
 

 

 

 

 

 

 

 

KXJ23:KOREA TULIP FESTIVAL เกาะนาม-ิซูวอน-โซล-เอเวอรแ์ลนด(์6วนั3คนื) 
Everland Tulip Festival 2020 

เกาะนาม ิ สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์ สะพานกระจกใส Soyanggang Sky Walk 
พระราชวงัเคยีงบ็อค พพิธิภณัฑส์าหรา่ย ใสช่ดุฮนับก 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 มนีาคม-เมษายน 63 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ

2ปี ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว

เพ ิม่ 
ทีน่ ัง่ 

22-27 เมษายน 63 16,888 

 

ไมม่รีาคาเด็ก 

Inf 5,000฿ 

 

 

 

4,500 25 

23-28 เมษายน 63 16,888 4,500 25 

24-29 เมษายน 63 16,888 4,500 25 

29เมษายน-4พฤษภาคม63 19,888 4,500 25 

30เมษายน-5พฤษภาคม63 20,888 4,500 25 

1-6 พฤษภาคม63 20,888 4,500 25 

8-13 พฤษภาคม63 16,888 4,500 25 

15-20 พฤษภาคม63 15,888 4,500 25 
 

 

 
 

DMK–ICN  XJ700  02.35-10.00  

ICN-DMK   XJ703  01.05-04.40 

วนัแรก         กรงุเทพฯ(ทา่อากาศยานดอนเมอืง) - เกาหลใีต ้(สนามบนิอนิชอน) 
23.00น. พรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมอืง  อาคาร 1 อาคารผู ้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออกช ัน้ 3 

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI AIR ASIA X (XJ) มีเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกดา้น
เอกสารและสมัภาระ สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ั่ง จัดทีน่ั่งแบบ 3-



 

 

 

 

 

 

 

 

3-3  (น ้าหนักกระเป๋า 20 กก/ท่านถอืขึน้เครื่อง 7กก/ท่าน และขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่ง ทีน่ั่ง
เป็นไปตามสายการบนิก าหนด) 

(ไม่มบีรกิารอาหารเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ทา่นสามารถสัง่ซือ้ไดต้ามอธัยาศยักบัพนักงานตอ้นรบับนเครือ่ง)                                                                                                                                                                        

วนัทีส่อง       อนิชอน - อนัยางอารต์พารค์ - เกาะนาม ิ- Soyanggang Sky Walk    เทีย่ง,เย็น                                                                        
02.35น. น าทา่นเดนิทางสูป่ระเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ THAI AIR  ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ700   

10.00น.  เดนิทางถงึ สนามบนิอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้หมายเหตุ:เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2ชัว่โมง (กรุณา

ปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่ เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย) หลงัจากผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงและ
ศลุกากรเกาหล ีน าทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศ  
น าทา่นเดนิทางสู ่อนัยางอารต์พารค์(Anyang Art Park) จุดเชค็อนิสวน

สดุฮปิ ใกลโ้ซลอุทยานแห่งนี้เพียบพรอ้มไปดว้ยสิง่อ านวยความสะดวก
เพื่อการพักผ่อนที่หลากหลายเช่นน ้ าตกเทียม เวทีเปิดโล่ง หอ้งโถง

นทิรรศการ  เสน้ทางเดนิเทา้ และสิง่อ านวยความสะดวกแสงสว่าง ดว้ยน ้า
ทีใ่สสะอาดไหลผ่านหุบเขาใกลเ้คยีงและสภาพแวดลอ้มที่เขยีวชอุ่มของ
ป่าสวนแห่งนี้เป็นสถานที่พักผ่อนที่สะดวกต่อการเดนิทางใกลก้ับสถานี

รถไฟฟ้าใตด้นิกรุงโซลจากนัน้เดนิทางสูเ่กาะนาม ิ

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(มือ้ที1่)เมน:ูDUKKALBI ไกผ่ดัเผ็ดบารบ์คีวิเป็นเนื้อไกท่ีห่ั่น
ออกเป็นชิน้พอค าคลกุเคลา้ดว้ยซอีิ๊วเครือ่งปรุงและหมักทิง้ไวจ้นไดท้ี ่จงึน าเนื้อไกแ่ละผักมาผดับนกระทะ
ยักษ์ พรอ้ม กมิจ ิซปุสาหรา่ย และขา้วสวย 

น าท่านเดนิทางสู ่เกาะนาม ิ(ใชเ้วลาน่ังเรือประมาณ 10-15 นาท)ี ให ้
ท่านไดด้ื่มด ่ากับธรรมชาติ แมกไม ้ทิวสนบนเกาะนามิ ซ ึ่งถือเป็น
ชว่งเวลาที่ดีที่สุดท่ามกลางบรรยากาศโรแมนตกิ ใหท้่านไดย้อ้นรอย

ละครรักแนว DRAMA ซรียีเ์กาหลทีีโ่ดง่ดงัไปทัว่เอเชยี  WINTER LOVE 
SONG  หรือ เพลงรักในสายลมหนาว พรอ้มเก็บภาพความประทับใจ 

ถ่ายรูป กับดาราแสดงน า BAE YONG JOON และ CHOI JI WOO รูป
ปั้นทีส่รา้งข ึน้เพื่อไวเ้ก็บเป็นภาพความประทับใจ กบัฉากและเนื้อเรื่องที่
เรยีกเสยีงสะอื้นและน ้าตาของผูช้มนอกจออย่างท่วมทน้นอกจากนี้ยังมี

กจิกรรมอื่นๆใหท้่านไดป่ั้นจักรยานชมววิเหมือนในละครหรือชมฟาร์ม
เลีย้งนกกระจอกเทศ ไดเ้วลาสมควร น่ังเรอืกลบัมายังฝ่ัง   

             จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่Soyanggang Sky Walk (สะพานกระจก
ใส)ที่อยู่ในเมืองชนุชอน จังหวัดคังวอน มาพสิูจน์ความหวาดเสยีวกัน 
โดยสะพานโซยังกังเป็นสะพานกระจกใสทีม่คีวามยาว 156 เมตร เหนือ

ทะเลสาบเอยีมโฮ เวลาทีเ่ดนิอยู่บนสะพานแห่งนี้จะสามารถมองเห็นววิ
ดา้นลา่งใตส้ะพานทีเ่ป็นทะเลสาบไดอ้ย่างชดัเจน ท าเอาคนทีก่ลวัความ
สงูถงึกบัเข่าอ่อนเลยทเีดยีว จุดวัดใจอีกหนึง่บทพสิจูน์คอืการเดนิขา้มสะพานทีย่าว 156 เมตร  จากนัน้น าท่าน

เดนิทางสู ่เมอืงซูวอน  

ค า่  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่) เมนู:พลุโกก(ิBulgogi) อาหารขึน้ชือ่ของเกาหล ีเป็นสกุีก้ ึง่น ้า

ก ึง่แหง้ สว่นผสมของเมนูนี้คอืหมูหมักช ิน้บาง ๆ ปลาหมกึสด ผักต่าง ๆ เชน่ กะหล า่ปล ีฟักทองอ่อน ถัว่งอก แค
รอท เห็ดและวุน้เสน้มาตม้รวมกนั 
น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก ทีพ่กั:Korea Tourist Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนั กอ่นเดนิทาง ) 

วนัทีส่าม       ป้อมปราการฮวาซอง - สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด(์รวมบตัร) - ตลาดทงแดมนุ 

                                                                                                                      เชา้,เทีย่ง,เย็น                                                                         
เชา้          รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่3) 
  น าท่านเดนิทางสู ่ป้อมปราการฮวาซอง(Hwaseong Fortress)เป็นส ิง่กอ่สรา้งขนาดใหญ่ตัง้แต่ยุคโจซอน 

เป็นป้อมปราการประจ าเขต Suwon-si ของจังหวัดเคยีงกโีด(Gyeonggi-do) เพื่อเป็นรากฐานส าหรับการสรา้ง
เมืองใหม่ในบรเิวณนี้ ก าแพงของป้อมปราการมีความยาวถงึ 5.5 กโิลเมตร มีประตู 4 ประตูในแต่ละทศิ และมี

รูปแบบทางสถาปัตยกรรมทีย่ ิง่ใหญ่และงดงาม รวมทัง้ศาลาทีช่ือ่ว่า Hwahongmun ดว้ย  ปัจจุบันป้อมนี้ไดร้ับ
การสถาปนาโดย UNESCO ใหเ้ป็น มรดกโลก 
จากนั้นน าท่านเดนิทางสู ่สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด  ์ถูกขนานนามว่า 

“ดสินยีแ์ลนดเ์กาหล”ี สวนเปิดในหุบเขาทีม่ีชือ่เสยีงมากทีส่ดุของ
ประเทศ ภายใน Festival World จะประกอบไปดว้ย Global Fair, 

American Adventure, Magic Land European Adventure แ ล ะ 
Equatorial Adventure การท่องเทีย่วภายในสวนสนุกแห่งนี้ แนะน า
ว่า ควรขึน้รถบัสทอ่งไปกับโลกของสตัวป่์าซาฟาร ีชมไลเกอรแ์ฝดคู่



 

 

 

 

 

 

 

 

แรกของโลก ทีน่ี่ ทา่นจะพบว่าเจา้ป่าสงิโตและเสอืสามารถอยู่ดว้ยกนัไดอ้ยา่งเป็นสขุ และชมความน่ารักของหมี
ที ่ สามารถสือ่สารกบัคนขบัไดอ้ย่างดไีม่ว่าจะตัวใหญ่มากถงึใหญ่นอ้ย จากนัน้ทดลองสนุกกับเครือ่งเล่นนานา
ชนิด เช่น รถไฟเหาะ T-Express หนอนสะบัดชารป์ โรงหนังสามมติ ิบา้นผีสงิ หมุนตลีังกาสองตลบ เป็นตน้ 
หรือท่านสามารถเดนิไปชมเทสกาลดอกไมท้ี่จัดไดอ้ย่างสวยงามเป็นสวนขนาดใหญ่ชมดอกไมห้ลากสสีัน

สวยงาม  
เดนิทางชว่ง 14ม.ีค–4พ.ค ไดช้มเทศกาล Everland Tulip Festival  
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที4่) เมนคูาลบี:้หมูย่างเกาหลเีป็นอาหารพืน้เมอืงเกาหลเีลือ่งชือ่และ
เป็นทีรู่จ้ักกันดทีั่วโลก มรีสชาตอิอกหวานกลมกล่อม โดยน าหมูสว่นทีต่ดิกับกระดูก น าไปย่างบนเตาถ่าน
แบบดัง้เดมิ เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ และเครือ่งเคยีงตา่งๆ     

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูก่รุงโซล 
น าทา่นไป ศนูยร์วมเครือ่งส าอางแบรนดด์งัเกาหล ีเชน่ROJUKISS,LOTREE,LANEIGN,SULWASOO ให ้

ทา่นไดเ้ลอืกซือ้ในราคาพเิศษหลงัจากนัน้พาทกุทา่นตะลยุสูแ่หลง่ชอ้ปป้ิงทีไ่ดช้ือ่ว่าใหญ่ทีส่ดุในเอเชยี 
ตลาดทงแดมนุ อสิระใหท้า่นชอ๊ปป้ิงหา้งสรรพสนิคา้กว่า 10แห่ง ทีบ่างหา้งเปิดตลอด 24 ชัว่โมง เชน่ 
MIGLIORE, DOOTA TOWER, HELLO AM, DESIGNER CLUB  ทา่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้หลากหลาย

ประเภทไดท้ีน่ี่ อาทเิชน่ เสือ้ผา้บุรุษ-สตร ีรองเทา้บุรุษ-สตร ีรองเทา้ผา้ใบ เข็ม
ขดั ของทีร่ะลกึ ชดุเครือ่งครัว ถงุเทา้ ผา้พันคอ ในราคาเกาหลี อยา่งแทจ้รงิ 

ค า่ บรกิารอาหารค ่า(มือ้ที5่) เมนูไก่ตุ๋นโสม:เป็นอาหารบ ารุงสุขภาพตน้
ต ารับชาววัง เสริฟ์ในหมอ้ดนิ ทา่มกลางน ้าซปุทีก่ าลังเดอืดพลา่น คัดเลอืกไก่
ขนาดก าลังเหมาะ ผ่านการเลีย้งจนอายุได ้45 วัน แลว้น าเครื่องยาจีน พรอ้ม
ดว้ยขา้วเหนียวใส่ลงไปในตัวไก่ แลว้ผ่านการตุ๋นจนไดท้ี่ เนื้อไก่ล่อนจน
สามารถรับประทานไดอ้ย่างสะดวก เพิม่รสชาตดิว้ยเสน้ก๋วยเตี๋ยวแบบเกาหล ี
เกลอื และพรกิไทป่น  

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูท่ีพ่ัก ทีพ่กั:VIP HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:
 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7วนั ก่อน

วนัเดนิทาง) 

วนัทีส่ ี ่           พพิธิภณัฑส์าหรา่ย - ใสชุดฮนับก - พระราชวงัเคยีงบ็อค - ท าเนยีบประธานาธบิดหีรื
อบลูเฮาส ์- โซลทาวเวอร ์-ชอ้ปป้ิงเมยีงดง                                       เชา้,เทีย่ง,//                                                                     

เชา้          รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่6)  
ระหวา่งเดนิทางผ่านชม จากนัน้ น าทา่นสู ่ศนูยโ์สมรฐับาล ซ ึง่รับรองคณุภาพจากรฐับาล เป็นโสมทีอ่ายุ 6 ปี 

ซึง่ถอืว่ามคีณุภาพดทีีส่ดุ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้โสมคณุภาพและราคาถกูกว่าไทย 2 เทา่ โสมเกาหลถีอืเป็นยา
บ ารุงรา่งกาย หรอืสามารถซือ้เป็นของฝากจากประเทศเกาหล ีจากนัน้น าทา่นเดนิทางสูร่า้นสมุนไพร RED 
PINE เป็นผลติภณัฑ ์ทีส่กดัจากน ้ามนัสน ทีม่สีรรคณุชว่ยบ ารุงร่างกาย ลดไขมนั ชว่ยควบคมุอาหารและรักษา

สมดลุในร่างกาย  จากนัน้น าทา่นชม พพิธิภณัฑส์าหรา่ย จัดแสดงเรือ่งราวตา่งๆของการท าสาหร่ายและ
ประวตัคิวามเป็นมาตน้ก าเนดิของการผลติสาหรา่ยและขัน้ตอนการ

ผลติสาหร่ายทีใ่หม่ทกุวนัใหท้า่นจะไดเ้ลอืกชมิผลติภณัฑท์ีท่ า
จากสาหรา่ยหลากหลายรสชาตใิหล้ ิม้ลองและเลอืกซือ้เพือ่ให ้

ทา่นไดใ้สชุ่ดประจ าชาตเิกาหล ี“ฮนับก”และถา่ยรูปภาพความ

ประทบัใจน ามาเป็นของฝาก เชน่ สาหร่ายอบแหง้,สาหร่ายย่าง
เป็นมาตน้ก าเนดิของการผลติสาหร่ายและขัน้ตอนการผลติ

สาหร่ายทีใ่หม่ทกุวันใหท้า่นจะไดเ้ลอืกชมิผลติภณัฑท์ีท่ าจาก
สาหร่ายหลากหลายรสชาตใิหล้ ิม้ลองและเลอืกซือ้เพือ่ใหท้า่นได ้
ใสช่ดุ 

 เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั(มือ้ที7่)เมนูบบิมิบบั:ขา้วย าเกาหล ีกบั ซุป สกุีส้ไตลเ์กาหล ีบนหมอ้ไฟรอ้นๆ 
ประกอบดว้ย ผักสดชนดิตา่งๆ และเนื้อหมูสไลดน์ ้าซปุรอ้นๆ และเสน้อูดง้ซึง่ขาดไม่ไดใ้นการทาน ชาบู 

ชาบู พรอ้มขา้วสวย   
บา่ย จากนั้นน าท่านเดินทางผ่านชม  ท าเนียบประธานาธบิดีหรอืบลูเฮาส  ์และชม 

พระราชวงัเคยีงบ็อค พระราชวังเกา่แก่ทีส่ดุของราชวงศโ์ชซอน สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.

1394 โดยใชเ้ป็น  ศูนย์กลางการปกครองในสมัยโบราณโดยเป็นทัง้ที่
ประทับและฐานอ านาจของพระ  เจา้แทจอนและต่อเนื่องมาถงึกษัตรยิ์ใน
ราชวงศโ์ชซอนพระที่น่ังคนึชองจอนถูกสรา้งขึน้มาเพื่อเป็นที่ว่าราชการ
ตอ่มาคณะปกครองเกาหลขีองญี่ปุ่ นไดส้รา้งอาคารรัฐสภาขนาดยักษ์ข ึน้คั่น
เพือ่ตอ้งการแสดงนัยเดน่ชดัว่าตอ้งการตดัความผูกพันระหว่างพระราชวงศ์

กบัราษฎรอาคารหลงันี้ไดถ้กูรือ้ถอนไปในโอกาสครบรอบ50ปีการปลดแอก



 

 

 

 

 

 

 

 

จากญี่ปุ่ นในเขตพระราชวังยังมีพระต าหนักเคยีวฮเวรู เป็นอาคารสองชัน้ ตัวพระต าหนักถูกสรา้งใหย้ื่นออกไป
กลางสระน ้าทีเ่ต็มไปดว้ยฝูงหงสส์รา้งข ึน้เพือ่ใชเ้ป็นสถานทีส่ าหรับจัดงานเลีย้งพระราชทาน 

 เดนิทางไปยอ้นรอยละครซีรยีเ์กาหลดีัง MY NAME IS KIM SAM SOON และ  BOY OVER FLOWER ที ่“นัม
ซาน” ภูเขาแห่งเดยีวทีต่ัง้อยู่ใจกลางกรุงโซลบนยอดเขามีหอ SEOUL TOWER 1 ใน 18 หอคอยเมืองทีสู่ง

ที่สุดในโลกมีความสูงถงึ 480 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล น าท่านสู่ NAMSAN VIEW  POINT ใหท้่านได ้
ถ่ายรูปและสัมผัสความน่ารักของวัยรุ่นเกาหลี นิยมมาคลอ้งกุญแจไวด้ว้ยกันระเบียงทุกดา้นของ  SEOUL 
TOWER จงึเต็มไปดว้ย กญุแจหลากหลายส ี(ไมร่วมคา่ลฟิท)์ ถงึเวลาพาทุกทา่นตะลยุสูแ่หลง่ชอ้ปป้ิงทีไ่ดช้ือ่

ว่าใหญ่ทีส่ดุในเอเชยี  
น าทา่นเดนิทางสู ่คลองชองเกชอน (Cheonggyecheon) เป็นคลองทีม่มีาตัง้แต่สมัยโบราณตัง้แตยุ่คของ
ราชวงศโ์ชชอน มอีายุมากกว่า 600 ปี ความยาว ประมาณ 11 กโิลเมตร ไหลผ่านกลางกรุงโซล 

จากนั้นน าท่านชมแหล่งชอ้ปป้ิงปลอดภาษี DUTY FREE ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม มากมาย อาท ินาฬกิา,
แว่นตา,เครื่องส าอางค,์กระเป๋า,กลอ้งถ่ายรูป หรอืจะเป็นโทรศัพทม์ือถอื ใหท้่านอสิระไดเ้ลอืกซื้ออย่างเต็มที ่ 

ถงึเวลาน าท่านเดนิทางชอ้ปป้ิงที่ เมยีงดง หรือ สยามสแควรเ์กาหลที่านสามารถเลอืกสนิคา้เทรนดแ์ฟชั่น
ล่าสุดของเกาหลไีดท้ี่นี่โดยเฉพาะสนิคา้วัยรุ่นเชน่เสือ้ผา้ รองเทา้ 
กระเป๋า เครือ่งประดบั ทัง้แบรนดเ์นม เชน่ EVISU, GAP, ONISUKA 

TIGER และสนิคา้จากแบรนดเ์กาหลีโดยเฉพาะ เครื่องส าอางเช่น
ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, 

ROJUKISS, LANEIGE อีกทัง้ยังมีรา้นกาแฟ รา้นอาหารต่างๆ ท่าน
สามารถลิม้ลองไอศกรีม 2,000 วอน ที่สูงเกือบฟุตไดท้ี่นี้  และ
KRISPY KREMEโดนัท ทีส่ดุแสนอร่อย 

อสิระอาหารเย็นเพือ่ความสะดวกในการช๊อปป้ิง 
 น าทา่นเดนิทางสูท่ีพ่ัก ทีพ่กั:VIP HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 
                        (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนั กอ่นวนัเดนิทาง)วนัที ่

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

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร ของโรงแรม (มือ้ที ่9)  
จากนั้น น าท่านเดนิทางสู่ ศูนยส์มุนไพรฮ็อกเกตนามู ตน้ไมช้นิดนี้เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาที่
ปราศจากมลภาวะและระดับสงูเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพันธุข์องสมุนไพรฮ๊อกเกตนามูนี้ เป็นที่

นยิมของคนเกาหลรีุ่นใหม่ เพราะมีผลชว่ยดูแลตับใหแ้ข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกท าลายจาการดืม่
แอลกอฮอล ์กาแฟ บุหรี ่สารตกคา้งจากอาหาร และยา  

จากนั้นพาท่านชม ชมโรงงานพลอยสมี่วง (AMETHYEST FACTORY) เป็นของน าโชคของชาว
เกาหลซี ึง่ม ีแหลง่ก าเนดิใน ประเทศเกาหล ีคนเกาหลมี ีความเชือ่ว่า เป็นพลอยน าโชค  น าความโชคดมีา
ใหแ้กผู่ท้ีม่ไีวค้รอบครอง    

น าท่าน ชอ้ปป้ิงย่านฮงแด เป็นย่านชอ้ปป้ิงบรเิวณดา้นหนา้ของมหาวทิยาลัยฮงอกิ น าท่านไปถ่ายรูปที ่ 
934 King's cross คาเฟ่ธมี"แฮรร์ ี ่พอตเตอร"์ คาเฟ่เกาหล ีที่

แฟนๆ แฮรร์ี่ หา้มพลาด พาเหล่าสาวกแฮรี่ไดเ้ขา้ไปสมัผัสโลกพ่อ
มดมุมถ่ายรูปสวยๆ พรอ้มพร็อบถ่ายรูปเก๋ๆมากมาย(ไม่รวมค่า
เครือ่งดืม่)และอสิระชอ๊ปป้ิงสนิคา้ในย่านนี้สว่นใหญ่เป็นสนิคา้วัยรุ่น

ที่ทันสมัยและราคาไม่แพงเช่นเสือ้ผา้ที่ออกแบบโดยดีไซดเ์นอร์
เกาหลีรองเทา้กระเป๋าเครื่องประดับ เครื่องส าอาง เช่น เสื้อผา้ 
กระเป๋า รองเทา้ ของกิ๊ฟชอ้ป เครือ่งเขยีน และทีเ่ยอะไม่แพก้ันก็คอื

ขนมต่างๆและยังมีรา้นแบรนดเ์นมอยู่ทั่วไปเช่น EVISU,ZARA อีก
ทัง้ยังมรีา้นกาแฟทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ แกลเลอรี่ รา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้

แฟชัน่ คลับ ตลาดศลิปะ และรา้นอาหารที่น่าสนใจในหมู่วัยรุ่นอายุ 20-30 ปีทีน่ยิมมาเดนิเล่น ราคาของ
สนิคา้และรา้นอาหารตา่งๆก็ยังไม่แพงอกีดว้ย  

เทีย่ง     บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่10) เมนูจมิดกั(Jimdak):ไก่ตุ๋นซอีิ๊ วเกาหล ีผสมกับวุน้เสน้ทีเ่หนียว

นุ่มหัวหอมใหญ่ รสชาตคิลา้ยไกพ่ะโลข้องไทยแตจ่ะเผ็ดกว่านดิหน่อย เป็นเมนูชือ่ดงัจากเมอืงอันดง 
ไดเ้วลาน าทา่นสูส่นามบนิอนิชอน น าทา่นสู ่สนามบนิอนิชอน ระหว่างทางพาทา่นแวะละลายเงนิวอนที ่

SUPER MARKET ซึง่ทา่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้เกาหลไีดอ้กีรอบ โดยเฉพาะของกนิ เชน่ บะหมีซ่นิราเมยีน 
(มาม่าสไตลเ์กาหล)ี อูดง้ กมิจ ิขนมชอ็คโกพ้าย น ้าจิม้ปรุงรสหมูย่างเกาหล ีไกตุ่น๋โสมส าเร็จรปู ผลไมต้าม
ฤดกูาล ในราคาพเิศษกอ่นกลบัเมอืงไทย   

จนสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานอนิชอน  

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



 

 

 

 

 

 

 

 

(ไม่มบีรกิารอาหารเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ทา่นสามารถสัง่ซือ้ไดต้ามอธัยาศยักบัพนักงานตอ้นรบับนเครือ่ง)  
04.40 น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง  เดนิทางกลบัโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

หมายเหต:ุรายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

หากทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลบักรงุเทพฯ 

กรณุาแจง้บรษิทั กอ่นท าการจอง มฉิะน ัน้ บรษิทัฯ มสิามารถรบัผดิชอบใดใด ท ัง้ส ิน้ 

ราคาทัวรร์วม ราคาทัวรไ์มร่วม 

- คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัชัน้ประหยัดพรอ้ม

คา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งตามทีร่ะบุในรายการ (ตั๋ว
กรุ๊ปไม่สามารถเลื่อนวันกลับได ้ตอ้งไป-กลับพรอ้ม

คณะเท่านั้น)ที่น่ังเป็นไปตามสายการบินจัดสรร

ตามกรุ๊ปทวัร ์ไม่สามารถระบุได ้
- คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ 

- คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักหอ้งละ 2-3 ท่าน 

ตามโรงแรมทีร่ะบุหรอืเทยีบเทา่ 

- คา่ยานพาหนะน าเทีย่วตามรายการ 
- ค่าน ้าหนกัสมัภาระสายการบนิ THAI AIR 

ASIA X (XJ)ก าหนดน ้าหนักสัมภาระโหลดใต ้

ทอ้งเครื่องไป-กลบั ทา่นละ 20กก สมัภาระถอืข ึน้
เครือ่ง(Carry on) 7กก. 

- คา่วซีา่พาสปอรต์ตา่งดา้ว  
- นักทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต(ิเก็บเพิม่ 800บาท) 
- คา่หัวหนา้ทัวรน์ าท่านท่องเทีย่วตลอดรายการใน

ตา่งประเทศ 
- ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง การชดเชย

อุบัตเิหตสุว่นบุคคลกรณีเสยีชวีติสญูเสยี   อวัยวะ 
สายตาหรือทุพพลภาพถาวรส ิน้เชงิ 1,000,000 
บาท การรักษาพยาบาลต่ออุบัตเิหตุแต่ละครั ้ง

500,000บาท(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)ไม่รวม
ประกนัสุขภาพ ท่านสามารถส ัง่ซื้อประกนั
สขุภาพเพิม่ได ้

- ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาท ิค่าท าหนังสือเดนิทาง, ค่า

โทรศัพทส์่วนตัว, ค่าซักรีด, มนิิบารใ์นหอ้ง, รวมถงึ
คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ  

- ค่าทิปคนขับรถและไกด์ทอ้งถิน่ท่านละ 50,000 

วอนหรอื 1,500 บาท ต่อทา่นตลอดทัง้ทรปิ (ช าระ
ค่าทิปที่สนามบินวันเช็คอิน) ส าหรับหัวหนา้ทัวร์

แลว้แตค่วามประทบัใจในการบรกิาร 
- คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทีห่นักเกนิจากสายการบนิ

ก าหนด (ปกต ิ20 กก.), ค่าประกันกระเป๋ากรณีเกดิ

การช ารุดเสยีหาย 
- คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว 

กรุณาเตรียมเอกสารคอื 1)พาสปอรต์ 2)ใบประจ าตัว

คนต่างดา้ว 3)ใบส าคัญถิน่ที่อยู่ 4)ส าเนาทะเบียน
บา้น(ถา้มี) 5)สมุดบัญชเีงนิฝาก(ถา้มี) 6)รูปถ่ายส ี2 

นิว้ 2 รูป แลว้ทางบรษัิทฯจะเป็นผูด้ าเนนิการยืน่วีซ่า
ใหท้า่นโดยจ่ายคา่บรกิารตา่งหาก 
(ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทาง

ตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

 

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

ยดืขาไดอ้ยา่งเต็มที ่
 
 

 
 
 

 
 

 

 ทีน่ ัง่พรเีม ีย่ม ทีน่ ัง่ Hot Seat ทีน่ ัง่มาตรฐาน โซนปลอดเสยีง ประตทูางออก ทีน่ ัง่ทารก หอ้งน า้ 

**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้น ้าหนักเพิม่ กรุณาแจง้พรอ้มจองทวัรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วันพรอ้มช 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 รับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว คา่ทวัรท์ีจ่่ายใหก้บัผูจ้ัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู ้
จัดไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะนัน้หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอื



 

 

 

 

 

 

 

 

ใชบ้รกิารตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใด หรอืไดร้ับการปฏเิสธการเขา้หรือออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย

และประเทศเกาหลใีต)้  ทางผูจ้ัด ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ตัว๋เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  

*ขอสงวนสทิธใ์นการปรับเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรับขึน้ของภาษีน ้ามนัหรอืภาษีใดๆ จากสายการบนิ * 
หมายเหตสุ าคญั : ราคาและคา่บรกิารเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่ช าระเงนิคา่จองทวัร ์ คา่ทวัร ์ 

มสิามารถเปลีย่นแปลง วนัเดนิทาง ชือ่ผูเ้ดนิทาง และ/หรอื ยกเลกิ เลือ่นวนัเดนิทาง ขอคนืเงนิมัดจ า คา่ทวัรไ์ดท้กุกรณี และ 
กรณีทีท่า่นเดนิทางมาจากตา่งจังหวดั โดยเครือ่งบนิภายใน กรุณาแจง้บรษัิทฯกอ่นทีท่ าการจองตัว๋เครือ่งบนิ มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่
รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้ กรณีกรุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางโดยจ านวนสมาชกิไม่ถงึ 20 ทา่น บรษัิทฯแจง้ทา่นกอ่นการ

เดนิทาง 7 วัน โดยคนืเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทา่นทัง้หมด หรอืเลือ่นการเดนิทางในชว่งการเดนิทางอืน่ และคา่บรกิารนี้รบัเฉพาะ
นักทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่นัน้ และกรณีทีท่า่นเมือ่เดนิทางถงึแลว้ไมท่อ่งเทีย่วพรอ้มคณะบรษิทัฯขอเรยีกช าระเงนิเพ ิม่
ทา่นละ 300 USD   ประเทศเกาหลใีตจ้ะมชีา่งภาพมาถา่ยรปู และชว่ยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

และวนัสดุทา้ยชา่งภาพจะน าภาพถา่ยมาจ าหนา่ยกบัลกูทวัร ์หากวา่ทา่นใดสนใจสามารถซือ้ได ้แตถ่า้ทา่นใดไมส่นใจ
ก็ไมต่อ้งซือ้ เพราะทางบรษิทัทวัรไ์มม่กีารบงัคบัลกูทวัรซ์ือ้แตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

 
 
 

ขอ้ความส าคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 
ในกรณีทีลู่กคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้แลว้ไม่สามารถผ่าน เขา้-ออก นอกประเทศได ้ท าใหลู้กคา้ตอ้งถูกสง่ตัวกลบัเขา้

ประเทศไทย จงึมีค่าใชจ้่ายที่เกดิข ึน้ในการเปลีย่นตั๋วขากลับ และรวมถงึค่าบรกิารอื่นๆทีเ่กดิข ึน้ดว้ย ฉะนัน้ ลูกคา้จะตอ้งเป็น
ผูร้ับผดิชอบในคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้ทีท่างประเทศนัน้ๆเรยีกเก็บ ทางผูจ้ัดและทางสายการบนิจะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้ใน
ทุกกรณี หรือตอ้งรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบนิถัดไปที่มีที่น่ังว่าง หรือตามวันเดนิทางของตั๋วเครื่องบนิ ทัง้นี้ ข ึน้อยู่ทาง

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมืองของประเทศเกาหลใีตแ้ละสายการบนิเป็นผูพ้จิารณา ทางผูจ้ัดไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้  **
ตม. ตรวจคนเขา้เมืองประเทศเกาหลใีตจ้ะมีการสุม่ตรวจ และอาจมีการเรียกไปสมัภาษณ์ ในการที่ทางตรวจคนเขา้เมืองเรียก
สมัภาษณ์นัน้ ข ึน้อยู่กบัทางตรวจคนเขา้เมอืงเป็นผูพ้จิารณา และอยู่ในดลุพนิจิของทางเจา้หนา้ที ่ตม. ทางบรษัิททวัรไ์ม่สามารถ

เขา้ไปแทรกแซงได ้
 
เง ือ่นไขในการจอง มดัจ าทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น  และ ช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 15 วันลว่งหนา้ (การ

ไม่ช าระเงนิคา่มัดจ า หรอืช าระไม่ครบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไม่ว่าดว้ยสาเหตใุดใด ผูจ้ัดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอื

ยกเลกิการเดนิทาง)   

**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวนัเดนิทางไป-กลบั*)  

กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้
เมอืงทา่น** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื** 
 

เอกสารใชใ้นการเดนิทาง  
- หนังสอืเดนิทางทีเ่หลอือายุการใชง้านมากกว่า 6 เดอืน **กรณีท าหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม่กรณุาเตรยีมหนังสอื

เดนิทางเลม่เกา่ไปดว้ย ณ วนัเดนิทาง  หนังสอืรับรองการท างานเป็นภาษาอังกฤษ (ต าแหน่ง,เงนิเดอืน) 
- ส าเนาบัตรพนักงาน และส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน พรอ้มเซ็นส าเนาถกูตอ้ง 
- กรณีทีท่า่นเป็นเจา้ของกจิการกรณุาเตรยีมส าเนาหนังสอืจดทะเบยีนทีม่ชีือ่ทา่นพรอ้มเซ็นรบัรองส าเนา 

-    กรณีเป็นนักเรยีนนักศกึษาเตรยีมหนังสอืรบัรองจากทางสถาบันเป็นภาษาอังกฤษ 
-    การเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมินี้เพือ่ประโยชนใ์นการเดนิทางเขา้ประเทศเกาหลขีองทา่นทีท่างบรษัิทจะได ้  
     แจง้ใหห้ัวหนา้ทวัรท์ราบเพือ่ใหค้ าแนะน าทา่นในการเขา้เมอืงเกาหลใีต ้

 
การยกเลกิการจอง:เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด เมือ่ทา่นตกลงจองทวัรโ์ดยจ่ายเงนิมัดจ า 

หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง เลือ่นการเดนิทาง ขอคนืเงนิไม่ว่ากรณีใดทัง้ส ิน้  

 
 

หมายเหต ุ
กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างทา่นลกูคา้และบรษัิทฯ และ
เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 
ทัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25 ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  



 

 

 

 

 

 

 

 

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯอีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรี่

ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วันก่อนการเดนิทาง 

มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู ้

มอี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE กรณีโรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่คา่ใชจ้่ายเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของเกาหล ีหรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาใน

การทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขับรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอ
ความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน ้าดืม่วันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน เร ิม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที5่ของการเดนิทางรวมจ านวน 4 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วเกาหล ีตามกฎหมายของประเทศเกาหล ีมัคคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความ
เหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตาม

สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว 
ตาม พ.ร.บ การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของ

บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัร ์ 
(ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหว่างการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทัว่ไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองให ้

ละเอยีด) 
17. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน

รายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 
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