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   ก ำหนดกำรเดนิทำง 
 

วนัที ่: 22 - 26 ตลุำคม 61      30,900.- 

วนัที ่: 31 ตลุำคม – 04 พฤศจกิำยน 61  28,900.- 

รำคำยงัไมร่วมคำ่ทปิไกด ์+ คนขบัรถทำ่นละ 35,000 วอนหรอื 1,200 บำท 

***(เก็บทปิกอ่นกำรเดนิทำงทีส่นำมบนิสวุรรณภมู)ิ **เด็กเก็บเทำ่ผูใ้หญ*่* 

เกำหล-ีปซูำน โซล Beautiful Autumn Leaves 

5 วนั 3 คนื โดยสำยกำรไทย (TG) 

 เร ิม่ตน้เพยีง 28,900.- 

 

ไฮไลทท์วัร ์  

• หมูบ่า้นวฒันธรรมคัมชอน สมญานามซานโตรนิแีหง่เกาหล ี

• ชม หมูบ่า้นชอนจฮูันอกซึง่มอีายมุากกวา่ 800 ปี  **พเิศษสวมชดุฮันบก** 

• ตลาดปลาจากาชเิป็นตลาดคา้ปลาและอาหารทะเลทีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยีตะวนัออก 

• สนุกสนานกับสวนสนุก Everland เลน่แบบไมจ่ ากัดรอบ 

• วดัแฮดงยงกงุซา วดัทีส่รา้งบนเหลา่โขดหนิรมิชายหาด 

• ขึน้หอชมววิ Sky Seoul ของตกึ Lotte World Tower **รวมคา่ขึน้ลฟิท*์* 

• พเิศษบฟุเฟตอ์นิเตอร”์ @Chavit Cuisine”  มทัีง้อาหารเกาหล ียโุรป อาหารญีปุ่่ น  จนี อนิเดยี

หลากหลายเมนู 

 

 
 



                                                          หนา้ 2 จาก 9 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ –สนำมบนิสวุรรณภมู ิ

21.30 น. คณะมาพรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมูผิูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู2 เคานเ์ตอร ์C 

(เช็คอนิกรุ๊ปของสายการบนิไทย) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทและหัวหนา้ทัวร์ พรอ้มอ านวยความสะดวกตรวจเช็ค

สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่2 
สนำมบนินำนำชำตกิมิแฮ - เมอืงปซูำน - วดัแฮดงยงกงุซำ - หมูบ่ำ้นวฒันธรรมคมัชอน- 

SONGDO BEACH & SKYWALK- ตลำดปลำจำกำช ิ

00.05 น. น าท่านเดนิทางสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต ้โดย สายการบนิไทย เที่ยวบนิที่ TG650 (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 5-6 ชัง่โมง)  

08.00 น. เดนิทางถงึ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำตกิมิแฮ สาธารณรัฐเกาหลี เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย  

2 ชัว่โมง (เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่) น าท่านผ่าน

พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร    

 จากนัน้ท่านสู ่วดัแฮดงยงกุงซำ ตัง้อยูบ่นชายฝ่ังตะวันออกเฉียงเหนือของเมอืงปซูาน เป็นวัดทีส่รา้ง

บนเหลา่โขดหนิรมิชายหาดทีแ่ตกตา่งไปจากวดัสว่นใหญใ่นประเทศเกาหล ีทีม่กัจะสรา้งอยูต่ามเชงิเขา 

วัดแห่งนี้ถูกสรา้งขึน้โดยพระอาจารย์ Naong เมื่อปี 1376 ในช่วงรัชสมัยของกษัตรยิ ์Uwang แห่ง

ราชวงศ ์Goryeo จากนัน้ในปี 1970 ถูกฟ้ืนฟแูละปรับปรุงอกีครัง้ ดว้ยความพถิพีถิัน เพื่อใหค้งไวซ้ ึง่

เอกลักษณ์และความงดงามแบบดัง้เดมิ จากนัน้น าท่านสู ่หมูบ่ำ้นวฒันธรรมคมัชอน หรอืทีรู่จ้ักกนัอกี

ชือ่หนึง่ว่า Taeguekdo Village ไดรั้บการขนานนามว่าเป็นซานโตรนิีแห่งเกาหลี เป็นชมุชนซึง่ตัง้อยู่

ห่างจากตลาดชากัลชขิองปซูานเพยีง 30 นาทเีท่านัน้ และเป็นอกีหนึง่สถานที่ๆ น่าสนใจส าหรับคนที่

แวะไปเที่ยวเมืองปูซาน ถนนหนทางทีนี่ถูกตกแต่งดว้ยภาพแนวกราฟฟิตี้  บา้นเรือนหลายหลัง

เปลีย่นเป็นสตูดโิอและแกลลอรี ่แต่หลายหลังยังมผีูค้นอาศัยอยู่จรงิๆ ทีน่ี่โด่งดังจากการเป็นสถานที่

ถ่ายท ารายการ Running Man รายการชือ่ดังของเกาหล ีซึง่มทีัง้ตอนทีน่างเอกสาวชเวจอีเูป็นแขกรับ

  เสน้ทำงกำรเดนิทำง 

 โปรแกรมเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ – สนามบนินานาชาตกิมิแฮ   
 
 

 

2 

สนามบนินานาชาตกิมิแฮ - เมอืงปซูาน - วัดแฮดงยงกงุซา - 

หมูบ่า้นวัฒนธรรมคัมชอน- SONGDO BEACH & SKYWALK- 

ตลาดปลาจากาช ิ
✈  🍽 🍽 

Jeonju Tourist Hotel  
3 * หรอืเทยีบเทา่ 

3 
เมอืงชอนจ ู– หมูบ่า้น พืน้เมอืงชอนจฮูนัอก+ สวมชดุฮนับก – สวน

สนุก Everland - ดนิเนอรอ์าหารค ่า Chavit Cuisine 🍽   🍽 🍽 
Intercity Hotel 
3 *หรอืเทยีบเทา่ 

4 

Lotte World Tower (Seoul Sky)– พระราชวังชางดอ๊กกงุ – 
ศนูยโ์สม - ศนูยส์มนุไพรเกาหล ี– Cosmetic Shop- Duty Free  
–ตลาดเมยีงดง 

🍽   🍽  - 
Intercity Hotel 
3 *หรอืเทยีบเทา่ 

5 
โซลทาวเ์วอร ์- ศนูยส์มนุไพรสนเข็มแดง – พลอยอเมทสิ – 
 ถนนฮงอกิ - ซปุเปอรม์าเกต็ - สนามบนิอนิชอน – กรงุเทพฯ  🍽  🍽 ✈  

 
เครือ่งแอรบ์สั A330-300  

ทีน่ ัง่แบบ 2-4-2 

หรอื 

เครือ่งโบอิง้ 777-300  

ทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 

น ำ้หนกัสมัภำระ 

ขำไป - ขำกลบั 30 กก.  
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เชญิ รวมทัง้หนุ่มๆ 2PM ก็เคยมาถา่ยท าทีน่ีเ่ชน่กนั   

กลำงวนั  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร บรกิำรทำ่นดว้ย เมนู “แฮมุลทงั” ซปุรวมมติรทะเล เมนู

นี้คลา้ยตม้ย าทะเลของเมืองไทย แต่ความเขม้ขน้นอ้ยกว่ามาก เป็นการน าอาหารทะเลสด ๆ เช่น 

ปลาหมกึ เนื้อปลา หอย และป ูและผักชนดิต่าง ๆ เชน่ ผักกาด กะหล ่าปล ีหัวไชเ้ทา้ เห็ดเข็มทอง มา

ตม้รวมกนัในกะทะบนเตาแกส๊ ทานกบัน ้าจิม้แบบเกาหล ีและเครือ่งเคยีง เชน่ กมิจ ิและสาหรา่ย 

 น าทา่นสู ่SONGDO BEACH & SKYWALK พาทา่นชมทัศนยีภาพของหาด ซึง่อยูห่า่งจากตัวเมอืงปู

ซานเพียงแค่ 3 กโิลเมตรเท่านั้น ท าใหท้ี่นี่เป็นแหล่งพักผ่อนยอดนิยมของชาวปูซาน ชือ่ ซองโด

(Songdo)นัน้แปลว่าเกาะสน เพราะชายหาดนี้มป่ีาสนอยูบ่รเิวณปลายสุดของหาด  จากนัน้น าท่านชม 

ตลำดปลำจำกำช ิตลาดปลาจากาชเิป็นตลาดคา้ปลาและอาหารทะเลทีใ่หญ่ทีส่ดุในเอเชยีตะวันออก

และเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของปซูาน บรรยากาศคกึคักของผูค้นทีม่าจับจา่ยเลอืกซือ้อาหาร

ทะเลทัง้แบบสดและแบบแหง้จากรา้นแผงลอยขนาดเล็กทีต่ัง้เรยีงรายสองฝ่ังถนนตลอดแนวชายฝ่ัง 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร บริกำรท่ำนด้วย  “บุฟเฟต์อ ินเตอร์”  “THE PARTY 

BUFFET” ใหท้า่นใหเ้ลอืกทานอาหารหลากหลายรปูแบบ 

  พกัที ่Jeonju Tourist Hotel 3* หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัที ่3 เมอืงชอนจู – หมูบ่ำ้น พืน้เมอืงชอนจูฮนัอก+ สวมชุดฮนับก – สวนสนุก Everland - ดนิเนอร์

อำหำรค ำ่ Chavit Cuisine 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าทานเดินทางสู่ เมืองชอนจู  แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง น าท่านชม หมู่บ ้ำนชอนจูฮนัอก 

(Jeonju Hanok Village)  มบีา้นเรอืนอาคารเกา่แกข่องเกาหลหีรอืเรยีกทีเ่รยีกกนัวา่ “ฮนัอก”ซึง่มี

อายุมากกว่า 800 ปี  ยังคงมกีารอนุรักษ์ไวแ้ละไดท้ าเป็นจุดท่องเที่ยวขึ้น บา้นเรอืนต่างๆในหมู่บา้น

ชอนจู ฮันอกนัน้จะมหีลังคาทีส่วยงามสังเกตุไดจ้ากหลังคาจะโคง้มนรับกับทอ้งฟ้าในวันอากาศแจม่ใส  

พเิศษ...ใหท้า่นไดท้ดลองสวมชดุฮนับก ชดุประจ าชาตเิกาหล ีเพือ่เก็บภาพแหง่ความประทับใจ 

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร บรกิำรท่ำนดว้ย “คำลบี”้ หมูย่างเกาหลี เป็นอาหาร

พื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชือ่และรูจั้กกันดีทั่วโลก มรีสชาตอิอกหวาน นุ่มและกลมกล่อม น าหมูสเต็กส่วนที่ตดิกับ

กระดูก(เชือ่ว่าเป็นสว่นทีอ่ร่อยทีส่ดุ) ยา่งบนเตาถา่นแบบดัง้เดมิและตัดเป็นชิน้พอค า ห่อทานแบบเมีย่งค าไทย โดย

ใสน่ ้าจิม้เตา้เจยีวและเครือ่งเคยีงทีช่อบหรอืขา้วสวยรอ้นตามทีช่อบ บรกิารเครือ่งเคยีงตา่งๆ  

บำ่ย น าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด  ์ซ ึง่ถูกขนานนามว่าดิสนีย์แลนด์เกาหลี เป็นสวนสนุก

กลางแจง้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศ โดยมบีรษัิทซมัซงุเป็นเจา้ของ ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขา ใหท้่านได ้

อสิระเที่ยวชมท่องไปกับโลกของสัตวป่์าซาฟาร ีชมไลเกอรแ์ฝดคู่แรกของโลก ที่นี่ท่านจะพบเจา้ป่า

สงิโต และเสอืสามารถอยูด่ว้ยกนัไดอ้ยา่งเป็นสขุ ชมความน่ารักของหมทีีส่ามารถสือ่สารกบัคนขบัรถได ้

เป็นอยา่งด ีหรอืเขา้สู่ดนิแดนแห่งเทพนยิาย สวนสีฤ่ดู ซ ึง่จะปลูกดอกไมเ้ปลีย่นไปตามฤดูกาล อกีทัง้

ยงัสามารถสนุกกบัเครือ่งเลน่นานาชนดิ อาทเิชน่ สเปซทัวร ์รถไฟเหาะและหนอนสะบดั ชมสวนดอกไม ้

ซึง่ก าลังบานสะพร่ังอวดสสีันเต็มสวน (ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพอากาศ เดอืนมนีาคม - เมษายน เป็นสวน

ดอกทวิลปิ, เดอืนพฤษภาคม - เดอืนมถิุนายน เป็นดอกกหุลาบ, เดอืนสงิหาคม - เดอืนกันยายน เป็น

สวนดอกลลิลี,่ เดอืนตุลาคม - เดอืนพฤศจกิายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชมกจิกรรมและการแสดง

ต่างๆ ทีจ่ัดตามตารางประจ าวันดว้ยบัตรเขา้ชมแบบ ONE DAY TICKET เล่นไดทุ้กเครือ่งเล่นไมจ่ ากัด

รอบ เลอืกชมและเลอืกซือ้ชอ้บป้ิงในรา้นคา้ของทีร่ะลกึตา่งๆอยา่งมากมาย จากนัน้เดนิทางเขา้สูโ่ซล 

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  บรกิำรทำ่นดว้ย “บฟุเฟตอ์นิเตอร”์ @Chavit Cuisine”  

มทีัง้อาหารเกาหล ียโุรป อาหารญีปุ่่ น  จนี อนิเดยีหลากหลายเมนู หลายสัญชาต ิอกีทัง้ยังมเีมนู ซฟีู๊ ด

ยา่งและของหวานใหท้่านไดล้ิม้ชมิรสกันมากมาย และท่านจะไดเ้ห็นถงึวธิขีัน้ตอนในการท าพรอ้มทัง้ 

ชมทัศนยีภาพของบรรยากาศรมิแมน่ ้าฮนั 

   พกัที ่ Intercity Hotel 3*เมอืงโซล หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัที ่4 Lotte World Tower (Seoul Sky)– พระรำชวงัชำงด๊อกกุง – ศูนยโ์สม - ศูนย์สมุนไพร

เกำหล ี– Cosmetic Shop- Duty Free  –ตลำดเมยีงดง 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าท่านสู ่Lotte World Tower (Seoul Sky) **รวมค่าขึน้ลฟิท*์* ตัง้อยูใ่จกลางกรุงโซล เขตชัม

ซลิ น าท่านขึน้หอชมววิ Sky Seoul ของตกึ Lotte World Tower (ความสูงจากพืน้ดนิ 555 เมตร) มา
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พรอ้มกบัคอนเซปต ์“The Beauty and Pride of Korea" ชมววิทีส่วยงามของกรงุโซล   จากนัน้น าทา่น

สู่  พระรำชวงัชำงดอ๊กคุง เป็นพระราชวังหลวงวังที่สองที่สรา้งต่อจากพระราชวังคยองบกกุง ในปี 

ค.ศ.1405 เป็นพระราชวังทีม่คีวามส าคัญอยา่งมากต่อกษัตรยิห์ลายๆ พระองคใ์นราชวงศโ์ชซอน ทีม่ี

สภาพดีและสมบูรณ์ที่สุดใน 5 พระราชวังหลวงทัง้หมดที่ยังคงเก็บรักษาไว ้และที่นี่ยังไดรั้บการขึน้

ทะเบยีนจาก UNESCO ว่าเป็น มรดกโลกทางวัฒนธรรม ในปี 1997 จากนัน้น าท่านสัมผัสกับจุดชมววิ

ของกรงุโซลทีย่อดเขาเขานัมซนั ภเูขาแหง่เดยีวทีต่ัง้อยูใ่จกลางเมอืงโซล สงู 274 เมตร    

 น าทา่นสู ่ศนูยโ์สม ซึง่รัฐบาลรับรองคณุภาพวา่ผลติจากโสมทีม่อีาย ุ6 ปี ซึง่ถอืวา่เป็นโสมทีม่คีณุภาพ

ดทีีส่ดุ ชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีุณภาพดทีีท่ีส่ดุและราคาถูกกวา่ไทยถงึ 

2 เทา่ เพือ่น าไปบ ารงุรา่งกาย หรอืฝากญาตผิูใ้หญท่ีท่า่นรักและนับถอื 

 ชม ศนูยส์มนุไพรเกำหล ีใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เลอืกชม สมนุไพรฮอตเกนามขูองเกาหล ีทีน่ ามาแปรรูป

เป็นรปูแบบตา่งๆ ทีม่สีรรพคณุรักษาโรค และบ ารงุรา่งกาย 

กลำงวนั  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร บรกิำรทำ่นดว้ย เมนู “ชำบู ชำบู” อาหารพืน้เมอืงของ

คาบสมทุรเกาหล ีลักษณะคลา้ยสกุีห้มอ้ไฟของญีปุ่่ น โดยน าเครือ่งเคยีงตา่ง ๆ เชน่ผักหลากชนดิ เห็ด

ตามฤด ูโอเดง้ เบคอนหมทูีจ่ัดเตรยีมไว ้มาจัดเรยีงใหส้วยงามในหมอ้ เวลาทาน เตมิน ้าซปุชาบปูรุงรส

แลว้ตม้ใหเ้ดอืด แลว้จงึน าอุดง้สดลงตม้ สามารถรับประทานเป็นอุดง้รอ้นและทานพรอ้มขา้วสวยรอ้น 

น ้าจิม้ซอี ิว้เกาหล ีและเครือ่งเคยีงนานาชนดิ 

 น าท่านสู ่Cosmetic Shop ศูนยร์วมเครือ่งส าอางคช์ือ่ดังของเกาหล ีมากมายหลายแบรนดด์ัง อาทิ

เชน่ W.S.Nature,Rojukiss, Misshaเป็นตน้จากนัน้น าทา่น ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีทีห่า้ง Duty Free 

 จากนัน้ใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย ณ ตลำดเมยีงดง แหล่งรวมวัยรุ่นย่านสยามสแควรโ์ดยเฉพาะ

อยา่งยิง่เป็นแหลง่รวมเครือ่งส าอางคช์ือ่ดัง อาท ิEtude, Skinfood, The FaceShop, Misshaเป็นตน้ 

ค ำ่   อสิระอำหำรค ำ่1 มือ้ (ใหท้กุทำ่นไดอ้สิระอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั) 

   พกัที ่ Intercity Hotel 3*เมอืงโซล หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัที ่5 โซลทำวเ์วอร ์ - ศนูยส์มนุไพรสนเข็มแดง – พลอยอเมทสิ – ถนนฮงอกิ - ซุปเปอรม์ำเก็ต - 

สนำมบนิอนิชอน –กรงุเทพฯ  

เชำ้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 จากนัน้น าทา่นชม โซลทำวเวอร ์1 ใน 18 หอคอยเมอืงทีส่งูทีส่ดุในโลกมคีวามสงูถงึ 480 เมตร เหนือ

ระดับน ้าทะเล น าท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอรไ์ดร้อบทศิ 60 องศา

โดยสามารถมองไดถ้งึเขาพกูักซนั และถา้หันไปยงัทศิตรงขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถงึแมน่ ้าฮนักงั **ราคา

ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิตโ์ซล** 

 น าทา่นสู ่ น ำ้มนัสนเข็มแดง เป็นการสกดัจากใบสนเข็มแดงบรสิทุธิ ์100% ซึง่สรรพคณุของน ้ามนัสน

เข็มแดงนัน้มปีระโยชน์อยา่งมากมายทัง้ชว่ยละลายคลอเรสเตอรอลและไขมันทีอ่ดุตันในเสน้เลอืดลด

ระดับน ้าตาลในเลอืดชว่ยขับสารพษิออกจากร่างกายในรูปแบบของเสยีเชน่เหงือ่ปัสสาวะอุจจาระชว่ย

ลา้งสารพษิหรอืดท็ีอกซเ์ลอืดใหส้ะอาดเพิม่การไหลเวยีนของเลอืดไดส้ะดวกขึน้ชว่ยเพิม่ภมูติา้นทาน

ใหก้บัรา่งกายบ ารงุผวิพรรณใหส้ดใสจากภายในและลดอตัราเสีย่งในการเกดิโรคมะเร็ง 

 จากนัน้น าทา่นสู ่โรงงำนพลอยอเมทสิ หรอื พลอยสมีว่ง ทีม่ชี ือ่เสยีงของประเทศเกาหล ี ซึง่ชาวโสม

เชือ่วา่ถา้ไดม้พีลอยชนดินีต้ดิตวัไว ้จะท าใหม้โีชคลาภและสิง่ดีๆ เกดิขึน้กบัชวีติ   

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร บรกิำรทำ่นดว้ย “จมิดกั”ไกอ่บซอี ิว๋ด าวุน้เสน้เมนู

พืน้เมอืงดัง้เดมิของเมอืงอนัดงปัจจบุนัไดรั้บความนยิมอยา่งแพรห่ลายและรสชาตขิองจมิดักก็เป็นทีถ่กู

ปากถกูลิน้คนไทยเป็นอยา่งยิง่ 

บำ่ย ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงยา่นวัยรุน่ชือ่ดัง ยำ่นถนนฮงอกิ  จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงที ่ซปุเปอรม์ารเ์กต็  ซึง่มี

สนิคา้ตา่งๆ มากมายใหเ้ลอืกซือ้หาเป็นของฝาก เชน่ กมิจ ิบะหมีก่ ึง่ส าเร็จรปู สาหรา่ย ขนมขบเคีย้ว ลกู

อม ผลไมต้ามฤดกูาลและของทีร่ะลกึตา่งๆ 

21.25 น.   น าท่านเหินฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทยเที่ยวบนิที่ TG 657  (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 5-6 ชัง่โมง)  

01.20 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
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โปรแกรม : เกำหล-ีปซูำน โซล Beautiful Autumn Leaves5 วนั 3 คนื โดยสำยกำรบนิไทย (TG)  
 

อตัรำคำ่บรกิำร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง
กบัผูใ้หญ ่
1 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี 
(ไมเ่สรมิ
เตยีง) 
ทา่นละ 

พักเดีย่ว
เพิม่ 

ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตัว๋ 
ทา่นละ 

22 - 26 ตลุาคม 61 30,900.- 30,900.- 29,900.- 28,900.- 5,900.- 11,900.- 

31 ตลุาคม – 04 พฤศจกิายน 61 28,900.- 28,900.- 27,900.- 26,900.- 5,900.- 11,900.- 

 ***  รำคำทำรก [ เด็กอำยไุมเ่กนิ 2 ขวบ ] 10,900.-  / ทำ่น *** 

 
***รำคำนีเ้ฉพำะกรุป๊หนำ้รำ้นเทำ่น ัน้ กรุป๊เหมำโปรดสอบถำมอกีคร ัง้*** 

**รำคำนีส้ ำหรบัลกูคำ้ทีถ่อืพำสปอรต์ไทยเทำ่น ัน้!! ** 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ หวัหนำ้ทวัร ์และมคัคเุทศก ์

ทำ่นละ 35,000 วอน หรอื 1,200 บำท/ทรปิ/ตอ่ทำ่น*** 

(เก็บทปิกอ่นกำรเดนิทำงทีส่นำมบนิสวุรรณภมู)ิ**เด็กเก็บเทำ่ผูใ้หญ*่* 

** โปรแกรมและรำยละเอยีดของกำรเดนิทำงอำจมกีำรเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภำวะอำกำศ 

และเหตสุดุวสิยัตำ่ง ๆ ทีไ่มส่ำมำรถคำดกำรณ์ลว่งหนำ้โดยทำงบรษิทัฯ ** 

 

พำสปอรต์จะตอ้งมอีำยกุอ่นกำรเดนิทำงไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน 

ในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงท ัง้ทีก่รงุเทพฯ และทีป่ระเทศสำธำรณรฐัเกำหลใีต ้ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออกหรอื

เขำ้ประเทศ ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคำ่ใชจ้ำ่ยไมว่ำ่กรณีใดๆ ทิง้ส ิน้ 

 

หมำยเหต ุ**   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินกำรเปลี่ยนแปลงเที่ยวบนิท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจ้งให้ทรำบ
ลว่งหนำ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสำยกำรบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรเพือ่ควำมเหมำะสมไมว่ำ่จะ
เกิดจำกควำมขดัข้องของ ยำนพำหนะหรือมีเหตุหนึ่งเหตุใดจนท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำม
หมำยก ำหนดกำรไดโ้ปรแกรมกำรเดนิทำงเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม หรอืเปลีย่นแปลงรำยกำรทอ่งเทีย่ว

บำงรำยกำรหรอืทดแทนรำยกำรทอ่งเทีย่วบำงรำยกำร และจะตอ้งมจี ำนวนผูโ้ดยสำรจ ำนวน 15 ทำ่นขึน้ไปจงึ
ออกเดนิทำง ในกรณีทีม่จี ำนวนผูโ้ดยสำรไม่ถงึ 15 ท่ำนไม่มหีวัหนำ้ทวัรไ์ทย  อตัรำค่ำบรกิำรนี ้ส ำหรบั
เดนิทำงต ัง้แต ่30 ทำ่นขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทำงไมถ่งึ 30 ทำ่น 

 

เง ือ่นไขกำรใชบ้รกิำร 

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการที่จะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสุดวสิัยที่ทาง บรษัิทฯ ไม ่

    สามารถควบคุมได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้ 

    เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืงรวมทัง้ในกรณีที่ 

    ทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใด 

    ประเทศหนึง่      
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2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่าน 

    ทราบลว่งหนา้ 5-7 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 
 

**ส ำคญั!! บรษิทั ท ำธุรกจิเพือ่กำรทอ่งเทีย่วเทำ่น ัน้ ไมส่นบัสนนุใหล้กูคำ้เดนิทำงเขำ้ประเทศเกำหล ี

โดยผดิกฎหมำยและในข ัน้ตอนกำรผำ่นกำรตรวจคนเขำ้เมอืง ท ัง้ไทยและเกำหล ีข ึน้อยูก่บักำรพจิำรณำของ

เจำ้หนำ้ทีเ่ทำ่น ัน้ลกูคำ้ทกุทำ่นตอ้งผำ่นกำรตรวจคนเขำ้เมอืงดว้ยตวัของทำ่นเอง  

ทำงมคัคเุทศกไ์มส่ำมำรถใหค้วำมชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1. คา่บตัรโดยสารชัน้ทศันาจรไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) รวมภาษี สนามบนิและภาษีน ้ามนัไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

2. คา่ทีพ่ัก 3 คนื หอ้งละ 2 - 3 ทา่น 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 

4. หัวหนา้ทัวรห์รอืมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ผูช้ านาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง 

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

6. สมัภาระน ้าหนักไมเ่กนิทา่นละ 30 กก.  

6. ราคารวมภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบั

ทางบรษัิทได ้** 

 -เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 -เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

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

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย 

2.  คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้ 

3. คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม 

4. วซีา่เขา้ประเทศเกาหล ีในกรณีทีผู่เ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว หรอื ประเทศทีท่ีต่อ้งท าวซีา่เขา้ประเสา

ธารณรัฐเกาหลใีต ้คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่ทา่นละ 1,750 บาท ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท า

เรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

5 คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 35,000 วอน หรอื 1,200 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
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กำรส ำรองทีน่ ัง่ 

1. กรุณาส ารองที่น่ัง+ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือ 

เดนิทาง 

2. คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื ช าระทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 15วัน 

3.  เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิค่าบรกิารไมว่่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับ

ในเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

เง ือ่นไขกำรยกเลกิ 

1.  ส าหรับผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้ือหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซี่าให ้เมือ่ผลวซี่าผ่านแลว้มกีาร

ยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัง้หมด 

2.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-45 วัน เก็บเงนิมดัจ ำท ัง้หมด 

3.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วันเก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทัวร ์ตอ่ทา่น 

4.  ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทัวร ์

5. ยกเลกิการเดนิทางในวันเดนิทาง,ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

ใต ้ไม่มกีารคืนเงนิทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรอง

แพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้นี้ท่าน

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋วทา่นละ 10,000 บาทและค่าใชจ้่าย

อืน่ๆ 

6.  ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาล ทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืค่ามัดจ าทีพั่กโดยตรงหรอื

โดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight 

และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

7. กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงท ัง้กรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออก หรอื เขำ้

ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรเดนิทำง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคำ่ทวัรไ์มว่ำ่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

**ส ำคญั!! บรษิทัท ำธุรกจิเพือ่กำรทอ่งเทีย่วเทำ่น ัน้ ไมส่นบัสนุนใหล้กูคำ้เดนิทำงเขำ้ประเทศเกำหลใีต้

โดยผดิกฎหมำยและในข ัน้ตอนกำรผ่ำนกำรตรวจคนเขำ้เมอืง ท ัง้ไทยและเกำหลใีต ้ข ึน้อยู่กบักำร

พจิำรณำของเจำ้หนำ้ทีเ่ทำ่น ัน้ ลูกคำ้ทุกทำ่นตอ้งผำ่นกำรตรวจคนเขำ้เมอืงดว้ยตวัของท่ำนเอง ทำง

มคัคเุทศกไ์มส่ำมำรถใหค้วำมชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

8. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

9. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกับบดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

เง ือ่นไขกำรเดนิทำง 
 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนือ

การควบคุมของทางบรษัิทฯหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท า

รา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากท่านถอนตัวกอ่นรายการท่องเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบคนื

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋ว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร

จากสายการบนิบรษัิทฯขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสุดความสามารถทีจ่ะจัดบรกิาร

ทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่ีสทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคืนเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่อืน่ๆมาให ้

โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10. กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ที่ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที่

บรษัิทระบใุนรายการเดนิทาง  

11. บรษัิทของสงวนสทิธ์ไม่คืนค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใด ๆทัง้ส ิน้บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้ีจุดประสงค์การเดนิทางเพื่อ

ทอ่งเทีย่วเกาหลเีทา่นัน้ 

12. เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิค่าบรกิารไมว่่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับ

ในเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

14. โรงแรมทีพ่ักในประเทศเกาหลมีมีาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของทีพ่ักแตกต่างกับประเทศไทย โดย

โรงแรมทีพั่กทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลี

ตามทีร่ะบใุนรายการท่องเทีย่วเท่านัน้ โรงแรมทีป่ระเทศเกาหลโีดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin หรอื

Double) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ3ท่านขึน้อยู่กับขอ้จ ากัดของหอ้งพักและการวางรูปแบบของ

หอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มคีวามแตกตา่งกนัอาจจะท าใหท้่านไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนั และไมส่ามารถเสรมิเตยีง

ไดต้ามทีต่อ้งการโรงแรมหลายแห่งจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากประเทศเกาหลอียู่ในแถบทีม่อีณุหภูมติ ่า

เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

15. กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบต่อความเสยีหายสญูหายลา่ชา้ 

หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้สิน้ 

16. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ

ถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้และถำ้ท่ำนตอ้งกำร

แยกตวัออกจำกกรุป๊ทวัรเ์พือ่ทอ่งเทีย่วเอง โดยไมล่งรำ้นศนูยโ์สม, ศนูยส์มนุไพร, รำ้นน ำ้มนัสน, ศนูย์

เครือ่งส ำอำง และรำ้นพลอยอะเมทสิ ทำงบรษิทัจะเรยีกเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิข ึน้จำกทำ่นเป็นจ ำนวนเงนิ 

300 USD ตอ่ทำ่น 

17. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิร์าคานี้เฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยและท่องเทีย่วเป็นหมูค่ณะแบบ Join Tour เท่านัน้ 

กรณีตอ้งการตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบรษัิทอกีครัง้ หากเป็นนักทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต ิหรอื พระสงฆ ์เก็บ

คา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทา่นละ 4,000 บาท 
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18. ในระหวา่งทอ่งเทีย่วจะมชีา่งภาพมาถา่ยรปูและชว่ยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และในวันสดุทา้ย

ของการเดนิทางชา่งภาพจะน าภาพถา่ยมาจ าหน่ายหากว่าท่านใดสนใจสามารถซือ้ไดแ้ตถ่า้ทา่นใดไมส่นใจก็ไม่

ตอ้งซือ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพงึพอใจของท่าน ทางบรษัิททัวรไ์ม่มกีารบังคับใหซ้ือ้แต่อย่างใดแต่เป็นการบอก

กลา่วลว่งหนา้เพือ่ใหผุ้เ้ดนิทางไดรั้บทราบ 

19. ในกรณีทีลู่กคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศกรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯกอ่นทุกคร ัง้ม ิ 

    เชน่น ัน้ทำงบรษิทัฯจะ ไมร่บัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆท ัง้ส ิน้ 

ขอ้ควำมซึง่ถอืเป็นสำระส ำหรบัทำ่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทำง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์งูสดุใน

การเดนิทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัตเิหตุหรือความเสียหายที่เกดิจากโรงแรมที่พัก 

ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การ

จลาจล, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความ

ลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / 

หรอื ส่วนงานที่เกีย่วขอ้งกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่

จ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึง่อยูเ่หนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึใน

ระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุตัเิหต ุตาม

เงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถกูปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย 

และ/หรอื ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง 

ไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึ

มสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลี่ยนแปลงไดต้าม

ความจ าเป็น หรอืเพื่อความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดิังกล่าว 

บรษัิท จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็นส าคัญ 

กำรเดนิทำงจำกประเทศไทยเขำ้สูป่ระเทศเกำหลแีละพธิกีำรเขำ้เมอืง 

เอกสำรทีค่วรเตรยีมก่อนกำรเดนิทำงเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้เมอืงของประเทศเกำหลจีะพจิำรณำให้

เฉพำะนกัทอ่งเทีย่วทีม่ำทอ่งเทีย่วโดยสจุรติเทำ่น ัน้ทีผ่ำ่นเขำ้เมอืงได ้และพจิำรณำจำก  

1. หลักฐานการท างานประจ าของนักท่องเที่ยว ซึง่สมควรที่น าตดิตัวไปแสดงดว้ย เช่น บัตรพนักงาน นามบัตร 

จดหมายการท างานภาษาองักฤษ (กรณีเดนิทางคนเดยีว) จดหมายรับรองออกโดยบรษัิทผูจ้ัดคณะ 

2. หลักฐานการเงนิ ในระหวา่งการทอ่งเทีย่วประเทศเกาหลสีมควรทีจ่ะน าเงนิสดตดิตัวไปดว้ยประมาณ  300เหรยีญ

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

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

หรอืหลักฐานการเงนิอืน่ใดทีจ่ะแสดงใหเ้จา้หนา้ทีท่ราบวา่ทา่นคอืนักทอ่งเทีย่ว 

3. ใบรับรองสถานศกึษาหากท่านยังอยู่ในระหว่างการศกึษาหรอืบัตรนักศกึษาและควรเดนิทางกับผูป้กครอง เชน่ 

บดิา มารดา ป้า นา้ อา ทีม่นีามสกลุเดยีวกนั 

4. หากเป็นพาสปอรต์ใหม ่ควรน าพาสปอรต์เกา่เย็บเลม่คูก่บัพาสปอรต์ใหมห่รอืน าตดิตัวไปดว้ย   

5. การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนักทอ่งเทีย่ว ไมค่วรสวมใสร่องเทา้แตะ 

 

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


