
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

โรงแรม/ที	พกั ซูวอน1 คนื และ โซล 2 คนื    

สายการบนิ EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY 

วนัแรก ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ- ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน 

.......... น. คณะเดนิทางพรอ้มกันที�จุดหมาย สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ชั "น 4 ณ 
เคาน์เตอร์สายการบนิ EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY  โดยมีเจา้หนา้ที�จากบรษัิทฯ 
คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในเรื�องของเอกสารตลอดจนสมัภาระของทา่น 
(**โปรดแสดงใบนัดหมายและพาสปอรต์ใหแ้กเ่จา้หนา้ที�ในวันเดนิทาง)  
หลงัจากเชค็อนิ และโหลดสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ นําทา่นออกเดนิทางสูป่ระเทศเกาหลใีต ้
 
 

                                           
 
 
 
 
 

KOREA AUTUMN VACATION 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ออกเดนิทางจาก ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน 

สายการบนิ รหสัเที�ยวบนิ BKK >> ICN รหสัเที�ยวบนิ ICN>> BKK 

EASTAR JET ZE512 22.20 – 06.00 ZE511 17.30 – 21.20 

JEJU AIR 7C2204 01.00 – 08.40 7C2203 20.05 – 23.59 

JIN AIR LJ004 22.25 – 05.40 LJ003 17.10 – 21.10 

T’WAY TW102 01.25 – 08.35 TW101 20.25 – 00.10 

EASTAR JET ZE514 01.55 – 09.45 ZE513 20.35 – 00.55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัที	สอง สวน ANYANG ART PARK - โรงถ่ายละครยอ้นยุค MBC  DRAMIA - พระราชวงัฮวาซอง 

แฮงกงุ 
 

เชา้ นําทา่นไปชมงานศลิปะที� Anyang Art Park ตั "งอยูภ่ายในสวนองัยาง เมอืง Seoksu-dongเป็นอกี
หนึ�งจดุเชค็อนิสดุฮติของเหลา่ฮปิสเ์ตอร ์  โดยภายในจะมงีานศลิปะในรปูแบบสถาปัตยกรรม และ
ประตมิากรรม มากกวา่ 50 ชิ"น ออกแบบโดยนักออกแบบชื�อดังจากทั�วโลก ชิ"นที�โดดเดน่คอื “Linear 
Building Up In The Trees” เป็นอโุมงคท์างเดนิยาวๆ มลีวดลายที�เหมอืนกบัโครงสรา้ง ซึ�งมคีวาม
สวยงาม นอกจากนี"ก็ยังมผีลงานศลิปะอกีมากมายใหท้า่นไดช้ื�นชม 

 
 

 

 

 

 

ขอ้แนะนําเพื�อความสะดวกในการเขา้รับการตรวจคน้กอ่นขึ"นเครื�องบนิ ของเหลว เจล และสเปรยท์กุชนดิ ตอ้งบรรจุในภาชนะ
ที�มขีนาดความจไุมเ่กนิ 100 มลิลลิติร สําหรับภาชนะที�เกนิ 100 มลิลลิติร แมจ้ะบรรจขุองเหลว เจล และสเปรย ์เพยีงเล็กนอ้ย
ก็ไม่สามารถนําตดิตัวขึ"นเครื�องบนิได ้ภาชนะทั "งหมดตอ้งใสร่วมกันไวใ้นถุงพลาสตกิใส ซึ�งเปิด - ปิด ผนกึได ้และมคีวามจุ
รวมกันไม่เกนิ1 ลติร (1,000 มลิลลิติร) ของเหลวที�ไดรั้บการยกเวน้ ไดแ้ก่ นม และอาหารสําหรับเด็กทารกในปรมิาณที�
เหมาะสม รวมถงึยาที�มเีอกสารกํากบัชดัเจน  ของเหลว เจล และสเปรย ์ที�ซื"อจากรา้นคา้ปลอดอากร (DUTY FREE SHOPS) 
ที�ทา่อากาศยานตอ้งบรรจุในถงุพลาสตกิใสปิดผนกึปากถงุไมม่รีอ่งรอย การเปิดปากถงุ และมหีลักฐานแสดงวา่ไดซ้ื"อ ณ วันที�
เดนิทาง เพื�อนําไปแสดงตอ่เจา้หนา้ที� ณ จุดตรวจคน้ อยา่งไรก็ตามแตล่ะประเทศจะมกีฎ การนําของเหลว ขึ"นเครื�องแตกตา่ง
กนั การนําผลติภัณฑข์องสดที�ทําจากสตัวไ์มว่า่เนื"อหม ูเนื"อวัว ผัก ผลไมส้ด ไมอ่นุญาตใหนํ้าเขา้ประเทศเพื�อป้องกนัโรคตา่งๆ
เพราะหากศลุกากรตรวจพบจะตอ้งเสยีคา่ปรับ 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

เที	ยง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย ชาบชูาบ ู(SHABU SHABU)  
หรอืสกุี"เกาหล ีประกอบดว้ย ผักสดหลายชนดิตม้ในนํ"าซปุปรงุรสกลมกลอ่ม ทานพรอ้มเครื�องเคยีงและ
ขา้วสวยของเกาหลทีี�รสชาตถิกูปากคนไทย 

 จากนั"นจะพาท่านมาชม โรงถ่ายละครยอ้นยุค ที�ถูกเนรมติเป็นหมู่บา้น
โบราณบนพื"นที�กว่า 30,000 ตารางเมตรของเมืองยงอนิ ใชเ้ป็นโลเคชั�น
หลักในการถา่ยซรีสีอ์งิประวัตศิาสตรข์องคา่ย MBC โดยฉากที�สรา้งทั "งหมด
ไดผ้่านการศึกษาและคน้ควา้ใหใ้กลเ้คียงกับประวัติศาสตร์มากที�สุด 
โลเคชั�นนี"ถกูใชใ้นการถ่ายซรีสีแ์ลว้หลายเรื�องไม่ว่าจะเป็น Kang Chi, the 
Beginning และอกีมากมา 
นําทา่นชม พระราชวงั HAENGGUNG PALACE เป็นพระราชวังที�กษัตรยิ์
ชองโจทรงที�ไดส้รา้งขึ"นเพื�อเป็นสถานที�พักผ่อนเวลาเสด็จมาทําพธิ ีซึ�ง
พระราชวังแหง่นี"ไดใ้ชเ้ป็นฉากหนึ�งในการถา่ยทําละครสดุฮติ แดจังกมึ และ 
The King and The Clown ดา้นหนา้ประตูวังบานใหญ่สะดุดตาจะมีการ
แสดงของชาวเกาหลีที�มาแสดงใหนั้กท่องเที�ยวทั�วไปไดช้ม ภายใน
พระราชวังมีการจัดแสดงหอ้งหับต่างๆ เช่น หอ้งที�ประทับของกษัตริย์ 
หอ้งพักของขนัท ีหอ้งพักของพวกนางขา้หลวง เป็นตน้  
(สามารถใสช่ดุฮนับกเพื�อเก็บภาพความประทับใจได ้*ไมร่วมคา่ชดุฮนับก* 

เย็น รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  บรกิารทา่นดว้ย  เมนคูาลบ ิ(KALBI)  
อาหารเกาหลแีบบปิ"งย่าง เป็นการนําเนื"อสัตวม์าหมักกับเครื�องปรุงจนเนื"อนุ่ม แลว้นําไปย่างบนแผ่น
โลหะที�ถกูเผาจนรอ้น ตอนยา่งเนื"อนั"นจะยา่งเป็นชิ"นโตพอสมควร พอใกลส้กุแลว้ตอ้งใชก้รรไกรตัดเป็น
ชิ"นพอดคํีา ทานกบัเครื�องเคยีง 

จากนั"นนําทา่นเขา้สูท่ี�พัก SUWON: BENEKIA SUWON หรอืเทยีบเทา่ โรงแรมมาตรฐานเกาหลใีต ้

วนัที	สาม  วดัวาวจูองซา - สวนสนุก EVERLAND (รวมบตัรเขา้และเครื	องเลน่ไมจ่าํกดั) - ศนูยเ์วชสําอาง 
- ทาํขา้วหอ่สาหรา่ย+ชุดฮนับก - ถนนชอ้ปปิT งฮงอกิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
พาทา่นไปไหวพ้ระขอพร วัดวาวจูองซา ชมความงามของเศยีรพระพทุธรปูสี
ทองตระการตาขนาดใหญ่ที�มคีวามสงูถงึ 8 เมตร ไดรั้บการบันทกึจากกนิ
เนสบุ๊คว่าเป็นรูปสลักไมท้ี�มขีนาดใหญ่ที�สุดในโลก ซึ�งประดษิฐานอยู่บน
กองหนิดา้นหลังสระนํ"าขนาดย่อม โดยบรเิวณรอบสระจะมพีระพุทธรูปองค์
เล็ก ๆ วางเรยีงราย นอกจากนี"วัดวาวูจองซายังเป็นที�เก็บรักษาระฆังที�ใชต้ี
ในพธิเีปิดกฬีาโอลมิปิกในปี ค.ศ.1988 อกีดว้ย 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

จากนั"นใหเ้วลาทุกท่านเต็มอิ�มกับสวนสนุกที�ดีที�สุดของเกาหลี สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ดว้ยบัตร 
SPECIAL PASS TICKET ที�สามารถเลน่เครื�องเลน่ตา่ง ๆ ไดท้กุชนดิอยา่งไมจํ่ากัด เชน่ ทเีอ็กซเ์พรส, 
รถไฟเหาะ, โรงหนังสามมติ,ิ บา้นผสีงิหมนุ ฯลฯ ทา่นยังสามารถเขา้ซาฟารเีพื�อชมไลเกอรแ์ฝดคูแ่รก
ของโลกและความน่ารักของเจา้หมทีี�สามารถสื�อสารกบัคนได ้นอกจากนี"ยังมสีวนดอกไมส้สีันสวยงาม
ใหไ้ดเ้ก็บภาพกนั 

  

 

 

 

เท ี	ยง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  บรกิารทา่นดว้ย เมน ูบารบ์คีวิเกาหล ี 
อาหารปิ"งยา่งสไตลเ์กาหล ีมเีนื"อสตัวห์ลากหลายใหเ้ลอืกรับประทาน เสริฟ์
พรอ้มเครื�องเคยีง 
นําทา่นสู ่ศนูยเ์วชสําอาง ใหท้า่นไดเ้ลอืกซื"อเครื�องสําอางคณุภาพดใีนราคา
ยอ่มเยา เชน่ ครมีนํ"าแตก, ครมีโบท็อกซ,์ ครมีหอยทาก ฯลฯ 
นําทา่นรว่มเรยีนรูวั้ฒนธรรมกบัการเรยีนทําขา้วหอ่สาหรา่ย กมิบบั อาหารประจํา
ชาตเิกาหล ีซึ�งเป็นอาหารเกาหลยีอดนยิมของคนไทยอกีเมนูหนึ�ง 
จากนั"นเชญิทา่นรว่มเป็นสว่นหนึ�งของชาวเกาหลโีดยการแตง่กายชดุประจําชาต ิ
ฮนับก  ในแบบตา่งๆพรอ้มถา่ยรปูเป็นที�ระลกึ เพื�อไปอวดคนทางบา้น 
นําทา่นชอ้ปปิ"ง ยา่นฮงแด เป็นยา่นที�มวีัยรุน่เยอะเพราะเป็นยา่นมหาวทิยาลยัฮกอกิ เป็นอกีแหลง่ 
ชอ้ปปิ"งที�ไมค่วรพลาด นอกจากจะมรีา้นใหไ้ดช้อ้ปปิ"งแลว้ ยา่นนี"ยังมรีา้นคาเฟ่เก๋ๆ  ใหไ้ดไ้ปเชค็อนิอกี
ดว้ย ไมว่่าจะเป็น 934 king's cross harry potter หรอื one piece พลาดไม่ไดท้ี�จะตอ้งมาเช็คอนิคา
เฟ่สดุฮติอยา่ง 934 KING CROSS เป็นคาเฟ่ที�จําลองฉากจาก แฮรร์ี� พอตเตอร ์ที�จะเดนิทางไปโลก
เวทมนตด์ว้ยรถไฟ ชานชาลา 9 3/4 มาไวท้ี�โซล มทีั "งขนมและเครื�องดื�มมากมายใหเ้ลอืก ที�สําคญัมมีมุ
ใหไ้ดถ้า่ยรปูหลายมมุ ไมม่เีบื�อแน่นอน 
อีกหนึ�งคาเฟ่ที�น่ามาเช็คอนิไม่แพก้ันก็คือ Cafa de ONE PIECE เป็นรา้นที�
ตกแตง่สไตล ์ONE PIECE มบีรรยากาศแบบสบายๆ เป็นกันเอง มอีาหารใหเ้ลอืก
หลากหลาย บางเมนูถูกออกแบบมาใหเ้ป็นรูปตัวการ์ตูนในเรื�อง ONE PIECE 
นอกจากนี"ยังมโีซนขายของที�ระลกึจากการต์นู ONE PIECE อกีดว้ย 

เย็น รบัประทานอาหารณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย โอซมับลุโกก ิ(OSAMBULGOGI)  
มสีว่นประกอหลกัคอื วุน้เสน้ ผักกาดขาว เนื"อหม ูผดัในกระทะจนเขา้กนั รสชาตหิวานเผ็ดเล็กนอ้ย 

จากนั"นนําทา่นเขา้สูท่ี�พัก BENEKIA SEOUL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ โรงแรมมาตรฐานเกาหลใีต ้

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

วนัที	ส ี	 ศนูยนํ์ Tามนัสนเข็มแดง - ศนูยส์มนุไพร - สวนฮานลึ - ศนูยร์วมของวยัรุน่เกาหลเีมยีงดง - 
LINE FRIENDS STORE - DUTY FREE 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู ่ศูนยนํ์ Tามนัสนเข็มแดง ผลติจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหล ีมสีรรพคณุ ชว่ย
ชะลา้งไขมันในเสน้เลอืด เพื�อป้องกันการอุดตันของเสน้เลอืด และชมการสาธติใหท้่านไดเ้ห็นภาพ
อยา่งชดัเจนยิ�งขึ"น 
นําท่านเขา้ชม ศนูยส์มุนไพร หรอื ฮ็อกเกตนามู ใหม่ลา่สดุของเกาหล ีเป็นสมนุไพรเมล็ดฮ็อกเกต 
ทางการแพทยเ์รยีกวา่ ผลไมท้อง มรีสเปรี"ยว ดสํีาหรับบคุคลที�นยิมดื�มชา กาแฟ นํ"าอดัลม ฯลฯ เมล็ดฮ็
อกเกตจะชว่ยในการลา้งสารพษิที�ตกคา้งหรอืไขมันที�สะสมอยูภ่ายในผนังของตบั ไต ชว่ยใหต้บัหรอืไต
ของทา่นแข็งแรงขึ"น และยังสง่ผลดตีอ่สขุภาพรา่งกายของทา่นอกีดว้ย 

เที	ยง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารบรกิารทา่นดว้ยเมน ูซมัเกทงั หรอืเมน ูไกตุ่น๋โสม  
เป็นอาหารที�นยิมรับประทานกนัในชาววังสมัยกอ่น ภายในตัวไกจ่ะมขีา้ว รากโสม พุทราแดงและเคล็ด
ลับในการตุ๋นเสริฟ์พรอ้มเครื�องเคยีงที�เรยีกว่า กักตุก ีเสน้ขนมจีน เหลา้โสม พรกิไทยดํา และเกลอื 
เสริฟ์ทา่นละ 1 ตวั ในหมอ้ดนิรอ้น 
นําท่านชม สวนฮานลึ สถานที�ท่องเที�ยวยอดฮติในฤดูใบไมร้่วงของ
ประเทศเกาหล ีทําเลที�ตั "งอยูบ่นเนนิเขารมิแมนํ่"าฮันใจกลางกรงุโซล มี
บรรยากาศชวนฝันสุดโรแมนตกิของทุ่งหญา้สนํี"าตาลสวย มีลมเย็นๆ 
พัดกับละอองดอกหญา้สขีาวลอยฟฟู่อง ใหท้่านไดส้ัมผัสความงดงาม
เฉพาะชว่งฤดใูบไมร้ว่งและฤดหูนาวเทา่นั"น 
นําทา่นชอ้ปปิ"งสนิคา้ปลอดภาษีที� ดวิตีTฟร ี(DUTY FREE) ที�นี�มี
สนิคา้ชั "นนําใหท้า่นไดเ้ลอืกซื"อมากมายกวา่ 500 ชนดิ ทั "ง นํ"าหอม เสื"อผา้ เครื�องสําอาง กระเป๋า 
นาฬกิา เครื�องประดบั ฯลฯ 
ทําทา่นชอ้ปปิ"งยอดฮติที�คนไทยรูจั้กกนัด ีเมยีงดง เป็นยา่นที�ไดช้ื�อวา่
รวบรวมแฟชั�นแบรนดช์ั "นนําไวม้ากมาย ทา่นสามารถหาซื"อสนิคา้ได ้
อยา่งหลากหลายทั "งเสื"อผา้, รองเทา้, กระเป๋า, เครื�องสําอาง และยังม ี
เครื�องประดบั, ซดีเีพลง, วซีดี-ีดวีดีหีนัง และซรียีย์อดฮติ เรยีกวา่แคท่ี�นี�
ที�เดยีวก็สามารถหาซื"อไดท้กุอยา่งที�ทา่นตอ้งการ 
นอกจากนี"ทา่นสามารถพบกบัรา้น LINE FRIENDS STORE ที�จําหน่ายสนิคา้ของที�ระลกึเกี�ยวกบัตัว
การ์ตูน LINE ซึ�งแต่ละตัวจะมสีนิคา้ที�ระลกึใหเ้ลอืกซื"อหลากหลายชนิด เช่น สมุดโนต้ ตุ๊กตา เคส
โทรศัพท ์เสื"อผา้ กระเป๋า เครื�องเขยีน ฯลฯ ภายในรา้นยังมมีุมน่ารักๆ ใหถ้่ายรูปกันไดอ้ย่างจุใจ โดย
เฉพาะไฮไลทสํ์าคัญอย่างเจา้หมบีราวน์ตัวใหญ่ยักษ์ที�ตั "งอยู่ดา้นหนา้ ที�ใครไปใครมาก็ตอ้งถ่ายภาพ
เป็นที�ระลกึแมก้ระทั�งคนเกาหลเีอง 

เย็น  ** อสิระอาหารเย็น **   

จากนั"นนําทา่นเขา้สูท่ี�พัก BENEKIA SEOUL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ โรงแรมมาตรฐานเกาหลใีต ้

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

วนัที	หา้ N SEOUL TOWER (ไมร่วมคา่ลฟิท)์ - ศนูยพ์ลอยอเมทสิ - ศนูยโ์สม - SUPERMARKET 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
เชา้นี"นําท่านสู่ หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWER ตั "งอยู่บนเขานัมซาน 
ซึ�งเป็น 1 ใน 18 หอคอยที�สงูที�สุดในโลก ฐานของหอคอยมสีิ�งน่าสนใจต่างๆ 
มากมาย เชน่ ศาลาแปดเหลี�ยมปาลกั�กจอง, สวนพฤกษชาต,ิ อาคารอนุสรณ์ผู ้
รักชาตอิัน ชงุ กนุ อสิระใหท้กุทา่นไดเ้ดนิเลน่และถา่ยรปูคูห่อคอยตามอัธยาศัย 
รวมไปถงึชมไฮไลทข์องที�นี�คอืการคลอ้งกญุแจคูรั่ก (ไมร่วมคา่ขึ"นลฟิท)์ 
นําทกุทา่นสู ่ศนูยพ์ลอยอเมทสิ หรอืพลอยสมีว่งที�มชี ื�อเสยีงของประเทศเกาหลซีึ�งชาวเกาหลเีชื�อวา่
ถา้ไดม้พีลอยชนดินี"ตดิตวัไวจ้ะทําใหม้โีชคลาภและสิ�งดีๆ  เกดิขึ"นในชวีติ 

เท ี	ยง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูจมิดกั (JIMDAK) เป็นเมนูไก่ประกอบดว้ยวุน้เสน้ เกาหล ี
คลกุดว้ยนํ"าซปุ รสชาตกิลมกลอ่ม เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆพรอ้มเครื�องเคยีง 
จากนั"นพาท่านรูจั้กและเขา้ใจสมุนไพร โสมเกาหล ีหรือราชาแห่งมวลสมุนไพร ที� ศูนยโ์สมเพราะ
เกาหลใีตเ้ป็นประเทศที�มกีารผลติโสมเกาหลทีี�มคีุณภาพเป็นอันดับ 1 ของโลก และมคีุณประโยชน์
นานัปการ เชน่ ชว่ยเสรมิความแข็งแรงใหแ้กร่ะบบย่อยอาหารและปอด ชว่ยทําใหจ้ติใจสงบและเพิ�ม
พละกําลัง โดยมสีรรพคณุทางการแพทย ์ชว่ยบํารุงหัวใจของคณุไดเ้ป็นอยา่งด ีชว่ยป้องกันโรคหัวใจ
ขาดเลอืด ฯลฯ  
ระหวา่งทางแวะชอ้ปปิ"งที� SUPERMARKET เพื�อซื"อของฝากคนทางบา้น ที�รา้นแหง่นี"มขีนมพื"นเมอืง
เกาหลหีลากชนดิรวมทั "งกมิจ ิไกตุ่น๋โสมที�บรรจอุยูใ่นถงุสญุญากาศ ตะเกยีบ ถว้ยใสข่า้วและของฝาก
ของที�ระลกึ 
หลงัจากนั"นไดเ้วลานําทา่นสู ่สนามบนิอนิชอน เพื�อเตรยีมตวัเดนิทางกลบักรงุเทพฯ 
 
ออกเดนิทางจาก ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน สู ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

สายการบนิ รหสัเที�ยวบนิ BKK >> ICN รหสัเที�ยวบนิ ICN>> BKK 

EASTAR JET ZE512 22.20 – 06.00 ZE511 17.30 – 21.20 

JEJU AIR 7C2204 01.00 – 08.40 7C2203 20.05 – 23.59 

JIN AIR LJ004 22.25 – 05.40 LJ003 17.10 – 21.10 

T’WAY TW102 01.25 – 08.35 TW101 20.25 – 00.10 

EASTAR JET ZE514 01.55 – 09.45 ZE513 20.35 – 00.55 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

เดอืน กนัยายน 2019 

พเีรยีดเดนิทาง สายการบนิ ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็กไมเ่สรมิเตยีง 
01 - 05 กนัยายน 

 

12,900.- 12,900.- 
02 - 06 กนัยายน 12,900.- 12,900.- 
03 -07 กนัยายน 13,900.- 13,900.- 
04 - 08 กนัยายน 13,900.- 13,900.- 
05 - 09 กนัยายน 13,900.- 13,900.- 
06 - 10 กนัยายน 13,900.- 13,900.- 
07 - 11 กนัยายน 13,900.- 13,900.- 
08 - 12 กนัยายน 12,900.- 12,900.- 
09 - 13 กนัยายน 12,900.- 12,900.- 
10 - 14 กนัยายน 13,900.- 13,900.- 
11 - 15 กนัยายน 13,900.- 13,900.- 
12 - 16 กนัยายน 13,900.- 13,900.- 
13 -17 กนัยายน 13,900.- 13,900.- 
14 - 18 กนัยายน 13,900.- 13,900.- 
15 - 19 กนัยายน 12,900.- 12,900.- 
16 - 20 กนัยายน 12,900.- 12,900.- 
17 - 21 กนัยายน 13,900.- 13,900.- 
18 - 22 กนัยายน 13,900.- 13,900.- 
19 - 23 กนัยายน 13,900.- 13,900.- 
20 - 24 กนัยายน 13,900.- 13,900.- 
21 - 25 กนัยายน 13,900.- 13,900.- 
22 - 26 กนัยายน 12,900.- 12,900.- 
23 -27 กนัยายน 12,900.- 12,900.- 
24 - 28 กนัยายน 13,900.- 13,900.- 
25 - 29 กนัยายน 13,900.- 13,900.- 
26 - 30 กนัยายน 13,900.- 13,900.- 
27 - 01 กนัยายน 13,900.- 13,900.- 
28 - 02 กนัยายน 13,900.- 13,900.- 
29 - 03 กนัยายน 13,900.- 13,900.- 
30 - 04 กนัยายน 13,900.- 13,900.- 

 

 

KOREA AUTUMN VACATION 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

เดอืน ตลุาคม 2019 

พเีรยีดเดนิทาง สายการบนิ ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็กไมเ่สรมิเตยีง 
01 - 05 ตลุาคม 

 

14,900.- 14,900.- 
02 – 06 ตลุาคม 15,900.- 15,900.- 
03 – 07 ตลุาคม 15,900.- 15,900.- 
04 – 08 ตลุาคม 15,900.- 15,900.- 
05 – 09 ตลุาคม 15,900.- 15,900.- 
06 – 10 ตลุาคม 15,900.- 15,900.- 
07 – 11 ตลุาคม 15,900.- 15,900.- 
08 – 12 ตลุาคม 15,900.- 15,900.- 
09 – 13 ตลุาคม 16,900.- 16,900.- 
10 – 14 ตลุาคม 16,900.- 16,900.- 
11 – 15 ตลุาคม 16,900.- 16,900.- 
12 – 16 ตลุาคม 16,900.- 16,900.- 
13 – 17 ตลุาคม 15,900.- 15,900.- 
14 – 18 ตลุาคม 15,900.- 15,900.- 
15 – 19 ตลุาคม 15,900.- 15,900.- 
16 – 20 ตลุาคม 15,900.- 15,900.- 
17 – 21 ตลุาคม 16,900.- 16,900.- 
18 – 22 ตลุาคม 16,900.- 16,900.- 
19 – 23 ตลุาคม 17,900.- 17,900.- 
20 – 24 ตลุาคม 16,900.- 16,900.- 
21 – 25 ตลุาคม 16,900.- 16,900.- 
22 – 26 ตลุาคม 16,900.- 16,900.- 
23 – 27 ตลุาคม 16,900.- 16,900.- 
24 – 28 ตลุาคม 16,900.- 16,900.- 
25 – 29 ตลุาคม 16,900.- 16,900.- 
26 – 30 ตลุาคม 15,900.- 15,900.- 
27 – 31 ตลุาคม 15,900.- 15,900.- 
28 – 01 พฤศจกิายน 15,900.- 15,900.- 
29 – 02 พฤศจกิายน 15,900.- 15,900.- 
30 – 03 พฤศจกิายน 15,900.- 15,900.- 
31 - 04 พฤศจกิายน 15,900.- 15,900.- 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

เดอืน พฤศจกิายน 2019 

พเีรยีดเดนิทาง สายการบนิ ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็กไมเ่สรมิเตยีง 
01 - 05 พฤศจกิายน 

 

14,900.- 14,900.- 
02 - 06 พฤศจกิายน 14,900.- 14,900.- 
03 -07 พฤศจกิายน 14,900.- 14,900.- 
04 - 08 พฤศจกิายน 14,900.- 14,900.- 
05 - 09 พฤศจกิายน 14,900.- 14,900.- 
06 - 10 พฤศจกิายน 14,900.- 14,900.- 
07 - 11 พฤศจกิายน 14,900.- 14,900.- 
08 - 12 พฤศจกิายน 14,900.- 14,900.- 
09 - 13 พฤศจกิายน 14,900.- 14,900.- 
10 -14 พฤศจกิายน 14,900.- 14,900.- 
11 - 15 พฤศจกิายน 14,900.- 14,900.- 
12 - 16 พฤศจกิายน 14,900.- 14,900.- 
13 -17 พฤศจกิายน 14,900.- 14,900.- 
14 - 18 พฤศจกิายน 14,900.- 14,900.- 
15 - 19 พฤศจกิายน 14,900.- 14,900.- 
16 - 20 พฤศจกิายน 14,900.- 14,900.- 
17 - 21 พฤศจกิายน 14,900.- 14,900.- 
18 - 22 พฤศจกิายน 14,900.- 14,900.- 
19 - 23 พฤศจกิายน 14,900.- 14,900.- 
20 - 24 พฤศจกิายน 14,900.- 14,900.- 
21- 25 พฤศจกิายน 14,900.- 14,900.- 
22 - 26 พฤศจกิายน 14,900.- 14,900.- 
23 - 27 พฤศจกิายน 14,900.- 14,900.- 
24 - 28 พฤศจกิายน 14,900.- 14,900.- 
25 - 29 พฤศจกิายน 14,900.- 14,900.- 
26 - 30 พฤศจกิายน 14,900.- 14,900.- 
27 - 01 ธนัวาคม 14,900.- 14,900.- 
28 - 02 ธนัวาคม 14,900.- 14,900.- 
29 - 03 ธนัวาคม 14,900.- 14,900.- 
30 - 04 ธนัวาคม 14,900.- 14,900.- 

 

 

 

หมายเหต:ุ อัตราคา่บรกิาร 
+ หากทา่นตอ้งการหอ้งสําหรับพักเดี�ยว สามารถจา่ยเพิ�มเตมิอกี 4,900.-ทา่นละ จากราคาผูใ้หญ ่
+ หากทา่นตอ้งการเดนิทางแบบไมใ่ชต้ั�ว (JOIN LAND) คดิราคาทา่นละ 6,900.-บาท/ทา่น 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราทวัรร์วม 

� คา่ตั�วเครื�องบนิไป-กลบั ตามเสน้ทางที�ระบใุนรายการชั "นทัศนาจร ไป-กลบัพรอ้มคณะ   
� คา่อาหารทกุมื"อ ตามที�ระบใุนรายการ        
� คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการ        
� คา่ที�พักตามระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น ตามโรงแรมที�ระบ ุหรอืเทยีบเทา่  
� คา่รถรับ-สง่ และนําเที�ยวตามรายการ        
� คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ที�ม ี         
� คา่นํ"าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละ15 หรอื 20 กก.      
� คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 
� คา่บตัรเขา้สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์เครื�องเลน่ไมจํ่ากดั 
� ปลั�กไฟ ADAPTER  

 

อตัราทวัรไ์มร่วม 
× คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง, คา่โทรศพัทส์ว่นตวั, คา่ซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้ง, รวมถงึคา่อาหาร 

และเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสั�งเพิ�มกรุณาตดิตอ่หัวหนา้ทัวรแ์ลว้จ่ายเพิ�มเอง
ตา่งหาก) 

× คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ	น  ทา่นละ 1,200 บาท หรอื 40,000 วอน ตอ่ทา่นตลอดท ัTงทรปิ  
× หากผูเ้ดนิทางไมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางประเทศไทย มคีา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิ 5,000 บาท 
× คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3%      
× คา่นํ"าหนักกระเป๋าสมัภาระ ที�หนักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิ15-20 กก.)   
× คา่วซีา่สําหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1.พาสปอรต์ 2.ใบประจําตัวคนตา่งดา้ว 3.ใบสําคัญ

ถิ�นที�อยู ่4.สําเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี 5.สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6.รปูถา่ยส ี2 นิ"ว 2 รปู แลว้ทางบรษัิทฯจะเป็น

***ลกูคา้มคีวามจําเป็นตอ้งเขา้รา้นตามโปรแกรมทัวร ์
อนัไดแ้ก ่ศนูยโ์สม, ศนูยส์มนุไพร, ศนูยเ์วชสําอาง, ศนูยนํ์"ามันสนแดง, ศนูยพ์ลอยอเมทสิ  

หากทา่นไมต่อ้งการเขา้รา้นดงักลา่ว  
บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเก็บคา่บรกิารเพิ�มทา่นละ 300 USD*** 

 

กรณุาชําระมัดจําหลงัจากวนัจองภายใน 3 วัน 
และชําระสว่นที�เหลอืทั "งหมดกอ่นการเดนิทางภายใน 14 วนั 

**** มัดจําขั "นตํ�า 5,000.- บาท/ทา่น/ทรปิ **** 

*กรณุาอา่นรายละเอยีดโปรแกรมและเงื	อนไขตา่งๆใหล้ะเอยีดกอ่นยนืยนัการจอง* 

เจา้หนา้ที�จะสง่ใบนัดหมายการเดนิทางใหภ้ายใน 5-7 วันกอ่นเดนิทางเทา่นั"น!!! 
หากมกีารเปลี�ยนแปลงจะรบีแจง้ใหท้ราบ หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามเจา้หนา้ที�ทนัท ี

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ผูดํ้าเนนิการยื�นวซีา่ใหท้า่นโดยจา่ยคา่บรกิารตา่งหาก (สําหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้วเจา้ของหนังสอืเดนิทาง
ตอ้งทําเรื�องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยื�นวซีา่)  

× คา่ลฟิทท์ี� N SEOUL TOWER 
 
หมายเหต ุ

� จํานวนผูเ้ดนิทาง ขั "นตํ�า ผูใ้หญ ่ 20 ทา่น ขึ"นไป 
� เที�ยวบนิ ราคา รายการท่องเที�ยว และอาหาร สามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมติอ้งแจง้ให ้

ทราบลว่งหนา้ (คํานงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคญั) 
� ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิและตารางการบนิทั "งไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
� กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืง, เจา้หนา้ที�กรมแรงงานทั "งที�ไทยและในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหท้า่นเดนิทางออก

หรอืเขา้ประเทศ เนื�องจากมสีิ�งผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง การกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย 
การหลบหนีเขา้ออกเมอืง หรอืในกรณีอื�นๆ การพจิารณาเป็นเอกสทิธิ�และวจิารณญาณของเจา้หนา้ที�ตรวจคน
เขา้เมอืงและเจา้หนา้ที�กรมแรงงานเทา่นั"น ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิท ไมส่ามารถทําการเลื�อน
วันหรอืคนืเงนิได ้(เนื�องจากตั�วเครื�องบนิเป็นตั�วราคาพเิศษ ไป-กลบั แบบหมูค่ณะ) ทั "งนี"บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�
ไมค่นืคา่ทัวรห์รอืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆ ทั "งส ิ"น  

� หนังสอืเดนิทาง (Passport) ของท่าน นับจากวันที�เดนิทางไปและกลับ ตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านมากกว่า 6 
เดอืนขึ"นไป และตอ้งเหลอืหนา้กระดาษพอใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงสามารถประทับตราได ้และตอ้งอยูใ่น
สภาพที�สมบรูณ ์ไมช่าํรดุ หรอืฉกีขาด  

� ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั "งส ิ"นหากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุด
งาน, การกอ่จลาจล  

� หลังจากไดรั้บเอกสารเรยีกเก็บเงนิ (Invoice) กรณุาชําระเงดิมัดจําภายใน 3 วัน และสง่หลักฐานการชําระเงนิ
พรอ้มหนา้พาสปอรต์ของผูเ้ดนิทาง และชําระเงนิทั "งหมดกอ่นการเดนิทางภายใน 14 วัน  

� ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั "งส ิ"นหากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไมค่รบ อาท ิไมเ่ที�ยวบางรายการ, 
ไม่ทานอาหารบางมื"อ  เพราะคา่ใชจ้่ายทุกอยา่ง ทางบรษัิทฯ ไดชํ้าระคา่ใชจ้่ายใหก้ับต่างประเทศแบบเหมา
ขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 

� ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั "งส ิ"น หากเกดิสิ�งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุัตเิหตุที�
เกดิจากความประมาทของตวันักทอ่งเที�ยวเอง 

� เมื�อท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าทั "งหมดหรือบางส่วนกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับใน
เงื�อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ที�ไดร้ะบไุวแ้ลว้ทั "งหมด 

� ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี"ไดต้ามความเหมาะสม ทั "งนี"
ข ึ"นอยู่กับเวลาการจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวสิัยอื�นๆที�อาจเกดิขึ"นได ้ทั "งนี"เพื�อความปลอดภัยและ
ประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคญั 

� มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิ�ในการใหคํ้าสัญญาใดๆ ทั "งสิ"นแทน บรษัิทฯ นอกจากมี
เอกสาร  ลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นั"น  

� ในกรณีที�ลกูคา้ตั "งครรภ ์ตอ้งมใีบรับรองจากแพทยว์า่สามารถเดนิทางทอ่งเที�ยวได ้และมอีายไุมเ่กนิ 7 วัน นับ
จากวันที�เดนิทาง และตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ 

� กรณีกรุ๊ปสว่นตวั กรุ๊ปเหมา กรุป๊นักเรยีน กรุ๊ปดงูาน ไมส่ามารถใชร้าคาดงักลา่วในโปรแกรมได ้



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

� กรณีที�ทา่นซื"อเฉพาะแพ็คเกจทัวรไ์มร่วมตั�วเครื�องบนิ จะไมร่วมคา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่น
ละ 1,000,000 บาท (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การยกเลกิ 
- ตอ้งยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนัเทา่นั"น คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารที�ชําระแลว้ 
- หากยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 45 วนั ขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืคา่ทัวรท์กุกรณี 
- ในกรณีกรุ๊ปสว่นตัว กรุ๊ปเหมา กรุป๊นักเรยีน กรุ๊ปดงูาน เมื�อชําระแลว้ไมส่ามารถคนืเงนิใดๆทั "งสิ"น 

ชว่งเทศกาลไมส่ามารถยกเลกิหรอืเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทางได ้
กรุป๊ที�เดนิทางตอ้งการันตมีัดจํากบัสายการบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศ หรอืตา่งประเทศ  
รวมถงึเที�ยวบนิพเิศษเชน่ CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจํา หรอื คา่ทัวรท์ั "งหมด 


