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KOREA 
เกาหล ีThe Best Time Autumn in Seoul 
โดยสายการบนิไทย (TG) 5วนั3คนื 

 5 วนั 3 คนื 
ไฮไลท ์ทวัร ์ 

- ชมความงดงามฤดใูบไมเ้ปลีย่นส ีณ เกาะนาม ิ

- ถนนเลยีบก าแพงหนิ ทีข่ ึน้ชือ่เรือ่งความสวยงามและโรแมนตกิสายหนึง่ในเกาหล ี

- สนุกสนานกับการป่ัน Rail Bike พรอ้มชมความงดงามของธรรมชาต ิ

- ขึน้ลฟิทช์มววิ Lotte World Tower (SeoulSky) แลนดม์ารค์แหง่ใหม ่!!  

- ชมความน่ารักของตุก๊ตาหมตีัวนอ้ยๆกับTeddy Bear Museum 

- สดุคุม้...พักในเมอืงโซล 3 คนื 

- สวนลอยฟ้า Seoullo 7017 แลนดม์ารก์แหง่ใหมข่องกรงุโซล 

- พเิศษ!!....ใหท้า่นสวมชดุฮันบกถา่ยรปูเกร๋ๆ  สไตลเ์กาหล ี
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วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 
1 กรุงเทพฯ - สนามบนินานาชาตอินิชอน             

2 อนิชอน-เกาะนาม ิ-ป่ัน Rali Bike -สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด-์โซล ✈   DIAMOND RICH 3*

หรอืเทยีบเทา่ 
3 พระราชวงัถ๊อกซคูงุ-ถนนเลยีบก าแพงหนิ –ศนูยโ์สม- Cosmetic 

Duty Free –สวนลอยฟ้า Seoullo7017- ชอ้ปป้ิงถนนฮงแด 

 

   DIAMOND RICH 3*

หรอืเทยีบเทา่ 

4 หมูบ่า้นบกุชนฮนันก –โซลทาวเวอร-์ศนูยส์มนุไพรเกาหล-ีพพิธิ

ภัณเท็ดดีแ้บร-์คลองชงเกชน-ตลาดเมยีงดง 
 

   DIAMOND RICH 3*

หรอืเทยีบเทา่ 

5 พพิธิภัณฑส์าหร่าย+ท าคมิบับ+สวมชดุฮนับก-Lotte World Tower 
(Seoul Sky) – ศนูยน์ ้ามันสนเข็มแดง - ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต– อนิชอน– 

กรุงเทพ 

 

  ✈ 
 
 

RGN-FD006 

 

MYANMAR 

 

MYANMAR 

 

MYANMAR 

 

รายละเอยีดการเดนิทาง 

 

Boeing 747-400 
ทีน่ ัง่แบบ 3-4-3 

หรอื 
Boeing777-300  
ทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 

 

เสรฟ์ิอาหารรอ้น 
ท ัง้ขาไป-ขากลบั 

น า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 30 กก. 
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วนัแรกของการเดนิทาง 

กรงุเทพฯ –สนามบนิสวุรรณภมู ิ

20.00 น. คณะมาพรอ้มกันทีท่่าอากาศยานสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู 2 เคาน์เตอร ์C (เช็คอนิกรุ๊ปของ

สายการบไทย)โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิท และหัวหนา้ทัวร ์พรอ้มอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและ

เอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

23.10 น. น าท่านเหริฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใตโ้ดยสายการบนิไทย เที่ยวบนิที่ TG658 หรือ เที่ยวบนิที่ TG656 

23.30-06.55น. 

วนัทีส่องของการเดนิทาง 

อนิชอน - เกาะนาม ิ- ปั่นRail Bike – สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์–โซล 

06.35 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน สาธารณรัฐเกาหล ีเวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง 

(เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่) น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคน

เขา้เมอืงและศลุกากรแลว้   

เชา้ น าท่านชม เกาะนาม ิ(NAMISEOM ISLAND)ชม

ทวิทัศน์ซ ึง่เคยใชเ้ป็นสถานที่ถ่ายท าละครทีวี “WINTER 

LOVE SONG” อันโด่งดังไปทั่วทัง้เกาหลแีละเอเชยี เกาะ

นามนิี้มีรูปร่างคลา้ยใบไม ้ที่ลอยอยู่ทางตอนเหนือของ

แมน่ ้าฮนั ทา่นสามารถชมบรรยากาศรอบเกาะ เชน่ การเดนิ

เล่นเที่ยวชมสวนเกาหลี คาราวะสุสานนายพลนาม ิเดนิ

ผ่านกลางแมกไมแ้ห่งสวนสนทีสู่งเสยีดฟ้า ผ่านดงตน้สน 

ดอกสน ตน้เกาลัด เลอืกน่ังทีม่า้น่ังรมิฝ่ังเพือ่ชมบรรยากาศ

โรแมนตคิใตเ้งาไม ้พรอ้มมเีวลาใหท้่านไดเ้ก็บโลเคชั่นประทับใจ ใหท้่านไดอ้สิระเลือกชมฟาร์มเลี้ยง

นกกระจอกเทศซึง่ตัง้อยูบ่นเกาะ หรอื จะเลอืกขีจั่กรยานชมววิเหมอืนฉากในละครตามอัธยาศัยจนไดเ้วลา

สมควรอ าลาเกาะนาม ิ

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมนู “ทคัคาลบี”้ ไกบ่าบคีวิผัดซอสเกาหล ีเป็น

อาหารเลือ่งชือ่ของเมอืงชนุชอน โดยน าไกบ่าบคีวิ ตอ้ก (ขา้วเหนยีวปัน้เกาหล)ี มนัหวาน ผักตา่งๆ ลงผัดกับ

ซอสพรกิเกาหลใีนกระทะแบน วธิกีารทานแบบเมีย่งค าไทย โดยหอ่กบัผักกาดแกว้เมือ่ทานไประยะหนึง่จะน า

ขา้วสวย และสาหรา่ยแหง้มาผัดรวมกบัทกัคาลบ ีเพือ่ใหเ้กดิอาหารชนดิใหม ่คอื ทักคาลบบีกคมึ หรอืขา้วผัด

พรกิไกท่ีท่ัง้หอมน่ารับประทาน เสริฟ์พรอ้มเครือ่งเคยีง 

บา่ย ใหท้่านไดส้นุกสนานกับกจิกรรมป่ันจักรยานบนรางรถไฟ Rail Bikeมจีักรยานแบบน่ัง 2 คน และน่ัง 4คน 

ใหท้า่นไดส้นุกสนานกบัการป่ันจักรยานบนรางรถไฟ โดยมจีักรยานราว 50 คัน ทัง้ 2 แบบคละกนั ป่ันไปตาม

รางรถไฟ ทา่มกลางบรรยากาศธรรมชาตอินัสดใสของฤดใูบไมผ้ลนิ าทา่นเดนิทางสู ่สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด์

ถูกขนานนามว่าดสินียแ์ลนดเ์กาหลเีป็นสวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศ โดยมบีรษัิทซมัซงุเป็น

เจา้ของ ตัง้อยูท่า่มกลางหบุเขา ใหท้า่นไดอ้สิระเทีย่วชมทอ่งไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟารชีมไลเกอรแ์ฝดคู่

แรกของโลกทีน่ี่ท่านจะพบเจา้ป่าสงิโตและเสอืสามารถอยูด่ว้ยกันไดอ้ย่างเป็นสขุ ชมความน่ารักของหมทีี่
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สามารถสือ่สารกับคนขับรถไดเ้ป็นอย่างดี หรือเขา้สู่ดนิแดนแห่งเทพนิยาย สวนสีฤ่ดู ซ ึง่จะปลูกดอกไม ้

เปลีย่นไปตามฤดูกาล อกีทัง้ยังสามารถสนุกกับเครือ่งเล่น

นานาชนดิ อาทเิชน่ สเปซทัวร ์รถไฟเหาะและหนอนสะบัด 

ชมสวนดอกไมซ้ ึง่ก าลังบานสะพร่ังอวดสสีันเต็มสวน (ทัง้นี้

ข ึน้อยู่กับสภาพอากาศ เดือนมนีาคม - เมษายน เป็นสวน

ดอกทวิลปิ, เดอืนพฤษภาคม - เดอืนมถิุนายน เป็นดอก

กหุลาบ, เดอืนสงิหาคม - เดอืนกนัยายน เป็นสวนดอกลลิลี่

, เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน เป็นสวนดอก

เบญจมาศ) ชมกจิกรรมและการแสดงตา่งๆ ทีจ่ัดตามตาราง

ประจ าวันดว้ยบตัรเขา้ชมแบบ ONE DAY TICKET เลน่ไดท้กุเครือ่งเลน่ไมจ่ ากดัรอบ เลอืกชมและเลอืกซือ้ช ้

อบป้ิงในรา้นคา้ของทีร่ะลกึตา่งๆอยา่งมากมาย 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “คาลบี”้ หมูยา่งเกาหล ีเป็นอาหารพืน้เมอืงเกาหลทีี่

เลือ่งชือ่และรูจั้กกนัดทีั่วโลก มรีสชาตอิอกหวาน นุ่มและกลมกล่อม น าหมสูเต็กสว่นทีต่ดิกับกระดูก(เชือ่ว่า

เป็นส่วนทีอ่ร่อยทีสุ่ด) ย่างบนเตาถ่านแบบดัง้เดมิและตัดเป็นชิน้พอค า ห่อทานแบบเมีย่งค าไทย โดยใส่

น ้าจิม้เตา้เจยีวและเครือ่งเคยีงทีช่อบหรอืขา้วสวยรอ้นตามทีช่อบ บรกิารเครือ่งเคยีงตา่งๆ 

เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก DIAMOND RICH 3* เมอืงโซล หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง 

พระราชวงัถอ๊กซูคงุ-ถนนเลยีบก าแพงหนิ - ศนูยโ์สม- Cosmetic-Duty Free -สวนลอยฟ้าSeoullo 7017 

  ชอ้ปป้ิงถนนฮงแด 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นสู ่พระราชวงัถ็อกซูกงุ เป็นหนึง่ในหา้พระราชวังทีส่ าคัญทีส่ดุของราชวงศโ์ชซ็อนและเกาหล ีเดมิ

พระราชวังแห่งนี้เป็นที่ประทับขององค์ชายวอลซาน พระเชษฐาในพระเจา้ซองจงหรือองค์ชายชาซาน 

ระหว่างสงครามเ จ็ดปี  ที่นี่ ไดก้ลายเ ป็น

พระราชวังหลวง โดยพระเจา้ซอนโจเป็น

กษัตรยิอ์งคแ์รกทีเ่สด็จมาประทับทีพ่ระราชวัง

แหง่นี ้ทางดา้นทศิใตข้องพระราชวังถ็อกซกูงุ  

มีถนนเลียบก าแพงหิน  (Stonewall 

Street) ทีข่ ึน้ชือ่เรือ่งความสวยงามและโร

แมนติกสายหนึ่งในเกาหลี น าท่านสู่ ศูนย์
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โสม ซึง่รัฐบาลรับรองคณุภาพวา่ผลติจากโสมทีม่อีาย ุ6 ปี ซึง่ถอืวา่เป็นโสมทีม่คีุณภาพดทีีส่ดุ ชมวงจรชวีติ

ของโสมพรอ้มใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีุณภาพดทีีท่ีสุ่ดและราคาถูกกว่าไทยถงึ 2 เท่า เพือ่น าไปบ ารุง

รา่งกาย หรอืฝากญาตผิูใ้หญท่ีท่า่นรักและนับถอื    

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “ซมัเกทงั”อาหารชาววังในสมยักอ่นปัจจบุนั เป็น 

  อาหารเลือ่งชือ่ของเมอืงหลวง เชือ่กนัวา่บ ารงุและเสรมิสขุภาพ เสริฟ์ทา่นละ 1 ตัวในหมอ้ดนิรอ้น ภายในตัว 

  ไกจ่ะมขีา้วเหนยีวรากโสม พทุราแดง เกาลัด เสริฟ์พรอ้มเครือ่งเคยีง เสน้ขนมจนี เหลา้โสม พรกิไทยด าและ 

  เกลอื 

บา่ย              น าทา่นชม Cosmetic Shopศนูยร์วมเครือ่งส าอางคช์ือ่ดังของเกาหล ีมากมายหลายแบรนดด์ัง อาท ิเชน่ 

W.S.Nature,Rojukiss, Misshaเป็นตน้จากนัน้น าท่าน 

ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีทีห่า้ง Duty Freeน าท่านสู ่

สวนลอยฟ้า Seoullo 7017สะพานลอยฟ้าแลนด์

มารก์แหง่ใหมก่รุงโซลถอืเป็นอกีหนึง่สถานทีเ่ทีย่วใหม่

ของเกาหลีใตท้ี่เก ิดจากการปรับปรุงทัศนียภาพรื้อ

สะพานบางจุดแลว้ปรับใหเ้ป็นถนนลอยฟ้าแถวบรเิวณ

สถานีรถไฟโซล (Seoul Station) ใหก้ลายเป็นสถานที่

พักผอ่นส าหรับประชาชนและนักทอ่งเทีย่วจากนัน้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงยา่นวัยรุน่ชือ่ดัง ยา่นถนนฮงอกิ 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “บฟุเฟ่ตบ์าบคีวิ” 

น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่กDIAMOND RICH 3* เมอืงโซล หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง  

หมูบ่า้นบกุชนฮนันก–โซลทาวเวอร-์ศนูยส์มนุไพรเกาหล-ี พพิธิภณัฑเ์ท็ดดีแ้บร-์คลองชงเกชน- 

ตลาดเมยีงดง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นสู ่หมูบ่า้นบุกชนฮนันกหมูบ่า้นโบราณเกาหลทีี่

เดมิเป็นที่อยู่ของเหล่าขุนนางสมัยก่อน ปัจจุบันไดถู้ก

อนุรักษ์เอาไว ้คงความสวยงามและป็นแหล่งเรยีนรูแ้ผย

แพร่วัฒนธรรมเกาหลีใหก้ับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดนี า

ท่านสัมผัสกับจุดชมววิของกรุงโซลทีย่อดเขาเขานัมซัน 

ภเูขาแหง่เดยีวทีต่ัง้อยูใ่จกลางเมอืงโซล สงู 274 เมตร  

น าท่านชม โซลทาวเวอร ์1 ใน 18 หอคอยเมอืงที่สูง

ทีสุ่ดในโลกมคีวามสงูถงึ 480 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล ท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอด

โซลทาวเวอรไ์ดร้อบทศิ 360 องศาโดยสามารถมองไดถ้งึเขาพูกักซนั และถา้หันไปยังทศิตรงขา้ม ก็จะเห็น

ไกลไปถงึแมน่ ้าฮนักงั *** ไมร่าคารวมคา่ขึน้ลฟิท ์***จากนัน้น าทา่นชม ศนูยย์าสมนุไพรเกาหล ีใหท้่าน

ไดเ้ลอืกซือ้เลอืกชม สมนุไพรฮอตเกนามขูองเกาหล ีทีน่ ามาแปรรปูเป็นรปูแบบต่างๆ ทีม่สีรรพคุณรักษาโรค 

และบ ารงุรา่งกาย 
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เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “บุลโกก”ิเนื้อหมสูดหมักผัดซอ๊สและเครือ่งเทศจน

ไดท้ีแ่ลว้น ามาใสบ่นกระทะผัดกบักะหล ่าปีสดและวุน้เสน้ของเกาหลมีนี ้าขลุกขลกิรสชาตอิอกหวานเล็กนอ้ย 

พรอ้มกบัเสรฟิขา้วสวยและเครือ่งเคยีงตา่งๆ 

บา่ย น าทา่นชมความน่ารักของตุ๊กตาหมพีพิธิภณัเท็ดดีแ้บรจ์ากนัน้น าทา่นสู ่คลองชองเกชอนนี้สรา้งมาตัง้แต่

สมัยพระเจา้ยองโจแห่งราชวงศ์โชชอน อายุเก่าแก่

กว่า 600 ปี เดมิเป็นคลองน ้าเน่า สลัมเพยีบ รถตดิ

สดุๆ จนมกีารสรา้งทางดว่นทบัคลอง ไมม่ใีครอยากจะ

เดนิผา่น ตอ่มาปี 2003 รัฐบาลไดบ้รูณะคลองใหม ่ทบุ

ทางด่วนทิง้ แลว้ทุ่มงบกว่า 386 พันลา้นวอน พัฒนา

จนน ้าใสสะอาด เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสุดฮติ

ของชาวกรุงโซลจากนัน้ใหท้่าน ชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย 

ณ ตลาดเมยีงดง แหล่งรวมวัยรุ่นย่านสยามสแควร ์

โดยเฉพาะอยา่งยิง่เป็นแหล่งรวมเครือ่งส าอางคช์ือ่ดัง อาท ิEtude, Skinfood, The Face Shop, Missha

เป็นตน้ 

เย็น อสิระอาหารค า่ เพือ่ใหท้า่นไดอ้สิระชอ้ปป้ิงตามอสิระอธัยาศยั 

   น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก DIAMOND RICH 3* เมอืงโซล หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง 

พพิธิภณัฑส์าหรา่ย+ท าคมิบบั+สวมชุดฮนับก- Lotte World Tower (Seoul Sky) - ศนูยน์ า้มนัสนเข็ม 

แดง - ซุปเปอรม์ารเ์ก็ตอนิชอน-กรงุเทพ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นสู ่พพิธิภณัฑส์าหรา่ย พรอ้มใหท้า่นท าคมิบบั และสวมชุดประจ าชาตเิกาหล ีชุดฮนับก 

น าท่านสู ่ Lotte World Tower (Seoul Sky) **รวมคา่ขึน้ลฟิท*์* ตัง้อยูใ่จกลางกรุงโซล 

เขตชัมซลิ น าท่านขึน้หอชมววิ Sky Seoul ของตกึ Lotte World Tower (ความสงูจากพืน้ดนิ 555 

เมตร) มาพรอ้มกับคอนเซปต ์“The Beauty and Pride of Korea" ชมววิทีส่วยงามของกรงุโซล 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ย “จมิดกั”ไก่อบซอีิว๋ด าวุน้เสน้เมนู

พืน้เมอืงดัง้เดมิของเมอืงอันดงปัจจบุันไดรั้บความนยิมอยา่งแพรห่ลายและรสชาตขิองจมิดักก็เป็นที่

ถกูปากถกูลิน้คนไทยเป็นอยา่งยิง่ 
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บา่ย น าทา่นชม ศนูยส์มนุไพรสนเข็มแดง ซึง่ผลติจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลซี ึง่จะใชต้น้สน

เข็มแดงจากยอดเขาทีป่ระเทศ เกาหลเีหนือมาผลติโดยใชเ้ทคโนโลยพีรอ้มกับการวจัิยทีป่ระเทศ

เกาหลีใตอ้อกมาเป็นน ้ามันสนเข็มแดง ภูมปิระเทศของประเทศเกาหลีเป็นภูเขาประมาณ 70 

เปอร์เซ็นต ์โดยกว่าจะมาเป็นน ้ามันสนเข็มแดงได ้1 แคปซูลตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 2.7 

กโิลกรัม มาสกัดเอาน ้ามันมาผลติและวจัิยออกมาเป็นน ้ามันสนนี้  โดยระหวา่งทางน าท่านชอ้ปป้ิงที ่

ซุปเปอรม์ารเ์ก็ตซึง่มสีนิคา้ตา่งๆ มากมายใหเ้ลอืกซือ้หาเป็นของฝาก เชน่ กมิจ ิบะหมีก่ ึง่ส าเร็จรูป 

สาหรา่ย ขนมขบเคีย้ว ลกูอม ผลไมต้ามฤดกูาลและของทีร่ะลกึตา่งๆ 

 น าท่านสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน เพือ่น าท่านเดนิทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยระหวา่ง

ทางน าท่านชอ้ปป้ิงที ่ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต  ซึง่มสีนิคา้ต่างๆ มากมายใหเ้ลอืกซือ้หาเป็นของฝาก เชน่ 

กมิจ ิบะหมีก่ ึง่ส าเร็จรปู สาหรา่ย ขนมขบเคีย้ว ลกูอม ผลไมต้ามฤดกูาลและของทีร่ะลกึตา่งๆ 

21.25 น. น าท่านเหนิฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบนิไทย เที่ยวบนิที่ TG 657 บรกิารอาหารและ

เครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

01.20 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ  

*************************************************** 

เกาหล ีThe Best Time Autumn in Seoul 

By TG 

ก าหนดการเดนิทาง 

ราคา 

ผูใ้หญ ่

(หอ้งละ2 ทา่น) 

เด็กอายตุ า่

กวา่ 12  ปี 

พกักบั

ผูใ้หญ ่1 

ทา่น 

เด็กอายตุ า่กวา่ 

12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ ่2 ทา่น 

มเีตยีงเสรมิ 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12 

ปี พกักบั

ผูใ้หญ ่2 

ทา่น ไมม่ี

เตยีงเสรมิ 

 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

06-10 กนัยายน2561   22,999.-  22,999.-       21,999.-        20,999.-  4,900.- 

20-24 กนัยายน2561   22,999.-  22,999.-       21,999.-        20,999.-           4,900.- 

27กนัยายน-01ตลุาคม61   23,999.- 23,999.-       22,999.-        21,999.-       4,900.- 

04-08 ตลุาคม 2561   24,999.-  24,999.-       23,999.-        22,999  4,900.- 

10-14 ตลุาคม 2561   23,999.-  23,999.-       22,999.-        21,999  4,900.- 

11-15 ตลุาคม 2561   26,999.-  26,999.-       25,999.-        24,999.-           4,900.- 

(วนัหยุดวนัคลา้ยสวรรคต ร.9) 

12-16 ตลุาคม 2561   26,999.-  26,999.-       25,999.-        24,999.-           4,900.- 

(วนัหยุดวนัคลา้ยสวรรคต ร.9) 
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13-17 ตลุาคม 2561   24,999.-  24,999.-       23,999.-        22,999  4,900.- 

(วนัหยุดวนัคลา้ยสวรรคต ร.9) 

16-20 ตลุาคม 2561   23,999.-  23,999.-       22,999.-        21,999  4,900.- 

18-22 ตลุาคม 2561   25,999.-  25,999.-       24,999.-        23,999  4,900.- 

19-23 ตลุาคม 2561   27,999.-  27,999.-       26,999.-        25,999.-           4,900.- 

(วนัหยุดปิยะมหาราช) 

20-24 ตลุาคม 2561   25,999.-  25,999.-       24,999.-        23,999.-           4,900.- 

(วนัหยุดปิยะมหาราช) บสั 1 

20-24 ตลุาคม 2561   25,999.-  25,999.-       24,999.-        23,999.-           4,900.- 

(วนัหยุดปิยะมหาราช) บสั 2 

22-26 ตลุาคม 2561   24,999.-  24,999.-       23,999.-        22,999.-           4,900.- 

25-29 ตลุาคม 2561   26,999.-  26,999.-       25,999.-        24,999.-           4,900.-    

29 ต.ค.-02 พ.ย.2561   23,999.- 23,999.-       22,999.-        21,999  4,900.-   

30 ต.ค. - 03 พ.ย. 2561   23,999.- 23,999.-       22,999.-        21,999  4,900.- 

31 ต.ค.-04 พ.ย. 2561   24,999.- 24,999.-    23,999.-         22,999.-           4,900.- 

*** ราคาเด็กทารก [เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ] 10,900 บาท / ทา่น *** 

*** ราคาไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ 10,900 บาท/ทา่น *** 

***ราคานีเ้ฉพาะกรุป๊หนา้รา้นเทา่น ัน้ กรุป๊เหมาโปรดสอบถามอกีคร ัง้*** 

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายุกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รุงเทพฯ และทีป่ระเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศ ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทิง้ส ิน้ 

หมายเหต ุ**   บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิทัง้ไปและกลับโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทัง้นี้ข ึน้อยู่

กับสายการบนิ บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไม่ว่าจะเกดิจากความขัดขอ้งของ 

ยานพาหนะหรอืมเีหตหุนึง่เหตใุดจนท าใหไ้มส่ามารถด าเนนิการตามหมายก าหนดการไดโ้ปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลง

ตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วบางรายการหรอืทดแทนรายการท่องเทีย่วบางรายการ และจะตอ้งมี

จ านวนผูโ้ดยสารจ านวน 15 ท่านขึน้ไปจงึออกเดนิทาง ในกรณีที่มจี านวนผูโ้ดยสารไม่ถงึ 15 ท่านไม่มหีัวหนา้ทัวร์ไทย    

อตัราคา่บรกิารนี ้ส าหรับเดนิทางตัง้แต่ 30 ท่านขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 30 

ทา่น 

การเดนิทางจากประเทศไทยเขา้สูป่ระเทศเกาหลแีละพธิกีารเขา้เมอืง  

เอกสารทีค่วรเตรยีมกอ่นการเดนิทาง เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลจีะพจิารณาใหเ้ฉพาะนักทอ่งเทีย่ว

ทีม่าทอ่งเทีย่วโดยสจุรติเทา่นัน้ทีผ่า่นเขา้เมอืงได ้และพจิารณาจาก  

1. หลกัฐานการท างานประจ าของนักทอ่งเทีย่ว ซึง่สมควรทีน่ าตดิตวัไปแสดงดว้ย เชน่ บตัรพนักงาน นามบตัร 

จดหมายการท างานภาษาองักฤษ (กรณีเดนิทางคนเดยีว) จดหมายรับรองออกโดยบรษัิทผูจ้ัดคณะ  

2. หลกัฐานการเงนิ ในระหวา่งการทอ่งเทีย่วประเทศเกาหลสีมควรทีจ่ะน าเงนิสดตดิตวัไปดว้ยประมาณ  300เหรยีญ

สหรัฐ หรอืประมาณ 300,000 วอน ส าหรับการเดนิทาง 2   วัน (หากไมม่บีตัรเครดติคารด์) หากมบีตัรเครดติ
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ตา่งประเทศ เชน่ Visa Card, American Express, Dinners Club หรอื Master Card ตอ้งน าตดิตวัไปดว้ยหรอืหลักฐาน

การเงนิอืน่ใดทีจ่ะแสดงใหเ้จา้หนา้ทีท่ราบวา่ทา่นคอืนักทอ่งเทีย่ว 

3. ใบรับรองสถานศกึษาหากทา่นยงัอยูใ่นระหวา่งการศกึษาหรอืบตัรนักศกึษาและควรเดนิทางกบัผูป้กครอง เชน่ บดิา 

มารดา ป้า นา้ อา ทีม่นีามสกลุเดยีวกนั 

4.  หากเป็นพาสปอรต์ใหม ่ควรน าพาสปอรต์เกา่เยบ็เลม่คูก่บัพาสปอรต์ใหมห่รอืน าตดิตวัไปดว้ย   

5.  การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนักทอ่งเทีย่ว ไมค่วรสวมใสร่องเทา้แตะ 

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 หรอื 1,200 บาท  

6. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

การส ารองทีน่ ัง่ 

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

2. คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื ช าระทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง  30 วนั 

3.  เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับใน

เงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
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เงือ่นไขการยกเลกิ 

1.  ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิ

การเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัง้หมด 

2.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-45 วันเก็บเงนิมดัจ าท ัง้หมด 

3.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วันเก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทวัร ์ตอ่ทา่น 

4.  ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทัวร ์

5. ยกเลกิการเดนิทางในวันเดนิทาง,ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

ใต ้ ไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ จะตอ้งมใีบรับรอง

แพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่น

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนยีมในการมดัจ าตั๋วทา่นละ 10,000 บาทและคา่ใชจ้า่ย

อืน่ๆ 

6.  ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจ าทีพ่ักโดยตรงหรอื

โดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight 

และ Charter Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

7. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **ส าคญั!! บรษิทั ท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศเกาหลใีต้

โดยผดิกฎหมายและในข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและเกาหลใีต ้ข ึน้อยูก่บัการ

พจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่น ัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทาง

มคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

8. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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เงือ่นไขการเดนิทาง 

1.  บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2.  บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การ

สญูหาย, 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 การบรกิารจาก

สายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทวัรอ์ืน่

ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8.  มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9.  หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดย

ขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทยและในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีบ่รษัิท

ระบใุนรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆทัง้ส ิน้ 

11.  บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเกาหลเีทา่นัน้ 

12.  เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13.  เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับใน

เงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

14. โรงแรมทีพ่ักในประเทศเกาหลมีมีาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของทีพ่ักแตกตา่งกบัประเทศไทย โดย

โรงแรมทีพ่กัทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลี

ตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ โรงแรมทีป่ระเทศเกาหลโีดยสว่นใหญจ่ะเป็นแบบหอ้งพักคู ่ (Twin หรอื

Double) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ3ทา่นขึน้อยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพักและการวางรปูแบบของ

หอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มคีวามแตกตา่งกนัอาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนั และไมส่ามารถเสรมิเตยีงได ้

ตามทีต่อ้งการโรงแรมหลายแหง่จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากประเทศเกาหลอียูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า

เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

15. กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายสญูหายลา่ชา้ 

หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้สิน้ 
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16. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ

ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้และถา้ทา่นตอ้งการแยกตวั

ออกจากกรุป๊ทวัรเ์พือ่ทอ่งเทีย่วเอง โดยไมล่งรา้นศนูยโ์สม, ศนูยส์มนุไพร, รา้นน า้มนัสน, ศนูย์

เครือ่งส าอาง และรา้นพลอยอะเมทสิ ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 

300 USD ตอ่ทา่น 

17. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิร์าคานีเ้ฉพาะนักทอ่งเทีย่วชาวไทยและทอ่งเทีย่วเป็นหมูค่ณะแบบ Join Tour เทา่นัน้ กรณี

ตอ้งการตดักรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบรษัิทอกีครัง้หากเป็นนักทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต ิ หรอื พระสงฆ ์ เก็บ

คา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทา่นละ 4,000 บาท 

18. ในระหวา่งทอ่งเทีย่วจะมชีา่งภาพมาถา่ยรปูและชว่ยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และในวันสดุทา้ย

ของการเดนิทางชา่งภาพจะน าภาพถา่ยมาจ าหน่ายหากวา่ทา่นใดสนใจสามารถซือ้ไดแ้ตถ่า้ทา่นใดไมส่นใจก็ไม่

ตอ้งซือ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพงึพอใจของทา่น ทางบรษัิททัวรไ์มม่กีารบงัคบัใหซ้ือ้แตอ่ยา่งใดแตเ่ป็นการบอกกลา่ว

ลว่งหนา้เพือ่ใหผุ้เ้ดนิทางไดรั้บทราบ 

19. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯกอ่นทกุครัง้มเิชน่นัน้ทาง

บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 

 

 


