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         เร ิม่ตน้เพยีง 45,900.- 
                                                                                       รายการทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ  

 

 

 

 

 

 

เกาหล ีEnjoy Eating  

5 วนั 3 คนื โดยสายการบนิไทย (TG) 

ไฮไลท ์ทวัร ์ 
 ศนูยค์วามงาม Skin Anniversary Beauty ใหท้กุทา่นไดเ้ขา้คอรส์นวดหนา้และเช็คสภาพผวิ 

 ถนนชอ้ปป้ิงอัพกจูอง ถนนสายแฟชัน่ทีเ่ป็นแหลง่รวมสนิคา้แบรนดเ์นมระดับ Hi-End 

 ผอ่นคลายโดย อาบน ้าแร ่จมิจลิบังการอาบน ้าแรร่วมสไตลเ์กาหล ี

 เมนูอาหารสดุพเิศษ อัพเกรด...ทกุมือ้  

 สดุคุม้นอนใกลแ้หลง่ชอ้ปปั้ง ในเมอืงโซล 3 คนื 
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 กําหนดการเดนิทาง คนื 

วนัที ่05-09 กนัยายน 61           45,900.- 

วนัที ่06-10 กนัยายน 61           45,900.- 

วนัที ่07-11 กนัยายน 61           45,900.- 

วนัที ่12-16 กนัยายน 61           45,900.- 

วนัที ่14-18 กนัยายน 61           45,900.- 

วนัที ่19-23 กนัยายน 61           45,900.- 

วนัที ่20-24 กนัยายน 61           45,900.- 

วนัที ่26-30 กนัยายน 61           45,900.- 

วนัที ่27 กนัยายน – 01 ตลุาคม61          45,900.- 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ:รายการนีร้วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถ  
(รวมทา่นละ 1,400 บาท/ทา่น/ทรปิ ) 

หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิสวุรรณภมู)ิ**เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ–สนามบนิสวุรรณภมู ิ     

2 

อนิชอน- Skin Anniversary Beauty Town   - สวนดอกไม ้

TheGarden morning Clam - สะพานกระจกแกว้ 

Soyanggang Sky Walk - คาเฟ่โกบงซาน - อาบน้ําแร ่จมิจลิ

บงั 

✈ 🍽 🍽 
GOLDEN TULIP M 

HOTEL 4*หรอื

เทยีบเทา่ 

3 
Lotte Tower (รวมลฟิท)์ – หา้งสรรพสนิคา้ Coex Mall -

ถนนชอ้ปป้ิงอพักจูอง - ตลาดปลาโนรางจนิ 🍽 🍽 🍽 

GOLDEN TULIP M 

HOTEL 4*หรอื

เทยีบเทา่ 

4 
พระราชวังเคยีงบอ๊คคงุ+สวมชดุฮนับก - ศนูยโ์สม – 

Cosmetic Shop -  Duty Free   - ตลาดเมยีงดง 🍽 🍽 

 

 🍽 

GOLDEN TULIP M 

HOTEL 4*หรอื

เทยีบเทา่ 

5 
โซลทาวเวอร ์– ศนูยส์มนุไพรเกาหล ี- ชอ้ปป้ิงฮงแด– 
ซปุเปอรม์าเกต๊ -  อนิชอน– กรงุเทพ 🍽 🍽 ✈ 

 

 

RGN-FD006 

 

MYANMAR 

 

MYANMAR 

 

MYANMAR 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ–สนามบนิสวุรรณภมู ิ

20.00 น. คณะมาพรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู2 เคานเ์ตอร ์C (เชค็อนิกรุ๊ปของ

สายการบนิไทย)โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิท และหัวหนา้ทัวร ์พรอ้มอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและ

เอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.10 น. นําทา่นสู ่สาธารณรัฐเกาหลใีตโ้ดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG658 หรอืเทีย่วบนิที ่TG656 23.30-06.55

น. 

วนัที2่ 
อนิชอน- Skin Anniversary Beauty Town   - สวนดอกไม ้TheGarden morning Clam - 

สะพานกระจกแกว้ Soyanggang Sky Walk - คาเฟ่โกบงซาน - อาบนํา้แร ่จมิจลิบงั 

06.35 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน สาธารณรัฐเกาหลี เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 

ชัว่โมง (เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่) นําท่านผ่านพธิกีาร

ตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้   
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เชา้ นําทา่นสูศ่นูยเ์สรมิความงามเพือ่การทอ่งเทีย่วทีใ่หญท่ีส่ดุในเกาหลทีีส่ถาบนั Skin Anniversary Beauty 

Townสัมผัสประสบการณ์ดูแลผวิหนา้และความงาม นําท่านชมโปรแกรมดูแลผวินวดหนา้และการแต่งหนา้

แบบดาราเกาหล ีพเิศษ...ใหท้กุทา่นไดเ้ขา้คอรส์นวดหนา้และเชค็สภาพผวิ เพือ่ปลกุความสดชืน่ใหห้ายจาก

การเมือ่ยลา้จากการเดนิทาง ซึง่สามารถทําไดทุ้กเพศทุกวัยทัง้ชาย,หญงิและเด็ก นําท่านสู่ สวนดอกไม ้

TheGarden morning Clam ไดม้าจากฉายาของประเทศเกาหลทีีไ่ดช้ ือ่วา่เป็นดนิแดนแห่งความสงบยามเชา้ 

และเป็นสวนดอกไมข้นาดใหญ่เปิดใหบ้รกิารนักทอ่งเทีย่วตลอดทัง้ปี.  สวนแห่งนี้ตัง้อยู่ทีเ่มอืงกาพยอง จังหวัดคยองกี

โด เต็มไปดว้ยพันธุไ์มแ้ละดอกไมน้านาพันธุม์ากกวา่ 5,000 ชนดิ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ย “ชาบูชาบูเห็ด”  อาหารพื้นเมอืงของ

คาบสมทุรเกาหล ีลักษณะคลา้ยสกุีห้มอ้ไฟของญีปุ่่ น โดยนําเครือ่งเคยีงตา่ง ๆ เชน่ผักหลากชนดิ เห็ดตามฤด ู

โอเดง้ เบคอนหมูทีจ่ัดเตรยีมไว ้มาจัดเรยีงใหส้วยงามในหมอ้ เวลาทาน เตมิน้ําซปุชาบูปรุงรสแลว้ตม้ให ้

เดอืด แลว้จงึนําอดุง้สดลงตม้ สามารถรับประทานเป็นอดุง้รอ้นและทานพรอ้มขา้วสวยรอ้น น้ําจิม้ซอี ิว้เกาหล ี

และเครือ่งเคยีงนานาชนดิ 

 นําท่านสู ่สะพานกระจกแกว้ Soyanggang Sky Walk เป็นสะพานกระจกใสทีเ่ดนิเลน่ทีย่าวทีส่ดุในเกาหล ีหอดู

ดาวทีส่รา้งอยู่บนทะเลสาปเป็น Skywalk ทีย่าวทีส่ดุ จากนัน้นําทา่นสู ่คาเฟ่โกบงซาน เป็นจุดชมววิตอนกลางคนืทีด่ ี

ทีส่ดุของเมอืงชนุชอน มทีศันยีภาพทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจทัง้กลางวัน และกลางคนื มคีาเฟ่และรา้นอาหาร ใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่

ทีร่ะเบยีง หรือในสวน จบิกาแฟพรอ้นเพลดิเพลนิไปกับการชมววิไปดว้ย ใหบ้รรยากาศทีผ่่อนคลายกันเลยทเีดยีว **

พเิศษ... บรกิารเครือ่งดืม่ทา่นละ 1 แกว้ ** 

คํา่ บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “คาลบี”้ หมยูา่งเกาหล ีเป็นอาหารพืน้เมอืงเกาหลทีี่

เลือ่งชือ่และรูจั้กกันดทีั่วโลก มรีสชาตอิอกหวาน นุ่มและกลมกล่อม นําหมูสเต็กส่วนทีต่ดิกับกระดูก(เชือ่ว่า

เป็นสว่นทีอ่รอ่ยทีส่ดุ) ยา่งบนเตาถา่นแบบดัง้เดมิและตดัเป็นชิน้พอคํา หอ่ทานแบบเมีย่งคําไทย โดยใสน้ํ่าจิม้

เตา้เจยีวและเครือ่งเคยีงทีช่อบหรอืขา้วสวยรอ้นตามทีช่อบ บรกิารเครือ่งเคยีงตา่งๆ 

 

 

จากนัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลาย อาบนํา้แร ่จมิจลิบงั**รวมคา่อาบน้ําแร*่* พรอ้มใหท้า่นอาบน้ําแรส่ไตลเ์กาหล ี 

ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้หลังการเดนิทางทอ่งเทีย่วและเชือ่วา่จะมปีระโยชนต์อ่สขุภาพรา่งกาย 

**การอาบน้ําแรร่วมสไตลเ์กาหล ีทกุทา่นตอ้งเตรยีมใจใหพ้รอ้ม เพราะ ไมม่กีารนุ่งผา้เชด็ตัว** 

 
 พกัที ่ GOLDEN TULIP M HOTEL 4*เมอืงโซล หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที3่ Lotte Tower (รวมลฟิท)์ – หา้งสรรพสนิคา้ Coex Mall -ถนนชอ้ปป้ิงอพักจูอง - ตลาดปลาโนราง

จนิ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 นําทา่นสูL่otte World Tower (Seoul Sky) **รวมคา่ขึน้ลฟิท*์* ตัง้อยูใ่จกลางกรุงโซล เขตชมัซลิ นํา

ทา่นขึน้หอชมววิ Sky Seoul ของตกึ Lotte World Tower (ความสงูจากพืน้ดนิ 555 เมตร) มาพรอ้มกับคอน

เซปต ์“The Beauty and Pride of Korea" ชมววิทีส่วยงามของกรุงโซล จากนัน้นําท่านชอ้ปป้ิง 

หา้งสรรพสนิคา้ Coex Mall ตัง้อยู่ในอาคารเวลิดเ์ทรดเซ็นเตอร ์ซึง่เป็นอาคารทีต่ัง้ของหน่วยงานทาง

การคา้มากมาย มรีา้นคา้แบรนดด์ังตา่งๆ ทัง้ของเกาหลแีละตา่งประเทศใหไ้ดเ้ลอืกชอ้ปกนัอกีมากมาย 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “ไกท่อดเกาหล ี” 

บา่ย นําท่านสู ่ถนนชอ้ปป้ิงอพักูจอง โรดโิอ Apgujeong Rodeo Street ถนนสายแฟชัน่ทีเ่ป็นแหล่งรวมสนิคา้

แบรนดเ์นมระดับ Hi-End เสือ้ผา้, กระเป๋า, เครือ่งประดับ นอกจากรา้นคา้แลว้ก็ยังมรีา้นคาเฟ่มากมายทีม่กีาร
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ดไีซนต์กแตง่รา้นไดอ้ยา่งดดู ีน่าน่ัง หากเดนิชอ้ปป้ิงจนเหนือ่ยแลว้ก็มรีา้นอาหารใหเ้ลอืกหลากหลายไมว่า่จะ

เป็นอาหารเกาหล ีอาหารญีปุ่่ น หรอืแมก้ระทั่งอาหารไทยก็มอียูห่ลายรา้นหากไปเกาหลหีลายคนก็คงจะนกึถงึ

การศัลยกรรม ทีอ่ัพจองกูนี้เป็นย่านดังที่รวมรา้นเสรมิความงามและคลนีิคศัลยกรรม ไดรั้บความนิยมจาก

บรรดาวัยรุน่เกาหลเีป็นอยา่งมาก และยังเป็นยา่นทีด่าราดังๆของเกาหลนียิมมาเดนิเล่น ซึง่ถา้โชคดกี็อาจจะ

ไดเ้จอดาราดังๆก็เป็นได ้จากนั้นนําท่านสู่ ตลาดปลาโนรางจนิ  เป็นตลาดปลาที่ขายอาหารทะเล

หลากหลายประเภท รวมทัง้อาหารทะเลเป็นๆ พวกปลา ป ูกุง้มงักร เป๋าฮือ้ ปลาหมกึ 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตคาร ตลาดปลาโนรางจนิ  ดว้ยเมนูสุดพเิศษหลากหลายเมนู อาทิ

เชน่ ปยูกัษ,์แซลมอน,หอยตวัใหญ่ๆ ,ปลาหมกึ,กุง้  พรอ้มปรงุสกุใหท้า่นไดท้านกนัสดๆ  โดยใหพ้๊อค

เกต๊มนันีท่า่นละ่ 70,000 วอน หรอื ประมาณ 2,100 บาท/ทา่น  โดยจะมไีกดท์อ้งถิน่เป็นผูแ้นะนําคอย

ใหบ้รกิาร 

 
พกัที ่ GOLDEN TULIP M HOTEL 4*เมอืงโซล หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที4่ พระราชวงัเคยีงบอ๊คคงุ+สวมชุดฮนับก - ศนูยโ์สม – Cosmetic Shop -  Duty Free   - ตลาด

เมยีงดง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 นําทา่นสู ่พระราชวงัเคยีงบอ๊คคงุ พระราชวังเกา่แกท่ีส่ดุของราชวงศโ์ชซอน สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1394 โดย

ใชเ้ป็นศูนยก์ลางการปกครองในสมัยโบราณ โดยเป็นทัง้ที่ประทับและฐานอํานาจของพระเจา้แทโจและ

ตอ่เนือ่งมาถงึกษัตรยิใ์นราชวงศโ์ชซอล  พระทีน่ั่งคนึชองจอนถูกสรา้งขึน้มาเพือ่เป็นทีว่่าราชการต่อมาคณะ

ปกครองเกาหลีของญี่ปุ่ นไดส้รา้งอาคารรัฐสภาขนาดยักษ์ขึน้คั่น แสดงถงึความตอ้งการตัดความผูกพัน

ระหวา่งพระราชวงศก์บัราษฎร อาคารหลังนีไ้ดถ้กูรือ้ถอนไปในโอกาสครบรอบ50ปีของการปลดแอกจากญีปุ่่ น 

ภายในเขตพระราชวังยงัมพีระตําหนักเคยีวฮเวรูลักษณะเป็นอาคารสองชัน้ โดยตัวพระตําหนักถูกสรา้งใหย้ืน่

ออกไปกลางสระน้ํา ที่เต็มไปดว้ยฝูงหงส์ สรา้งขึน้เพื่อใชเ้ป็นสถานที่สําหรับจัดงานเลี้ยงพระราชทาน 

พระราชวังนี้ถอืเป็นพระราชวังทีใ่หญ่ทีส่ดุของเกาหลปีระกอบดว้ยหมู่อาคารต่างๆ มากมายอาท ิพลับพลาก

ลางน้ํา, ทอ้งพระโรงทีใ่ชอ้อกว่าราชการ ฯลฯ  พเิศษ...ใหท้่านไดท้ดลองสวมชดุฮันบกเดนิเล่นชลิๆใน

พระราชวัง  ชุดประจําชาตเิกาหลี เพื่อเก็บภาพแห่งความประทับใจนําท่านสู่ ศูนยโ์สม ซึง่รัฐบาลรับรอง

คณุภาพวา่ผลติจากโสมทีม่อีาย ุ6 ปี ซึง่ถอืวา่เป็นโสมทีม่คีุณภาพดทีีส่ดุ ชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้่าน

ไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีุณภาพดทีีท่ีสุ่ดและราคาถูกกว่าไทยถงึ 2 เท่า เพือ่นําไปบํารุงร่างกาย หรอืฝากญาติ

ผูใ้หญท่ีท่า่นรักและนับถอื 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบรกิารทา่นดว้ย“ฮนัจองซกิ” หรอือาหารชดุเกาหล ีเป็นมือ้เต็มโต๊ะ

ทีจั่ดอาหารมาเป็นชดุ จดุกําเนดิอยูท่ีใ่นวัง หรอืบา้นของขนุนางผูม้อีนัจะกนิ ปกตจิะเริม่ตน้ เสริฟ์์จานเรยีกน้ํายอ่ยเป็นของ

เย็น ตามดว้ยพวกขา้วตม้หรอืโจ๊ก ตอ่ดว้ยอาหารจานหลักซึง่มทีัง้ของตม้ ของทอด ของยา่ง ของนึง่หรอืของหมกั รวมถงึ

หมอ้ไฟ และปิดทา้ยดว้ยเครือ่งดืม่ของหวานพืน้เมอืง 

 นําทา่นสู ่Cosmetic Shopศนูยร์วมเครือ่งสําอางคช์ือ่ดังของเกาหล ีมากมายหลายแบรนดด์ัง อาทเิชน่ 

W.S.Nature,Rojukiss, Misshaเป็นตน้  จากนัน้พาทา่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย ณ ตลาดเมยีงดง แหลง่รวม

วัยรุน่ยา่นสยามสแควร ์โดยเฉพาะอยา่งยิง่เป็นแหลง่รวมเครือ่งสําอางคช์ือ่ดัง อาท ิEtude 

คํา่ ใหท้า่นไดอ้สิระรบัประทานอาหารคํา่ ตาม อยธัยาศยั ณ ตลาดเมยีงดงสตรทีฟู้ ด โดยใหพ้อ๊ตแกต

มนันีท่า่นละ่ 50,000 วอน หรอืประมาณ 1,500 บาทไทย  
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เมนแูนะนํา.... เมนตูอ้งลองเมือ่มาเยอืนเมยีงดง  อาทเิชน่  ไกผ่ดัซอส /คเยรนัปงั หรอื ขนมปงัหนา้

ไข ่/ชสีทอด แทรกตอ๊กบกก ี/ปลาหมกึทอด และซฟีู๊ ดทอด /ตอ๊กบกก ี/มนัฝร ัง่เกลยีวทอด 

ฮอทด็อกเกาหล ี (ปลาแผน่พนัไสก้รอก)/เกีย๋วทอด /ออมกุ (ปลาแผน่เสยีบไม)้/หอยเชลลอ์บชสี  

โฮต็อก : แพนเคก้สไตลเ์กาหล ีไสใ้นเป็นนํา้ซอสหวาน /ขนมไดฟกุ ุ: ปัน้กนัสดๆ หนา้รา้น ลกูใหญ่

มวา๊กกก/ไอศครมีซอฟ์เสริฟ์ /ไอศครมีวาฟเฟิล  และอืน่ๆ มากมาย  

 
พกัที ่ GOLDEN TULIP M HOTEL 4*เมอืงโซล หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที5่ โซลทาวเวอร ์– ศนูยส์มนุไพรเกาหล ี  -  ชอ้ปป้ิงฮงแด– ซุปเปอรม์าเกต๊ -  อนิชอน– กรงุเทพ 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 นําท่านสู่ชม โซลทาวเวอร์ 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือ

ระดับน้ําทะเล ท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอร์ไดร้อบทศิ 360 องศาโดย

สามารถมองไดถ้งึเขาพกูักซนั และถา้หันไปยังทศิตรงขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถงึแมน้ํ่าฮันกัง **ไมร่าคารวมค่า

ขึน้ลฟิท ์**จากนัน้นําท่านชม ศูนยย์าสมุนไพรเกาหล ีใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เลอืกชม สมนุไพรฮอตเกนามู

ของเกาหล ีทีนํ่ามาแปรรปูเป็นรปูแบบตา่งๆ ทีม่สีรรพคณุรักษาโรค และบํารงุรา่งกาย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย“อนัดงจมิดกั ”ไกอ่บซอี ิว๋ดําวุน้เสน้เมนู

พืน้เมอืงดัง้เดมิของเมอืงอนัดงปัจจบุนัไดรั้บความนยิมอยา่งแพรห่ลายและรสชาตขิองจมิดักก็เป็นทีถ่กูปาก

ถกูลิน้คนไทยเป็นอยา่งยิง่ 

บา่ย ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงยา่นวัยรุน่ชือ่ดัง ยา่นถนนฮงแด เป็นยา่นชอ้ปป้ิงบรเิวณดา้นหนา้ของมหาวทิยาลัยฮงอกิ

(Hongik University) จงึเป็นศนูยร์วมเด็กวัยรุน่และเด็กมหาวทิยาลัย เป็นอกีเสน้หนึง่ทีม่บีรรยากาศโรแมนตกิ 

อกีทัง้ยงัมรีา้นกาแฟทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ แกลเลอรี ่ รา้นคา้จําหน่ายสนิคา้แฟชัน่ คลับ ตลาดศลิปะ และ

รา้นอาหารทีน่่าสนใจในหมูว่ยัรุน่อาย ุ 20-30 ปีทีน่ยิมมาเดนิเลน่ ราคาของสนิคา้และรา้นอาหารตา่งๆก็ยงัไม่

แพงอกีดว้ย ซึง่จะคกึคกัเป็นพเิศษตัง้แตช่ว่งบา่ยเป็นตน้ไป เพราะรา้นคา้แตล่ะรา้นจะทยอยเปิดใหบ้รกิาร 

ของทีข่ายกนัเยอะสว่นใหญก่็จะเป็นสนิคา้แฟชัน่ เชน่ เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของกิ๊ฟชอ้ป เครือ่งเขยีน และ

ทีเ่ยอะไมแ่พก้นักค็อืขนมตา่งๆ  จากนัน้พาสทา่นเดนิทางสูส่นามบนินิชอนโดยระหวา่งทางนําทา่นชอ้ปป้ิงที ่

ซุปเปอรม์ารเ์ก็ตซึง่มสีนิคา้ตา่งๆ มากมายใหเ้ลอืกซือ้หาเป็นของฝาก เชน่ กมิจ ิบะหมีก่ ึง่สําเร็จรปู สาหรา่ย 

ขนมขบเคีย้ว ลกูอม ผลไมต้ามฤดกูาลและของทีร่ะลกึตา่งๆ 

21.25น. นําทา่นลับสู ่กรงุเทพฯ โดย สายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 657 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

01.20 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมูกิรงุเทพฯโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

 

************************************************** 
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โปรแกรม : เกาหล ีEnjoy Eating  5 วนั 3 คนืโดยสายการไทย (TG)  

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 
พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 
พักกับผูใ้หญ่ 

 1 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กไมม่เีตยีง 
พักกับผูใ้หญ่ 

2 ทา่น 

ทา่นละ 

ราคา 

ไมร่วมตัว๋ 
ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 

ทา่นละ 

วันที ่05-09 กนัยายน 61   45,900.- 45,900.- 44,900.- 43,900.- 29,000.- 8,900.- 

วันที ่06-10 กนัยายน 61   45,900.- 45,900.- 44,900.- 43,900.- 29,000.- 8,900.- 

วันที ่07-11 กนัยายน 61   45,900.- 45,900.- 44,900.- 43,900.- 29,000.- 8,900.- 

วันที ่12-16 กนัยายน 61   45,900.- 45,900.- 44,900.- 43,900.- 29,000.- 8,900.- 

วันที ่14-18 กนัยายน 61   45,900.- 45,900.- 44,900.- 43,900.- 29,000.- 8,900.- 

วันที ่19-23 กนัยายน 61   45,900.- 45,900.- 44,900.- 43,900.- 29,000.- 8,900.- 

วันที ่20-24 กนัยายน 61   45,900.- 45,900.- 44,900.- 43,900.- 29,000.- 8,900.- 

วันที ่26-30 กนัยายน 61   45,900.- 45,900.- 44,900.- 43,900.- 28,000.- 8,900.- 

วันที ่27 กนัยายน-01 ตลุาคม 61   45,900.- 45,900.- 44,900.- 43,900.- 28,000.- 8,900.- 

*** ราคาเด็กทารก(อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั) ทา่นละ 10,900.-  *** 

***ราคานีร้วมรายการทวัร ์และ ต ัว๋เครือ่งบนิ*** 

 

***ราคานีเ้ฉพาะกรุป๊หนา้รา้นเทา่น ัน้ กรุป๊เหมาโปรดสอบถามอกีคร ัง้*** 

**ราคานีส้าํหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้!! ** 

**สาํหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยไมต่อ้งทาํวซีา่เขา้ประเทศเกาหลี

ใต ้หากลกูคา้ชาวตา่งชาตโิปรดตดิตอ่สอบถามอกีคร ัง้** 
 

หมายเหต ุ:รายการนีร้วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ (รวมทา่นละ 1,400 บาท/ทา่น/ทรปิ) 

หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

 (เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิสวุรรณภมู)ิ**เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 

** โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ 

 

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายกุอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รงุเทพฯ และทีป่ระเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้

ประเทศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทิง้ส ิน้ 
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หมายเหต ุ**   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสายการบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการเพือ่ความเหมาะสมไมว่า่จะเกดิจาก

ความขดัขอ้งของ ยานพาหนะหรอืมเีหตุหนึง่เหตุใดจนทําใหไ้ม่สามารถดําเนนิการตามหมายกําหนดการได้

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วบางรายการหรอื

ทดแทนรายการท่องเทีย่วบางรายการ และจะตอ้งมจีํานวนผูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทาง ใน

กรณีทีม่จีํานวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย    อตัราคา่บรกิารนี ้สําหรบัเดนิทางต ัง้แต ่30 ทา่นขึน้

ไป ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 30 ทา่น 

 

เง ือ่นไขการใชบ้รกิาร 

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการที่จะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสุดวสิัยที่ทาง บรษัิทฯ ไม ่

    สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเที่ยวบนิ รวมถงึกรณีที่กองตรวจคนเขา้ 

    เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืงรวมทัง้ในกรณีที่ 

    ท่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสน้ํีาเงนิ) เดนิทาง หากท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใด 

    ประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีที่คณะไม่ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่าน 

    ทราบลว่งหนา้ 5-7 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นทําการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 
 

**สําคญั!! บรษิทั ทําธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศเกาหล ี

โดยผดิกฎหมายและในข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและเกาหล ีข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของ

เจา้หนา้ทีเ่ทา่น ัน้ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง  

ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่บตัรโดยสารชัน้ทศันาจรไป – กลับ (ตัว๋กรุ๊ป) รวมภาษี สนามบนิและภาษีน้ํามนัไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

2. คา่ทีพ่ัก 3 คนื หอ้งละ 2 - 3 ทา่น 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 

4. หัวหนา้ทัวรห์รอืมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ผูช้าํนาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง 

5. ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท  เสยีชวีติ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

6. สมัภาระน้ําหนักไมเ่กนิทา่นละ 30 กก.  

7. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ (รวมทา่นละ 1,400 บาท/ทา่น/ทรปิ) 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบั

ทางบรษัิทได ้** 

 -เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 -เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  
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 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย 

2.  คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้ 

3. คา่น้ําหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิกําหนด 30 กโิลกรัม 

4. วซีา่เขา้ประเทศเกาหล ีในกรณีทีผู่เ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว หรอื ประเทศทีท่ีต่อ้งทําวซีา่เขา้ประเสาธารณ

รัฐเกาหลใีต ้คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่ทา่นละ 1,750 บาท สําหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งทําเรือ่งแจง้ 

เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

5. ราคารวมภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

การสาํรองทีน่ ัง่ 

1. กรุณาสํารองที่น่ัง+ชําระเงินมัดจําท่านละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชื่อ+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือ 

เดนิทาง 

2. คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื ชําระทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 30 วัน 

3.  เมือ่ท่านตกลงชําระเงนิค่าบรกิารไมว่่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับใน

เงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

1.  สําหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิ

การเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจําทัง้หมด 

2.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-45 วัน เก็บเงนิมดัจําท ัง้หมด 

3.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วันเก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทัวร ์ตอ่ทา่น 

4.  ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทัวร ์
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5. ยกเลกิการเดนิทางในวันเดนิทาง,ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลใีต ้

ไมม่กีารคนืเงนิทัง้หมดไมว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้ในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์าก

โรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะทําการเลื่อนการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสีย

คา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตั๋วทา่นละ 10,000 บาทและคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 

6.  ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาล ทีต่อ้งการันตมีัดจํากับสายการบนิหรอืค่ามัดจําทีพ่ักโดยตรงหรอืโดย

การผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ 

Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

7. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

**สําคญั!! บรษิทัทําธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศเกาหลใีตโ้ดย

ผดิกฎหมายและในข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและเกาหลใีต ้ข ึน้อยูก่บัการพจิารณา

ของเจา้หนา้ทีเ่ทา่น ัน้ ลูกคา้ทุกทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์ม่

สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

8. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

9. สําหรับผูเ้ดนิทางที่อายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุ

ของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, 

ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากท่านยกเลกิก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิน้สุดลง ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบคืน

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองที่น่ังบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครื่องบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสูงขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋ว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจาก

สายการบนิบรษัิทฯขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสุดความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่

ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มีสทิธิใ์นการใหคํ้าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นัน้ 
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9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดยขอ

สงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีบ่รษัิท

ระบใุนรายการเดนิทาง  

11. บรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆทัง้ส ิน้บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่ว

เกาหลเีทา่นัน้ 

12. เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13. เมือ่ท่านตกลงชําระเงนิค่าบรกิารไมว่่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับใน

เงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

14. โรงแรมทีพ่ักในประเทศเกาหลมีมีาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของทีพ่ักแตกตา่งกบัประเทศไทย โดยโรงแรม

ทีพั่กทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลตีามทีร่ะบใุน

รายการทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ โรงแรมทีป่ระเทศเกาหลโีดยสว่นใหญจ่ะเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin หรอืDouble) ในกรณีที่

ทา่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ3ทา่นขึน้อยูก่บัขอ้จํากดัของหอ้งพักและการวางรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม 

ซึง่มคีวามแตกตา่งกนัอาจจะทําใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนั และไมส่ามารถเสรมิเตยีงไดต้ามทีต่อ้งการโรงแรมหลาย

แห่งจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากประเทศเกาหลีอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมตํิ่าเครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิาร

ในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

15. กระเป๋าสัมภาระต่างๆถอืเป็นทรัพยส์นิส่วนตัวของท่าน ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายสูญหายล่าชา้ 

หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้สิน้ 

16. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอื

วา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้และถา้ทา่นตอ้งการแยกตวัออก

จากกรุป๊ทวัรเ์พือ่ทอ่งเทีย่วเอง โดยไมล่งรา้นศนูยโ์สม, ศนูยส์มุนไพร, รา้นนํา้มนัสน, ศนูยเ์ครือ่งสําอาง 

และรา้นพลอยอะเมทสิ ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 300 USD ตอ่

ทา่น 

17. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิร์าคานีเ้ฉพาะนักทอ่งเทีย่วชาวไทยและท่องเทีย่วเป็นหมูค่ณะแบบ Join Tour เท่านัน้ กรณี

ตอ้งการตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบรษัิทอีกครัง้ หากเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาต ิหรือ พระสงฆ์ เก็บ

คา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทา่นละ 4,000 บาท 

18. ในระหวา่งทอ่งเทีย่วจะมชีา่งภาพมาถา่ยรปูและชว่ยดแูลอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และในวันสดุทา้ยของ

การเดนิทางชา่งภาพจะนําภาพถ่ายมาจําหน่ายหากว่าท่านใดสนใจสามารถซือ้ไดแ้ต่ถา้ท่านใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซือ้

ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพงึพอใจของท่าน ทางบรษัิททัวรไ์มม่กีารบังคับใหซ้ือ้แต่อยา่งใดแต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้

เพือ่ใหผุ้เ้ดนิทางไดรั้บทราบ 

19. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯก่อนทุกคร ัง้ม ิ 

 เชน่น ัน้ทางบรษิทัฯจะ ไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท ัง้ส ิน้ 
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ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระสาํหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดนิทางที่มคีวามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการ

เดนิทาง ทัง้นีท้างบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอบุัตเิหตุหรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  

อันเนื่องจากอบุัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล, สงคราม

การเมอืง, การผันผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สาย

การเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกับ

สถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้อํีานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จําตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็น

สทิธพิเิศษทางการทตู) ซึง่อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื 

ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุตัเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีทีผู่ร้่วม

เดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื 

เขา้ประเทศ เนือ่งมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิต่อ

เฉพาะพื้นที่มกีารปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดนิทาง รวมถงึมีส ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คืนค่าใชจ้่ายใดๆ 

รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจําเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้ง

แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดิังกล่าว บรษัิท จะยดึถือและคํานึงถงึผลประโยชน์ตลอดจนความ

ปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็นสําคัญ 

 

 

การเดนิทางจากประเทศไทยเขา้สูป่ระเทศเกาหลแีละพธิกีารเขา้เมอืง 

เอกสารทีค่วรเตรยีมกอ่นการเดนิทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลจีะพจิารณาใหเ้ฉพาะ

นกัทอ่งเทีย่วทีม่าทอ่งเทีย่วโดยสจุรติเทา่น ัน้ทีผ่า่นเขา้เมอืงได ้และพจิารณาจาก  

1. หลักฐานการทํางานประจําของนักทอ่งเทีย่ว ซึง่สมควรทีนํ่าตดิตวัไปแสดงดว้ย เชน่ บตัรพนักงาน นามบตัร จดหมาย

การทํางานภาษาองักฤษ (กรณีเดนิทางคนเดยีว) จดหมายรับรองออกโดยบรษัิทผูจ้ัดคณะ 

2. หลักฐานการเงนิ ในระหว่างการท่องเทีย่วประเทศเกาหลสีมควรทีจ่ะนําเงนิสดตดิตัวไปดว้ยประมาณ  300เหรยีญ

สหรัฐ หรือประมาณ 300,000 วอน สําหรับการเดนิทาง 2   วัน (หากไม่มีบัตรเครดติคาร์ด) หากมีบัตรเครดติ

ต่างประเทศ เชน่ Visa Card, American Express, Dinners Club หรอื Master Card ตอ้งนําตดิตัวไปดว้ยหรอื

หลักฐานการเงนิอืน่ใดทีจ่ะแสดงใหเ้จา้หนา้ทีท่ราบวา่ทา่นคอืนักทอ่งเทีย่ว 

3. ใบรับรองสถานศกึษาหากท่านยังอยูใ่นระหว่างการศกึษาหรอืบัตรนักศกึษาและควรเดนิทางกับผูป้กครอง เชน่ บดิา 

มารดา ป้า นา้ อา ทีม่นีามสกลุเดยีวกนั 

4. หากเป็นพาสปอรต์ใหม ่ควรนําพาสปอรต์เกา่เย็บเลม่คูก่บัพาสปอรต์ใหมห่รอืนําตดิตัวไปดว้ย   

5. การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนักทอ่งเทีย่ว ไมค่วรสวมใสร่องเทา้แตะ 

 

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

 

 


