรคัซำนหรอื อกีชือ่เรยีกหนึง่วำ่สวสิเซอรแ์ลนดข์องเกำหล ี

ชมความงดงาม หมูบ่ำ้นโบรำณบกุชนฮนัอก หมูบ่า้นดัง้เดมิของเกาหลทีีม่ปีระวตัยิาวนาน 

           ชมความงดงาม พระรำชวงัชำงดอ๊กกงุ 1 ใน 5 ของพระราชวงัส าคัญ 

                        ชอ้ปป้ิงสดุมันส ์เมยีงดง,ถนนวฒันธรรม อนิซำดง 

**รำคำนีช้วัร ์รวม ภำษสีนำมบนิไทย-เกำหลแีละคำ่ธรรมเนยีมเชือ้เพลงิแลว้** 

** รำคำนีไ้มแ่จกกระเป๋ำ ไมร่วมทปิไกด ์และทปิคนขบัรถ ** 

ก ำหนดวนัเดนิทำง: เมษำยน : 05-09 เม.ย. 60 (วันหยดุวันจักร)ี 26,900.- 
ก ำหนดวนัเดนิทำง: เมษำยน : 27เม.ย.- 01พ.ค.60 (วันหยดุวันแรงงาน) 26,900.- 
ก ำหนดวนัเดนิทำง: พฤษภำคม : 10-14 พ.ค.60 (วนัหยดุวันวสิาขบชูา) 25,900.- 
ก ำหนดวนัเดนิทำง: พฤษภำคม : 17-21/24-28 พ.ค.60  23,900.- 
ก ำหนดวนัเดนิทำง: กรกฎำคม : 05-09/06-10 ก.ค.60 (วันหยดุวันอาสาฬหบชูา) 25,900.- 
ก ำหนดวนัเดนิทำง: สงิหำคม : 09-13/10-14 ส.ค.60 (วันหยดุวันแมแ่หง่ชาต)ิ 25,900.- 
ก ำหนดวนัเดนิทำง:  ตลุำคม : 04-08 ต.ค.60 25,900.- 
 

 

 

เกำหล ีRomantic Soraksan  
& Han River 5 วนั 3 คนื (TG) 

โดยสำยกำรบนิไทย 

 
 
 
 

โดยสำยกำรบนิไทย  
 

 



 

 
 

โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ - สนามบนิอนิชอน  

2 อนิชอน - เกาะนาม ิ- อทุยานแหง่ชาตโิซรัคซาน - วันชนิฮนัซา   X O O 
 ทีพ่ัก I-Park Seorak 

Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

3 
โรงเรยีนกมิจ+ิสวนชดุฮนับก -สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์– Ansan 

Starlight   
O O O 

 ทีพ่ัก Benikia Rich 
Diamon Hotel หรอื
เทยีบเทา่ 

4 

พระราชวังชางดอ๊กคงุ -ศนูยโ์สม - ศนูยส์มนุไพรเกาหล ี - ลอ่งเรอื

แมน่ ้าฮนั –หมูบ่า้นบกุชอนฮนันก -  Cosmetic Shop - Duty Free - 

ตลาดเมยีงดง 

O O O 

 ทีพ่ัก Benikia Rich 
Diamon Hotel หรอื
เทยีบเทา่ 

5 
โซลทาวเวอร ์- วดัโซเกชา - ตลาดอนิซาดง - น ้ามนัสนเข็มแดง - 

พลอยอเมทสิ - ซปุเปอรม์าเกต๊ –อนิชอน 
O O X  

 

วนัแรก กรงุเทพฯ - สนำมบนิอนิชอน 
20.00 น. คณะมาพรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู2 เคานเ์ตอร ์C 

(เชค็อนิกรุ๊ปของสายการบนิไทย) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิท และหัวหนา้ทัวร ์พรอ้มอ านวย
ความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

 

23.10 น. น าทา่นเหริฟ้าสู ่สำธำรณรฐัเกำหลใีต ้โดย สำยกำรบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG658 หรอื 
เทีย่วบนิที ่TG656 23.30-06.55 น.  

 

วนัทีส่อง         อนิชอน - เกำะนำม ิ- อทุยำนแหง่ชำตโิซรคัซำน - วนัชนิฮนัซำ   

06.05 น. เดนิทางถงึ ทำ่อำกำศยำนนำนำชำตอินิชอน สำธำรณรฐัเกำหล ีเวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่
ประเทศไทย 2 ชัว่โมง (เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลา
ทอ้งถิน่) น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้   

 

 
 
 
 

น าทา่นชม เกำะนำม ิ(NAMISEOM ISLAND) ชมทวิทศันซ์ ึง่เคยใชเ้ป็นสถานทีถ่า่ยท าละคร
ทวี ี“WINTER LOVE SONG” อนัโดง่ดังไปทัว่ทัง้เกาหลแีละเอเชยี เกาะนามนิีม้รีปูรา่งคลา้ย
ใบไม ้ทีล่อยอยูท่างตอนเหนอืของแมน่ ้าฮนั ทา่นสามารถชมบรรยากาศรอบเกาะ เชน่ การ
เดนิเลน่เทีย่วชมสวนเกาหล ีคาราวะสสุานนายพลนาม ิเดนิผา่นกลางแมกไมแ้หง่สวนสนทีส่งู
เสยีดฟ้า ผา่นดงตน้สน ดอกสน ตน้เกาลดั เลอืกน่ังทีม่า้น่ังรมิฝ่ังเพือ่ชมบรรยากาศโรแมนตคิ
ใตเ้งาไม ้พรอ้มมเีวลาใหท้า่นไดเ้ก็บโลเคชัน่ประทับใจ ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกชมฟารม์เลีย้ง
นกกระจอกเทศซึง่ตัง้อยูบ่นเกาะ หรอื จะเลอืกขีจ่ักรยานชมววิเหมอืนฉากในละครตาม
อธัยาศัยจนไดเ้วลาสมควรอ าลาเกาะนาม ิ

 

กลำงวนั  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร บรกิำรทำ่นดว้ย เมน ู“ทคัคำลบี”้ ไกบ่าบคีวิผดั
ซอสเกาหล ีเป็นอาหารเลือ่งชือ่ของเมอืงชนุชอน โดยน าไกบ่าบคีวิ ตอ้ก (ขา้วเหนยีวปัน้
เกาหล)ี มนัหวาน ผักตา่งๆ ลงผัดกบัซอสพรกิเกาหลใีนกระทะแบน วธิกีารทานแบบเมีย่งค า
ไทย โดยหอ่กบัผักกาดแกว้เมือ่ทานไประยะหนึง่จะน าขา้วสวย และสาหรา่ยแหง้มาผัดรวมกบั
ทักคาลบ ีเพือ่ใหเ้กดิอาหารชนดิใหม ่คอื ทกัคาลบบีกคมึ หรอืขา้วผดัพรกิไกท่ีท่ัง้หอมน่า
รับประทาน เสริฟ์พรอ้มเครือ่งเคยีง 

ไกบ่ำบคีวิ
ผดัซอส
เกำหล ี

บำ่ย น าทา่นสู ่อทุยำนแหง่ชำตโิซรคัซำน ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มววิ อนังดงามทีม่เีอกลกัษณ์
เฉพาะตัวหรอื อกีชือ่เรยีกหนึง่วา่สวสิเซอรแ์ลนดข์องเกาหล ีซึง่จะผา่นเสน้ทางธรรมชาตทิี่
สวยงาม ลดัเลาะผา่นไปตามหนา้ผา หบุเขาและล าธาร น าทา่นน่ังกระเชา้ไฟฟ้า Cable Car 
(ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ ในกรณีทีส่ภาพอากาศไมเ่หมาะแกก่ารเขา้ชม ขึน้อยูก่บัค าสัง่
ของเจา้หนา้ทีอ่ทุยาน) ขึน้สูจ่ดุชมววิของอทุยานแหง่ชาตโิซรัคซาน ซึง่จะสามารถมองเห็นววิ
ทวิทศันบ์นยอดเขาดจุดั่งภาพวาดเกนิ บรรยาย  จากนัน้น าทกุทา่นนมสัการพระพุทธรปู
สมัฤทธิป์างสมาธขินาดใหญ ่ณ วดัชนิฮนัซำ  เพือ่ความเป็นสริมิงคลแกต่ัวทา่นเองและ
ครอบครัว 

 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  บรกิำรทำ่นดว้ย “ชำบชูำบ”ู อาหารพืน้เมอืงของ
คาบสมทุรเกาหล ีลกัษณะคลา้ยสกุีห้มอ้ไฟของญีปุ่่ น โดยน าเครือ่งเคยีงตา่ง ๆ เชน่ผักหลาก
ชนดิ เห็ดตามฤด ูโอเดง้ เบคอนหมทูีจ่ดัเตรยีมไว ้มาจดัเรยีงใหส้วยงามในหมอ้ เวลาทาน 
เตมิน ้าซปุชาบปูรงุรสแลว้ตม้ใหเ้ดอืด แลว้จงึน าอดุง้สดลงตม้ สามารถรับประทานเป็นอดุง้
รอ้นและทานพรอ้มขา้วสวยรอ้น น ้าจิม้ซอี ิว้เกาหล ีและเครือ่งเคยีงนานาชนดิ 

สกุีห้มอ้ไฟ 

 ทีพ่กั  I-Park Seorak Hotel หรอืเทยีบเทำ่  



 

วนัทีส่ำม โรงเรยีนกมิจ+ิสวนชุดฮนับก -สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์– Ansan Starlight   
เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม  

 น าทา่นสู ่โรงเรยีนกมิจ ิเรยีนรูว้ธิกีารท ากมิจ ิกมิจเิป็นผักดองทีส่ามารถเกบ็ไวไ้ดน้าน และ
เป็นอาหารทีข่ ึน้โต๊ะชาวเกาหลทีกุมือ้ ปัจจบุนันีก้มิจเิป็นทีน่ยิมแพรห่ลายทีไ่มว่า่มือ้ไหนก็
จะตอ้งมกีมิจเิป็นสว่นประกอบอยูใ่นอาหารมือ้นัน้ๆ ดว้ยทกุครัง้ไป และกมิจนิีย้งัมมีากกวา่ 
100 ชนดิใหเ้ลอืกรับประทาน ใหท้า่นฝึกลองท าและไดช้มิกมิจฝีิมอืของตวัทา่นเองโดยมี
วทิยากรสอนวธิกีารท าและขัน้ตอนการเตรยีมวัตถดุบิใหท้า่นทกุขัน้ตอน และสามารถน า
กลับมาเป็นของฝากได ้พเิศษ...ใหท้ำ่นไดท้ดลองสวมชุดฮนับก ชุดประจ ำชำตเิกำหล ี
เพือ่เก็บภำพแหง่ควำมประทบัใจ    

 

กลำงวนั  บรกิำรอำหำรกลำงวนั  ณ ภตัตำคำร บรกิำรทำ่นดว้ย “คำลบี”้หมยูา่งเกาหล ีเป็น
อาหารพืน้เมอืงเกาหลทีีเ่ลือ่งชือ่และรูจั้กกนัดทีัว่โลก มรีสชาตอิอกหวาน นุ่มและกลมกลอ่ม 
น าหมสูเต็กสว่นทีต่ดิกบักระดกู(เชือ่วา่เป็นสว่นทีอ่รอ่ยทีส่ดุ) ยา่งบนเตาถา่นแบบดัง้เดมิและ
ตัดเป็นชิน้พอค า หอ่ทานแบบเมีย่งค าไทย โดยใสน่ ้าจิม้เตา้เจยีวและเครือ่งเคยีงทีช่อบหรอื
ขา้วสวยรอ้นตามทีช่อบ บรกิารเครือ่งเคยีงตา่งๆ 

หมยูำ่ง
เกำหล ี

บำ่ย น าทา่นเดนิทางสู ่สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์ซ ึง่ถกูขนานนามวา่ดสินยีแ์ลนดเ์กาหล ีเป็นสวน
สนุกกลางแจง้ทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศ โดยมบีรษัิทซมัซงุเป็นเจา้ของ ตัง้อยูท่า่มกลางหบุ
เขา ใหท้า่นไดอ้สิระเทีย่วชมทอ่งไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟาร ีชมไลเกอรแ์ฝดคูแ่รกของโลก 
ทีน่ีท่า่นจะพบเจา้ป่าสงิโต และเสอืสามารถอยูด่ว้ยกนัไดอ้ยา่งเป็นสขุ ชมความน่ารักของหมทีี่
สามารถสือ่สารกบัคนขบัรถไดเ้ป็นอยา่งด ีหรอืเขา้สูด่นิแดนแหง่เทพนยิาย สวนสีฤ่ด ูซึง่จะ
ปลกูดอกไมเ้ปลีย่นไปตามฤดกูาล อกีทัง้ยงัสามารถสนุกกบัเครือ่งเลน่นานาชนดิ อาทเิชน่ 
สเปซทวัร ์รถไฟเหาะและหนอนสะบดั ชมสวนดอกไมซ้ ึง่ก าลังบานสะพร่ังอวดสสีนัเต็มสวน 
(ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ เดอืนมนีาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทวิลปิ, เดอืนพฤษภาคม - 
เดอืนมถินุายน เป็นดอกกหุลาบ, เดอืนสงิหาคม - เดอืนกนัยายน เป็นสวนดอกลลิลี,่ เดอืน
ตลุาคม - เดอืนพฤศจกิายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชมกจิกรรมและการแสดงตา่งๆ ทีจ่ัด
ตามตารางประจ าวันดว้ยบตัรเขา้ชมแบบ ONE DAY TICKET เลน่ไดท้กุเครือ่งเลน่ไมจ่ ากดั
รอบ เลอืกชมและเลอืกซือ้ชอ้บป้ิงในรา้นคา้ของทีร่ะลกึตา่งๆอยา่งมากมาย 

 

ค ำ่ บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร บรกิำรทำ่นดว้ย “บลุโกก”ิหรอืเนือ้หมสูด 

หมกักบัซอ๊สและเครือ่งเทศจนไดท้ี ่แลว้น ามาใสบ่นกระทะผัดกบักะหล า่ปีสดและ 

วุน้เสน้ของเกาหล ีมนี ้าขลกุขลกิรสชาตอิอกหวานเล็กนอ้ย พรอ้มกบัเสริฟ์ขา้วสวย 

และเครือ่งเคยีงตา่งๆ 

   เนือ้หมู
กบัซ๊อสผดั
กบักะหล ำ่ 

 

 
 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงอนัซำน น าท่านชม หมูบ่ำ้น Ansan Starlight Villageสถานที่
ท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดของเกาหลีตกแต่งดว้ยงานศลิปะแบบฝร่ังเศสจ าลองงานศลิปะของ
ศลิปินระดับโลกแวนโก๊ะและไดน้ าหลอด LED นับพันดวงมาตกแต่งสรา้งสีสันแห่งความ
ประทับใจ อาทเิชน่ สวนแหง่แสงสGีarden of Light, อโุมงคแ์หง่ความรัก เป็นตน้ ใหท้่านได ้
อสิระเก็บภาพความประทับใจตามอธัยาศัย**ไมร่วมคำ่เขำ้ชมในโซน Mirror Maze** 
(ชว่งเดอืนมถินุำยนเป็นตน้ไป เปลีย่นไปเป็น อสิระชอ้ปป้ิงถนนฮงอกิ ) 

 

 ทีพ่กั  โรงแรม Benikia Rich Diamon hotel ระดบั 3+ ดำว หรอืเทยีบเทำ่, เมอืง
โซล 

 

วนัทีส่ ี ่ พระรำชวงัชำงดอ๊กคงุ -ศนูยโ์สม - ศนูยส์มนุไพรเกำหล ี - ลอ่งเรอืแมน่ ำ้ฮนั –หมูบ่ำ้นบกุ

ชอนฮนันก -  Cosmetic Shop - Duty Free - ตลำดเมยีงดง  

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม  

 น าทา่นชม พระรำชวงัชำงดอ๊กกงุ  เป็นพระราชวังล าดับทีส่องทึถ่กูสรา้งตอ่จากพระราชวัง
เคยีงบกกงุ ในปี ค.ศ. 1405 และมคีวามส าคญัในการเป็นทีพ่ านักของพระมหากษัตรยิห์ลาย
พระองคใ์นสมยัราชวงศโ์ชซอน (Joseon)  และยงัเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวังส าคญัทีย่งัคง
รักษาไว ้ประกอบไปดว้ย เขตพระราชฐานชัน้นอก, เขตพระราชฐานชัน้ใน และสวนดา้นหลัง
ส าหรับเป็นทีพั่กผอ่นของพระมหากษัตรย ์ซึง่มตีน้ไมข้นาดยกัษ์ทีม่กีวา่ 300 ปี, บอ่น ้า และ
ศาลารมิน ้า   ปัจจบุนัยงัคงเหลอืความงดงามบางสว่นของพระราชวัง ไดแ้ก ่พระต าหนัก 
Injeongjeon, พระต าหนัก Daejojeon, พระต าหนัก Seonjeongjeon, และพระต าหนัก 
Nakseonjaeสวนลับ หรอืสวนตอ้งหา้ม หรอืฮวูอน (Huwon) ตัง้อยูบ่รเิวณดา้นหลังของ
พระราชวังทีถ่กูสรา้งขึน้ในสมยักษัตรยิ ์Taejong เพือ่เป็นสถานทีพั่กผอ่นส าหรับพระราชวงศ ์
เดมิสวนแหง่นีม้ชี ือ่วา่ ‘Bukwon’ หรอื ‘Geumwon’ แตถ่กูเปลีย่นชือ่เป็น ‘Biwon’ ในรัชสมยั
ของกษัตรยิ ์Kojong สวนแหง่นีถ้กูดแูลและบ ารงุรักษาไวเ้ป็นอยา่งด ีและดสูวยงามมาก
โดยเฉพาะในชว่งฤดใูบไมร้ว่ง นอกจากความรม่รืน่สวยงามของบรรดาแมกไมต้า่งๆ แลว้ 
ภายในสวนยงัมศีาลาพักผอ่นรมิสระน ้า, น ้าพ ุและสะพานเล็กๆ เชน่ ศาลา Buyongjeong, 
Buyongji, Juhabru, Eosumun, Yeonghwadang, Bullomun, Aeryeonjeong และ 

 



 

Yeongyeongdang เป็นตน้  น าทา่นสู ่ศนูยโ์สม ซึง่รัฐบาลรับรองคณุภาพวา่ผลติจากโสมทีม่ี
อาย ุ6 ปี ซึง่ถอืวา่เป็นโสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุ ชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้
โสมทีม่คีณุภาพดทีีท่ีส่ดุและราคาถกูกวา่ไทยถงึ 2 เทา่ เพือ่น าไปบ ารงุรา่งกาย หรอืฝากญาติ
ผูใ้หญท่ีท่า่นรักและนับถอื ชม ศนูยย์ำสมนุไพรเกำหล ีใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เลอืกชม สมนุ
ไพรฮอตเกนามขูองเกาหล ีทีน่ ามาแปรรปูเป็นรปูแบบตา่งๆ ทีม่สีรรพคณุรักษาโรค และบ ารงุ
รา่งกาย   

กลำงวนั  บรกิำรอำหำรกลำงวนั บรกิำรทำ่นดว้ย “บฟุเฟ่ตน์ำนำชำต”ิ(บนเรอืส าราญ) ใน 1 ปี 
มแีค ่6 เดอืนทีเ่หมาะส าหรับการลอ่งเรอืชมววิ เนือ่งจากหนา้หนาว แมน่ ้ากลายเป็นน ้าแข็ง 
และฟ้ามดืสลวั ในขณะลอ่งเรอืใชเ้วลา 1.30 ชม. (12.00-13.30) ระหวา่งทางทา่นจะไดผ้า่น
สถานทีส่ าคญัของเกาหลเีชน่ ตกึสทีอง 63 ชัน้ รัฐสภาเกาหล ีซึง่เป็นรัฐสภาทีใ่หญท่ีส่ดุใน
เอเชยีตะวันออก น ้าพทุีส่รา้งเนือ่งในโอกาสการเป็นเจา้ภาพฟตุบอลโลก สงูทีส่ดุในโลกกวา่ 
220 เมตร (สงูกวา่น ้าพเุจทโด ทีท่ะเลสาบเจนวิา ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด)์ 

บฟุเฟ่ต์
นำนำชำติ
บนเรอื
ส ำรำญ 

 น าทา่นสู ่หมูบ่ำ้นบกุชอนฮนัอก หมูบ่า้นดัง้เดมิของเกาหลทีีม่ปีระวตัยิาวนานทีเ่รยีกวา่ ฮนั
อก หมูบ่า้นประกอบดว้ยตรอกซอกซอยอนัเป็นทีต่ัง้ของบา้นแบบดัง้เดมิกวา่รอ้ยหลงั และเป็น
ทีเ่กบ็รักษาสภาพแวดลอ้มของเมอืงไว ้เพือ่เป็นการบอกเลา่ประวตัศิาสตร ์และเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมตัง้แตส่มยัราชวงศโ์ชซอนทีม่อีายกุวา่ 600 ปีสถานทีท่อ่งเทีย่วโดยรอบของ
หมูบ่า้นไดแ้ก ่Bukchon Traditional Culture Center, Seoul Museum of Chicken Art, 
บรรดารา้นคา้มากมายได ้รา้นอาหาร, รา้นชา เป็นตน้ เพือ่เป็นการเรยีนรูแ้ละดืม่ด ่ากบั
วัฒนธรรมเกาหลแีบบดัง้เดมิไดเ้ป็นอยา่งด ี จากนัน้น าทา่นชม Cosmetic Shop ศนูยร์วม
เครือ่งส าอางคช์ือ่ดังของเกาหล ีมากมายหลายแบรนดด์ัง อาท ิเชน่ W.S.Nature,Rojukiss, 
Missha เป็นตน้  จากนัน้น าทา่น ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีทีห่า้ง Duty Free   จากนัน้ใหท้า่น 
ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย ณ ตลำดเมยีงดง แหลง่รวมวัยรุน่ยา่นสยามสแควร ์โดยเฉพาะอยา่งยิง่
เป็นแหลง่รวมเครือ่งส าอางคช์ือ่ดัง อาท ิEtude, Skinfood, The FaceShop, Missha เป็นตน้ 

 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร อาหารบ ารงุสขุภาพตน้ต ารับจากในวัง ทีเ่ราบรรจงคัด
สรรไกท่ีม่อีายพุอเหมาะกบัการรับประทาน (อาย ุ45 วัน)ทา่นละ 1 ตวั ลา้งเครือ่งในออก และ
ยดัไสด้ว้ยของบ ารงุอาท ิเมด็พทุราแหง้, รากโสมเกาหล,ี เกา๋กี,้ รับประทานพรอ้มกบัขา้วซี่

งบรรจอุยูภ่ายในตวัไก ่และเสรมิ รสชาตดิว้ยเสน้อดุง้ขาวบรสิทุธิ ์(เพือ่เพิม่รสชาตคิวรใสเ่สน้อุ
ดง้ลงไปในขณะทีน่ ้าซปุไกก่ าลังเดอืด) ปรงุรสดว้ยพรกิไทยและเกลอืป่น เสริฟ์พรอ้ม “อนิซมั
จ”ู เหลา้โสมรสชาตกิลมกลอ่มไมฉุ่นแบบเกาหล ี

ไกตุ่น๋โสม 

 

 ทีพ่กั  โรงแรม Benikia Rich Diamon hotel ระดบั 3+ ดำว หรอืเทยีบเทำ่, เมอืง
โซล 

 

วนัทีห่ำ้ โซลทำวเวอร ์- วดัโซเกชำ - ตลำดอนิซำดง - น ำ้มนัสนเข็มแดง - พลอยอเมทสิ - ซุปเปอร ์

มำเกต๊ –อนิชอน  
เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ ภตัคำร  
 น าทา่นชม โซลทำวเวอร ์1 ใน 18 หอคอยเมอืงทีส่งูทีส่ดุในโลกมคีวามสงูถงึ 480 เมตร 

เหนอืระดับน ้าทะเล น าทา่นสามารถชมทศันยีภาพของกรงุโซลจากยอดโซลทาวเวอรไ์ดร้อบ
ทศิ 360 องศาโดยสามารถมองไดถ้งึเขาพกูกัซนั และถา้หันไปยงัทศิตรงขา้ม ก็จะเห็นไกล
ไปถงึแมน่ ้าฮนักงั จากนัน้ใหท้า่นชมเลอืกซือ้ตุก๊ตาหมเีท็ดดีแ้บร ์ในแบบตา่งๆ กลบัไปเป็น

ของฝาก ไดท้ีด่า้นลา่งของโซลทาวเวอรไ์ดอ้กีดว้ย  จากนัน้น าทา่น วดัโซเกชำ เป็น
ศนูยก์ลางของพทุธศาสนานกิายเซนในประเทศเกาหลทีีม่ชี ือ่เสยีง ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงโซล ที่
บรเิวณถนนจงโน  จากนัน้ท าทา่นสู ่ตลำดอนิซำดง ถนนชอ้ปป้ิงยอดฮติอกีหนึง่แหง่ ถกู
สรา้งขึน้ในปี 1910 เป็นวัดแรกทีต่ัง้อยูใ่กลก้บัประตเูมอืงทัง้ 4 ของกรงุโซล เดมิชือ่
วา่ Gakhwangsa กอ่นจะถกูเปลีย่นเป็น Taegosa ในปี 1938 และไดเ้ปลีย่นชือ่อกีครัง้
เป็น Jogyesa ในปี 1954 มาจนถงึปัจจบุนั  

 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร บรกิำรทำ่นดว้ย “จมิดกั”  จมิดกั 

บำ่ย น าทา่นสู ่ น ำ้มนัสนเข็มแดง เป็นการสกดัจากใบสนเข็มแดงบรสิทุธิ ์100% ซึง่สรรพคณุ
ของน ้ามนัสนเข็มแดงนัน้มปีระโยชนอ์ยา่งมากมาย ทัง้ชว่ยละลายคลอเรสเตอรอล และไขมนั
ทีอ่ดุตันในเสน้เลอืด ลดระดบัน ้าตาลในเลอืด ชว่ยขบัสารพษิออกจากรา่งกายในรปูแบบของ
เสยี เชน่ เหงือ่ ปัสสาวะ อจุจาระ ชว่ยลา้งสารพษิหรอืดท็ีอกซเ์ลอืดใหส้ะอาด เพิม่การ
ไหลเวยีนของเลอืดไดส้ะดวกขึน้ ชว่ยเพิม่ภมูติา้นทานใหก้บัรา่งกาย บ ารงุผวิพรรณใหส้ดใส
จากภายใน และลดอตัราเสีย่งในการเกดิโรคมะเร็ง  จากนัน้น าทา่นสู ่โรงงำนพลอยอเมทสิ 
หรอื พลอยสมีว่ง ทีม่ชี ือ่เสยีงของประเทศเกาหล ี ซึง่ชาวโสมเชือ่วา่ถา้ไดม้พีลอยชนดินีต้ดิ
ตัวไว ้จะท าใหม้โีชคลาภและสิง่ดีๆ เกดิขึน้กบัชวีติ   จากนัน้น าทา่นสู ่ทา่อากาศยานนานาชาติ
อนิชอน เพือ่น าทา่นเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ โดยระหวา่งทางน าทา่นชอ้ปป้ิงที ่ซุปเปอร์
มำรเ์ก็ต  ซึง่มสีนิคา้ตา่งๆ มากมายใหเ้ลอืกซือ้หาเป็นของฝาก เชน่ กมิจ ิบะหมีก่ ึง่ส าเร็จรปู 

 

http://seoulcafe2013.blogspot.com/2014/10/antique-street.html


 

สาหรา่ย ขนมขบเคีย้ว ลกูอม ผลไมต้ามฤดกูาลและของทีร่ะลกึตา่งๆ 

21.20 น.  น าทา่นเหริฟ้ากลับสู ่กรงุเทพฯ โดย สำยกำรบนิไทย  เทีย่วบนิที ่TG 657  
(บรกิำรอำหำรและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ) 

 

01.10 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ   
 

พำสปอรต์จะตอ้งมอีำยกุอ่นกำรเดนิทำงไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน 
ในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงท ัง้ทีก่รงุเทพฯ และทีป่ระเทศสำธำรณรฐัเกำหลใีต ้ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออกหรอื

เขำ้ประเทศ ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคำ่ใชจ้ำ่ยไมว่ำ่กรณีใดๆ ทิง้ส ิน้ 

 

 

หมำยเหต ุ**   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินกำรเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้

ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสำยกำรบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรเพือ่ควำมเหมำะสมไมว่ำ่จะเกดิจำก

ควำมขดัขอ้งของ ยำนพำหนะหรอืมเีหตหุนึง่เหตใุดจนท ำใหไ้มส่ำมำรถด ำเนนิกำรตำมหมำยก ำหนดกำรได้

โปรแกรมกำรเดนิทำงเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม หรอืเปลีย่นแปลงรำยกำรทอ่งเทีย่วบำงรำยกำรหรอื

ทดแทนรำยกำรทอ่งเทีย่วบำงรำยกำร และจะตอ้งมจี ำนวนผูโ้ดยสำรจ ำนวน 15 ทำ่นขึน้ไปจงึออกเดนิทำง ใน

กรณีทีม่จี ำนวนผูโ้ดยสำรไมถ่งึ 15 ทำ่นไมม่หีวัหนำ้ทวัรไ์ทย    อตัรำคำ่บรกิำรนี ้ส ำหรบัเดนิทำงต ัง้แต ่30 ทำ่น

ขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทำงไมถ่งึ 30 ทำ่น 

 
** กรณุำสง่มอบหนงัสอืเดนิทำงใหบ้รษิทัฯ กอ่นวนัเดนิทำง เพือ่ประโยชนข์องทำ่นเอง ** 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

รำคำ 

ผูใ้หญ ่

(หอ้งละ2 

ทำ่น) 

เด็กอำยตุ ำ่

กวำ่ 12  ปี พกั

กบัผูใ้หญ ่1 

ทำ่น 

เด็กอำยตุ ำ่

กวำ่ 12 ปี พกั

กบัผูใ้หญ ่2 

ทำ่น มเีตยีง

เสรมิ 

เด็กอำยตุ ำ่

กวำ่ 12 ปี 

พกักบั

ผูใ้หญ ่2 

ทำ่น ไมม่ี

เตยีงเสรมิ 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

วนัที ่: เมษำยน   

05-09 เม.ย. 60 (วันหยดุวันจักร)ี 
26,900.- 26,900.- 25,900.- 24,900.- 7,900.- 

วนัที ่: เมษำยน   

27 เม.ย.- 01 พ.ค.60  

(วันหยดุวันแรงงาน) 

26,900.- 26,900.- 25,900.- 24,900.- 7,900.- 

วนัที ่: พฤษภำคม   
10-14 พ.ค.60 (วนัหยดุวนัวสิาขบชูา) 

25,900.- 25,900.- 24,900.- 23,900.- 7,900.- 

วนัที ่: พฤษภำคม   
17-21/24-28 พ.ค.60 

23,900.- 23,900.- 22,900.- 21,900.- 7,900.- 

วนัที ่: กรกฎำคม  
05-09/06-10 ก.ค.60 
(วันหยดุวันอาสาฬหบชูา) 

25,900.- 25,900.- 24,900.- 23,900.- 7,900.- 

วนัที ่: สงิหำคม  
 09-13/10-14 ส.ค.60 
 (วันหยดุวันแมแ่หง่ชาต)ิ 

25,900.- 25,900.- 24,900.- 23,900.- 7,900.- 

วนัที ่: ตลุำคม  
04-08 ต.ค.60 

25,900.- 25,900.- 24,900.- 23,900.- 7,900.- 

 

รำคำจอยแลนด ์ไมร่วมรำคำต ัว๋เครือ่งบนิ  12,900  บำท/ทำ่น 

 



 

 

 อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

 คา่บตัรโดยสารชัน้ทศันาจรไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) รวมภาษี สนามบนิและภาษีน ้ามนัไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

 คา่ทีพ่ัก 3 คนื หอ้งละ 2 - 3 ทา่น 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 

 หัวหนา้ทัวรห์รอืมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ผูช้ านาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง 

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

 ราคารวมภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 สมัภาระน ้าหนักไมเ่กนิทา่นละ 30 กก.  

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้ 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 30 กโิลกรัม 

 วซีา่เขา้ประเทศเกาหล ีในกรณีทีผู่เ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว หรอื ประเทศทีท่ีต่อ้งท าวซีา่เขา้ประเสา

ธารณรัฐเกาหลใีต ้คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่ทา่นละ 1,400 บาท ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท า

เรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

 คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถประมาณ 30,000 วอน ตอ่ทา่นตอ่ทรปิ 

กำรเดนิทำงจำกประเทศไทยเขำ้สูป่ระเทศเกำหลแีละพธิกีำรเขำ้เมอืง  

        เอกสารทีค่วรเตรยีมกอ่นการเดนิทาง เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลจีะพจิารณาใหเ้ฉพาะ

นักทอ่งเทีย่วทีม่าทอ่งเทีย่วโดยสจุรติเทา่นัน้ทีผ่า่นเขา้เมอืงได ้และพจิารณาจาก  

1. หลกัฐานการท างานประจ าของนักทอ่งเทีย่ว ซึง่สมควรทีน่ าตดิตวัไปแสดงดว้ย เชน่ บตัรพนักงาน นามบตัร 

จดหมายการท างานภาษาองักฤษ (กรณีเดนิทางคนเดยีว) จดหมายรับรองออกโดยบรษัิทผูจ้ัดคณะ  

2. หลกัฐานการเงนิ ในระหวา่งการทอ่งเทีย่วประเทศเกาหลสีมควรทีจ่ะน าเงนิสดตดิตวัไปดว้ยประมาณ  300 เหรยีญ

สหรัฐ หรอืประมาณ 300,000 วอน ส าหรับการเดนิทาง 2   วัน (หากไมม่บีตัรเครดติคารด์) หากมบีตัรเครดติ

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

หลกัฐานการเงนิอืน่ใดทีจ่ะแสดงใหเ้จา้หนา้ทีท่ราบวา่ทา่นคอืนักทอ่งเทีย่ว 

3. ใบรับรองสถานศกึษาหากทา่นยงัอยูใ่นระหวา่งการศกึษาหรอืบตัรนักศกึษาและควรเดนิทางกบัผูป้กครอง เชน่ 

บดิา มารดา ป้า นา้ อา ทีม่นีามสกลุเดยีวกนั 

4.  หากเป็นพาสปอรต์ใหม ่ควรน าพาสปอรต์เกา่เยบ็เลม่คูก่บัพาสปอรต์ใหมห่รอืน าตดิตวัไปดว้ย   

5.  การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนักทอ่งเทีย่ว ไมค่วรสวมใสร่องเทา้แตะ 



 

 

กำรส ำรองทีน่ ัง่ 

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

2. คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื ช าระทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 15วัน 

3.  เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับใน

เงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

เงือ่นไขกำรยกเลกิ 

1.  ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิ

การเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัง้หมด 

2.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-45 วันเก็บเงนิมดัจ ำท ัง้หมด 

3.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วันเก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทัวร ์ตอ่ทา่น 

4.  ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทวัร ์

5. ยกเลกิกำรเดนิทำงในวันเดนิทาง,ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

ใต ้ไมม่กีำรคนืเงนิท ัง้หมดไมว่ำ่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรอง

แพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่น

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนยีมในการมดัจ าตั๋วทา่นละ 10,000 บาทและคา่ใชจ้า่ย

อืน่ๆ 

6.  ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดนิทำงชว่งวนัหยดุหรอืเทศกำลทีต่อ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจ าทีพ่ักโดยตรงหรอื

โดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight 

และ Charter Flight จะไมม่กีำรคนืเงนิมดัจ ำหรอืคำ่ทวัรท์ ัง้หมดไมว่ำ่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

7. กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตำ่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออก หรอื เขำ้ประเทศ

ทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรเดนิทำง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคำ่ทวัรไ์มว่ำ่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **ส ำคญั!! บรษิทั ท ำธุรกจิเพือ่กำรทอ่งเทีย่วเทำ่น ัน้ ไมส่นบัสนนุใหล้กูคำ้เดนิทำงเขำ้ประเทศเกำหลใีต้

โดยผดิกฎหมำยและในข ัน้ตอนกำรผำ่นกำรตรวจคนเขำ้เมอืง ท ัง้ไทยและเกำหลใีต ้ข ึน้อยูก่บักำร

พจิำรณำของเจำ้หนำ้ทีเ่ทำ่น ัน้ ลกูคำ้ทกุทำ่นตอ้งผำ่นกำรตรวจคนเขำ้เมอืงดว้ยตวัของทำ่นเอง ทำง

มคัคเุทศกไ์มส่ำมำรถใหค้วำมชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

8. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 
 

เงือ่นไขกำรเดนิทำง 

1.  บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2.  บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอื

การควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, 

การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3.  หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคนื

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4.  บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5.  รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรกต็ามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6.  ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7.  กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร

จากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวร์

อืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8.  มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9.  หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดย



 

ขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที ่

 บรษัิทระบใุนรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆทัง้ส ิน้ 

11.  บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเกาหลเีทา่นัน้ 

12.  เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13.  เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับใน

เงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

14. โรงแรมทีพ่ักในประเทศเกาหลมีมีาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของทีพ่ักแตกตา่งกบัประเทศไทย โดย

โรงแรมทีพั่กทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลี

ตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ โรงแรมทีป่ระเทศเกาหลโีดยสว่นใหญจ่ะเป็นแบบหอ้งพักคู ่(Twin หรอื

Double) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ3ทา่นขึน้อยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพักและการวางรปูแบบของ

หอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มคีวามแตกตา่งกนัอาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนั และไมส่ามารถเสรมิเตยีง

ไดต้ามทีต่อ้งการโรงแรมหลายแหง่จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากประเทศเกาหลอียูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า

เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

15. กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายสญูหายลา่ชา้ 

หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้สิน้ 

16. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ

ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้และถำ้ทำ่นตอ้งกำร

แยกตวัออกจำกกรุป๊ทวัรเ์พือ่ทอ่งเทีย่วเอง โดยไมล่งรำ้นศนูยโ์สม, ศนูยส์มนุไพร, รำ้นน ำ้มนัสน, ศนูย์

เครือ่งส ำอำง และรำ้นพลอยอะเมทสิ ทำงบรษิทัจะเรยีกเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิข ึน้จำกทำ่นเป็นจ ำนวนเงนิ 

300 USD ตอ่ทำ่น 

17. ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิร์ำคำนีเ้ฉพำะนกัทอ่งเทีย่วชำวไทยและทอ่งเทีย่วเป็นหมูค่ณะแบบ Join Tour 

เทำ่น ัน้ กรณีตอ้งกำรตดักรุป๊เหมำโปรดสอบถำมทำงบรษิทัอกีคร ัง้หำกเป็นนกัทอ่งเทีย่วชำวตำ่งชำต ิ

หรอื พระสงฆ ์เก็บคำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ ทำ่นละ 4,000 บำท 

18. ในระหวำ่งทอ่งเทีย่วจะมชีำ่งภำพมำถำ่ยรปูและชว่ยดแูลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง และใน

วนัสดุทำ้ยของกำรเดนิทำงชำ่งภำพจะน ำภำพถำ่ยมำจ ำหนำ่ยหำกวำ่ทำ่นใดสนใจสำมำรถซือ้ไดแ้ตถ่ำ้

ทำ่นใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซือ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัควำมพงึพอใจของทำ่น ทำงบรษิทัทวัรไ์มม่กีำรบงัคบัใหซ้ือ้แต่

อยำ่งใดแตเ่ป็นกำรบอกกลำ่วลว่งหนำ้เพือ่ใหผุ้เ้ดนิทำงไดร้บัทรำบ 

19. ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศกรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯกอ่นทกุคร ัง้ม ิ

เชน่น ัน้ทำงบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆท ัง้ส ิน้ 

 

 

 

 
 
 

 


