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หมายเหต ุ: ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ  

**ราคาน้ีไม่รวมค่าทิปไกด+์คนขบัท่านละ 35,000 วอน/ทริป  หวัหนา้ทวัรไ์ทยแลว้ตามดุลพนิิจ** 

 

 

วนั โปรแกรมการเดินทาง เช้า เทีย่ง ค ่า โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพ – อินชอน-โรงแรมท่ีพกั ✈ ZEUMES HOTEL*3 

2 เกาะนามิ-Rail Bike-สวนสนุกเอเวอร์แลนด ์–DDP – ตลาทงแดมุน  O O O 
HEAMDAMCHAE 
HOTEL*3 

3 
พระราชวงัถ๊อกซุง – ถนนเรียบก าแพงหิน -ศูนยโ์สม  –  Cosmetic 

Shop ศูนยส์มุนไพรบ ารุงตบัเกาหลี   – Duty Free –   ชอ้ปป้ิงเมียงดง 
O O O 

HEAMDAMCHAE 
HOTEL*3 

4 
โซลทาวเวอร์ - หมู่บา้นบุกชนฮนัก-น ้ามนัสนเขม็แดง - พลอยอ

เมทิส-ชอ้ปป้ิงถนนฮงอิก  - ถนนกาโรซูกิล  -  ซุปเปอร์มาร์เก็ต 
O บุฟเฟ่ต์

บารืบีคิว X  

5 อินชอน - กรุงเทพฯ ✈  

เกาหล ีAutumn Memories   
 

5วนั 3 คนื (XJ) 
โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์ 

 
 

ไฮไลท.์.... ทวัรร์าคาสบายกระเป๋า 

1. DDP ทงแดมุน ดีไซค ์พลาซ่า ตึกดีไซนสุ์ดล า้แหวกแนวกลางกรุงโซล 

2. เกาะนาม ิสุดแสนโรแมนติคสถานที่ถ่ายซีร่ียช่ื์อดงั 

3. สนุกสนานกบัการป่ัน Rail Bike ชมความงามฤดูใบไมเ้ปลีย่นส ี

4. ถนนเรียบก าแพงหนิ  ถนนเสน้ที่โรแมนติกแห่งหน่ึงในโซล เป็นสถานที่ยอดนิยมส าหรบั

การเดินเล่นในฤดูใบไมร่้วง 

5. หมู่บา้นบุคชอนฮนัอก๊ เป็นอีกหน่ึงสญัลกัษณข์องเกาหล ีท่ามกลางตึกรามบา้นช่องที่ทนัสมยั

ของกรุงโซล 

6. เมนูพิเศษ... เต็มอิ่ มกบั “บุฟเฟตบ์ารบ์คีิวสไตลเ์กาหล”ี   
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วนัแรกของการเดินทาง   กรุงเทพ – อนิชอน-โรงแรมทีพ่กั 

13.00 น. 

 

16.10 น. 

 

 

 

 

23.35 น. 

 

 

ทีพ่กั 

คณะมาพร้อมกนัท่ี สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 4 สายการบินไทย แอร์เอเชียเอ็กซ์ 

 ( Thai Air Asia X) เช็คอินกรุ๊ปของสายการบินโดยมีเจา้หนา้ท่ี ใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก  

ออกเดินทางสู่ เมืองอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต ้โดยสายการบินไทย แอร์เอเชียเอก็ซ์ 

( Thai Air Asia X)เท่ียวบินท่ี XJ702 

*ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีนัง่บนเคร่ือง เน่ืองจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบินซ่ึงระบบการจอง 

ท่ีนัง่เป็นแบบสุ่มท่ีนัง่วา่ง หากท่านมีความประสงคท่ี์จะระบุท่ีนัง่บนเคร่ือง หรือเปล่ียนท่ีนัง่ จะมีค่าใชจ่้าย 

เพิ่มเติม สามารถดูอตัราค่าบริการไดจ้ากทา้ยรายการน้ี* 

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอนิชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต ้เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง 

 (เพื่อความสะดวกในการนดัหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ิน) น าท่านผา่นพิธีการตรวจ 

คนเขา้เมืองและศุลกากรจากนั้นเดินทางสู่ซูวอน 

โรงแรม Ritz Suwon Hotelระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเท่า, เมืองซูวอน 

วนัทีส่องของการเดินทาง    เกาะนามิ-Rail Bike-สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์–DDP – ตลาทงแดมุน  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม เกาะนามิ (NAMISEOM ISLAND) ชมทิวทศัน์ซ่ึงเคยใชเ้ป็นสถานท่ีถ่ายท าละครทีว ี

“WINTER LOVE SONG” อนัโด่งดงัไปทัว่ทั้งเกาหลีและเอเชีย เกาะนามิน้ีมีรูปร่างคลา้ยใบไม ้ท่ีลอยอยู่

ทางตอนเหนือของแม่น ้าฮนั ท่านสามารถชมบรรยากาศรอบเกาะ เช่น การเดินเล่นเท่ียวชมสวนเกาหลี คารา

วะสุสานนายพลนามิ เดินผา่นกลางแมกไมแ้ห่งสวนสนท่ีสูงเสียดฟ้า ผา่นดงตน้สน ดอกสน ตน้เกาลดั เลือก

นัง่ท่ีมา้นัง่ริมฝ่ังเพื่อชมบรรยากาศโรแมนติคใตเ้งาไม ้พร้อมมีเวลาใหท้่านไดเ้ก็บโลเคชัน่ประทบัใจ ใหท้่าน

ไดอิ้สระเลือกชมฟาร์มเล้ียงนกกระจอกเทศซ่ึงตั้งอยูบ่นเกาะ หรือจะเลือกข่ีจกัรยานชมวิวเหมือนฉากใน

ละครตามอธัยาศยั และ ใหท้่านไดส้นุกสนานกบักิจกรรมป่ันจกัรยานบนรางรถไฟRail Bikeมีจกัรยานแบบ

นัง่ 2 คน และนัง่ 4คน ใหท้่านไดส้นุกสนานกบัการป่ันจกัรยานบนรางรถไฟ โดยมีจกัรยานราว 50 คนั ทั้ง 

2 แบบคละกนั ป่ันไปตามรางรถไฟ ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอนัสดใสของฤดูใบไมผ้ลิ ** ขอสงวน

สิทธ์ิในการไม่ระบุสถานท่ีป่ัน Rail Bike ทั้งน้ีทางไกดท์อ้งถ่ินจะจดัตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้ง

กบัโปรแกรมและสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ** 

 

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  บริการท่านด้วย “ทกัคาลบี”้                                                              

บ่าย 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซ่ึงถูกขนานนามวา่ดิสนียแ์ลนดเ์กาหลี เป็นสวนสนุกกลางแจง้ท่ี
ใหญ่ท่ีสุดของประเทศโดยมีบริษทัซมัซุงเป็นเจา้ของ ตั้งอยูท่่ามกลางหุบเขา ใหท้่านไดอิ้สระเท่ียวชมท่อง
ไปกบัโลกของสัตวป่์าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ท่ีน่ีท่านจะพบเจา้ป่าสิงโต และเสือสามารถอยู่
ดว้ยกนัไดอ้ยา่งเป็นสุข ชมความน่ารักของหมีท่ีสารถส่ือสารกบัคนขบัรถไดเ้ป็นอยา่งดี หรือเขา้สู่ดินแดน
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แห่งเทพนิยาย สวนส่ีฤดู ซ่ึงจะปลูกดอกไมเ้ปล่ียนไปตามฤดูกาล อีกทั้งยงัสามารถสนุกกบัเคร่ืองเล่นนานา
ชนิด อาทิเช่น สเปซทวัร์ รถไฟเหาะและหนอนสะบดั ชมสวนดอกไมซ่ึ้งก าลงับานสะพร่ังอวดสีสันเตม็
สวน (ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทิวลิป, เดือนพฤษภาคม - เดือน
มิถุนายน เป็นดอกกุหลาบ, เดือนสิงหาคม - เดือนกนัยายน เป็นสวนดอกลิลล่ี, เดือนตุลาคม - เดือน
พฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ท่ีจดัตามตารางประจ าวนัดว้ยบตัรเขา้
ชมแบบ ONE DAY TICKET เล่นไดทุ้กเคร่ืองเล่นไม่จ  ากดัรอบ เลือกชมและเลือกซ้ือชอ้บป้ิงในร้านคา้ของ
ท่ีระลึกต่างๆอยา่งมากมาย 

 

ค ่า บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  บริการท่านด้วย “ชาบู ชาบู” 
น าท่านชม  DDP ทงแดมุน ดีไซค ์พลาซ่า ตึกดีไซน์ล ้าท่ีกรุงโซล จากนั้นใหท้่าน
อิสระชอ้ปป้ิง ตลาดทงแดมุน 

 

ทีพ่กั โรงแรม Haedamche Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเท่า,เมืองโซล 

วนัทีส่ามของการเดินทาง      พระราชวงัถ๊อกซุง – ถนนเรียบก าแพงหิน -ศูนย์โสม  –  Cosmetic Shop  –   ศูนย์สมุนไพร 

                                               บ ารุงตับเกาหล ี  – Duty Free –   ช้อปป้ิงเมียงดง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านสู่ พระราชวงัถ๊อกซูกุง  เป็นหน่ึงในหา้พระราชวงัท่ีส าคญัท่ีสุดของราชวงศโ์ชซ็อนและเกาหลี เดิม

พระราชวงัแห่งน้ีเป็นท่ีประทบัขององคช์ายวอลซาน พระเชษฐาในพระเจา้ซองจงหรือองคช์ายชาซาน 

ระหวา่งสงครามเจด็ปี ท่ีน่ีไดก้ลายเป็นพระราชวงัหลวง และน าท่านสู่ ถนนเรียบก าแพงหิน  ถนนท่ีสวยงาม

แห่งน้ียาวประมาณ 900 เมตร  ท่ีน่ีไดช่ื้อวา่เป็นถนนเส้นท่ีโรแมนติกแห่งหน่ึงในโซล เป็นสถานท่ียอดนิยม

ส าหรับการเดินเล่นในฤดูใบไมร่้วง ใบแปะก๊วยสีเหลืองท่ีเรียงรายเลียบก าแพงไปนั้น เพิ่มบรรยากาศใหโ้ร

แมนติกมากข้ึน จนท าใหคู้่รักมกัจะชวนกนัมาเดินเล่นสร้างบรรยากาศโรแมนติกกนัท่ีน่ี 

กลางวนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  บริการท่านด้วย “ซัมเกทงั” 

น าท่านสู่ ศูนย์โสม ซ่ึงรัฐบาลรับรองคุณภาพวา่ผลิตจากโสมท่ีมีอาย ุ6 ปี ซ่ึงถือวา่เป็นโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด 

ชมวงจรชีวิตของโสมพร้อมใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีท่ีสุดและราคาถูกกวา่ไทยถึง 2 เท่า เพื่อ

น าไปบ ารุงร่างกาย หรือฝากญาติผูใ้หญ่ท่ีท่านรักและนบัถือจากนั้นน าท่านชม Cosmetic Shopศูนยร์วม

เคร่ืองส าอางคช่ื์อดงัของเกาหลี มากมายหลายแบรนดด์งั อาทิเช่น W.S.Nature,Rojukiss, Misshaเป็นตน้ 

  จากนั้นพาท่านชม สมุนไพร บ ารุงตับเกาหล ี( RAISON TREE )  สมุนไพรบ ารุงตบัเกาหลี เป็นสมุนไพร

ท่ีมีคุณค่าสูงและหายาก ซ่ึงผา่นการวจิยัมาเป็นเวลายาวนานกวา่ 20 ปี สมุนไพรบ ารุงตบัเกาหลีสกดัมาจาก

เมล็ดตน้ฮอ็ตเกและผสมส่วนแกนกลางของโสมบริสุทธ์ิ เมล็ดพนัธ์ุตน้ฮ็อตเก เจริญเติบโตในป่าลึกบนยอด

เขาซ่ึงปราศจาก มลภาวะใดๆ เมล็ดตน้ฮอ็ตเก ทางการแพทยเ์รียกวา่ ผลไมสี้ทอง มีรสชาติเปร้ียว ซ่ึงบ ารุง

ตบั มา้ม และปอด สามารถรักษาอาการเมา ร้อนในกระหายน ้า อาการอาเจียน และทอ้งผกูทาง การแพทย์

แผนปัจจุบนั ยนืยนัวา่ เมล็ดตน้ฮอ็ตเก มีสารโพแทสเซียมไนเนรตซ่ึงสามารถลดระดบัแอลกอฮอลลใ์นเส้น
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ค ่า 

 

 

 

ทีพ่กั 

เลือด ซ่ึงลดความเส่ียงท่ีแอลกอฮอลลจ์ะท าลายตบั และ ไต ได ้และช่วยต่อตา้นอนุมูลอิสระ อีกทั้งยงัขบั

ไขมนัส่วนเกินและ เอทานอลท่ีเป็นผลเสียกบัตบั ฉะนั้นเมล็ดตน้ฮ็อตเกจึงมีสรรพคุณท่ีวเิศษกบัชีวติของเรา

ทุกคน    

บริการอาหารค ่า  ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “จิมดัก” 

น าท่าน ชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ีหา้ง Duty Free ต่อดว้ยให่ท่านชอ้ปอยา่งจุใจ ณ ตลาดเมียงดง แหล่งรวม

วยัรุ่นยา่นสยามสแควร์ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เป็นแหล่งรวมเคร่ืองส าอางคช่ื์อดงั อาทิ Etude, Skinfood, The 

Face Shop, Missha เป็นตน้ 

โรงแรม Haedamche Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่ี่ของการเดินทาง     โซลทาวเวอร์ - หมู่บ้านบุกชนฮันก-น า้มันสนเข็มแดง - พลอยอเมทสิ-ถนนฮงอกิ   

                                        ถนนกาโรซูกลิ  -  ซุปเปอร์มาร์เกต็ 

เช้า 

 

 

 
 

 

 

 

กลางวนั 

บ่าย 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านชม โซลทาวเวอร์ 1 ใน 18 หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล 

น าท่านสามารถชมทศันียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอร์ไดร้อบทิศ 360 องศาโดยสามารถมองไดถึ้ง

เขาพูกกัซนั และถา้หนัไปยงัทิศตรงขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถึงแม่น ้าฮนักงั *** ราคาไม่รวมค่าข้ึนลิฟท ์*** 

จากนั้นน าท่านสู่ หมู่บ้านบุกชอนฮันอกหมู่บา้นดั้งเดิมของเกาหลีท่ีมีประวติัยาวนานท่ีเรียกวา่ฮนัอก 

(Hanok) หมู่บา้นประกอบดว้ยตรอกซอกซอยอนัเป็นท่ีตั้งของบา้นแบบดั้งเดิมกวา่ร้อยหลงัและเป็นท่ีเก็บ

รักษาสภาพแวดลอ้มของเมืองไวเ้พื่อเป็นการบอกเล่าประวติัศาสตร์และเป็นมรดกทางวฒันธรรมตั้งแต่สมยั

ราชวงศโ์ชซอนท่ีมีอายกุวา่ 600 ปี 

บริการอาหารกลางวนั  ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย  “บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิวสไตล์เกาหล”ี 

น าท่านสู่  น า้มันสนเข็มแดง เป็นการสกดัจากใบสนเขม็แดงบริสุทธ์ิ 100% ซ่ึงสรรพคุณของน ้ามนัสนเขม็

แดงนั้นมีประโยชน์อยา่งมากมายทั้งช่วยละลายคลอเรสเตอรอลและไขมนัท่ีอุดตนัในเส้นเลือดลดระดบั

น ้าตาลในเลือดช่วยขบัสารพิษออกจากร่างกายในรูปแบบของเสียเช่นเหง่ือปัสสาวะอุจจาระช่วยลา้งสารพิษ

หรือดีทอ็กซ์เลือดใหส้ะอาดจากนั้นน าท่านสู่ โรงงานพลอยอเมทสิ หรือ พลอยสีม่วง ท่ีมีช่ือเสียงของ

ประเทศเกาหลี  ซ่ึงชาวโสมเช่ือวา่ถา้ไดมี้พลอยชนิดน้ีติดตวัไว ้จะท าใหมี้โชคลาภและส่ิงดีๆเกิดข้ึนกบัชีวติ 

จากนั้นใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิง ถนนฮงอกิ และจากนั้นน าท่านสู่  ถนนกาโรซู-กลิ (Garosu-Gil) ยา่นชินซาดง

ข้ึนช่ือวา่เป็น "Europe of Seoul" เป็นถนนชอ้ปป้ิงสไตลย์โุรปท่ีตน้ไมท้ั้ง 2 ฝ่ังถนนเป็นตน้แปะก๊วยยาวถึง 

700 เมตร พอถึงฤดูใบไมร่้วงใบไมจ้ะเปล่ียนสีทั้งสองขา้งทาง สวยงามมากบรรยายยา่นน้ีจะเตม็ไปดว้ยร้าน

กาแฟน่ารักๆ ร้านขายเส้ือผา้ของ Young Designer และ แกลลอร่ีต่างๆ จึงเป็นยา่นท่ีวยัรุ่นเกาหลีชอบมา

เดินชอ้ปป้ิง สังสรรคก์นั รวมทั้งบรรดาคนดงัหรือเหล่าไอดอลก็นิยมไปชอ้ปป้ิงท่ีน่ีดว้ยเช่นกนั เช่น เจสสิกา้ 

จากวง Girls Generation, อีจุน (MBLAQ) เป็นตน้ 
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กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอยีดทุกข้อ 

หมายเหตุ 
  

1. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง 
บริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณี
ท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาต
ให้เขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธ
การเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      
2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
4. กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ  
จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 5-7 วนัก่อนการเดินทาง  
5. เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุก
ขอ้แลว้ 

ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ 
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัสภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวสัิยต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และ 

ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 

 

หมายเหตุ : ส าหรับผู้เดินทางทีอ่ายุไม่ถงึ 8  ปี และไม่ได้เดินทางกบับิดา มารดา ต้องมจีดหมายยนิยอมให้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 
 
 
 
 

 
 

22.00 น. 

น าท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เพื่อน าท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยระหวา่งทางน าท่านชอ้ป

ป้ิงท่ี ซุปเปอร์มาร์เกต็  ซ่ึงมีสินคา้ต่างๆ มากมายใหเ้ลือกซ้ือหาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป 

สาหร่าย ขนมขบเค้ียว ลูกอม ผลไมต้ามฤดูกาลและของท่ีระลึกต่างๆ น าท่านเช็คอินและโหลดสัมภาระ  ณ 

สนามบินอินชอน  โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ 

วนัทีห้่าของการเดินทาง     อนิชอน - กรุงเทพฯ 

08.05 น. 

04.55 น. 

 

น าท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบินไทย แอร์เอเชียเอก็ซ์ Thai (Air Asia X) เท่ียวบินท่ี  XJ703 

เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

********************************************************************** 
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เกาหล ี Autumn Memories 5วนั 3 คนื 
โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์ (XJ) 

 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 

ทา่น 

เด็กมเีตยีง

พกักบัผูใ้หญ ่

1 ทา่น 

เด็กมเีตยีง

พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น 

 

เด็กไมม่เีตยีง

พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น 

 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

04-08,06-10,16-20, 17-21,18-

22,22-26,24-28 ต.ค.60 
15,999.- 15,999.- 15,999.- 15,999.- 4,900.- 

11-15,13-17,20-24,21-25 ต.ค. 60 17,999.- 17,999.- 17,999.- 17,999.- 4,900.- 

หมายเหตุ : ส าหรับผู้เดินทางทีอ่ายุไม่ถงึ 8  ปี และไม่ได้เดินทางกบับิดา มารดา ต้องมจีดหมายยนิยอมให้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

 
อตัราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารชั้นทศันาจรไป – กลบั (ตัว๋กรุ๊ป) รวมภาษี สนามบินและภาษีน ้ามนัไวเ้รียบร้อยแลว้ 
2. ค่าท่ีพกั 3 คืน หอ้งละ 2 - 3 ท่าน 
3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
4. หวัหนา้ทวัร์หรือมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินผูช้  านาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง 
5. ประกนัอุบติัเหตุวงเงินท่านละ200,000 บาท  เสียชีวติ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
6. สัมภาระน ้าหนกัไม่เกินท่านละ 20 กก.  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
       1. ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย 
       2. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
       3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 

4. ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 20 กิโลกรัม 
5. วซ่ีาเขา้ประเทศเกาหลี ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางถือหนงัสือเดินทางต่างดา้ว หรือ ประเทศท่ีท่ีตอ้งท าวซ่ีาเขา้ประเสาธารณรัฐ

เกาหลีใต ้ ค่าธรรมเนียมการยื่นวซ่ีาท่านละ 1,750 บาท ส าหรับผูท่ี้ถือหนงัสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-
ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยืน่วซ่ีา 

6. ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถประมาณ 35 ,000 วอน ต่อท่านต่อทริป 

***ราคาทวัร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ และมคัคุเทศก์ 
ท่านละ 35,000 วอน /ทริป/ต่อท่าน เกบ็ทปิทีส่นามบินดอนเมือง*** 

ทปิหัวหน้าทวัร์แล้วแต่ความประทบัใจ 
** โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
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การส ารองทีน่ั่ง 
1. กรุณาส ารองท่ีนัง่+ช าระเงินมดัจ าท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจง้ช่ือ+สกุล เป็นภาษาองักฤษตามหนงัสือเดินทาง 
2. ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ ช าระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 30 วนั 
3.  เม่ือท่านตกลงช าระเงินค่าบริการไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับใน

เง่ือนไขและขอ้ตกลงต่าง ๆ ท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 

 
เง่ือนไขการยกเลกิ 

1.  ส าหรับผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ืน่วซ่ีาให ้เม่ือผลวซ่ีาผา่นแลว้มีการยกเลิกการ
เดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทั้งหมด 

2.  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-45 วนั เกบ็เงินมัดจ าทั้งหมด 
3.  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนัเก็บค่าใชจ่้าย 80% ของราคาทวัร์ ต่อท่าน 
4.  ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1-7 วนั เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% ของราคาทวัร์ 
5. ยกเลกิการเดินทางในวนัเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต ้ไม่

มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ินในกรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์าก
โรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัฯ จะท าการเล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้าย
ท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ท่านละ 10,000 บาทและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 

6.  ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล ท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดย
การผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ 
Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดไม่ว่ายกเลกิด้วยกรณใีดๆ 

7. กรณีทีก่องตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณใีดๆ ทั้งส้ิน 

 **ส าคัญ!! บริษัทท าธุรกจิเพ่ือการท่องเที่ยวเท่าน้ัน ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศเกาหลใีต้โดยผดิกฎหมาย
และในข้ันตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและเกาหลใีต้ ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของเจ้าหน้าทีเ่ท่าน้ัน ลูกค้า
ทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งส้ิน** 

8. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง   
 พร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
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เง่ือนไขการเดินทาง 
1.  บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2.  บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกท าร้าย, การ
สูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

3.  หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผดิชอบคืน
ค่าบริการท่ีท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4.  บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5.  รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และ
โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6.  ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 

7.  กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจาก
สายการบินบริษทัฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืน
ทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงินใหส้ าหรับค่าบริการนั้นๆ 

8.  มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 

9.  หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผดิพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดย
ขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

10. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ี 
 บริษทัระบุในรายการเดินทาง  บริษทัของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใด ๆทั้งส้ิน 
11.  บริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคก์ารเดินทางเพื่อท่องเท่ียวเกาหลีเท่านั้น 
12.  เท่ียวบิน และรายการท่องเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
13.  เม่ือท่านตกลงช าระเงินค่าบริการไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับใน

เง่ือนไขและขอ้ตกลงต่าง ๆ ท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 
14. โรงแรมท่ีพกัในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของท่ีพกัแตกต่างกบัประเทศไทย โดย

โรงแรมท่ีพกัทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการจดัหาโรงแรมโดยอา้งอิงตามการจดัระดบัดาวของประเทศเกาหลี
ตามท่ีระบุในรายการท่องเท่ียวเท่านั้น โรงแรมท่ีประเทศเกาหลีโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin หรือ
Double) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ3ท่านข้ึนอยูก่บัขอ้จ ากดัของห้องพกัและการวางรูปแบบของ
หอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมีความแตกต่างกนัอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนั และไม่สามารถเสริมเตียงได้
ตามท่ีตอ้งการโรงแรมหลายแห่งจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากประเทศเกาหลีอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า
เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

15. กระเป๋าสัมภาระต่างๆถือเป็นทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบต่อความเสียหายสูญหายล่าชา้ 
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หรืออุบติัเหตุต่างๆ ใดๆทั้งส้ิน 
16. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ หากท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือ

วา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน และถ้าท่านต้องการแยกตัวออก
จากกรุ๊ปทวัร์เพ่ือท่องเที่ยวเอง โดยไม่ลงร้านศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพร, ร้านน า้มันสน, ศูนย์เคร่ืองส าอาง และร้าน
พลอยอะเมทสิ ทางบริษัทจะเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงิน 300 USD ต่อท่าน 

17. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิราคาน้ีเฉพาะนกัท่องเท่ียวชาวไทยและท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่านั้น กรณี
ตอ้งการตดักรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบริษทัอีกคร้ัง หากเป็นนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ หรือ พระสงฆ ์เก็บ
ค่าใชจ่้ายเพิ่ม ท่านละ 4,000 บาท 

18. ในระหวา่งท่องเท่ียวจะมีช่างภาพมาถ่ายรูปและช่วยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และในวนัสุดทา้ย
ของการเดินทางช่างภาพจะน าภาพถ่ายมาจ าหน่ายหากวา่ท่านใดสนใจสามารถซ้ือไดแ้ต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้ง
ซ้ือทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจของท่าน ทางบริษทัทวัร์ไม่มีการบงัคบัใหซ้ื้อแต่อยา่งใดแต่เป็นการบอกกล่าว
ล่วงหนา้เพื่อให้ผุเ้ดินทางไดรั้บทราบ  

     19.  ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯก่อนทุกคร้ังมิเช่นน้ันทางบริษัท 
               ฯจะ ไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งส้ิน 

ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มีเกยีรติซ่ึงร่วมเดินทาง 
ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั อาหาร ยานพาหนะ 
และสถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทาง
บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ,  อนัเน่ืองจากอุบติัเหตุ
รวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถ่ิน,  
ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทูต รวมถึงผูมี้อ  านาจท า
การแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ  าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยูเ่หนือการควบคุมของ
บริษทัฯ หมายรวมถึงในระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มีความคุม้ครอง และประกนั
อุบติัเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ ท่ีรับประกนัในกรณีท่ีผูร่้วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศ
ไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่
ปฏิบติัตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิด
กฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพื่อ
ความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า ทั้ งน้ีการขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษทั จะยึดถือและค านึงถึง
ผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของท่านผูมี้เกียรติ ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคญั 

การเดินทางจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศเกาหลแีละพธีิการเข้าเมือง  
           เอกสารทีค่วรเตรียมก่อนการเดินทาง เจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลจีะพจิารณาให้เฉพาะ

นักท่องเทีย่วทีม่าท่องเทีย่วโดยสุจริตเท่าน้ันทีผ่่านเข้าเมืองได้ และพจิารณาจาก  
1. หลกัฐานการท างานประจ าของนกัท่องเท่ียว ซ่ึงสมควรท่ีน าติดตวัไปแสดงดว้ย เช่น บตัรพนกังาน นามบตัร 

จดหมายการท างานภาษาองักฤษ (กรณีเดินทางคนเดียว) จดหมายรับรองออกโดยบริษทัผูจ้ดัคณะ  
2. หลกัฐานการเงิน ในระหวา่งการท่องเท่ียวประเทศเกาหลีสมควรท่ีจะน าเงินสดติดตวัไปดว้ยประมาณ  300เหรียญ
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สหรัฐ หรือประมาณ 300,000 วอน ส าหรับการเดินทาง 2   วนั (หากไม่มีบตัรเครดิตคาร์ด) หากมีบตัรเครดิต
ต่างประเทศ เช่น Visa Card, American Express, Dinners Club หรือ Master Card ตอ้งน าติดตวัไปดว้ยหรือหลกัฐาน
การเงินอ่ืนใดท่ีจะแสดงให้เจา้หนา้ท่ีทราบวา่ท่านคือนกัท่องเท่ียว 

3. ใบรับรองสถานศึกษาหากท่านยงัอยูใ่นระหวา่งการศึกษาหรือบตัรนกัศึกษาและควรเดินทางกบัผูป้กครอง เช่น บิดา 
มารดา ป้า นา้ อา ท่ีมีนามสกุลเดียวกนั 

4.  หากเป็นพาสปอร์ตใหม่ ควรน าพาสปอร์ตเก่าเยบ็เล่มคู่กบัพาสปอร์ตใหม่หรือน าติดตวัไปดว้ย   
5.  การแต่งกายสุขภาพและแลดูเป็นนกัท่องเท่ียว ไม่ควรสวมใส่รองเทา้แตะ 

 
 


