
 

TOUR CODE: KO171301AZ 
 

 

 อทุยานแหง่ชาตโิซรคัซาน อกีชือ่เรยีกหนึง่วา่สวสิเซอรแ์ลนดข์องเกาหล ี

 วดันกัซานซา ศนูยร์วมพทุธศาสนาของเกาหล ีตัง้อยูบ่นผารมิทะเลของภเูขานัก

ซาน 

 ถนนเลยีบก าแพงหนิ สถานทีย่อดนยิมส าหรับการเดนิเลน่ในฤดใูบไมร้ว่ง ถนนสาย

โรแมนตกิเต็ม ไปดว้ยใบแปะกว๊ยสเีหลอืงทีเ่รยีงรายเลยีบก าแพง 

 สะพานสายรุง้ แมน่ ้าทีเ่ป็นศนูยก์ลางของโซล เป็นสะพานน ้าพทุีย่าวทีส่ดุในโลก   

 พาทา่นคลอ้งกญุแจคูรั่ก ที ่โซลทาวเวอร ์ชมววิ กรงุโซลแบบ 360 องศา (ราคา

รวมคา่ขึน้ลฟิท)์ 

 ชอ้ปป้ิงสดุมันส.์..ตลาดเมยีงดง, ถนนกาโรซูกลิ  เมนูพเิศษ....บฟุเฟ่ตข์าปู

ยกัษ ์!!! 

 สดุคุม้....พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว 3 คนื  

** ราคานีช้วัร ์รวม ภาษสีนามบนิไทย-เกาหลแีละคา่ธรรมเนยีมเชือ้เพลงิแลว้ ** 

 

** ราคานีไ้มแ่จกกระเป๋า ไมร่วมทปิไกด ์และทปิคนขบัรถ ** 

ทวัรเ์กาหล ีBeautiful Autumn 
5 วนั 3 คนื (TG)  
โดยสายการบนิไทย 

 



 

ก ำหนดกำรเดินทำง  
วนัที ่ 05-09/12-16/13-17/26-30 ต.ค.59   รำคำท่ำนล่ะ 31,900 บำท 
วนัที ่ 20-24/21-25 ต.ค.59 (ช่วงวนัหยุดปิยะมหำรำช)  รำคำท่ำนล่ะ 32,900 บำท 
วนัที ่ 04-08/11-15/23-27 พ.ย.59    รำคำท่ำนล่ะ 26,900 บำท 
 

1.กรงุเทพฯ 

2.อนิชอน - เกาะนาม-ิ อทุยานแหง่ชาตโิซรคัซาน -วดัชนิฮนัซา 

3.วดันกัซานซา -สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์-Banpo Bridge สะพานสายรุง้ 

4.พระราชวงัถอ๊กซูกงุ – ถนนเลยีบก าแพงหนิ - หมูบ่า้นบกุชนฮนันก – ศนูย ์
โสม- ศนูยส์มนุไพรเกาหล ี - Cosmetic Shop – Duty Free – คลองชองเกชอน - 

ตลาดเมยีงดง 

5.โซลทาวเวอร ์-น า้มนัสนเข็มแดง-พลอยอเมสิ ถนนกาโรซูกลิ - ซุปเปอรม์าร ์
เก็ต – อนิชอน –กรงุเทพฯ 
 

วนัแรก กรงุเทพฯ  

20.00 น.  คณะมาพรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู2 
เคานเ์ตอร ์C (เชค็อนิกรุ๊ปของสายการบนิไทย) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิท และ
หัวหนา้ทัวร ์พรอ้มอ านวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทาง
ใหก้บัทกุทา่น 

 

23.10 น. 

 

น าทา่นเหริฟ้าสู ่สาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่
TG658  หรอื เทีย่วบนิที ่TG656 (23.30 -06.55) 

 

วนัทีส่อง        อนิชอน - เกาะนาม ิ- อทุยานแหง่ชาตโิซรคัซาน - วดัชนิฮนัซา 

06.35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหล ีเวลา
ทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง (เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรณุาปรับ
นาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่) น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ
ศลุกากรแลว้   

 

เชา้   น าทา่นชม เกาะนาม ิ(NAMISEOM ISLAND) ชมทวิทศันซ์ ึง่เคยใชเ้ป็นสถานที่
ถา่ยท าละครทวี ี“WINTER LOVE SONG” อนัโดง่ดังไปทั่วทัง้เกาหลแีละเอเชยี 
เกาะนามนิีม้รีปูรา่งคลา้ยใบไม ้ทีล่อยอยูท่างตอนเหนอืของแมน่ ้าฮนั ทา่นสามารถ
ชมบรรยากาศรอบเกาะ เชน่ การเดนิเลน่เทีย่วชมสวนเกาหล ีคาราวะสสุานนายพล
นาม ิเดนิผา่นกลางแมกไมแ้หง่สวนสนทีส่งูเสยีดฟ้า ผา่นดงตน้สน ดอกสน ตน้
เกาลดั เลอืกน่ังทีม่า้น่ังรมิฝ่ังเพือ่ชมบรรยากาศโรแมนตคิใตเ้งาไม ้พรอ้มมเีวลาให ้
ทา่นไดเ้ก็บโลเคชัน่ประทับใจ ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกชมฟารม์เลีย้งนกกระจอกเทศ
ซึง่ตัง้อยูบ่นเกาะ หรอืจะเลอืกขีจั่กรยานชมววิเหมอืนฉากในละครตามอธัยาศัยจน
ไดเ้วลาสมควรอ าลาเกาะนาม ิ

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “ทกัคาลบี”้  
ไกบ่าบคีวิผัดซอสเกาหล ีเป็นอาหารเลือ่งชือ่ของเมอืงชนุชอน โดยน าไกบ่าบคีวิ 
ตอ้ก (ขา้วเหนยีวปัน้เกาหล)ี มนัหวาน ผกัตา่งๆ ลงผัดกบัซอสพรกิเกาหลใีนกระทะ
แบน วธิกีารทานแบบเมีย่งค าไทย โดยหอ่กบัผักกาดแกว้เมือ่ทานไประยะหนึง่จะ
น าขา้วสวย และสาหรา่ยแหง้มาผัดรวมกบัทักคาลบ ีเพือ่ใหเ้กดิอาหารชนดิใหม ่คอื 
ทักคาลบบีกคมึ หรอืขา้วผดัพรกิไกท่ีท่ัง้หอมน่ารับประทาน เสริฟ์พรอ้มเครือ่งเคยีง 

ไก่
บาบี
ควิ
ผดั
ซอส
เกาห
ล ี



 

บา่ย น าทา่นสู ่อทุยานแหง่ชาตโิซรคัซาน ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มววิ อนังดงามทีม่ี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวหรอื อกีชือ่เรยีกหนึง่วา่สวสิเซอรแ์ลนดข์องเกาหล ีซึง่จะผา่น
เสน้ทางธรรมชาตทิีส่วยงาม ลัดเลาะผา่นไปตามหนา้ผา หบุเขาและล าธาร น าทา่น
น่ังกระเชา้ไฟฟ้า Cable Car (ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ ในกรณีทีส่ภาพอากาศไม่
เหมาะแกก่ารเขา้ชม ขึน้อยูก่บัค าสัง่ของเจา้หนา้ทีอ่ทุยาน) ขึน้สูจ่ดุชมววิของ
อทุยานแหง่ชาตโิซรัคซาน ซึง่จะสามารถมองเห็นววิทวิทัศนบ์นยอดเขาดจุดั่ง
ภาพวาดเกนิ บรรยาย  จากนัน้น าทกุทา่นนมสัการพระพทุธรปูสมัฤทธิป์างสมาธิ
ขนาดใหญ ่ณ วดัชนิฮนัซา  เพือ่ความเป็นสริมิงคลแกต่ัวทา่นเองและครอบครัว 

 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  บรกิารทา่นดว้ย “ชาบชูาบ”ู อาหาร
พืน้เมอืงของคาบสมทุรเกาหล ีลักษณะคลา้ยสกุีห้มอ้ไฟของญีปุ่่ น โดยน าเครือ่ง
เคยีงตา่ง ๆ เชน่ผักหลากชนดิ เห็ดตามฤด ูโอเดง้ เบคอนหมทูีจ่ดัเตรยีมไว ้มา
จัดเรยีงใหส้วยงามในหมอ้ เวลาทาน เตมิน ้าซปุชาบปูรงุรสแลว้ตม้ใหเ้ดอืด แลว้จงึ
น าอดุง้สดลงตม้ สามารถรับประทานเป็นอดุง้รอ้นและทานพรอ้มขา้วสวยรอ้น น ้าจิม้
ซอี ิว้เกาหล ีและเครือ่งเคยีงนานาชนดิ 

สกุี้

หมอ้
ไฟ 

 ทีพ่กั  โรงแรม  Delpino Sorak resort หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว  

วนัทีส่าม วดันกัซานซา - สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์- Banpo Bridge สะพานสายรุง้  

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

 น าทา่นสู ่วดันกัซานซา เป็นศนูยร์วมพทุธศาสนาของเกาหล ีตัง้อยูบ่นผารมิทะเล
ของภเูขานักซาน เป็นหนึง่ในสามวดัทีส่ามารถมองเห็นทะเลญีปุ่่ นได ้ต านานเคย
กลา่ววา่พระโพธสิตัวเ์คยอยูบ่นเกาะนีโ้ดยมมีงักรคอยปกป้อง วดันักซานซาถอืเป็น
หนึง่ในแปดพืน้ทีท่ีส่วยทีส่ดุทางภาคตะวันออกของเกาหล ี

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “คาลบี”้ หมยูา่ง
เกาหล ีเป็นอาหารพืน้เมอืงเกาหลทีีเ่ลือ่งชือ่และรูจั้กกนัดทีัว่โลก มรีสชาตอิอก
หวาน นุ่มและกลมกลอ่ม น าหมสูเต็กสว่นทีต่ดิกบักระดกู(เชือ่วา่เป็นสว่นทีอ่รอ่ย
ทีส่ดุ) ยา่งบนเตาถา่นแบบดัง้เดมิและตัดเป็นชิน้พอค า หอ่ทานแบบเมีย่งค าไทย 
โดยใสน่ ้าจิม้เตา้เจยีวและเครือ่งเคยีงทีช่อบหรอืขา้วสวยรอ้นตามทีช่อบ บรกิาร
เครือ่งเคยีงตา่งๆ 

หมู
ยา่ง
เกาห
ล ี

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์ซ ึง่ถกูขนานนามวา่ดสินยีแ์ลนดเ์กาหล ี
เป็นสวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศ โดยมบีรษัิทซมัซงุเป็นเจา้ของ 
ตัง้อยูท่า่มกลางหบุเขา ใหท้า่นไดอ้สิระเทีย่วชมทอ่งไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟาร ี
ชมไลเกอรแ์ฝดคูแ่รกของโลก ทีน่ีท่า่นจะพบเจา้ป่าสงิโต และเสอืสามารถอยู่
ดว้ยกนัไดอ้ยา่งเป็นสขุ ชมความน่ารักของหมทีีส่ามารถสือ่สารกบัคนขบัรถไดเ้ป็น
อยา่งด ีหรอืเขา้สูด่นิแดนแหง่เทพนยิาย สวนสีฤ่ด ูซึง่จะปลกูดอกไมเ้ปลีย่นไปตาม
ฤดกูาล อกีทัง้ยงัสามารถสนุกกบัเครือ่งเลน่นานาชนดิ อาทเิชน่ สเปซทัวร ์รถไฟ
เหาะและหนอนสะบดั ชมสวนดอกไมซ้ ึง่ก าลังบานสะพร่ังอวดสสีนัเต็มสวน (ทัง้นี้
ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ เดอืนมนีาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทวิลปิ, เดอืน
พฤษภาคม - เดอืนมถินุายน เป็นดอกกหุลาบ, เดอืนสงิหาคม - เดอืนกนัยายน เป็น
สวนดอกลลิลี,่ เดอืนตลุาคม - เดอืนพฤศจกิายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชม
กจิกรรมและการแสดงตา่งๆ ทีจ่ัดตามตารางประจ าวันดว้ยบตัรเขา้ชมแบบ ONE 
DAY TICKET เลน่ไดท้กุเครือ่งเลน่ไมจ่ ากดัรอบ เลอืกชมและเลอืกซือ้ชอ้บป้ิงใน
รา้นคา้ของทีร่ะลกึตา่งๆอยา่งมากมาย จากนัน้น าทา่นชม สะพานสายรุง้ หรอืทีค่น
ไทยอา่นวา่บนัโพแหง่นี ้ตัง้อยูใ่นเขตซอโช เป็นหนึง่ในสะพานขา้มแมน่ ้าฮนั แมน่ ้า
ทีเ่ป็นศนูยก์ลางของโซลน่ันเอง และยงัถกูบนัทกึในกนิเนสบุก๊เมือ่วันที ่7 
พฤศจกิายน 2008 ดว้ยวา่ เป็นสะพานน ้าพทุีย่าวทีส่ดุในโลก คอื 7.2 กโิลเมตร 
น ้าพทุีจั่ดแสดงทีน่ีจ่ะเป็นน ้าพทุีเ่ตน้ร าไปประสานไปกบัเสยีงเพลงทีไ่พเราะ โดย
แตกตา่งกนัไปในแตล่ะวัน เริม่เปิดแสดงครัง้แรกในเดอืนมถินุายน ปี 2007 และท า
การเปิดแสดงเรือ่ยมาจนถงึปัจจบุนั โดยแสดงทกุวันไมม่วีันหยดุ 

 

https://www.google.co.th/search?espv=2&biw=906&bih=645&q=Delpino+Sorak+resort&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiqx-uG-YXNAhVFQI8KHeYZCoYQvwUIFygA


 

***งดการแสดงในชว่งฤดหูนาว เดอืนพฤศจกิายน-มนีาคม*** 
โปรแกรมในชว่งเดอืน พฤศจกิายน  เปลีย่นไปเป็น อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย ณ 
ตลาดทงแดมนุ มสีนิคา้ตา่งๆใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ เชน่ เสือ้ผา้แฟชัน่ รองเทา้ 
กระเป๋า และอืน่ๆอกีมากมาย 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  บรกิารทา่นดว้ย “บลุโกก”ิ เนือ้หมสูดหมกั
ผัดซอ๊สและเครือ่งเทศจนไดท้ีแ่ลว้น ามาใสบ่นกระทะผัดกบักะหล ่าปีสดและวุน้เสน้
ของเกาหลมีนี ้าขลกุขลกิรสชาตอิอกหวานเล็กนอ้ย พรอ้มกับเสรฟิขา้วสวยและ
เครือ่งเคยีงตา่งๆ 

หมู
ผดัซ๊

อส
เกาห
ล ี

 ทีพ่กั  โรงแรม Golden Tulip Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่, เมอืง
โซล 

 

วนัทีส่ ี ่ พระราชวงัถอ๊กซูกงุ – ถนนเลยีบก าแพงหนิ - หมูบ่า้นบกุชนฮนันก - ศนูย ์
โสม ศนูยส์มนุไพรเกาหล ี - Cosmetic Shop - Duty Free - คลองชอง

เกชอน - ตลาดเมยีงดง 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

 น าทา่นชม พระราชวงัถอ๊กซูกงุ พระราชวังแหง่นีม้ถีนนก าแพงหนิอนัมชีือ่เสยีงที่
มกัมผีูน้ยิมไปเดนิเลน่พักผอ่นชืน่ชมกบังามงดงามของพระราชวัง ซึง่ตัง้อยูอ่ยา่ง
โดดเดน่สงา่งามทา่มกลางอาคารสไตลต์ะวันตกใจกลางกรงุโซล แตเ่ดมิพระราชวัง
เคยเป็นของเจา้ชายวอลซาน Wolsandaegun (ค.ศ. 1454-1488) พีช่ายของ
กษัตรยิซ์นุจอง Seongjong (ค.ศ. 1469-1494) ในราชวงศโ์ชซอน และไดเ้ปลีย่น
ชือ่เป็นพระราชวัง Gyeongungung ในสมยักษัตรยิ ์Gwanghaegun (ค.ศ. 1575-
1641) ขึน้ครองราชย ์จากนัน้น าทา่นสู ่ถนนเลยีบก าแพงหนิ 
รูจั้กกนัดใีนชือ่ทีว่า่ 'ถนนจองดง หรอือกีชือ่วา่ 'ถนนถ็อกซกูงุ ทลดัม ถนนที่
สวยงามแหง่นีย้าวประมาณ 900 เมตร และทอดยาวจากพระราชวังถ็อกซไูปจนถงึ
โรงละครชองดง ทีน่ีไ่ดช้ ือ่วา่เป็นถนนเสน้ทีโ่รแมนตกิแหง่หนึง่ในโซล เป็นสถานที่
ยอดนยิมส าหรับการเดนิเลน่ในฤดใูบไมร้ว่ง ใบแปะกว๊ยสเีหลอืงทีเ่รยีงรายเลยีบ
ก าแพงไปนัน้ เพิม่บรรยากาศใหโ้รแมนตกิมากขึน้ จนท าใหคู้รั่กมกัจะชวนกนัมา

เดนิเลน่สรา้งบรรยากาศโรแมนตกิกนัทีน่ี ่จากนัน้น าทา่นสู ่หมูบ่า้นบกุชนฮนันก  
หมูบ่า้นบกุชอนฮนัอก๊แหง่นี ้ตัง้อยูร่ะหวา่งพระราชวังเคยีงบอ๊คกงุ  และพระราชวัง
ชางด๊อกกงุ ในอดตีเป็นหมูบ่า้นทีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดังมาก ๆ เพราะเป็นทีอ่ยูอ่าศัยของ
เหลา่บรรดาขนุนางระดับสงู เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทางประวัตศิาสตรท์ีแ่สดงถงึ
มรดกทางวัฒนธรรมทีม่มีาตัง้แตส่มยัราชวงศโ์ชซอน ซึง่คนพืน้ถิน่จะเรยีกหมูบ่า้น
แหง่นีแ้บบงา่ย ๆ สัน้ ๆ วา่ "หมูบ่า้นบกุชอน" ซึง่ในภาษาเกาหลจีะหมายถงึหมูบ่า้น
ทางเหนอืน่ันเอง  

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “ซมัเกทงั”อาหาร
ชาววังในสมยักอ่นปัจจบุนั เป็นอาหารเลือ่งชือ่ของเมอืงหลวง เชือ่กนัวา่บ ารงุและ
เสรมิสขุภาพ เสริฟ์ทา่นละ 1 ตวัในหมอ้ดนิรอ้น ภายในตวัไกจ่ะมขีา้วเหนยีว ราก
โสม พทุราแดง เกาลัด เสริฟ์พรอ้มเครือ่งเคยีง เสน้ขนมจนี เหลา้โสม พรกิไทยด า
และเกลอื 

ไก่
ตุน๋
โสม
เกาห
ล ี

บา่ย น าทา่นสู ่ศนูยโ์สม ซึง่รัฐบาลรับรองคณุภาพวา่ผลติจากโสมทีม่อีาย ุ6 ปี ซึง่ถอืวา่
เป็นโสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุ ชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่ี
คณุภาพดทีีท่ีส่ดุและราคาถกูกวา่ไทยถงึ 2 เทา่ เพือ่น าไปบ ารงุรา่งกาย หรอืฝาก
ญาตผิูใ้หญท่ีท่า่นรักและนับถอื   น าทา่นชม ศนูยส์มนุไพรเกาหล ีใหท้า่นได ้
เลอืกซือ้เลอืกชม สมนุไพรฮอตเกนามขูองเกาหล ีทีน่ ามาแปรรปูเป็นรปูแบบตา่งๆ 
ทีม่สีรรพคณุรักษาโรค และบ ารงุรา่งกายจากนัน้น าทา่นชม Cosmetic Shop 
ศนูยร์วมเครือ่งส าอางคช์ือ่ดงัของเกาหล ีมากมายหลายแบรนดด์ัง อาท ิเชน่ 

 

http://korea-guides.blogspot.com/2013/09/deoksugung-palace.html
http://korea-guides.blogspot.com/2013/09/deoksugung-palace.html
http://www.jeongdong.or.kr/eng/index.do


 

W.S.Nature,Rojukiss, Missha เป็นตน้ จากนัน้น าทา่น ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที่
หา้ง Duty Free  น าทา่นสู ่คลองชองเกชอน คลองนีม้ขี ึน้มาตัง้แตส่มยั
ราชวงศโ์ชซอน และมอีายถุงึ 600 ปี แตเ่ดมิคลองถกูถมเป็นถนนและทางดว่น เกดิ
ตกึสงูมากมาย คลองชองกเยชอนนีก้เ็ริม่เน่าเสยี และเต็มไปดว้ยชมุชนแออดั แต่
ในปี 2003 โครงการฟ้ืนฟคูลองกเ็กดิขึน้ ใชง้บประมาณไปทัง้หมด 3 แสน 8 หมืน่
ลา้นวอน หรอืราวๆ หนึง่หมืน่สองพันลา้นบาท ท าใหใ้นวันนีไ้ดก้ลายเป็นสวรรคข์อง
ความงามของธรรมชาตทิา่มกลางความวุน่วายของชวีติในเมอืง แหลง่พักผอ่น
หยอ่นใจของชาวเกาหล ีจากนัน้ใหท้า่น ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย ณ ตลาดเมยีงดง 
แหลง่รวมวัยรุน่ยา่นสยามสแควร ์โดยเฉพาะอยา่งยิง่เป็นแหลง่รวมเครือ่งส าอางค์
ชือ่ดัง อาท ิEtude, Skinfood, The Face Shop, Missha เป็นตน้ 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมนพูเิศษ...บฟุเฟ่ตข์าปู 

ยกัษ ์(INTERNATIONAL BUFFET KING CRAB) AT ELMARETA OR UNDER 

 THE SEA ภตัตาคารบฟุเฟ่ตพ์รอ้มขาปยูกัษ์อลาสกา้และ อาหารทะเลสดๆ 

หลากหลายชนดิใหเ้ลอืกรับประทานไดม้ากมายและเครือ่งดืม่  

(ทัง้นีร้ายการอาหารอาจมกีารปรับเปลีย่น) 

บฟุ
เฟ่ต ์
ขาปู
ยกัษ ์

 ทีท่ ีพ่กั  โรงแรม Golden Tulip Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่, เมอืง
โซล 

 

วนัทีห่า้ โซลทาวเวอร ์- น า้มนัสนเข็มแดง - พลอยอเมทสิ - ถนนกาโรซูกลิ - 
ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต - อนิชอน - กรงุเทพฯ 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    
 น าทา่นสมัผัสกบัจดุชมววิของกรงุโซลทีย่อดเขาเขานัมซนั ภเูขาแหง่เดยีวทีต่ัง้อยู่

ใจกลางเมอืงโซล สงู 274 เมตร น าทา่นชม โซลทาวเวอร ์1 ใน 18 หอคอยเมอืง
ทีส่งูทีส่ดุในโลกมคีวามสงูถงึ 480 เมตร เหนอืระดบัน ้าทะเล ทา่นสามารถชม
ทัศนยีภาพของกรงุโซลจากยอดโซลทาวเวอรไ์ดร้อบทศิ 360 องศาโดยสามารถ
มองไดถ้งึเขาพกูกัซนั และถา้หันไปยงัทศิตรงขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถงึแมน่ ้าฮนักงั 
*** ราคารวมคา่ขึน้ลฟิท ์***  น าทา่นสู ่ น า้มนัสนเข็มแดง เป็นการสกดัจาก
ใบสนเข็มแดงบรสิทุธิ ์100% ซึง่สรรพคณุของน ้ามนัสนเข็มแดงนัน้มปีระโยชน์
อยา่งมากมาย ทัง้ชว่ยละลายคลอเรสเตอรอล และไขมนัทีอ่ดุตันในเสน้เลอืด ลด
ระดับน ้าตาลในเลอืด ชว่ยขบัสารพษิออกจากรา่งกายในรปูแบบของเสยี เชน่ เหงือ่ 
ปัสสาวะ อจุจาระ ชว่ยลา้งสารพษิหรอืดท็ีอกซเ์ลอืดใหส้ะอาด เพิม่การไหลเวยีน
ของเลอืดไดส้ะดวกขึน้ ชว่ยเพิม่ภมูติา้นทานใหก้บัรา่งกาย บ ารงุผวิพรรณใหส้ดใส
จากภายใน และลดอตัราเสีย่งในการเกดิโรคมะเร็ง จากนัน้น าทา่นสู ่โรงงาน
พลอยอเมทสิ หรอื พลอยสมีว่ง ทีม่ชี ือ่เสยีงของประเทศเกาหล ี ซึง่ชาวโสมเชือ่
วา่ถา้ไดม้พีลอยชนดินีต้ดิตัวไว ้จะท าใหม้โีชคลาภและสิง่ดีๆ เกดิขึน้กบัชวีติ   

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “จมิดกั” 

ไกอ่บซอี ิว๋ด าวุน้เสน้เมนูพืน้เมอืงดัง้เดมิของเมอืงอนัดง ปัจจบุนัไดรั้บความนยิม 

อยา่งแพรห่ลายและรสชาตขิองจมิดัก กเ็ป็นทีถ่กูปาก ถกูลิน้คนไทยเป็นอยา่งยิง่. 

ไก่

พะโ

ลผ้ดั

วุน้

เสน้ 

บา่ย จากนัน้น าทา่นสู ่ ถนนกาโรซู-กลิ (Garosu-Gil) ยา่นชนิซาดงขึน้ชือ่วา่เป็น 
"Europe of Seoul" เป็นถนนชอ้ปป้ิงสไตลย์โุรปทีต่น้ไมท้ัง้ 2 ฝ่ังถนนเป็นตน้
แปะกว๊ยยาวถงึ 700 เมตร พอถงึฤดใูบไมร้ว่งใบไมจ้ะเปลีย่นสทีัง้สองขา้งทาง 
สวยงามมาก บรรยายยา่นนีจ้ะเต็มไปดว้ยรา้นกาแฟน่ารักๆ รา้นขายเสืิอ้ผา้ของ 
Young Designer และ แกลลอรีต่า่งๆ จงึเป็นยา่นทีว่ัยรุน่เกาหลชีอบมาเดนิชอ้ปป้ิง 

 



 

สงัสรรคก์นั รวมทัง้บรรดาคนดังหรอืเหลา่ไอดอลก็นยิมไปชอ้ปป้ิงทีน่ีด่ว้ยเชน่กนั 
เชน่ เจสสกิา้ จากวง Girls Generation, อจีนุ (MBLAQ) เป็นตน้  จากนัน้น าทา่นสู ่
ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน เพือ่น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพฯ โดยระหวา่ง
ทางน าทา่นชอ้ปป้ิงที ่ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต  ซึง่มสีนิคา้ตา่งๆ มากมายใหเ้ลอืกซือ้หา
เป็นของฝาก เชน่ กมิจ ิบะหมีก่ ึง่ส าเร็จรปู สาหรา่ย ขนมขบเคีย้ว ลกูอม ผลไมต้าม
ฤดกูาลและของทีร่ะลกึตา่งๆ  

21.25 น. น าทา่นเหริฟ้ากลับสู ่กรงุเทพฯ โดย สายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 657 
บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

01.20 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความ
ประทับใจ  

 

 

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายกุอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 
ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รงุเทพฯ และทีป่ระเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ปฏเิสธมใิห้
เดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทิง้ส ิน้ 

 

หมายเหต ุ**   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้

ใหท้ราบลว่งหนา้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสายการบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการเพือ่

ความเหมาะสมไมว่า่จะเกดิจาก ความขดัขอ้งของ ยานพาหนะหรอืมเีหตหุนึง่เหตใุดจนท าใหไ้ม่

สามารถด าเนนิการตามหมายก าหนดการได ้โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความ

เหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วบางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบาง

รายการ และจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทาง ในกรณีทีม่จี านวน

ผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย    อตัราคา่บรกิารนี ้ส าหรบัเดนิทางต ัง้แต ่20 ทา่น

ขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 20 ทา่น 

 
** กรณุาสง่มอบหนงัสอืเดนิทางใหบ้รษิทัฯ กอ่นวนัเดนิทาง เพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง ** 

 

เดนิทางวนัที:่  05-09/12-16/13-17/26-30 ต.ค.59 
 
อตัราคา่บรกิาร   ราคาตอ่ทา่น 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 2 ทา่น 31,900.- 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12  ปี พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 31,900.- 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น มเีตยีงเสรมิ             30,900.- 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ไมม่เีตยีงเสรมิ  29,900.- 

พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ  6,900.- 

 

เดนิทางวนัที:่   20-24/21-25 ต.ค.59 (ชว่งวนัหยดุปิยะมหาราช) 
 
อตัราคา่บรกิาร   ราคาตอ่ทา่น 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 2 ทา่น 32,900.- 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12  ปี พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 32,900.- 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น มเีตยีงเสรมิ             31,900.- 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ไมม่เีตยีงเสรมิ   30,900.- 

พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ  6,900.- 

 
 



 

เดนิทางวนัที:่  04-08/11-15/23-27 พ.ย.59 
 
อตัราคา่บรกิาร   ราคาตอ่ทา่น 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 2 ทา่น 26,900.- 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12  ปี พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 26,900.- 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น มเีตยีงเสรมิ             25,900.- 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ไมม่เีตยีงเสรมิ   24,900.- 

พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ  6,900.- 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม     :    

 คา่บตัรโดยสารชัน้ทศันาจรไป – กลบั (ตัว๋กรุ๊ป) รวมภาษี สนามบนิและภาษีน ้ามนัไวเ้รยีบรอ้ย
แลว้ 

**คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ ณ วันที ่1 สงิหาคม พ.ศ. 2556 และทา่นตอ้งช าระเพิม่เตมิ 
ในกรณีทีท่างสายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพิม่** 
 คา่ทีพ่ัก 3 คนื หอ้งละ 2 - 3 ทา่น 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ
 หัวหนา้ทัวร ์หรอืมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ผูช้ านาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง  
 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท  เสยีชวีติ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 สมัภาระน ้าหนักไมเ่กนิทา่นละ 20 กก.  

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็น

ตน้ 
 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม 
 Vat 7% และ คา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
 วซีา่เขา้ประเทศเกาหล ีในกรณีทีผู่เ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว หรอื ประเทศทีท่ีต่อ้งท าวี

ซา่เขา้ประเทศสาธารณรัฐเกาหลใีต ้คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่ทา่นละ 1,400 บาท ส าหรับผูท้ีถ่อื
หนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการ
สง่เอกสารยืน่วซีา่ 

 คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ประมาณ 30,000 วอน ตอ่ทา่นตอ่ทรปิ 

การเดนิทางจากประเทศไทยเขา้สูป่ระเทศเกาหลแีละพธิกีารเขา้เมอืง  

เอกสารทีค่วรเตรยีมกอ่นการเดนิทาง เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลจีะพจิารณา
ใหเ้ฉพาะนักทอ่งเทีย่วทีม่าทอ่งเทีย่วโดยสจุรติเทา่นัน้ทีผ่า่นเขา้เมอืงได ้และพจิารณาจาก  

1.หลกัฐานการท างานประจ าของนักทอ่งเทีย่ว ซึง่สมควรทีน่ าตดิตวัไปแสดงดว้ย เชน่ บตัร
พนักงาน นามบตัร จดหมายการท างานภาษาองักฤษ (กรณีเดนิทางคนเดยีว) จดหมายรับรองออกโดย
บรษัิทผูจ้ัดคณะ  

2.หลกัฐานการเงนิ ในระหวา่งการทอ่งเทีย่วประเทศเกาหลสีมควรทีจ่ะน าเงนิสดตดิตัวไปดว้ย
ประมาณ  300เหรยีญสหรัฐ หรอืประมาณ 300,000 วอน ส าหรับการเดนิทาง 2   วัน (หากไมม่บีตัร
เครดติคารด์) หากมบีตัรเครดติตา่งประเทศ เชน่ Visa Card, American Express, Dinners Club หรอื 
Master Card ตอ้งน าตดิตวัไปดว้ยหรอืหลกัฐานการเงนิอืน่ใดทีจ่ะแสดงใหเ้จา้หนา้ทีท่ราบวา่ทา่นคอื
นักทอ่งเทีย่ว 

3.ใบรับรองสถานศกึษาหากทา่นยงัอยูใ่นระหวา่งการศกึษาหรอืบตัรนักศกึษาและควรเดนิทางกบั
ผูป้กครอง เชน่ บดิา มารดา ป้า นา้ อา ทีม่นีามสกลุเดยีวกนั 

4. หากเป็นพาสปอรต์ใหม ่ควรน าพาสปอรต์เกา่เย็บเลม่คูก่บัพาสปอรต์ใหมห่รอืน าตดิตัวไปดว้ย 
  

5. การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนักทอ่งเทีย่ว ไมค่วรสวมใสร่องเทา้แตะ 



 

การส ารองทีน่ ัง่ 

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

หนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื ช าระทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 15 วัน 

3. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่น

ไดย้อมรับในเงือ่นไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

1. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่น

แลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัง้หมด 

2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป  คนืเงนิทัง้หมด 

3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วันขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 8-14 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทัวร ์

5. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทวัร ์

6.ยกเลกิการเดนิทางในวนัเดนิทาง,ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลใีต ้ ไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ ในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถ
เดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของ
ทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการ
มดัจ าตั๋วทา่นละ 10,000 บาท  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 

7. ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจ าทีพ่กั

โดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิ

พเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่

ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

เงือ่นไขการเดนิทาง 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ข

ได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยู่

นอกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ

เจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไม่

รับผดิชอบคนืคา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิ

กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบน

เครือ่ง และโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงได ้

ตามความเหมาะสม 



 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะ

ปรับราคาตัว๋เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง 

การบรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุ

ความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แต่จะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ 

นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และ

ความผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการ

เทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้
ประเทศที ่

บรษัิทระบใุนรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆทัง้ส ิน้ 

11. บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเกาหลเีทา่นัน้ 

12. เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ 

13.เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่น
ไดย้อมรับในเงือ่นไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
14.โรงแรมทีพ่ักในประเทศเกาหลมีมีาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของทีพ่ักแตกตา่งกบัประเทศ
ไทย โดยโรงแรมทีพั่กทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดบัดาวของ
ประเทศเกาหลตีามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ โรงแรมทีป่ระเทศเกาหลโีดยสว่นใหญจ่ะเป็นแบบ
หอ้งพักคู ่ (Twin หรอื Double) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น ขึน้อยูก่บัขอ้จ ากดัของ
หอ้งพักและการวางรปูแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มคีวามแตกตา่งกนัอาจจะท าใหท้า่นไมไ่ด ้
หอ้งพักตดิกนั และไมส่ามารถเสรมิเตยีงไดต้ามทีต่อ้งการ โรงแรมหลายแหง่จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศ
เนือ่งจากประเทศเกาหลอียูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่ เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 
15.กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหาย 
สญูหาย ลา่ชา้ หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้สิน้ 
16.เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ 
หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่
กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ และทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 100 USD 
ตอ่ทา่นตอ่วนั 

17.ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทั ฯ กอ่น

ทกุ 

     คร ัง้ มเิชน่น ัน้ทางบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 

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

 

 


