
 

 

 

 

 

 

 

 

CODE:KXJ22 Korea♥Cherry Blossom เกาหล-ีซูวอน-โซล 6วนั3คนื 
 

 

 

 

 

 

KXJ22:Korea Cherry Blossom  
เกาะนาม-ิเอเวอรแ์ลนด-์ซูวอน-โซล(6วนั3คนื) 

เทีย่วครบทกุไฮไลท ์ในโปรโมช ัน่สดุคุม้!! 
เกาะนาม ิ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ สะพานกระจกใส Soyanggang Sky Walk 
พระราชวงัเคยีงบ็อค พพิธิภณัฑส์าหรา่ย ใสชุ่ดฮนับก อนัยางอารต์พารค์  

โซลทาวเวอร ์ ป้อมปราการฮวาซอง King's Cross คาเฟ่ธมี "แฮรร์ ี ่พอตเตอร"์  
ชอ้ปป้ิงเมยีงดง ฮงแด ชอ้ปป้ิงดวิตีฟ้ร ีรา้นละลายเงนิวอน  

อิม่อรอ่ยกบัเมนูพเิศษชือ่ดงัของเกาหล ี

  พกัซูวอน 1คนื โซล 2คนื 
โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X เครือ่งล าใหญ ่AIRBUS A330-300(เวลาสวยถงึเชา้กลบัค า่)        
              ก าหนดวนัเดนิทาง ม.ีค.-เม.ย. 63 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ

2ปี ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 
ทีน่ ัง่ 

12-17 ม.ีค. 63 15,888  

 

 

 

 

 

ไมม่รีาคาเด็ก 

Inf 5,000฿ 

 

 

4,500 25 

17-22 ม.ีค. 63 16,888 4,500 25 

18-23 ม.ีค. 63 16,888 4,500 25 

19-24 ม.ีค. 63 16,888 4,500 25 

25-30 ม.ีค. 63 16,888 4,500 25 

26-31 ม.ีค. 63 16,888 4,500 25 

27ม.ีค.-1เม.ย. 63 16,888 4,500 25 

1-6 เม.ย. 63 17,888 4,500 25 

2-7 เม.ย. 63  18,888 4,500 25 

3-8 เม.ย. 63 17,888 4,500 25 



 

 

 

 

 

 

 

 

8-13 เม.ย. 63 17,888  4,500 25 

9-14 เม.ย. 63 22,888 4,500 25 

10-15 เม.ย. 63 22,888 4,500 25 

11-16 เม.ย. 63 21,888 4,500 25 

12-17 เม.ย. 63 21,888 4,500 25 

13-18 เม.ย. 63 20,888 4,500 25 

14-19 เม.ย. 63 19,888 4,500 25 

15-20 เม.ย. 63 19,888 4,500 25 

16-21 เม.ย. 63 19,888 4,500 25 
 

 
 

 

DMK–ICN  XJ700  02.40-10.00  

ICN-DMK   XJ703  01.05-04.40 

วนัแรก         กรุงเทพฯ(ทา่อากาศยานดอนเมอืง) - เกาหลใีต ้(สนามบนิอนิชอน) 
23.00น. พรอ้มกนัที่ ทา่อากาศยานดอนเมอืง  อาคาร 1 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ขาออกช ัน้ 3 

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI AIR ASIA X (XJ) มีเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯคอยอ านวยความสะดวก
ดา้นเอกสารและสมัภาระ สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ั่ง จัดที่

น่ังแบบ 3-3-3  (น ้าหนักกระเป๋า 20 กก/ท่านถอืขึน้เครือ่ง 7กก/ท่าน และขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่ง
บนเครือ่ง ทีน่ั่งเป็นไปตามสายการบนิก าหนด) 
(ไม่มบีรกิารอาหารเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ท่านสามารถสัง่ซือ้ไดต้ามอธัยาศยักบัพนักงานตอ้นรับบนเครือ่ง)                                                                                                                                                                        

วนัทีส่อง       อนิชอน - อนัยางอารต์พารค์ - เกาะนาม ิ- Soyanggang Sky Walk    เทีย่ง,เย็น                                                                        
02.40น. น าท่านเดนิทางสูป่ระเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ THAI AIR  ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ700   

10.00น.  เดนิทางถงึ สนามบนิอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้หมายเหตุ:เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 2ชัว่โมง 
(กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่ เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย) หลงัจากผ่านการตรวจคน
เขา้เมอืงและศลุกากรเกาหล ีน าท่านขึน้รถโคช้ปรับอากาศ  

น าท่านเดนิทางสู ่อนัยางอารต์พารค์(Anyang Art Park) จุดเช็คอนิสวน
สดุฮปิ ใกลโ้ซลอุทยานแห่งนี้เพียบพรอ้มไปดว้ยสิง่อ านวยความสะดวกเพื่อ
การพั กผ่ อนที่ หลากหลายเช่ นน ้ าตก เที ยม  เวที เปิ ดโล่ ง  ห อ้งโถ ง
นทิรรศการ  เสน้ทางเดนิเทา้ และสิง่อ านวยความสะดวกแสงสวา่ง ดว้ยน ้าทีใ่ส
สะอาดไหลผ่านหุบเขาใกลเ้คียงและสภาพแวดลอ้มที่เขยีวชอุ่มของป่าสวน
แหง่นี้เป็นสถานทีพั่กผ่อนทีส่ะดวกตอ่การเดนิทางใกลก้บัสถานีรถไฟฟ้าใตด้นิ
กรุงโซลจากนัน้เดนิทางสูเ่กาะนาม ิ

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(มือ้ที1่)เมน:ูDUKKALBI ไกผ่ดัเผ็ดบารบ์คีวิเป็นเน้ือไก่
ทีห่ั่นออกเป็นชิน้พอค าคลกุเคลา้ดว้ยซอีิ๊วเครือ่งปรุงและหมักทิง้ไวจ้นไดท้ี ่จงึน าเน้ือไกแ่ละผักมา
ผัดบนกระทะยักษ์ พรอ้ม กมิจ ิซปุสาหร่าย และขา้วสวย 
น าท่านเดนิทางสู่ เกาะนาม ิ(ใชเ้วลาน่ังเรือประมาณ 10-15 นาที) ใหท้่านไดด้ื่มด ่ากับ

ธรรมชาต ิแมกไม ้ทวิสนบนเกาะนาม ิซึง่ถอืเป็นชว่งเวลาที่ดทีี่สดุท่ามกลางบรรยากาศโร
แมนติก ใหท้่านไดย้อ้นรอยละครรักแนว DRAMA ซีรีย์เกาหลีที่โด่งดังไปทั่วเอเชีย  
WINTER LOVE SONG  หรือ เพลงรักในสายลมหนาว พรอ้มเก็บภาพความประทับใจ 

ถ่ายรูป กับดาราแสดงน า BAE YONG JOON และ CHOI JI WOO รูปปั้นทีส่รา้งขึน้เพือ่ไว ้
เก็บเป็นภาพความประทับใจ กับฉากและเน้ือเรื่องที่เรียกเสยีงสะอื้นและน ้าตาของผูช้ม
นอกจออย่างท่วมทน้นอกจากน้ียังมีกจิกรรมอื่นๆใหท้่านไดป่ั้นจักรยานชมววิเหมือนใน

ละครหรอืชมฟารม์เลีย้งนกกระจอกเทศ ไดเ้วลาสมควร น่ังเรอืกลบัมายังฝ่ัง   
             จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่Soyanggang Sky Walk (สะพานกระจกใส)

ที่อยู่ในเมืองชุนชอน จังหวัดคังวอน มาพิสูจน์ความหวาดเสียวกัน โดย
สะพานโซยังกังเป็นสะพานกระจกใสที่มีความยาว 156 เมตร เหนือ

ทะเลสาบเอียมโฮ เวลาที่เดนิอยู่บนสะพานแห่งน้ีจะสามารถมองเห็นววิ
ดา้นล่างใตส้ะพานที่เป็นทะเลสาบไดอ้ย่างชัดเจน ท าเอาคนที่กลวัความสูง
ถงึกบัเขา่ออ่นเลยทเีดยีว จุดวัดใจอกีหนึง่บทพสิจูนค์อืการเดนิขา้มสะพานที่

ยาว 156 เมตร  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงซูวอน  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่) เมนู:พุลโกก(ิBulgogi) อาหารขึน้ชือ่ของเกาหล ีเป็นสุ

กีก้ ึง่น ้ากึง่แหง้ ส่วนผสมของเมนูน้ีคอืหมูหมักชิน้บาง ๆ ปลาหมกึสด ผักต่าง ๆ เช่น กะหล ่าปล ีฟักทอง

ออ่น ถั่วงอก แครอท เห็ดและวุน้เสน้มาตม้รวมกนั 
น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก ทีพ่กั:Korea Tourist Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนั กอ่นเดนิทาง ) 

วนัทีส่าม       ป้อมปราการฮวาซอง - สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด(์รวมบตัร) - ตลาดทงแดมุน 
                                                                                                                      เชา้,เทีย่ง,เย็น                                                                         
เชา้          รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่3) 

  น าท่านเดนิทางสู่ ป้อมปราการฮวาซอง(Hwaseong Fortress)เป็น
สิ่งก่อสรา้งขนาดใหญ่ตั ้งแต่ยุคโจซอน เป็นป้อมปราการประจ าเขต 
Suwon-si ของจังหวัดเคยีงกโีด(Gyeonggi-do) เพื่อเป็นรากฐานส าหรับ

การสรา้งเมืองใหม่ในบรเิวณน้ี ก าแพงของป้อมปราการมีความยาวถงึ 5.5 
กโิลเมตร มีประตู 4 ประตูในแต่ละทิศ และมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่
ยิ่งใหญ่และงดงาม รวมทั ้งศาลาที่ชื่อว่า Hwahongmun ดว้ย  ปัจจุบัน

ป้อมน้ีไดร้ับการสถาปนาโดย UNESCO ใหเ้ป็น มรดกโลก 
จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด  ์ถูกขนานนามว่า 
“ดสินยีแ์ลนดเ์กาหล”ี สวนเปิดในหุบเขาที่มีชือ่เสยีงมากที่สุดของ

ประเทศ ภายใน Festival World จะประกอบไปดว้ย Global Fair, 
American Adventure, Magic Land European Adventure แ ล ะ 
Equatorial Adventure การท่องเที่ยวภายในสวนสนุกแห่งน้ี แนะน า

วา่ ควรขึน้รถบัสท่องไปกับโลกของสตัวป่์าซาฟาร ีชมไลเกอรแ์ฝดคู่
แรกของโลก ที่ น่ี ท่านจะพบว่าเจา้ป่าสิงโตและเสือสามารถอยู่
ดว้ยกันไดอ้ย่างเป็นสุข และชมความน่ารักของหมีที่  สามารถสือ่สาร
กบัคนขับไดอ้ย่างดไีม่ว่าจะตวัใหญ่มากถงึใหญ่นอ้ย จากนัน้ทดลอง
สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด เช่น รถไฟเหาะ T-Express หนอน
สะบัดชารป์ โรงหนังสามมติ ิบา้นผสีงิ หมุนตลีงักาสองตลบ เป็นตน้ หรอืท่านสามารถเดนิไปชมเทสกาลด

อกไมท้ีจ่ัดไดอ้ย่างสวยงามเป็นสวนขนาดใหญ่ชมดอกไมห้ลากสสีนัสวยงาม  
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที4่) เมนูคาลบี:้หมูย่างเกาหลเีป็นอาหารพืน้เมอืงเกาหลเีลือ่ง

ชือ่และเป็นที่รูจ้ักกันดทีั่วโลก มีรสชาตอิอกหวานกลมกล่อม โดยน าหมูส่วนที่ตดิกับกระดูก น าไป

ย่างบนเตาถ่านแบบดัง้เดมิ เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ และเครือ่งเคยีงตา่งๆ     
จากนัน้น าท่านเดนิทางสูก่รุงโซล 
น าท่านไป ศูนยร์วมเคร ือ่งส าอางแบรนดด์งัเกาหล ีเชน่ROJUKISS,LOTREE,LANEIGN,SULWASOO 

ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ในราคาพเิศษหลงัจากนัน้พาทุกท่านตะลยุสูแ่หลง่ชอ้ปป้ิงทีไ่ดช้ือ่วา่ใหญ่ทีส่ดุใน
เอเชยี ตลาดทงแดมุน อสิระใหท้่านชอ๊ปป้ิงหา้งสรรพสนิคา้กวา่ 10แห่ง ทีบ่างหา้งเปิดตลอด 24 ชัว่โมง 
เชน่ MIGLIORE, DOOTA TOWER, HELLO AM, DESIGNER CLUB  ท่านสามารถเลอืกซือ้สนิคา้
หลากหลายประเภทไดท้ีน่ี่ อาทเิชน่ เสือ้ผา้บุรุษ-สตร ีรองเทา้บุรุษ-สตร ี

รองเทา้ผา้ใบ เข็มขดั ของทีร่ะลกึ ชดุเครือ่งครัว ถุงเทา้ ผา้พันคอ ในราคา
เกาหล ีอย่างแทจ้รงิ 

ค า่ บรกิารอาหารค ่า(มือ้ที5่) เมนูไก่ตุ๋นโสม:เป็นอาหารบ ารุงสุขภาพตน้
ต ารับชาววัง เสริฟ์ในหมอ้ดนิ ท่ามกลางน ้าซปุทีก่ าลังเดอืดพล่าน คดัเลอืกไก่
ขนาดก าลังเหมาะ ผ่านการเลีย้งจนอายุได ้45 วัน แลว้น าเครื่องยาจีน อาท ิ 
เกาลัด,เก๋ากี้,พุทราจีน และรากโสม พรอ้มดว้ยขา้วเหนียว ใส่ลงไปในตัวไก ่
แลว้ผ่านการตุน๋จนไดท้ี ่เน้ือไกล่อ่นจนสามารถรับประทานไดอ้ย่างสะดวก เพิม่
รสชาตดิว้ยเสน้กว๋ยเตีย๋วแบบเกาหล ีเกลอื และพรกิไทป่น  

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสูท่ีพ่ัก ทีพ่กั:VIP HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:
 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7วนั กอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัทีส่ ี ่           พพิธิภณัฑส์าหรา่ย – ใสชุดฮนับก - พระราชวงัเคยีงบ็อค - โซลทาวเวอร ์                 
ชอ้ปป้ิงเมยีงดง                                                                       เชา้,เทีย่ง,เย็น                                                                     

เชา้          รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่6)  
ระหวา่งเดนิทางผ่านชม จากนัน้ น าท่านสู ่ศูนยโ์สมรฐับาล ซึง่รับรองคณุภาพจากรัฐบาล เป็นโสมทีอ่ายุ 
6 ปี ซึง่ถอืวา่มคีณุภาพดทีีส่ดุ ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมคณุภาพและราคาถูกกวา่ไทย 2 เท่า โสมเกาหลถีอื

เป็นยาบ ารุงร่างกาย หรอืสามารถซือ้เป็นของฝากจากประเทศเกาหล ีจากนัน้น าท่านเดนิทางสูร่า้น
สมุนไพร RED PINE เป็นผลติภัณฑ ์ทีส่กดัจากน ้ามันสน ทีม่ี
สรรคณุชว่ยบ ารงุร่างกาย ลดไขมัน ชว่ยควบคมุอาหารและรักษา

สมดลุในร่างกาย  จากนัน้น าท่านชม พพิธิภณัฑส์าหรา่ย จัด
แสดงเรือ่งราวตา่งๆของการท าสาหร่ายและประวตัคิวามเป็นมาตน้
ก าเนดิของการผลติสาหร่ายและขัน้ตอนการผลติสาหร่ายทีใ่หม่

ทุกวนัใหท้่านจะไดเ้ลอืกชมิผลติภัณฑท์ีท่ าจากสาหร่าย



 

 

 

 

 

 

 

 

หลากหลายรสชาตใิหล้ิม้ลองและเลอืกซือ้เพือ่ใหท้่านไดใ้สช่ดุประจ าชาตเิกาหล ี“ฮนับก”และถ่าย

รูปภาพความประทบัใจน ามาเป็นของฝาก เชน่ สาหร่ายอบแหง้,สาหร่ายย่างเป็นมาตน้ก าเนดิของการผลติ

สาหร่ายและขัน้ตอนการผลติสาหร่ายทีใ่หมทุ่กวนัใหท้่านจะไดเ้ลอืกชมิผลติภัณฑท์ีท่ าจากสาหร่าย
หลากหลายรสชาตใิหล้ิม้ลองและเลอืกซือ้เพือ่ใหท้่านไดใ้สช่ดุ 

 เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั(มือ้ที7่) เมนูบบิมิบบั:ขา้วย าเกาหล ีกบั ซุป สกุีส้ไตลเ์กาหล ีบนหมอ้

ไฟรอ้นๆ ประกอบดว้ย ผักสดชนดิตา่งๆ และเน้ือหมูสไลดน์ ้าซปุรอ้นๆ และเสน้อดูง้ซึง่ขาดไม่ไดใ้น
การทาน ชาบู ชาบู พรอ้มขา้วสวย   

บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางผ่านชม ท าเนยีบประธานาธบิดหีรอืบลูเฮาส ์และชม พระราชวงัเคยีงบ็อค 

พระราชวงัเกา่แกท่ีส่ดุของราชวงศโ์ชซอน สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1394 โดยใชเ้ป็น  ศนูยก์ลางการปกครองใน
สมัยโบราณโดยเป็นทัง้ที่ประทับและฐานอ านาจของพระ  เจา้แทจอนและ
ตอ่เน่ืองมาถงึกษัตรยิใ์นราชวงศโ์ชซอนพระที่น่ังคนึชองจอนถูกสรา้งขึน้มา

เพื่อเป็นที่ว่าราชการต่อมาคณะปกครองเกาหลีของญี่ปุ่ นไดส้รา้งอาคาร
รัฐสภาขนาดยักษ์ขึน้คั่นเพื่อตอ้งการแสดงนัยเด่นชัดว่าตอ้งการตัดความ
ผูกพันระหว่างพระราชวงศก์บัราษฎรอาคารหลังน้ีไดถู้กรือ้ถอนไปในโอกาส

ครบรอบ50ปีการปลดแอกจากญี่ปุ่ นในเขตพระราชวงัยังมีพระต าหนักเคยีวฮ
เวรู เป็นอาคารสองชัน้ ตัวพระต าหนักถูกสรา้งใหย้ื่นออกไปกลางสระน ้าที่
เต็มไปดว้ยฝูงหงส์สรา้งขึ้น เพื่อใช เ้ป็นสถานที่ส าหรับจัดงานเลี้ยง
พระราชทาน 

 เดนิทางไปยอ้นรอยละครซีรีย์เกาหลีดัง MY NAME IS KIM SAM SOON 
และ  BOY OVER FLOWER ที่ “นัมซาน” ภูเขาแห่งเดียวที่ตัง้อยู่ใจกลาง
กรุงโซลบนยอดเขามีหอ SEOUL TOWER 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูง

ที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เห นือระดับน ้ าทะเล น าท่ านสู ่
NAMSAN VIEW  POINT ใหท้่านไดถ้่ายรูปและสัมผัสความน่ารักของ
วัยรุ่นเกาหลี นิยมมาคลอ้งกุญแจไวด้ว้ยกันระเบียงทุกดา้นของ  SEOUL 

TOWER จงึเต็มไปดว้ย กุญแจหลากหลายส ี(ไม่รวมค่าลฟิท)์ ถงึเวลาพา
ทุกท่านตะลยุสูแ่หลง่ชอ้ปป้ิงทีไ่ดช้ือ่วา่ใหญ่ทีส่ดุในเอเชยี  
น าท่านเดนิทางสู่ คลองชองเกชอน (Cheonggyecheon) เป็นคลองที่มมีาตัง้แต่สมัยโบราณตัง้แต่

ยุคของราชวงศโ์ชชอน มอีายุมากกวา่ 600 ปี ความยาว ประมาณ 11 กโิลเมตร ไหลผ่านกลางกรุงโซล 
จากนั้นน าท่านชมแหล่งชอ้ปป้ิงปลอดภาษี DUTY FREE ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนม มากมาย อาท ิ
นาฬกิา,แวน่ตา,เครือ่งส าอางค,์กระเป๋า,กลอ้งถ่ายรูป หรอืจะเป็นโทรศัพทม์อืถอื ใหท้่านอสิระไดเ้ลอืกซือ้

อย่างเต็มที่  ถึงเวลาน าท่านเดินทางชอ้ปป้ิงที่  เมียงดง  หรือ 
สยามสแควรเ์กาหลที่านสามารถเลือกสนิคา้เทรนดแ์ฟชั่นล่าสุด
ของเกาหลไีดท้ีน่ี่โดยเฉพาะสนิคา้วัยรุ่นเช่นเสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า 

เครื่องประดับ ทัง้แบรนดเ์นม เช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER 
และสนิคา้จากแบรนดเ์กาหลโีดยเฉพาะ เครื่องส าอางเช่นETUDE 
HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, 

LANEIGE อีกทัง้ยังมีรา้นกาแฟ รา้นอาหารต่างๆ ท่านสามารถลิม้
ลองไอศกรีม  2,000 วอน ที่ สูงเกือบฟุตไดท้ี่ น้ี   และKRISPY 
KREMEโดนัท ทีส่ดุแสนอร่อย 

 ค า่  บรกิารอาหารเย็น(มือ้ที8่) เมนูบบิมิบบั:ขา้วย าเกาหล ีกบั ซุป สกุีส้ไตลเ์กาหล ีบนหมอ้ไฟ
รอ้นๆ ประกอบดว้ย ผักสดชนดิตา่งๆ และเน้ือหมูสไลดน์ ้าซปุรอ้นๆ และเสน้อดูง้ซึง่ขาดไมไ่ดใ้นการ
ทาน ชาบู ชาบู พรอ้มขา้วสวย   

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสูท่ีพ่ัก ทีพ่กั:VIP HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 
                        (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนั กอ่นวนัเดนิทาง)วนัที ่

วนัทีห่า้         ถนนยออโิดะ - ชอ้ปป้ิงยา่นฮงแด - 934 King's cross cafe - รา้นละลายเงนิวอน                                                                             
                                                                                                       เชา้,เทีย่ง, 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร ของโรงแรม (มือ้ที ่9)  
จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่ศูนยส์มุนไพรฮ็อกเกตนามู ตน้ไมช้นิดน้ีเจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาที่

ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพันธุข์องสมุนไพรฮ๊อกเกตนามูน้ี 
เป็นทีน่ยิมของคนเกาหลรีุ่นใหม่ เพราะมผีลชว่ยดูแลตบัใหแ้ข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็งไม่ถูกท าลาย
จาการดืม่แอลกอฮอล ์กาแฟ บุหรี ่สารตกคา้งจากอาหาร และยา  
จากนัน้พาท่านชม ชมโรงงานพลอยสมี่วง (AMETHYEST FACTORY) เป็นของน าโชคของ

ชาวเกาหลซี ึง่มี แหล่งก าเนิดใน ประเทศเกาหล ีคนเกาหลมีี ความเชือ่ว่า เป็นพลอยน าโชค  น า
ความโชคดมีาใหแ้กผู่ท้ีม่ไีวค้รอบครอง    



 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ถนนยออโิดะ (Yeouido’s Streets) (เฉพาะช่วงซากุระบานกรณีไม่มี

ซากรุะแลว้จะไม่ไดพ้าไปสถานทีน้ี่) ถนนซากรุะแห่งกรุงโซลมตีน้ซากรุะกว่า 
1,400 ตน้ในบรเิวณน้ีซึง่ในเดือนเม.ย.ในแต่ละปีจะมีการจัดเทศกาลดอก
ซากรุะณถนนสายน้ีท่านจะไดส้มัผัสสสีนัแห่งดอกซากุระพรอ้มถ่ายรูปเป็นที่

ระลกึในบรรยากาศสุดโรแมนตคิในยามเย็นถนนสายน้ีก็จะยิง่คกึคกัมีกจิกรรม
รืน่เรงิหลากหลายและมีดวงไฟประดับประดาตัดกับสีขาวอมชมพูของดอก
ซากุระที่สวยงาม   น าท่าน ช้อปป้ิงย่านฮงแด เป็นย่านชอ้ปป้ิงบริเวณ

ดา้นหนา้ของมหาวทิยาลัยฮงอกิ น าท่านไปถ่ายรูปที่  934 King's cross 
คาเฟ่ธมี"แฮรร์ ี ่พอตเตอร"์ คาเฟ่เกาหล ีทีแ่ฟนๆ แฮรร์ี ่หา้มพลาด 
พาเหล่าสาวกแฮรี่ไดเ้ขา้ไปสัม ผัสโลกพ่อมดมุมถ่ายรูปสวยๆ 

พรอ้มพร็อบถ่ายรูปเก๋ๆมากมาย(ไม่รวมค่าเครื่องดืม่)และอสิระช๊อป
ป้ิงสนิคา้ในย่านน้ีสว่นใหญ่เป็นสนิคา้วยัรุ่นทีท่ันสมัยและราคาไม่แพง
เช่นเสื้อผา้ที่ออกแบบโดยดีไซด์เนอร์เกาหลีรองเทา้กระเป๋า

เครื่องป ระดับ  เครื่องส าอาง เช่น  เสื้ อผ ้า  กระเป๋ า รอง เท ้า 
ของกิ๊ฟชอ้ป เครือ่งเขยีน และทีเ่ยอะไม่แพก้ันก็คอืขนมตา่งๆและยัง
มรีา้นแบรนดเ์นมอยู่ทั่วไปเช่น EVISU,ZARA อกีทัง้ยังมีรา้นกาแฟที่

เป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี่ รา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้แฟชั่น คลับ ตลาด
ศลิปะ และรา้นอาหารที่น่าสนใจในหมู่วัยรุ่นอายุ 20-30 ปีที่นิยมมาเดนิเล่น ราคาของสนิคา้และ
รา้นอาหารตา่งๆก็ยังไม่แพงอกีดว้ย  

เทีย่ง      บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่10) เมนูจมิดกั(Jimdak):หรือไก่ตุ๋นซอีิ๊วเกาหล ีผสมกับวุน้
เสน้ทีเ่หนียวนุ่ม หัวหอมใหญ่ รสชาตคิลา้ยไก่พะโลข้องไทยแตจ่ะเผ็ดกวา่นิดหน่อย เป็นเมนูชือ่ดัง
จากเมอืงอนัดง 

ไดเ้วลาน าท่านสูส่นามบนิอนิชอน น าท่านสู ่สนามบนิอนิชอน ระหวา่งทางพาท่านแวะละลายเงนิวอนที ่
SUPER MARKET ซึง่ท่านสามารถเลอืกซือ้สนิคา้เกาหลไีดอ้กีรอบ โดยเฉพาะของกนิ เชน่ บะหมีซ่นิรา
เมยีน (มาม่าสไตลเ์กาหล)ี อดูง้ กมิจ ิ ขนมช็อคโกพ้าย น ้าจิม้ปรุงรสหมูย่างเกาหล ี ไกตุ่น๋โสมส าเร็จรปู 

ผลไมต้ามฤดกูาล ในราคาพเิศษกอ่นกลบัเมอืงไทย   
จนสมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานอนิชอน  

วนัทีห่ก         ทา่อากาศยานอนิชอน - ทา่อากาศยานดอนเมอืง                                                                                   
01.05 น.   เดนิทางกลบัโดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X (XJ) เทีย่วบนิที ่XJ703  

(ไม่มบีรกิารอาหารเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ท่านสามารถสัง่ซือ้ไดต้ามอธัยาศยักบัพนักงานตอ้นรับบนเครือ่ง)  
04.40 น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง  เดนิทางกลบัโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทับใจ 
 

หมายเหต:ุรายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

*กรณีลกูคา้ตอ้งการซือ้ตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ 

กรุณาตดิตอ่คอนเฟิรม์เวลากอ่นท าการจอง มฉิะนัน้ บรษัิทฯ มสิามารถรับผดิชอบใดใด ทัง้ส ิน้ 

กรณุาแจง้บรษิทั  

ราคาทัวรร์วม ราคาทัวรไ์มร่วม 

- คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยัดพรอ้ม
คา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ (ตั๋ว
กรุ๊ปไม่สามารถเลื่อนวันกลับได ้ตอ้งไป-กลับพรอ้ม

คณะเทา่นัน้)ทีน่ ัง่เป็นไปตามสายการบนิจดัสรร
ตามกรุป๊ทวัร ์ไมส่ามารถระบไุด ้

- คา่อาหารทุกมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ 

- คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักหอ้งละ 2-3 ท่าน 

ตามโรงแรมทีร่ะบุหรอืเทยีบเท่า 

- คา่ยานพาหนะน าเทีย่วตามรายการ 
- ค่าน า้หนกัสมัภาระ สายการบนิ THAI AIR 

ASIA X (XJ) 

ก าหนดน ้าหนักสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครื่องไป-
กลับ ท่านละ 20กก สัมภาระถือขึน้เครื่อง(Carry 
on) 7กก. 

- คา่หัวหนา้ทัวรน์ าท่านท่องเที่ยวตลอดรายการใน
ตา่งประเทศ 

- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง การชดเชย

อบุัตเิหตุสว่นบุคคลกรณีเสยีชวีติสูญเสยี   อวัยวะ 
สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิน้เชิง 1,000,000 
บาท การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครัง้
500,000บาท(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)ไม่รวม

ประกนัสุขภาพ ท่านสามารถส ัง่ซื้อประกนั
สุขภาพเพิม่ได ้

- ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิ ค่าท าหนังสือเดนิทาง, ค่า
โทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบารใ์นหอ้ง, รวมถึง
คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ  

- ค่าทิปคนขับรถและไกด์ทอ้งถิ่นท่านละ 50,000 
วอนหรอื 1,500 บาท ต่อท่านตลอดทัง้ทรปิ (ช าระ
ค่าทิปที่สนามบินวันเช็คอิน) ส าหรับหัวหนา้ทัวร์

แลว้แตค่วามประทับใจในการบรกิาร 
- คา่น ้าหนักกระเป๋าสัมภาระที่หนักเกนิจากสายการบนิ

ก าหนด (ปกต ิ20 กก.), ค่าประกันกระเป๋ากรณีเกดิ

การช ารุดเสยีหาย 
- คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว 

กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1)พาสปอรต์ 2)ใบประจ าตัว

คนต่างดา้ว 3)ใบส าคัญถิ่นที่อยู่ 4)ส าเนาทะเบียน
บา้น(ถา้มี) 5)สมุดบัญชเีงนิฝาก(ถา้มี) 6)รูปถ่ายส ี2 
นิว้ 2 รูป แลว้ทางบรษัิทฯจะเป็นผูด้ าเนนิการยื่นวซี่า

ใหท้่านโดยจ่ายคา่บรกิารตา่งหาก 
(ส าหรับหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทาง
ตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

 
ทีน่ ัง่ Hot Seat ราคา 2,200 บาท/เทีย่ว 
เป็นทีน่ั่งทีม่พีืน้ทีว่า่งทีม่ากกวา่ทีน่ั่งมาตรฐาน ดว้ยพืน้ทีว่างขาทีก่วา้งเป็นพเิศษ มพีืน้ทีพ่อทีจ่ะสามารถ
ยดืขาไดอ้ย่างเต็มที ่

 
 
 

 
 
 

 
 

 ท ีน่ ัง่พรเีม ีย่ม ท ีน่ ัง่ Hot Seat ทีน่ ัง่มาตรฐาน โซนปลอดเสยีง ประตูทางออก ทีน่ ัง่ทารก หอ้งน า้ 

**กรณีท่านมคีวามประสงคจ์ะซือ้น ้าหนักเพิม่ กรุณาแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วนัพรอ้มช าระคา่น ้าหนัก** 
- ซือ้น าหนักเพิม่  5 กก.  ช าระเพิม่ 500  บาท  

- ซือ้น ้าหนักเพิม่  10 กก.  ช าระเพิม่ 1,000 บาท 
- ซือ้น ้าหนักเพิม่ 20กก.  ช าระเพิม่ 2,000 บาท  

ประกาศส าคญั รับเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว คา่ทัวรท์ีจ่่ายใหก้บัผูจ้ัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และ
ผูจ้ัดไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะนัน้หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทาง
หรือใชบ้รกิารตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใด หรือไดร้ับการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ 
(ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต)้  ทางผูจ้ัด ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ตัว๋เครือ่งบนิใหแ้กท่่าน  

*ขอสงวนสทิธใ์นการปรับเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรบัขึน้ของภาษีน ้ามันหรอืภาษีใดๆ จากสายการบนิ * 
หมายเหตสุ าคญั : ราคาและคา่บรกิารเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่ช าระเงนิคา่จองทัวร ์ คา่ทัวร ์ 

มสิามารถเปลีย่นแปลง วนัเดนิทาง ชือ่ผูเ้ดนิทาง และ/หรอื ยกเลกิ เลือ่นวนัเดนิทาง ขอคนืเงนิมัดจ า คา่ทัวรไ์ดทุ้กกรณี 
และ กรณีทีท่่านเดนิทางมาจากตา่งจังหวดั โดยเครือ่งบนิภายใน กรุณาแจง้บรษัิทฯกอ่นที่ท าการจองตัว๋เครือ่งบนิ มฉิะนัน้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

บรษัิทฯไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ กรณีกรุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางโดยจ านวนสมาชกิไม่ถงึ 20 ท่าน บรษัิทฯแจง้

ท่านกอ่นการเดนิทาง 7 วนั โดยคนืเงนิคา่ทัวรใ์หก้บัท่านทัง้หมด หรอืเลือ่นการเดนิทางในชว่งการเดนิทางอืน่ และ
คา่บรกิารน้ีรับเฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยเท่านัน้ และกรณีทีท่า่นเมือ่เดนิทางถงึแลว้ไมท่อ่งเทีย่วพรอ้มคณะ
บรษิทัฯขอเรยีกช าระเงนิเพิม่ทา่นละ 300 USD   ประเทศเกาหลใีตจ้ะมชีา่งภาพมาถา่ยรปู และชว่ยดูแลอ านวย

ความสะดวกตลอดการเดนิทาง และวนัสุดทา้ยชา่งภาพจะน าภาพถา่ยมาจ าหนา่ยกบัลูกทวัร ์หากวา่ทา่นใด
สนใจสามารถซือ้ได ้แตถ่า้ทา่นใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซือ้ เพราะทางบรษิทัทวัรไ์มม่กีารบงัคบัลูกทวัรซ์ือ้แตอ่ยา่ง
ใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

 
ขอ้ความส าคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 
ในกรณีทีล่กูคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้แลว้ไม่สามารถผ่าน เขา้-ออก นอกประเทศได ้ท าใหล้กูคา้ตอ้งถูกสง่ตวักลับ

เขา้ประเทศไทย จึงมีค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้ในการเปลี่ยนตั๋วขากลับ และรวมถึงค่าบรกิารอื่นๆที่เกดิขึน้ดว้ย ฉะนัน้ ลูกคา้
จะตอ้งเป็นผูร้ับผดิชอบในค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้ที่ทางประเทศนัน้ๆเรียกเก็บ ทางผูจ้ัดและทางสายการบนิจะไม่รับผดิชอบ
ค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้ในทุกกรณี หรือตอ้งรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบนิถัดไปที่มีที่น่ังว่าง หรือตามวันเดนิทางของตั๋ว

เครือ่งบนิ ทัง้น้ี ขึน้อยู่ทางเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีตแ้ละสายการบนิเป็นผูพ้จิารณา ทางผูจ้ัดไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงได  ้  **ตม. ตรวจคนเขา้เมืองประเทศเกาหลีใตจ้ะมีการสุ่มตรวจ และอาจมีการเรียกไป
สัมภาษณ์ ในการที่ทางตรวจคนเขา้เมืองเรียกสัมภาษณ์นัน้ ขึน้อยู่กับทางตรวจคนเขา้เมืองเป็นผูพ้ิจารณา และอยู่ใน

ดลุพนิจิของทางเจา้หนา้ที ่ตม. ทางบรษัิททัวรไ์ม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
 

เง ือ่นไขในการจอง มดัจ าทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น  และ ช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 15 วนั
ลว่งหนา้ (การไม่ช าระเงนิคา่มัดจ า หรอืช าระไม่ครบ หรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจ้ัดมสีทิธิ

ยกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกวา่ 6 เดอืนก่อนหมดอายุนับจากวนัเดนิทางไป-กลับ*)  
กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและดา่นตรวจปฏเิสธการออก

และเขา้เมอืงท่าน*** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื** 
 
เอกสารใชใ้นการเดนิทาง  

- หนังสอืเดนิทางทีเ่หลอือายุการใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน **กรณีท าหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม่กรุณาเตรยีม
หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ไปดว้ย ณ วนัเดนิทาง  หนังสอืรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ (ต าแหน่ง, 
เงนิเดอืน) 

- ส าเนาบัตรพนักงาน และส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน พรอ้มเซ็นส าเนาถูกตอ้ง 
- กรณีทีท่่านเป็นเจา้ของกจิการกรุณาเตรยีมส าเนาหนังสอืจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ท่านพรอ้มเซ็นรับรองส าเนา 
-    กรณีเป็นนักเรยีนนักศกึษาเตรยีมหนังสอืรับรองจากทางสถาบันเป็นภาษาองักฤษ 

-    การเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิน้ีเพือ่ประโยชนใ์นการเดนิทางเขา้ประเทศเกาหลขีองท่านทีท่างบรษัิทจะได ้  
     แจง้ใหห้ัวหนา้ทัวรท์ราบเพือ่ใหค้ าแนะน าท่านในการเขา้เมอืงเกาหลใีต ้

 

การยกเลกิการจอง:เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด เมือ่ท่านตกลงจองทัวรโ์ดยจ่ายเงนิ
มัดจ า หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง เลือ่นการเดนิทาง ขอคนืเงนิไม่วา่กรณีใดทัง้สิน้  

 

หมายเหต ุ
กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งท่านลกูคา้และ
บรษัิทฯ และเมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25 ท่าน  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  



 

 

 

 

 

 

 

 

8. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธิของโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี่ / 

ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม 
และไม่สามารถรับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้วิแชร์ กรุณาแจง้บริษัทฯ อย่างนอ้ย 7วันก่อนการ

เดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเท่านัน้  

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเที่ยว อนัเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร

เดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE กรณีโรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่คา่ใชจ้่ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของเกาหล ีหรือ วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าให ้
เวลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขบัรถในการบรหิารเวลา 
ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้่องเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่วนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วนั เริม่ในวนัที2่ของการเดนิทางถงึวนัที5่ของการเดนิทางรวมจ านวน 4 ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วเกาหล ีตามกฎหมายของประเทศเกาหล ีมัคคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตาม
ความเหมาะสม ทั ้งน้ีขึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลา

ท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุัตเิหตจุากการเดนิทาง
ท่องเทีย่ว ตาม พ.ร.บ การท่องเทีย่ว เท่านัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดู

เงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิคา่ทัวร ์ 
(ท่านสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครอง
ใหล้ะเอยีด) 

17. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร
เดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 

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


