
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

♥Korea Ski Winter ทวัร เ์กาหล ี 6D3N  

KXJ15:KOREA SKI WINTER ทวัรเ์กาหล ีสกรีสีอรท์ ซูวอน โซล 6วนั3คนื  
สกรีสีอรท์ เกาะนาม ิซูวอน  เอเวอรแ์ลนด ์ โซล พระราชวงัเคยีงบก เก็บสตอบอรี ่ศนูยโ์สม  

โซลทาวนเ์วอร ์เรยีนทําขา้วหอ่สาหรา่ย ใสชุ่ดฮนับก Teddy Bear Musuem คลองชองเกซอน 
หมูบ่า้นองักฤษ ชอ้ปป้ิงเมยีงดง ทงแดมนุ ฮงฮกิ  ดวิตีฟ้ร ีพาจเูอา้เล็ท  รา้นละลายเงนิวอน  

  พกัสกรีสีอรท์ 1คนื โซล 2คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X เครือ่งลําใหญ ่AIRBUS A330-300 เวลาสวยถงึเชา้กลบัคํา่ 

มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง (เฉพาะขาไป)  
                                                     กาํหนดวนัเดนิทาง 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก2-6ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว
เพิม่ ทีน่ ัง่ 

25-30 มกราคม 62 17,888 

  
ไมม่รีาคาเด็ก 
Inf 5,000฿ 

 

4,500 25 
30มกราคม-4กมุภาพนัธ ์ 17,888 4,500 25 
1-6 กมุภาพนัธ ์62 17,888 4,500 25 
6-11 กมุภาพนัธ ์62 17,888 4,500 25 
8-13 กมุภาพนัธ ์62 17,888 4,500 25 
13-18 กมุภาพนัธ ์62 18,888 4,500 25 
15-20 กมุภาพนัธ ์62 22,888 4,500 25 
20-25 กมุภาพนัธ ์62 17,888 4,500 25 
22-27 กมุภาพนัธ ์62 17,888 4,500 25 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

27กมุภาพนัธ-์4มนีาคม62 17,888 4,500 25 
1-6  มนีาคม 62 17,888 4,500 25 
3-8  มนีาคม 62 17,888 4,500 25 
6-11 มนีาคม 62 16,888 4,500 25 
8-13 มนีาคม 62 15,888 4,500 25 

 
วนัแรก         ทา่อากาศยานดอนเมอืง  
23.30 น.   พรอ้มกันที่ ทา่อากาศยานดอนเมอืง  ขาออกช ัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI AIR ASIA X 

(XJ) มีเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและสัมภาระ สายการบนิ AIR ASIA X 
ใชเ้คร ือ่ง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทีน่ ัง่ จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3  (นํา้หนกักระเป๋า 20 กก./
ทา่น ถอืขึน้เคร ือ่ง 7 กก.ต่อทา่น หากตอ้งการซือ้นํา้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ย และขอสงวนสทิธิ์
ในการเลอืกทีน่ ัง่บนเคร ือ่ง เนือ่งจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
วนัทีส่อง       ทา่อากาศยานอนิชอน - เกาะนาม ิ - สะพานยงักงั - สกรีสีอรท์                   ,เทีย่ง,เย็น                                                                                               
02.50 น. นําท่านเดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน THAI AIR  ASIA X เที่ยวบินที่ XJ700  

 (มบีรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง)  
10.05 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิอนิชอน ประเทศเกาหลีใต ้หมายเหตุ: เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง 

(กรณุาปรบันาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่ เพือ่ความสะดวกในการนดัหมาย) หลงัจากผ่านการตรวจ
คนเขา้เมอืงและศลุกากรเกาหล ีจากนัน้ นําท่านขึน้รถโคช้ปรับอากาศ เดนิทางไป รับประทานอาหารเทีย่ง 

เทีย่ง            บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่) เมนู ชาบ ูชาบ ู 
                        สกุีส้ไตลเ์กาหล ีบนหมอ้ไฟรอ้นๆ ประกอบดว้ย ผักสดชนิดต่างๆ และเน้ือหมูสไลดน้ํ์าซปุรอ้นๆ และเสน้อูดง้

ซึง่ขาดไม่ไดใ้นการทาน ชาบู ชาบู พรอ้มขา้วสวย 
บา่ย  นําท่านเดนิทางสู่ เกาะนาม  ิ(ใชเ้วลาน่ังเรือประมาณ 10-15 นาท)ี ให ้

ท่านไดด้ืม่ดํา่กบัธรรมชาต ิแมกไม ้ทวิสนบนเกาะนาม ิซึง่ถอืเป็นช่วงเวลา
ที่ดทีี่สุดท่ามกลางบรรยากาศโรแมนตกิ ใหท้่านไดย้อ้นรอยละครรักแนว 
DRAMA ซีรีย์เกาหลีที่โด่งดังไปทั่วเอเชีย  WINTER LOVE SONG  
หรอื เพลงรกัในสายลมหนาว พรอ้มเก็บภาพความประทับใจ ถ่ายรูป กบั
ดาราแสดงนํา BAE YONG JOON และ CHOI JI WOO รูปปั้นที่สรา้งขึน้
เพือ่ไวเ้ก็บเป็นภาพความประทับใจ กบัฉากและเน้ือเรือ่งที่เรยีกเสยีงสะอืน้
และน้ําตาของผูช้มนอกจออย่างท่วมทน้นอกจากน้ียังมกีจิกรรมอืน่ๆใหท้่านได ้
ป่ันจักรยานชมววิเหมือนในละครหรือชมฟารม์เลีย้งนกกระจอกเทศ ไดเ้วลา
สมควร น่ังเรือกลับมายังฝ่ัง   จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ Soyanggang Sky 
Walk สะพานกระจกใสที่อยู่ในเมืองชุน  ชอน จังหวัดคังวอน มาพิสูจน์
ความหวาดเสยีวกัน โดยสะพานโซยังกังเป็นสะพานกระจกใสที่มีความยาว 
156 เมตร เหนือทะเลสาบเอยีมโฮ เวลาทีเ่ดนิอยู่บนสะพานแห่งน้ีจะสามารถ
มองเห็นววิดา้นลา่งใตส้ะพานทีเ่ป็นทะเลสาบไดอ้ย่างชดัเจน ทําเอาคนทีก่ลัว
ความสูงถงึกับเข่าอ่อนเลยทีเดยีว จุดวัดใจอกีหนึ่งบทพิสูจน์คอืการเดนิขา้ม
สะพานทีย่าว 156 เมตร  จากนัน้ นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงซูวอน  

คํา่  บรกิารอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่) เมนู  DUKKALBI ไกผ่ดัเผ็ด
บารบ์คีวิเป็นเน้ือไก่ทีห่ั่นออกเป็นชิน้พอคําคลุกเคลา้ดว้ยซอีิ๊วเครื่องปรุง และหมักทิง้ไวจ้นไดท้ี ่จงึนําเน้ือไก่
และผักมาผัดบนกระทะยักษ์ พรอ้มกมิจ ิซปุสาหร่าย และขา้วสวย 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

จนสมควรแกเ่วลานําท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก  SKI RESORT  
 ทีพ่กั: OAK VALLEY RESORT (GOLF BUILDING)  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  
 (ชือ่โรงแรมทีพ่กั ทางบรษิทัจะทําการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนั กอ่นวนัเดนิทาง) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที3่)  นําเดนิทางไปสมัผัสประสบการณห์นาวสุดขั่ว 
กบั ลานสกขีนาดใหญ ่ อสิระใหท้่านลน่สกอีย่างเต็มที ่ซ ึง่ปลอดภัยไม่มี
อนัตราย การเตรยีมตัวก่อนเล่นสกคีวรเตรยีมถุงมือสก ีผา้พันคอ แว่นกัน
แดด เสื้อแจ๊คเก็ตกันน้ําหรือผา้ร่ม และกางเกงรัดรูป พรอ้ม กับรับฟัง
ขอ้แนะนํา และฝึกวธิีการเลน่จากไกดท์อ้งถิน่กอ่นลงสนามจรงิ ทัง้น้ีเพื่อ
ความปลอดภัยของท่านเองเป็นสําคญั และท่านสามารถเล่นและสมัผัสกับ
หมิะ ปุยขาวไดอ้ย่างสนุกสนาน  (**ราคาทวัรย์งัไม่รวมค่าอุปกรณ์
การเลน่สก ีสกลีฟิท ์สโนวส์เลด สกคีา่เลน่รวมชุดประมาณ 50,000 
วอน**) จนสมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ 
ถูกขนานนามว่า “ดสินยีแ์ลนดเ์กาหล”ี  สวนเปิดในหุบเขาที่มีชือ่เสยีง
มากที่สุดของประเทศ ภายใน Festival World จะประกอบไปดว้ย 
Global Fair, American Adventure, Magic Land  European 
Adventure และ Equatorial Adventure การท่องเที่ยวภายใน
สวนสนุกแห่งน้ี แนะนําว่า  ควรขึน้รถบัสท่องไปกับโลกของสัตวป่์า
ซาฟาร ีชมไลเกอรแ์ฝดคูแ่รกของโลกทีน่ี่ ท่านจะพบวา่เจา้ป่าสงิโตและ
เสือสามารถอยู่ดว้ยกันไดอ้ย่างเป็นสุข และชมความน่ารักของหมีที ่ 
สามารถสื่อสารกับคนขับไดอ้ย่างดีไม่ว่าจะตัวใหญ่มากถึงใหญ่นอ้ย  
จากนัน้ทดลองสนุกกบัเครือ่งเลน่นานาชนดิ เชน่ รถไฟเหาะ T-Express 
หนอนสะบัด ชารป์  โรงหนังสามมติ ิบา้นผสีงิ หมุนตลีงักาสองตลบ เป็นตน้ และชว่ง 
winter ท่านสามารถไปเล่น Snow Buster แผ่นเลื่อน snow Borad ได ้ หรือท่าน
สามารถเดนิไปชมเทสกาลดอกไมท้ี่จัดไดอ้ย่างสวยงาม  เป็นสวนขนาดใหญ่ชม
ดอกไมห้ลากสสีนัสวยงาม  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที4่) เมนูคาลบี ้หมูย่างเกาหลเีป็นอาหารพืน้เมอืง
เกาหลเีลือ่งชือ่และเป็นทีรู่จ้ักกนัดทีั่วโลก มรีสชาตอิอกหวานกลมกลอ่ม โดยนําหมู
สว่นทีต่ดิกบักระดกู นําไปย่างบนเตาถ่านแบบดัง้เดมิ เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ และ
เครือ่งเคยีงตา่งๆ  

บา่ย     จากน ัน้นําทา่นไป ชมและเก็บสตอบอรี ่ทีไ่รส่ตอบอรี ่ทา่นสามารถ
เก็บและชมิได ้สตอบอรเีกาหลจีะมลีูกใหญ่และรสชาตหิวาน ท่าน
สามารถ  ส ัง่ซือ้ฝากคนทางบา้นได ้ นําท่านเดนิทางเขา้สู่ กรุงโซล   
นําท่านเดนิทางไป  ยอ้นรอยละครซรีีย์เกาหลีดัง MY NAME IS KIM 
SAM SOON และ  BOY OVER FLOWER ที่ “นัมซาน” ภู เขาแห่ง
เดียวที่ตัง้อยู่ใจกลางกรุงโซลบนยอดเขามีหอ SEOUL TOWER 1 ใน 
18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เห นือ
ระดับน้ําทะเล นําท่านสู่ NAMSAN VIEW  POINT ใหท้่านไดถ้่ายรูป
และสัมผัสความน่ารักของวัยรุ่นเกาหล ีนิยมมาคลอ้งกุญแจไวด้ว้ยกัน
ระเบยีงทุกดา้นของ SEOUL TOWER จงึเต็มไปดว้ย กญุแจหลากหลายส ี
(ไม่รวมค่าลฟิท)์ ถงึเวลาพาทุกท่านตะลุยสู่แหล่งชอ้ปป้ิงที่ไดช้ือ่ว่า
ใหญ่ที่สุดในเอเชีย  จากนั้นนําท่านไปชม Teddy Bear Museum 
พพิิธภณัฑ์หมเีท็ดดี ้ที่รวบรวมเอาความน่ารักของตุ๊กกตาหมี เท็ดดี ้
หลายหลายรูปแบบมาใหช้ม สามารถถ่ายรูปกับตุ๊กตาได ้ ตลาดทงแด
มุน หา้งสรรพสนิคา้กว่า 10 แห่ง ที่บางหา้งเปิดตลอด 24 ชั่วโมง เช่น  
MIGLIORE, DOOTA TOWER, HELLO AM, DESIGNER CLUB  ท่านสามารถเลือกซื้อสนิคา้หลากหลาย

วนัทีส่าม      ลานสกรีสีอรท์  สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์(รวมบตัร)  - ไรส่ตอบอรี ่  COSMETIC 
SHOP-  SEOUL TOWER (ไมร่วมขึน้ลฟิต)์ Teddy Bear Museum – ทงแดมุน         
                                                                                                      เชา้,เทีย่ง,เย็น                                                                        



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ประเภทไดท้ี่น่ี อาทเิช่น เสือ้ผา้บุรุษ-สตร ีรองเทา้บุรุษ-สตรี รองเทา้ผา้ใบ เข็มขัด ของทีร่ะลกึ ชุดเครื่องครัว 
ถุงเทา้ ผา้พันคอ ในราคาเกาหล ีอย่างแทจ้รงิ  

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ (มือ้ที5่) เมนู พุลโกก ิ( Bulgogi ) อาหารขึน้ชือ่ของเกาหลเีหมอืนกนั จะเรยีกวา่เป็น
สุกีก้ ึง่น้ํากึง่แหง้ก็คงไดค้รับ ส่วนผสมของเมนูน้ีคอืหมูหมักชิน้บางๆ ปลาหมกึสด ผักต่าง ๆ เช่น กะหลําปล ี
ฟักทองออ่น ถั่วงอก แครอท เห็ดและวุน้เสน้มาตม้รวมกนั  
จากนัน้นําท่านเดนิทางสูท่ีพ่ัก ทีพ่กั: GALAXY HOTEL//BENIKIA SEOUL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั    
(ชือ่โรงแรมทีพ่กั ทางบรษิทัจะทําการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนั กอ่นวนัเดนิทาง) 

เชา้           บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่6) 
จากนัน้นําท่านสูศู่นยโ์สมรฐับาล ซึง่รับรองคณุภาพจากรัฐบาล 
เป็นโสมทีอ่ายุ 6 ปี ซึง่ถอืวา่มคีณุภาพดทีีส่ดุ ใหท้่านไดเ้ลอืก
ซือ้โสมคณุภาพและราคาถูกกวา่ไทย 2 เท่า โสมเกาหลถีอืเป็น
ยาบํารุงร่างกาย หรอืสามารถซือ้เป็นของฝากจากประเทศ
เกาหล ีจากนัน้นําท่านเดนิทางสูร่า้นสมุนไพร RED PINE เป็น
ผลติภัณฑ ์ทีส่กดัจากน้ํามันสน ทีม่สีรรคณุชว่ยบํารงุร่างกาย ลด
ไขมัน ชว่ยควบคมุอาหารและรักษาสมดลุในร่างกาย 
จากนัน้ นําท่านไป ศูนยร์วมเคร ือ่งสําอางแบรนดด์งัเกาหล ี
เชน่ ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO ใหท้่าน
ไดเ้ลอืกซือ้ในราคาพเิศษ   จากนัน้ นําท่านเดนิทางผ่านชม 
ทาํเนยีบประธานาธบิดหีรอืบลูเฮาส ์ และชม พระราชวงั
เคยีงบ็อค พระราชวงัเกา่แกท่ีส่ดุของราชวงศโ์ชซอน สรา้งขึน้
ในปี ค.ศ.1394 โดยใชเ้ป็น  ศนูยก์ลางการปกครองในสมัย
โบราณโดยเป็นทัง้ทีป่ระทับและฐานอํานาจของพระ  เจา้แท
จอนและตอ่เน่ืองมาถงึกษัตรยิใ์นราชวงศโ์ชซอนพระทีน่ั่งคนึชองจอนถูก
สรา้งขึน้มาเพือ่เป็นทีว่า่ราชการตอ่มาคณะปกครองเกาหลขีองญีปุ่่ นได ้
สรา้งอาคารรัฐสภาขนาดยักษ์ขึน้คัน่เพือ่ตอ้งการแสดงนัยเดน่ชดัวา่
ตอ้งการตดัความผูกพันระหวา่งพระราชวงศก์บัราษฎรอาคารหลงัน้ีไดถู้ก
รือ้ถอนไปในโอกาสครบรอบ50ปีการปลดแอกจากญีปุ่่ นในเขตพระราชวงั
ยังมพีระตําหนักเคยีวฮเวรู เป็นอาคารสองชัน้ ตวัพระตําหนักถูกสรา้งให ้
ยืน่ออกไปกลางสระน้ําทีเ่ต็มไปดว้ยฝูงหงสส์รา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นสถานที่
สําหรับจัดงานเลีย้งพระราชทาน จากนัน้นําท่านเรยีนรูว้ธิกีารทําขา้วหอ่สาหรา่ย  หรอืคมิบบั (Gimbap 
School) อาหารง่ายๆ ทีค่นเกาหลนียิมรับประทาน โดยการนําขา้วสกุ และสว่นผสมอืน่ๆ หลากชนดิ เชน่ 
แตงกวา แครอท ผักโขม ไขเ่จยีว ปูอดั แฮม เป็นตน้ แลว้แตว่ตัถุดบิที่
ท่านสะดวก วางแผ่บนแผ่นสาหร่ายแลว้มว้นเป็นแท่งยาวๆ จากนัน้หั่น
เป็นชิน้พอดคํีา ชาวเกาหลนียิมรับประทานคมิบับระหวา่งการปิกนกิ 
หรอืงานกจิกรรมกลางแจง้ หรอืรับประทานเป็นอาหารกลางวนัเบาๆ 
โดยเสริฟ์กบัหัวไชเทา้ดองและกมิจ ิ นอกจากน้ีคมิบับยังเป็นอาหาร
นํากลบับา้นทีเ่ป็นทีน่ยิมทัง้ในเกาหลแีละตา่งประเทศ หลงัจากทุก
ท่านไดร้่วมกจิกรรมเรยีบรอ้ยแลว้ เชญิท่านสวมชุดฮนับก 
(Hanbok) ซึง่เป็นชดุประจําชาตขิองประเทศเกาหลใีต ้ ถ่ายรูปกบั
ฉากจําลอง 4 มติซิ ึง่มคีวามสวยงามและประทบัใจ พรอ้มถ่ายรูปเป็นที่
ระลกึเพือ่ไปอวดคนทางบา้น 

วนัทีส่ ี ่        ศูนยโ์สมรฐับาล- RED PINE - ผ่านชมบลูเฮาส ์– พระราชวงัเคยีงบ็อค – เรยีนทําขา้วห่อ
สาหรา่ย - ใสชุ่ดฮนับก - DUTY FREE - ชอ้ปป้ิงเมยีงดง                           เชา้,เทีย่ง,เย็น 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ( มือ้ที ่7):เมนูไก่ตุ๋นโสม เป็นอาหารบํารุงสุขภาพตน้ตํารีบชาววัง เสริฟ์ใน
หมอ้ดนิ ท่ามกลางน้ําซปุที่กําลงัเดอืดพล่าน คัดเลอืกไก่ขนาดกําลงัเหมาะ ผ่านการเลีย้งจนอายุได ้45 วัน 
นํามาทําความสะอาด ควกัเครือ่งในออกจนหมด แลว้นําเครือ่งยาจนี อาท ิ เกาลดั, เก๋ากี,้ พุทราจีน และราก
โสม พรอ้มดว้ยขา้วเหนียว ใส่ลงไปในตวัไก่ แลว้ผ่านการตุ๋นจนไดท้ี่ เน้ือไก่ล่อนจนสามารถรับประทานได ้
อย่างสะดวก เพิม่รสชาตดิว้ยเสน้กว๋ยเตีย๋วแบบเกาหล ีเกลอื และพรกิไทป่น 

บา่ย  นําท่านเดนิทางสูค่ลองชองกเยชอน(Cheonggyecheon) หรอืเรยีกอกีชือ่หนึง่วา่ คลองชองเก
ชอน หรอื ชองเคยอน เป็นคลองทีม่มีาตัง้แตส่มยัโบราณตัง้แตย่คุของ
ราชวงศโ์ชชอน มอีายมุากกวา่ 600ปี ความยาว ประมาณ 11 กโิลเมตร 
ไหลผ่านกลางกรงุโซล จากนัน้ นําท่านชมแหลง่ชอ้ปป้ิงปลอดภาษี 
DUTY FREE ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม  มากมาย อาท ิ นาฬกิา,
แวน่ตา,เครือ่งสําอางค,์กระเป๋า,กลอ้งถ่ายรูป หรอืจะเป็น
โทรศพัทม์อืถอื ใหท้า่นอสิระไดเ้ลอืกซือ้อยา่งเต็มที ่  ถงึเวลาพาทุก
ท่านไปชอ้ปป้ิงที ่ เมยีงดง หรอื สยามสแควรเ์กาหลที่านสามารถ
เลอืกสนิคา้เทรนดแ์ฟชัน่ลา่สดุของเกาหลไีดท้ีน่ี่โดยเฉพาะสนิคา้
วยัรุ่นเชน่ เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งประดบั ทัง้แบรนด ์เนม เชน่ 
EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสนิคา้จากแบรนดเ์กาหลโีดยเฉพาะ เครือ่งสําอางเชน่ETUDE HOUSE, 
SKIN FOOD,THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อกีทัง้ยงัมรีา้นกาแฟ รา้นอาหารตา่งๆ 
ท่านสามารถลิม้ลองไอศกรมี 2,000วอนทีส่งูเกอืบฟตุไดท้ีน้ี่ และKRISPY KREMEโดนัท ทีส่ดุแสนอร่อย  

คํา่    บรกิารอาหารคํา่  (มือ้ที ่8) เมนูพเิศษ บฟุเฟตบ์าบคีวิป้ิงยา่งสไตลเ์กาหล ีฟรกีบัหลากหลายเน้ือสตัว ์ 
เน้ือหมู เน้ือไก ่เน้ือววั ปลาหมกึ อาหารสไตลเ์กาหล ีขา้วสวยและน้ําซปุหลากหลายรสชาต ิ 

                      ทีพ่กั : BENIKEA SEOUL OR GOLDEN FOREST CITY   หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  
(ชือ่โรงแรมทีพ่กั ทางบรษิทัจะทําการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนั กอ่นวนัเดนิทาง)วนัที ่

 
วนัทีห่า้         ศนูยส์มุนไพรฮ็อกเกตนามู - AMETHYEST FACTORY – ชอ้ปป้ิงยา่นฮงแด  

   หมูบ่า้นองักฤษ - Paju Premium Outlet - SUPER MARKET -ทา่อากาศยานอนิชอน                                                  
                                                                                                                 เชา้,เทีย่ง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร ของโรงแรม (มือ้ที ่9)   จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่  ศูนย์
สมุนไพรฮ็อกเกตนามู  ตน้ไมช้นดิน้ีเจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาทีป่ราศจากมลภาวะและระดบัสงูเหนือ
น้ําทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพันธุข์องสมุนไพรฮ๊อกเกตนามูน้ี เป็นที่นิยมของคนเกาหลรีุ่นใหม่ เพราะมี
ผลช่วยดูแลตับใหแ้ข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทําลายจาการดื่มแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหรี่ สาร
ตกคา้งจากอาหาร และยา สมควรแก่เวลาจากนัน้พาท่านชม AMETHYEST FACTORY ชมโรงงาน
พลอยสมีว่ง เป็นของนําโชคของชาวเกาหลซี ึง่ม ีแหลง่กําเนดิใน ประเทศเกาหล ีคนเกาหลมี ีความเชือ่
วา่ เป็นพลอยนําโชค   นําความโชคดมีา ใหแ้ก ่ผูท้ีม่ไีวค้รอบครอง   

เทีย่ง      รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่10) เมนู  จมิดกั (Jimdak) หรอืไกตุ่น๋ซอีิ๊วเกาหล ีผสมกับวุน้
เสน้ที่เหนียวนุ่ม หัวหอมใหญ่ รสชาตคิลา้ยไก่พะโลข้องไทยแต่จะเผ็ดกว่านิด
หน่อย เป็นเมนูชือ่ดงัจากเมอืงอนัดง 

บา่ย    นําท่าน ชอ้ปป้ิงทีฮ่งแด แหลง่ชอ้ปป้ิงทีอ่ยู่ลอ้มรอบไปดว้ยมหาวทิยาลยัชือ่ดงั
ในเกาหล ี สนิคา้ในย่านน้ีสว่นใหญ่เป็นสนิคา้วยัรุ่นทีท่ันสมัยและราคาไม่แพงเชน่
เสือ้ผา้ทีอ่อกแบบโดยดไีซดเ์นอรเ์กาหลรีองเทา้กระเป๋าเครือ่งประดบั 
เครือ่งสําอาง และยังมรีา้นแบรนดเ์นมอยู่ทั่วไปเชน่EVISU,ZARA ทุกวนัเสาร์
ลานหนา้ประตขูองมหาวทิยาลยัฮงอคิ จะมผีลงานศลิปะในรูปแบบตา่งๆ เชน่ 
เครือ่งประดบั ตุก๊ตา เสือ้ผา้ และของแฮนดเ์มด ทีน่่ารักและใชค้วามคดิ
สรา้งสรรค ์ ของบางอย่างทํามาชิน้เดยีวเพือ่ใหไ้ดเ้ลอืกซือ้ บางทอีาจเป็น
สนิคา้ทีม่ชี ิน้เดยีวในโลกรา้นกาแฟขนาดย่อมย่านฮงอกิซึง่ภายในรา้น  
จากนัน้นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงพาจู ชมหมูบ่า้นองักฤษ หรอื Gyeonggi 
English Village Paju Camp เป็นสถานทีถ่่ายทําซรีีย่เ์รือ่งดงั F4 เป็นสถานที่
จําลองบรรยากาศใหเ้หมอืนอยู่ในประเทศองักฤษ ซึง่จําลองทัง้อาคารเรยีน 
รา้นอาหาร และสถาปัตยกรรมอืน่ๆเหมอืนกบัหลดุไปอยู่ในประเทศองักฤษกนัเลยซึง่เป็นสถานทีท่่องเทีย่วที่
นักท่องเทีย่วนยิมมาถ่ายรูปบรรยากาศแปลกๆ แตกตา่งจากสถานทีท่่องเทีย่วอืน่ๆ ในเกาหลกีนั   ทีน่ี่ตัง้ขึน้



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

เพือ่สง่เสรมิใหช้าวเกาหลไีดฝึ้กฝนทักษะดา้นภาษาองักฤษโดยทีไ่ม่ตอ้งไปเรยีนทีต่า่งประเทศ ซึง่ไดร้ับการ
สนับสนุนจากรฐับาลเกาหล ีเปิดใหบ้รกิารตัง้แตปี่ ค.ศ. 2006 
จากนั้น นําท่านชอ้ปป้ิงที่ Paju Premium Outlet เป็น Outlet Mall แห่งใหม่และใหญ่ที่สุดในเกาหลใีต ้
ซึง่มีรา้นคา้หลากหลายกว่า 165 รา้นคา้ และมีสนิคา้ Brand ดังมากมายหลายยี่หอ้ เช่น Armani, Calvin 
Klein, Diesel, DKNY, Guess, Escada โดยสนิคา้จะมีการจัดลดราคา 30-80% อีกดว้ย  ไดเ้วลานําท่านสู่
สนามบินอนิชอน  นําท่านสู่สนามบนิอนิชอน ระหว่างทางพาท่านแวะละลายเงินวอนที่รา้นคา้สนามบิน 
SUPER MARKET ซึง่ท่านสามารถเลอืกซื้อสนิคา้เกาหลไีดอ้กีรอบ โดยเฉพาะของกนิ เช่น บะหมี่ซนิรา
เมยีน (มาม่าสไตลเ์กาหล)ี อูดง้ กมิจ ิขนมช็อคโกพ้าย น้ําจิม้ปรุงรสหมูย่างเกาหล ีไก่ตุน๋โสมสําเร็จรูป ผลไม ้
ตามฤดกูาล ในราคาพเิศษกอ่นกลบัเมอืงไทย  จนวมควรกเ่วลานําท่านเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานอนิชอน  

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

เคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ไดต้ามอธัยาศยักบัพนกังานตอ้นรบับนเคร ือ่ง)  
04.55 น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง  โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทับใจ 
 

***************************************** 
หมายเหตุ : รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 
หากทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลบักรงุเทพฯ    

กรณุาแจง้บรษิทั กอ่นทาํการจอง มฉิะน ัน้ บรษิทัฯ มสิามารถรบัผดิชอบใดใด ท ัง้ส ิน้ 
ราคาทัวรร์วม ราคาทัวรไ์มร่วม 

- คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยัดพรอ้ม
คา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ (ตั๋ว
กรุ๊ปไม่สามารถเลื่อนวันกลับได  ้ตอ้งไป-กลับพรอ้ม
คณะเท่านั้น ) ที่น ั่งเป็นไปตามสายการบิน
จดัสรรตามกรุป๊ทวัร ์ไมส่ามารถระบไุด ้

- คา่อาหารทุกมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ 
- คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักหอ้งละ 2-3 ท่าน 

ตามโรงแรมทีร่ะบหุรอืเทยีบเท่า 
- คา่ยานพาหนะนําเทีย่วตามรายการ 
- ค่านํา้หนกัสมัภาระ สายการบนิ THAI AIR 

ASIA X (XJ) 
กําหนดนํา้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเคร ือ่ง
ไป-กลบั  ท่านละ 20 กก. ส ัมภาระถือขึ้น
เคร ือ่ง(Carry on) 7 กก. 

- คา่หัวหนา้ทัวรนํ์าท่านท่องเที่ยวตลอดรายการใน
ตา่งประเทศ 

- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง การชดเชย
อบุัตเิหตุสว่นบุคคลกรณีเสยีชวีติสูญเสยี   อวัยวะ 
สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิน้เชิง 1,000,000 
บาท การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครัง้
500,000บาท(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)ไม่รวม
ประกนัสขุภาพ ท่านสามารถสัง่ซือ้ประกนัสขุภาพ
เพิม่ได ้

 

- ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทําหนังสือเดนิทาง, ค่า
โทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบารใ์นหอ้ง, รวมถงึ
ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ 
(หากท่านตอ้งการสั่งเพิ่ม กรุณาตดิต่อหัวหนา้ทัวร์
แลว้จ่ายเพิม่เองตา่งหาก) 

- ค่าทิปคนขับรถและไกด์ทอ้งถิ่นท่านละ 50,000 
วอนหรอื 1,500 บาท ตอ่ท่านตลอดทัง้ทรปิ(ชําระ
ทีส่นามบนิ) 

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
(กรณีที่ท่านตอ้งการใบเสร็จรับเงินในนามบริษัทหรือ
ตอ้งการใบกํากับภาษี) 

- คา่น้ําหนักกระเป๋าสัมภาระที่หนักเกนิจากสายการบนิ
กําหนด (ปกต ิ20 กก.) 

- คา่วซีา่สําหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว 
กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1)พาสปอรต์ 2)ใบประจําตัว
คนต่างดา้ว 3)ใบสําคัญถิ่นที่อยู่ 4)สําเนาทะเบียน
บา้น(ถา้มี) 5)สมุดบัญชเีงนิฝาก(ถา้มี) 6)รูปถ่ายส ี2 
นิว้ 2 รูป แลว้ทางบรษัิทฯจะเป็นผูดํ้าเนนิการยื่นวซี่า
ใหท้่านโดยจ่ายคา่บรกิารตา่งหาก 
(สําหรับหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทาง
ตอ้งทําเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

การอพัเกรดทีน่ั่ง สามารถอพัเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat  สําหรับทีน่ั่งBusiness/Premium ตัว๋กรุ๊ปทัวรไ์ม่สามารถอพัทีน่ั่งได ้ 
 
ทีน่ ัง่ Hot Seat ราคา 3,000 บาท/เทีย่ว 
เป็นทีน่ั่งทีม่พีืน้ทีว่า่งทีม่ากกวา่ทีน่ั่งมาตรฐาน ดว้ยพืน้ทีว่างขาทีก่วา้งเป็นพเิศษ มพีืน้ทีพ่อทีจ่ะสามารถ
ยดืขาไดอ้ย่างเต็มที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ทีน่ ัง่พรเีม ีย่ม ทีน่ ัง่ Hot Seat ทีน่ ัง่มาตรฐาน โซนปลอดเสยีง ประตูทางออก ทีน่ ัง่ทารก หอ้งนํา้ 

**กรณีท่านมคีวามประสงคจ์ะซือ้น้ําหนักเพิม่ กรุณาแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วนัเท่านัน้พรอ้มชําระคา่น้ําหนัก** 
- ซือ้นําหนักเพิม่ 5 กก. ชําระเพิม่ 600  บาท /เพิม่10กก. ชําระเพิม่ 1,000 บาท 
- เพิม่20กก. ชําระเพิม่ 2,000 บาท  

 
ประกาศสําคญั รับเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว คา่ทัวรท์ีจ่่ายใหก้บัผูจ้ัด เป็นการชําระแบบจ่ายชําระขาด และผู ้
จัดไดช้ําระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบชําระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะนัน้หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอื
ใชบ้รกิารตามรายการไม่ดว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้ับการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย
และประเทศเกาหลใีต)้  ทางผูจ้ัด ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ตัว๋เครือ่งบนิใหแ้กท่่าน  

*ขอสงวนสทิธใ์นการปรับเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรบัขึน้ของภาษีน้ํามันหรอืภาษีใดๆ จากสายการบนิ * 
หมายเหตสุําคญั:ราคาและคา่บรกิารเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่ชําระเงนิคา่จองทัวร ์ คา่ทัวร ์ 
มสิามารถเปลีย่นแปลง วนัเดนิทาง ชือ่ผูเ้ดนิทาง และ/หรอื ยกเลกิ เลือ่นวนัเดนิทาง ขอคนืเงนิมัดจํา คา่ทัวรไ์ดทุ้กกรณี และ 
กรณีทีท่่านเดนิทางมาจากตา่งจังหวดั โดยเครือ่งบนิภายใน กรุณาแจง้บรษัิทฯกอ่นทีทํ่าการจองตัว๋เครือ่งบนิ มฉิะนัน้ บรษัิทฯ
ไม่รบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ กรณีกรุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางโดยจํานวนสมาชกิไม่ถงึ 20 ท่าน บรษัิทฯแจง้ท่านกอ่นการ
เดนิทาง 7 วนั โดยคนืเงนิคา่ทัวรใ์หก้บัท่านทัง้หมด หรอืเลือ่นการเดนิทางในชว่งการเดนิทางอืน่ และคา่บรกิารน้ีรับเฉพาะ
นักท่องเทีย่วชาวไทยเท่านัน้ และกรณีทีท่า่นเมือ่เดนิทางถงึแลว้ไมท่อ่งเทีย่วพรอ้มคณะบรษิทัฯขอเรยีกชําระเงนิเพิม่
ทา่นละ 300 USD   ประเทศเกาหลใีตจ้ะมชีา่งภาพมาถา่ยรปู และชว่ยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
และวนัสุดทา้ยชา่งภาพจะนําภาพถา่ยมาจาํหนา่ยกบัลูกทวัร ์หากวา่ทา่นใดสนใจสามารถซือ้ได ้แตถ่า้ทา่นใดไม่
สนใจก็ไมต่อ้งซือ้ เพราะทางบรษิทัทวัรไ์มม่กีารบงัคบัลูกทวัรซ์ือ้แตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 
 
ขอ้ความสําคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 

ในกรณีทีลู่กคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้แลว้ไม่สามารถผ่าน เขา้-ออก นอกประเทศได ้ทําใหลู้กคา้ตอ้งถูกส่งตัว
กลับเขา้ประเทศไทย จงึมีค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้ในการเปลีย่นตั๋วขากลับ และรวมถงึค่าบรกิารอื่นๆที่เกดิขึน้ดว้ย ฉะนัน้ ลูกคา้
จะตอ้งเป็นผูร้ับผิดชอบในค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้ที่ทางประเทศนั้นๆเรียกเก็บ ทางผูจ้ัดและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบ
คา่ใชจ้่ายที่เกดิขึน้ในทุกกรณี หรอืตอ้งรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบนิถัดไปทีม่ีทีน่ั่งวา่ง หรอืตามวนัเดนิทางของตั๋วเครื่องบนิ 
ทัง้น้ี ขึน้อยู่ทางเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศเกาหลใีตแ้ละสายการบนิเป็นผูพ้จิารณา ทางผูจ้ัดไม่สามารถเขา้ไป
แทรกแซงได ้  ** ตม. ตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีตจ้ะมกีารสุม่ตรวจ และอาจมกีารเรยีกไปสมัภาษณ ์ในการทีท่างตรวจ
คนเขา้เมืองเรยีกสมัภาษณ์นัน้ ขึน้อยู่กับทางตรวจคนเขา้เมอืงเป็นผูพ้จิารณา และอยู่ในดุลพนิิจของทางเจา้หนา้ที ่ตม. ทาง
บรษัิททัวรไ์ม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
  
 เง ือ่นไขในการจอง   มดัจาํทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น  และ ชําระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 15 วนัลว่งหนา้ 
(การไมช่ําระเงนิคา่มัดจํา หรอืชําระไม่ครบ หรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจ้ัดมสีทิธยิกเลกิการจอง
หรอืยกเลกิการเดนิทาง)   
**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกวา่ 6 เดอืนก่อนหมดอายุนับจากวนัเดนิทางไป-กลบั*)  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

กรุณาตรวจสอบกอ่นส่งใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและดา่นตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงท่าน*** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื** 
เอกสารใชใ้นการเดนิทาง  

- หนังสอืเดนิทางทีเ่หลอือายุการใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน **กรณีทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม่กรุณาเตรยีมหนังสอื
เดนิทางเลม่เกา่ไปดว้ย ณ วนัเดนิทาง  หนังสอืรับรองการทํางานเป็นภาษาองักฤษ (ตําแหน่ง, เงนิเดอืน) 

- สําเนาบัตรพนักงาน และสําเนาบัตรประจําตวัประชาชน พรอ้มเซ็นสําเนาถูกตอ้ง 
- กรณีทีท่่านเป็นเจา้ของกจิการกรุณาเตรยีมสําเนาหนังสอืจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ทา่นพรอ้มเซ็นรับรองสําเนา 
-    กรณีเป็นนักเรยีนนักศกึษาเตรยีมหนังสอืรับรองจากทางสถาบันเป็นภาษาองักฤษ 
-    การเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิน้ีเพือ่ประโยชนใ์นการเดนิทางเขา้ประเทศเกาหลขีองท่านทีท่างบรษัิทจะได ้  
     แจง้ใหห้ัวหนา้ทัวรท์ราบเพือ่ใหคํ้าแนะนําท่านในการเขา้เมอืงเกาหลใีต ้

 
การยกเลกิการจอง:เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด เมือ่ท่านตกลงจองทวัรโ์ดยจ่ายเงนิมัดจํา 
หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง เลือ่นการเดนิทาง ขอคนืเงนิไม่วา่กรณีใดทัง้สิน้  

 
หมายเหต ุ
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทาํการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้
และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นได้
ยอมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25 ท่าน  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน
, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  
6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ํารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันก่อนการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเท่านัน้  
11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 
หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE กรณีโรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่คา่ใชจ้่ายเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของเกาหล ีหรือ วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลา
ในการท่องเที่ยวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการบรหิารเวลา ซึง่
อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้่องเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน้ําดืม่วนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วนั เริม่ในวนัที2่ของการเดนิทางถงึวนัที5่ของการเดนิทางรวมจํานวน 4 ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วเกาหล ีตามกฎหมายของประเทศเกาหล ีมัคคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความ
เหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเที่ยวตาม
สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวส้ําหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุัตเิหตจุากการเดนิทางท่องเทีย่ว 
ตาม พ.ร.บ การท่องเทีย่ว เท่านัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรบัขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านชําระเงนิคา่ทัวร ์ 
(ท่านสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองให ้
ละเอยีด) 
17. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 
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