
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ทวัรเ์กาหล ีสชีมพ ู6D3N 
 
 

KXJ16: ทวัรเ์กาหล ีสชีมพ ูเกาะนาม-ิเอเวอรแ์ลนด-์ซูวอน-โซล(6วนั3คนื) 
เทีย่วครบ จดัเต็ม สดุคุม้ ราคาโดนใจ   

เกาะนาม ิซูวอน เดอะการเดน้ออฟมอนิง่คาลม์ Soyanggang Sky Walk  
พระราชวงัฮวาซองแฮงกุง สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์พพิธิภณัฑส์าหรา่ย ใสชุ่ดฮนับก  

โซลเทาวนเ์วอร ์เกาะลอยนํา้พลงังานแสงอาทติย ์Floating Island 
วดัโชเกซา คลองชองเกชอน แลนดม์ารค์กรงุโซล ที ่Seoullo 7017  

ชอ้ปป้ิงเมยีงดง ฮงแด ชอ้ปป้ิงดวิตีฟ้ร ีฮนุไดเอา้เล็ท รา้นละลายเงนิวอน  
  พกัซูวอน 1 คนื โซล 2คนื 

เดนิทางโดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X เครือ่งลําใหญ ่AIRBUS A330-300  
เวลาสวยถงึเชา้กลบัคํา่ มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง (เฉพาะขาไป)  

                   กาํหนดวนัเดนิทาง 
วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ2ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 
พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ 

12-17 ม.ีค. 62 15,888  
 
 
 

ไมม่รีาคาเด็ก 
Inf 5,000฿ 

 
 

4,500 25 
13-18 ม.ีค. 62 16,888 4,500 25 
15-20 ม.ีค. 62 16,888 4,500 25 
20-25 ม.ีค. 62 16,888 4,500 25 
22-27 ม.ีค. 62 16,888 4,500 25 
26-31 ม.ีค. 62 16,888 4,500 25 

27ม.ีค-1เม.ย 62 16,888 4,500 25 
29ม.ีค-3เม.ย 62 16,888 4,500 25 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

3-8 เม.ย 62 21,888  
 

 

4,500 25 
5-10 เม.ย 62 21,888 4,500 25 
9-14 เม.ย 62 25,888 4,500 25 

10-15 เม.ย 62 25,888 4,500 25 
12-17 เม.ย 62 25,888 4,500 25 
16-21 เม.ย 62 17,888 4,500 25 
17-22 เม.ย 62 18,888 4,500 25 
19-24 เม.ย 62 17,888 4,500 25 
23-28 เม.ย 62 18,888 4,500 25 
24-29 เม.ย 62 18,888 4,500 25 
26เม.ย-1พ.ค62 18,888 

ไมม่รีาคาเด็ก 
Inf 5,000฿ 

 

4,500 25 
28เม.ย-3พ.ค62 19,888 4,500 25 
30เม.ย-5พ.ค62 19,888 4,500 25 

3-8 พ.ค 62 16,888 4,500 25 
7-12 พ.ค 62 16,888 4,500 25 

10-15 พ.ค 62 16,888 4,500 25 
15-20 พ.ค 62 15,888 4,500 25 
17-22 พ.ค 62 15,888 4,500 25 
22-27 พ.ค 62 15,888 4,500 25 
24-29 พ.ค 62 15,888 4,500 25 

29พ.ค-3ม.ิย 62 15,888 4,500 25 
 

 
 
 
23.30 น.   พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง  อาคาร 1 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ขาออกช ัน้ 3 

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI AIR ASIA X (XJ) มีเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯคอยอํานวยความสะดวก
ดา้นเอกสารและสมัภาระ สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้คร ือ่ง AIRBUS A330-300 จาํนวน 377 ที่
น ัง่ จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3  (น้ําหนักกระเป๋า 20 กก/ท่านถอืขึน้เครื่อง 7กก/ท่าน และขอสงวนสทิธิใ์นการ
เลอืกทีน่ั่งบนเครือ่ง ทีน่ั่งเป็นไปตามสายการบนิกําหนด) 

 
 
 
 

02.50 น. นําท่านเดนิทางสู ่ประเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ THAI AIR  ASIA X  เทีย่วบนิที ่
XJ700  (มบีรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง)  

10.05 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้หมายเหตุ:เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 2ชัว่โมง 
(กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่ เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย) หลงัจากผ่านการตรวจคน
เขา้เมอืงและศลุกากรเกาหล ีนําท่านขึน้รถโคช้ปรับอากาศ เดนิทางไป รับประทานอาหารเทีย่ง 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(มือ้ที1่) เมนู พุลโกก ิ( Bulgogi ) อาหาร
ขึน้ชือ่ของเกาหล ีเป็นสกุีก้ ึง่น้ํากึง่แหง้ สว่นผสมของเมนูน้ีคอืหมูหมักชิน้บาง ๆ ปลาหมกึ
สด ผักตา่ง ๆ เชน่ กะหลํา่ปล ีฟักทองออ่น ถั่วงอก แครอท เห็ดและวุน้เสน้มาตม้รวมกนั 

บา่ย  นําท่านเดนิทางสู่ เกาะนาม ิ(ใชเ้วลาน่ังเรือประมาณ 10-15 นาที) ใหท้่านไดด้ืม่ดํ่ากับ
ธรรมชาต ิแมกไม ้ทวิสนบนเกาะนาม ิซึง่ถอืเป็นชว่งเวลาทีด่ทีี่สดุท่ามกลางบรรยากาศโร
แมนติก ใหท้่านไดย้อ้นรอยละครรักแนว DRAMA ซีรีย์เกาหลีที่โด่งดังไปทั่วเอเชีย  
WINTER LOVE SONG หรอื เพลงรกัในสายลมหนาว พรอ้มเก็บภาพความ   ประทับใจ 
ถ่ายรูป กบัดาราแสดงนํา BAE YONG JOON และ CHOI JI WOO รูปปั้นที่สรา้งขึน้เพือ่ไว ้
เก็บเป็นภาพความประทับใจ กับฉากและเน้ือเรื่องที่เรียกเสียงสะอื้นและน้ําตาของผูช้ม

วนัทีส่อง        อนิชอน-เกาะนาม-ิเดอะการเดน้ออฟมอนิง่คาลม์-Soyanggang Sky Walk   
 เชา้,เทีย่ง,เย็น                                                                        
                               

  วนัแรก           กรงุเทพฯ (ทา่อากาศยานดอนเมอืง) - เกาหลใีต ้(สนามบนิอนิชอน) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

นอกจออย่างท่วมทน้นอกจากน้ียังมีกจิกรรมอืน่ๆใหท้่านไดป่ั้นจักรยานชมววิเหมือนในละครหรอืชมฟารม์
เลีย้งนกกระจอกเทศ ไดเ้วลาสมควรน่ังเรอืกลบัมายังฝ่ัง  

  จากนั้นเดนิทางสู่ เดอะ การเ์ด้น ออฟ  มอรน์ิ่ง คาล์ม (The Garden of Morning Calm) คือสวน
ดอกไมข้นาดใหญ่ทีเ่ปิดใหบ้รกิารนักท่องเทีย่วตลอดทัง้ปี โดยสวนนัน้ตัง้อยู่ในเขตเมอืงในเมอืงกาพยอง 
(Gapyeong) จังหวัดเกียงกโิด (Gyeonggi-do) ประเทศเกาหลใีต ้ซึง่
ที่น่ีถือไดว้่าเป็นสวรรคส์ําหรับช่างภาพ ครอบครัว และคู่รัก ที่มักจะมา
พักผ่อนรวมทัง้ถ่ายภาพสวยๆที่น่ีเสมอ เน่ืองจากสวนแห่งน้ีเต็มไปดว้ย
ดอกไมน้านาพรรณ ที่สง่กลิน่หอมหวานอบอวลไปทั่วทัง้สวน รวมถงึหมู่
ตน้สนมากมายทีม่อบทัศนียภาพแห่งความงามทีไ่ม่เหมอืนทีไ่หนๆ 

  เป็นสวนสวยที่ตัง้อยู่บนพื้นที่ 30000 ตารางเมตร ที่ น่ีเปิดใหเ้ขา้ชม
ตลอดทัง้ปี เป็นหนึง่ในสถานทีท่ี่น่าสนใจในจังหวัดคยองกโีด สวนน้ีเป็น
สวนส่วนตวัที่เก่าแกท่ี่สุดในประเทศเกาหลเีป็นพืน้ที่ทางศลิปะทีม่ีความ
สมดุลระหว่างความสวยงามตามธรรมชาต ิกับแนวคดิของเกาหล ีและ
ที่น่ีดงึดูดนักท่องเที่ยวใหม้าเที่ยวกันมาถงึ 600,000 คนต่อปี ดว้ยวัตถุประสงคค์อื 
เพือ่สง่เสรมิความงามของดอกไมแ้ละพชืเกาหลไีปทั่วโลก   

  จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ Soyanggang Sky Walk(สะพานกระจกใส) ทีอ่ยู่ใน
เมอืงชนุชอน จังหวดัคงัวอน มาพสิจูนค์วามหวาดเสยีวกัน โดยสะพานโซยังกังเป็น
สะพานกระจกใสที่มคีวามยาว 156 เมตร เหนือทะเลสาบเอยีมโฮ เวลาทีเ่ดนิอยู่บน
สะพานแห่งน้ีจะสามารถมองเห็นววิดา้นล่างใตส้ะพานที่เป็นทะเลสาบไดอ้ย่าง
ชัดเจน ทําเอาคนที่กลัวความสูงถึงกับเข่าอ่อนเลยทีเดียว จุดวัดใจอีกหนึ่งบทพิสูจน์คือการเดนิขา้ม
สะพานทีย่าว 156 เมตร  จากนัน้นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงซวูอน  

คํา่   บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่) เมนู DUKKALBI ไกผ่ดัเผ็ดบารบ์คีวิเป็นเน้ือไกท่ี่
หั่นออกเป็นชิน้พอคําคลกุเคลา้ดว้ยซอีิ๊วเครือ่งปรุงและหมักทิง้ไวจ้นไดท้ี ่จงึนําเน้ือไก่
และผักมาผัดบนกระทะยักษ์ พรอ้ม กมิจ ิซปุสาหร่าย และขา้วสวย 

                 จนสมควรแกเ่วลานําท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก  
ทีพ่กั:CENTRAL PLAZA OR QUEEN HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะทําการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนั กอ่นเดนิทาง )
เดนิทาง)  

ฃ 
 
 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที3่) 
นําท่านเดนิทางสู่เมืองซูวอน นําท่านชม พระราชวงั ฮวาซอง แฮงกุง 
พระราชวงัขององคช์ายรัชทายาท  แฮงกุงเป็นพระราชวงัที่พระราชวงศจ์ะ
มาประทับเมื่อเสด็จออกจากเมืองหลวง พระราชวังแห่งน้ีตัง้อยู่ในป่าฮวา
ซองในซูวอนและเป็นพระราชวังที่ใหญ่เป็นอันดับที่สองในช่วงสมัยนั้น 
นอกจากนั้นยังไดร้ับการขนานนามว่าเป็นพระราชวังที่มีความงดงามและมี
ประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน เรือนหลักของพระราชวังคือหอ้งโถงพงซูดัง 
ปรากฏใน “Love in the Moonlight” เป็นที่ประทับขององคช์ายรัชทายาท 
ในตอนที ่2 ขันทจีัง(แสดงโดยอจีุนฮยอก) แนะนําราอนใหรู้จ้ักกบัเรอืนแห่ง
น้ีซึง่ก็คอืที่ประทับขององคช์ายรัชทายาท พระราชวังฮวาซองแฮงกุงได ้
ปรากฏอยู่ในซรีสีใ์นตอนที ่3 ทีร่าอนโดนพระมเหสคีมิ(แสดงโดยฮนัซยูอน)
ลงโทษ 
จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ถูกขนานนามวา่ “ดสินยี ์
แลนดเ์กาหล”ี สวนเปิดในหุบเขาทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีสุ่ดของประเทศ ภายใน 
Festival World จ ะ ป ร ะ ก อ บ ไ ป ด ้ว ย  Global Fair, American 
Adventure, Magic Land European Adventure และ Equatorial 
Adventure การท่องเที่ยวภายในสวนสนุกแห่งน้ี แนะนําว่า ควรขึน้รถบัสท่องไปกับโลกของสัตวป่์า
ซาฟาร ีชมไลเกอรแ์ฝดคู่แรกของโลก ทีน่ี่ ท่านจะพบวา่เจา้ป่าสงิโตและเสอืสามารถอยู่ดว้ยกนัไดอ้ย่าง
เป็นสขุ และชมความน่ารักของหมทีี่  สามารถสือ่สารกบัคนขับไดอ้ย่างดไีม่ว่าจะตวัใหญ่มากถงึใหญ่นอ้ย 
จากนัน้ทดลองสนุกกับเครือ่งเลน่นานาชนิด เชน่ รถไฟเหาะ T-Express หนอนสะบัดชารป์ โรงหนังสาม
มติ ิบา้นผีสงิ หมุนตลีังกาสองตลบ เป็นตน้   หรอืท่านสามารถเดนิไปชมเทสกาลดอกไมท้ี่จัดไดอ้ย่าง

 วนัทีส่าม    พระราชวงั ฮวาซอง แฮงกงุ - สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์(รวมบตัร) - COSMETIC SHOP - SEOUL 
TOWER (ไมร่วมขึน้ลฟิต)์ - Floating Island                                                   เชา้,เทีย่ง,เย็น                                                                        

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

สวยงามเป็นสวนขนาดใหญ่ชมดอกไมห้ลากสสีันสวยงาม เดนิทางระหว่างช่วง 14มี.ค–4พ.ค จะไดช้ม
เทศกาล Everland Tulip Festival  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที4่) เมนูคาลบี ้หมูย่างเกาหลเีป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลเีลือ่ง
ชือ่และเป็นที่รูจ้ักกันดทีั่วโลก มีรสชาตอิอกหวานกลมกล่อม โดยนําหมูส่วนที่ตดิกบักระดูก นําไป
ย่างบนเตาถ่านแบบดัง้เดมิ เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ และเครือ่งเคยีงตา่งๆ     
นําท่านเดนิทางเขา้สู ่กรงุโซล นําท่านไป ศูนยร์วมเคร ือ่งสําอางแบรนดด์งั
เกาหล ีเชน่ ROJUKISS,LOTREE,LANEIGN,SULWASOO ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้
ในราคาพเิศษ  ถงึเวลาพาทุกท่านตะลยุสูแ่หล่งชอ้ปป้ิงทีไ่ดช้ือ่วา่ใหญ่ทีสุ่ดใน
เอเชยี  
สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางไป ยอ้นรอยละครซรีียเ์กาหลดีัง MY NAME IS 
KIM SAM SOON และ  BOY OVER FLOWER ที่ “นัมซาน” ภูเขาแห่งเดยีวที่
ตัง้อยู่ใจกลางกรุงโซลบนยอดเขามีหอ SEOUL TOWER(ไม่รวมขึน้ลฟิต)์ 1
ใน  18 หอคอยเมื องที่ สู งที่ สุด ในโลกมีความสู งถึง  480 เมตร เห นือ
ระดบัน้ําทะเล 
นําท่านชมเกาะ Floating Island เกาะลอยน้ําพลังงานแสงอาทติย ์เป็นเกาะ
เทยีมสามเกาะตัง้อยู่รมิแม่น้ําฮนั ตัง้อยู่ทางดา้นขวาของสะพาน Banpo Bridge
ขา้งในมีทัง้ที่จัดนทิรรศการรา้นอาหารและอืน่ๆ ทัง้สามเกาะเดนิเชือ่มตอ่กนัได ้
ตอนกลางคนืเปิดไฟแลว้สวยมาก บรรยากาศดี เหมาะกับการเดนิเล่นสบายๆ 
อยู่ตดิกบัสะพานบันโพ 

คํา่  บรกิารอาหารคํ่า (มือ้ที5่) เมนูไกตุ่๋นโสม เป็นอาหารบํารุงสุขภาพตน้ตํารับชาว
วงั เสริฟ์ในหมอ้ดนิ ท่ามกลางน้ําซุปที่กําลังเดอืดพลา่น คัดเลอืกไก่ขนาดกําลงัเหมาะ 
ผ่านการเลีย้งจนอายุได ้45 วนั นํามาทําความสะอาด ควักเครื่องในออกจนหมด แลว้
นําเครื่องยาจีน อาท ิ เกาลัด, เกา๋กี,้ พุทราจีน และรากโสม พรอ้มดว้ยขา้วเหนียว ใส่
ลงไปในตัวไก่ แลว้ผ่านการตุ๋นจนไดท้ี่ เน้ือไก่ล่อนจนสามารถรับประทานไดอ้ย่าง
สะดวก เพิม่รสชาตดิว้ยเสน้กว๋ยเตีย๋วแบบเกาหล ีเกลอื และพรกิไทป่น  

 จากนัน้นําท่านเดนิทางสูท่ีพ่ัก  
 ทีพ่กั:GALAXY HOTEL/BENIKIA SEOUL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 
 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะทําการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนั กอ่นวนัเดนิทาง) 
 
 
 
เชา้           รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่6)  ระห ว่าง เดินท าง ผ่ านช ม 

จากนัน้ นําท่านสู ่ศูนยโ์สมรฐับาล ซึง่รับรองคณุภาพจากรัฐบาล เป็นโสมที่อายุ 6 ปี ซึง่ถอืวา่มีคณุภาพ
ดทีี่สดุ ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมคณุภาพและราคาถูกกวา่ไทย 2 เท่า โสมเกาหลถีอืเป็นยาบํารุงร่างกาย 
หรือสามารถซือ้เป็นของฝากจากประเทศเกาหล ีจากนัน้นําท่านเดนิทางสู่
รา้นสมุนไพร RED PINE เป็นผลติภัณฑ ์ที่สกัดจากน้ํามันสน ที่มสีรรคุณ
ชว่ยบํารุงร่างกาย ลดไขมัน ชว่ยควบคมุอาหารและรักษาสมดลุในร่างกาย  
จากนัน้นําท่านชม พพิธิภณัฑส์าหรา่ย จัดแสดงเรื่องราวต่างๆของการ
ทําสาหร่ายและประวัตคิวามเป็นมาตน้กําเนิดของการผลติสาหร่ายและ
ขัน้ตอนการผลติสาหร่ายทีใ่หม่ทุกวนัใหท้่านจะไดเ้ลอืกชมิผลติภัณฑท์ีทํ่า
จากสาหร่ายหลากหลายรสชาตใิหล้ิม้ลองและเลอืกซือ้เพือ่  ใหท้่านไดใ้ส่
ชดุประจาํชาตเิกาหล ี“ฮนับก”และถา่ยรูปภาพความประทบัใจนํามาเป็น
ของฝาก เชน่ สาหร่ายอบแหง้,สาหร่ายย่าง 
วดัโชเกซา(Jogyesa Temple)หรอืทีค่นไทยเรยีกวา่“วดัพระยิม้” ในอดตี
นัน้วดัแห่งน้ีเป็นเหมอืนศูนยก์ลางของศาสนาพุทธนิกายเซนในเกาหล ีซึง่
เป็นวดัเก่าแก่และมีชือ่เสยีงเป็นอย่างยิง่ เมื่อเดนิเขา้มาในวดัน้ีสิง่แรกที่จะ
สงัเกตเุห็นก็คอืตน้ไมใ้หญ่ที่ดา้นหนา้ประตูทางเขา้ มีความสูงถงึ 26 เมตร 
สว่นอาคารหลกัของวดันัน้มอีายุมากกวา่ 500 ปี และเป็นอาคารขนาดใหญ่ 
ชือ่วา่ Daeungjeon สรา้งขึน้ในปี 1938 ภายในมีพระประธานสทีองขนาด
ใหญ่ 3 องค ์ซึง่ชาวเกาหลเีชือ่กนัว่ามคีวามศักสทิธิ ์จงึนยิมไปนมัสการใน
วนัสําคญัตา่งๆ 

วนัทีส่ ี ่ ศูนยโ์สมรฐับาล - RED PINE – พพิธิภณัฑส์าหรา่ย –ใสชุดฮนับก – วดัโชเกซา - DUTY FREE - 
ชอ้ปป้ิงเมยีงดง                                                                                        เชา้,เทีย่ง-
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่7) เมนูบบิมิบบั  ขา้วยําเกาหล ีกบั ซุป สกุีส้ไตลเ์กาหล ีบน
หมอ้ไฟรอ้นๆ ประกอบดว้ย ผักสดชนดิตา่งๆ และเน้ือหมูสไลดน้ํ์าซปุรอ้นๆ และเสน้อดูง้ซึง่ขาดไม่ได ้
ในการทาน ชาบู ชาบู พรอ้มขา้วสวย   

บา่ย จากนัน้ นําท่านไปชม แลนดม์ารค์แห่งใหม่ของกรุงโซล ที่ Seoullo 7017 Seoullo 7017 เกดิจาก
การปรับทัศนียภาพของถนนยกระดับที่เกือบจะถูกทุบทิ้งบริเวณ Seoul Station ใหก้ลายมาเป็น
สวนสาธารณะลอยฟ้า 

 นําท่านเดนิทางสู ่คลองชองกเยชอน (Cheonggyecheon) หรอืเรยีกอกีชือ่หนึ่ง
วา่ คลองชองเกชอน หรอื ชองเคยอน เป็นคลองทีม่มีาตัง้แต่สมัยโบราณตัง้แตยุ่ค
ของราชวงศโ์ชชอน มีอายุมากกวา่ 600 ปี ความยาว ประมาณ 11 กโิลเมตร ไหล
ผ่านกลางกรุงโซล  
จากนัน้นําท่านชมแหลง่ชอ้ปป้ิงปลอดภาษี DUTY  FREE ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์
เนม  มากมาย อาท ินาฬกิา,แวน่ตา,เครือ่งสําอางค,์กระเป๋า,กลอ้งถ่ายรูป หรอืจะ
เป็นโทรศัพท์มือถือ ใหท้่านอิสระไดเ้ลือกซื้ออย่างเต็มที่  ถึงเวลานําท่าน
เดนิทางชอ้ปป้ิงที ่เมยีงดง หรอื สยามสแควรเ์กาหลที่านสามารถเลอืกสนิคา้เท
รนดแ์ฟชั่นล่าสุดของเกาหลีไดท้ี่น่ีโดยเฉพาะสินคา้วัยรุ่นเช่นเสื้อผา้ รองเทา้ 
กระเป๋า เครื่องประดับ ทัง้แบรนดเ์นม เช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และ
สนิคา้จากแบรนดเ์กาหลีโดยเฉพาะ เครื่องสําอางเช่นETUDE HOUSE, SKIN 
FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีกทั ้ ง ยั งมี ร า้น
กาแฟ รา้นอาหารตา่งๆ ท่านสามารถลิม้ลองไอศกรมี 2,000 วอน ทีสู่งเกอืบฟตุได ้
ทีน้ี่  และKRISPY KREMEโดนัท ทีส่ดุแสนอร่อย  
(อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง ) 

 ทีพ่กั:GALAXY HOTEL/BENIKIA SEOUL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 
 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะทําการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนั กอ่นวนัเดนิทาง)วนัที ่

 
 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร ของโรงแรม (มือ้ที ่8)  

จากนัน้ นําท่านเดนิทางสู ่ศูนยส์มุนไพรฮ็อกเกตนามู ตน้ไมช้นิดน้ีเจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาที่
ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ําทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพันธุข์องสมุนไพรฮ๊อกเกตนามูน้ี 
เป็นทีน่ยิมของคนเกาหลรีุ่นใหม่ เพราะมผีลชว่ยดูแลตบัใหแ้ข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็งไม่ถูกทําลาย
จาการดืม่แอลกอฮอล ์กาแฟ บุหรี ่สารตกคา้งจากอาหาร และยา  
จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่ถนนยออโิดะ (Yeouido’s Streets) (เฉพาะชว่ง
ซากุระบาน) ถนนซากุระแห่งกรุงโซลมีตน้ซากุระกวา่ 1,400 ตน้ในบรเิวณน้ี
ซึง่ในเดอืนเมษายนในแตล่ะปีจะมีการจัดเทศกาลดอกซากุระ ณ.ถนนสายน้ี
ทา่นจะไดส้มัผัสสสีนัแห่งดอกซากรุะพรอ้มถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึในบรรยากาศสดุ
โรแมนตคิในยามเย็นถนนสายน้ีก็จะยิง่คกึคกัมกีจิกรรมรืน่เรงิหลากหลายและ
มดีวงไฟประดบัประดาตดักบัสขีาวอมชมพูของดอกซากรุะทีส่วยงาม 
จากนั้นพาท่านชม AMETHYEST FACTORY ชมโรงงานพลอยสีม่วง 
เป็นของนําโชคของชาวเกาหลซี ึง่มี แหล่งกําเนิดใน ประเทศเกาหล ีคนเกาหลีม ี
ความเชือ่วา่ เป็นพลอยนําโชค  นําความโชคดมีาใหแ้กผู่ท้ีม่ไีวค้รอบครอง    

เทีย่ง      บรกิารอาหารกลางวนั (มื้อที ่9) เมนูจมิดกั (Jimdak) หรือไก่ตุ๋นซีอิ๊ ว
เกาหล ีผสมกบัวุน้เสน้ทีเ่หนียวนุ่ม หัวหอมใหญ่ รสชาตคิลา้ยไกพ่ะโลข้องไทยแต่
จะเผ็ดกวา่นดิหน่อย เป็นเมนูชือ่ดงัจากเมอืงอนัดง 
นําท่าน ชอ้ปป้ิงยา่นฮงแด  เป็นย่านชอ้ปป้ิงบรเิวณดา้นหนา้ของมหาวทิยาลยัฮงอกิ สนิคา้ในย่านน้ี
ส่วนใหญ่เป็นสนิคา้วัยรุ่นที่ทันสมัยและราคาไม่แพงเช่นเสื้อผา้ที่ออกแบบโดยดีไซดเ์นอรเ์กาหลี
รองเทา้กระเป๋าเครือ่งประดบั เครื่องสําอาง เชน่ เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของกิ๊ฟชอ้ป เครื่องเขยีน 
และทีเ่ยอะไม่แพก้นัก็คอืขนมตา่งๆและยังมรีา้นแบรนดเ์นมอยู่ทั่วไปเชน่ EVISU, ZARA  
อกีทัง้ยังมรีา้นกาแฟทีเ่ป็นเอกลักษณ ์แกลเลอรี ่รา้นคา้จําหน่ายสนิคา้แฟชั่น คลับ ตลาดศลิปะ และ
รา้นอาหารทีน่่าสนใจในหมู่วยัรุ่นอายุ 20-30 ปีทีน่ยิมมาเดนิเลน่ ราคาของสนิคา้และรา้นอาหารตา่งๆ
ก็ยังไม่แพงอกีดว้ย ซึง่จะคกึคักเป็นพเิศษตัง้แต่ชว่งบ่ายเป็นตน้ไป เพราะรา้นคา้แต่ละรา้นจะทยอย
เปิดใหบ้รกิาร 

วนัทีห่า้      ศูนยส์มุนไพรฮ็อกเกตนาม ู- AMETHYEST FACTORY – ถนนซากรุะยออโิดะ - ชอ้ปป้ิง   
                           ยา่นฮงแด - HYUNDAI OUTLET – SUPER MARKET                                  เชา้,เทีย่ง,เย็น 
                          
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

นําท่านชอ้ปป้ิง HYUNDAI OUTLET มรีา้นคา้หลากหลายกวา่ 165 รา้นคา้และมสีนิคา้ Brand ดงั
มากมายหลายยีห่อ้ เชน่ Armani, Calvin Klein, Diesel, DKNY,Guess, Escada โดยสนิคา้จะมกีารจัด
ลดราคา 30-80% นําท่านชอ้ปป้ิง HYUNDAI OUTLET มรีา้นคา้หลากหลายกวา่ 165รา้นคา้ และมสีนิคา้
Brand ดงัมากมายหลายยีห่อ้ เชน่ Armani,Calvin Klein,Diesel,DKNY,Guess,Escada โดยสนิคา้จะมี
การจัดลดราคา 30-80%   
ไดเ้วลานําท่านสูส่นามบนิอนิชอน นําท่านสู ่สนามบนิอนิชอน ระหวา่งทางพาท่านแวะละลายเงนิวอนที่
รา้นคา้สนามบนิ SUPER MARKET ซึง่ท่านสามารถเลอืกซือ้สนิคา้เกาหลไีดอ้กีรอบ โดยเฉพาะของกนิ 
เชน่ บะหมีซ่นิราเมยีน (มาม่าสไตลเ์กาหล)ี อดูง้ กมิจ ิขนมช็อคโกพ้าย น้ําจิม้ปรุงรสหมูย่างเกาหล ีไกตุ่น๋
โสมสําเร็จรูป ผลไมต้ามฤดกูาล ในราคาพเิศษกอ่นกลบัเมอืงไทย   

คํา่  บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที1่0)  เมนู:ชาบ ูชาบ ูสกุีส้ไตลเ์กาหล ีบนหมอ้ไฟรอ้นๆ ประกอบดว้ย 
ผักสดชนดิตา่งๆ และเน้ือหมูสไลดน้ํ์าซปุรอ้นๆ และเสน้อดูง้ซึง่ขาดไม่ไดใ้นการทาน ชาบู พรอ้มขา้วสวย 
จนสมควรแกเ่วลานําท่านเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานอนิชอน  

 
 
 
01.05 น.   เดนิทางกลบัโดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X (XJ) เทีย่วบนิที ่XJ703 (ไมม่บีรกิารอาหาร

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

************************************** 
หากทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลบักรงุเทพฯ 

กรณุาแจง้บรษิทั กอ่นทาํการจอง มฉิะน ัน้ บรษิทัฯ มสิามารถรบัผดิชอบใดใด ท ัง้ส ิน้ 
ราคาทัวรร์วม ราคาทัวรไ์มร่วม 

- คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยัดพรอ้ม
คา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ (ตั๋ว
กรุ๊ปไม่สามารถเลื่อนวันกลับได  ้ตอ้งไป-กลับพรอ้ม
คณ ะเท่ านั้น  )ที่น ั่ง เป็นไปตามสายการบิน
จดัสรรตามกรุป๊ทวัร ์ไมส่ามารถระบไุด ้

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

ตามโรงแรมทีร่ะบหุรอืเทยีบเท่า 
- คา่ยานพาหนะนําเทีย่วตามรายการ 
- ค่านํา้หนกัสมัภาระ สายการบนิ THAI AIR 

ASIA X (XJ) 
กําหนดนํา้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเคร ือ่ง
ไป-กลบั ทา่นละ 20กก. สมัภาระถอืขึน้เคร ือ่ง
(Carry on) 7กก. 

- คา่หัวหนา้ทัวรนํ์าท่านท่องเที่ยวตลอดรายการใน
ตา่งประเทศ 

- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง การชดเชย
อบุัตเิหตุสว่นบุคคลกรณีเสยีชวีติสูญเสยี   อวัยวะ 
สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิน้เชิง 1,000,000 
บาท การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครัง้
500,000บาท(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)ไม่รวม
ประกนัสุขภาพ  ท่านสามารถส ัง่ซื้อประกนั
สุขภาพเพิม่ได ้

 

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

- ค่าทิปคนขับรถและไกด์ทอ้งถิ่นท่านละ 50,000 
วอนหรอื 1,500 บาท ต่อท่านตลอดทัง้ทรปิ (ชําระ
คา่ทปิทีส่นามบนิวนัเช็คอนิ) 

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

- คา่น้ําหนักกระเป๋าสัมภาระที่หนักเกนิจากสายการบนิ
กําหนด (ปกต ิ20 กก.), ค่าประกันกระเป๋ากรณีเกดิ
การชํารุดเสยีหาย 

- 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 ้ 
 

วนัทีห่ก     ทา่อากาศยานอนิชอน - ทา่อากาศยานดอนเมอืง                                                                                   
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ทีน่ ัง่ Hot Seat ราคา 2,200 บาท/เทีย่ว 
เป็นทีน่ั่งทีม่พีืน้ทีว่า่งทีม่ากกวา่ทีน่ั่งมาตรฐาน ดว้ยพืน้ทีว่างขาทีก่วา้งเป็นพเิศษ มพีืน้ทีพ่อทีจ่ะสามารถยดืขาไดอ้ย่าง
เต็มที ่
 
 
 
 
 
 
 
 

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

**กรณีท่านมคีวามประสงคจ์ะซือ้น้ําหนักเพิม่ กรุณาแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วนัพรอ้มชําระคา่น้ําหนัก** 
- ซือ้นําหนักเพิม่  5 กก.  ชําระเพิม่ 600  บาท  
- ซือ้น้ําหนักเพิม่  10 กก.  ชําระเพิม่ 1,000 บาท 
- ซือ้น้ําหนักเพิม่ 20กก.  ชําระเพิม่ 2,000 บาท  

ประกาศสําคญั รับเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว คา่ทัวรท์ีจ่่ายใหก้บัผูจ้ัด เป็นการชําระแบบจ่ายชําระขาด และ
ผูจ้ัดไดช้ําระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบชําระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะนัน้หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทาง
หรือใชบ้รกิารตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใด หรือไดร้ับการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ 
(ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต)้  ทางผูจ้ัด ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ตัว๋เครือ่งบนิใหแ้กท่่าน  
*ขอสงวนสทิธใ์นการปรับเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรบัขึน้ของภาษีน้ํามันหรอืภาษีใดๆ จากสายการบนิ * 
หมายเหตสุําคญั : ราคาและคา่บรกิารเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่ชําระเงนิคา่จองทัวร ์ คา่ทัวร ์ 
มสิามารถเปลีย่นแปลง วนัเดนิทาง ชือ่ผูเ้ดนิทาง และ/หรอื ยกเลกิ เลือ่นวนัเดนิทาง ขอคนืเงนิมัดจํา คา่ทัวรไ์ดทุ้กกรณี 
และ กรณีทีท่่านเดนิทางมาจากตา่งจังหวดั โดยเครือ่งบนิภายใน กรุณาแจง้บรษัิทฯกอ่นทีทํ่าการจองตัว๋เครือ่งบนิ มฉิะนัน้ 
บรษัิทฯไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ กรณีกรุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางโดยจํานวนสมาชกิไม่ถงึ 20 ท่าน บรษัิทฯแจง้
ท่านกอ่นการเดนิทาง 7 วนั โดยคนืเงนิคา่ทัวรใ์หก้บัท่านทัง้หมด หรอืเลือ่นการเดนิทางในชว่งการเดนิทางอืน่ และ
คา่บรกิารน้ีรับเฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยเท่านัน้ และกรณีทีท่า่นเมือ่เดนิทางถงึแลว้ไมท่อ่งเทีย่วพรอ้มคณะ
บรษิทัฯขอเรยีกชําระเงนิเพิม่ทา่นละ 200 USD   ประเทศเกาหลใีตจ้ะมชีา่งภาพมาถา่ยรปู และชว่ยดูแลอาํนวย
ความสะดวกตลอดการเดนิทาง และวนัสุดทา้ยชา่งภาพจะนําภาพถา่ยมาจาํหนา่ยกบัลูกทวัร ์หากวา่ทา่นใด
สนใจสามารถซือ้ได ้แตถ่า้ทา่นใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซือ้ เพราะทางบรษิทัทวัรไ์มม่กีารบงัคบัลูกทวัรซ์ือ้แตอ่ยา่ง
ใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 
 
ขอ้ความสําคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 

ในกรณีทีลู่กคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้แลว้ไม่สามารถผ่าน เขา้-ออก นอกประเทศได ้ทําใหล้กูคา้ตอ้งถูก
สง่ตัวกลบัเขา้ประเทศไทย จงึมคี่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้ในการเปลีย่นตัว๋ขากลับ และรวมถงึคา่บรกิารอืน่ๆที่เกดิขึน้ดว้ย ฉะนัน้ 
ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้ับผิดชอบในค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้ที่ทางประเทศนัน้ๆเรียกเก็บ ทางผูจ้ัดและทางสายการบินจะไม่
รับผดิชอบค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้ในทุกกรณี หรอืตอ้งรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบนิถัดไปที่มทีี่น่ังว่าง หรือตามวนัเดนิทาง
ของตั๋วเครือ่งบนิ ทัง้น้ี ขึน้อยู่ทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีตแ้ละสายการบนิเป็นผูพ้จิารณา ทางผู ้
จัดไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้  ** ตม. ตรวจคนเขา้เมืองประเทศเกาหลใีตจ้ะมีการสุม่ตรวจ และอาจมีการเรยีกไป
สัมภาษณ์ ในการที่ทางตรวจคนเขา้เมืองเรียกสัมภาษณ์นัน้ ขึน้อยู่กับทางตรวจคนเขา้เมืองเป็นผูพ้ิจารณา และอยู่ใน
ดลุพนิจิของทางเจา้หนา้ที ่ตม. ทางบรษัิททัวรไ์ม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
 
เง ือ่นไขในการจอง   มดัจาํทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น  และ ชําระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 15 วนั
ลว่งหนา้ (การไม่ชําระเงนิคา่มัดจํา หรอืชําระไม่ครบ หรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจ้ัดมสีทิธิ
ยกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   
**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกวา่ 6 เดอืนก่อนหมดอายุนับจากวนัเดนิทางไป-กลบั*)  
กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและดา่นตรวจปฏเิสธการออก
และเขา้เมอืงท่าน*** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื** 
 
เอกสารใชใ้นการเดนิทาง  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

- หนังสอืเดนิทางทีเ่หลอือายุการใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน **กรณีทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม่กรุณาเตรยีม
หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ไปดว้ย ณ วนัเดนิทาง  หนังสอืรับรองการทํางานเป็นภาษาองักฤษ (ตําแหน่ง, 
เงนิเดอืน) 

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

 
การยกเลกิการจอง:เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด เมือ่ท่านตกลงจองทัวรโ์ดยจ่ายเงนิ
มัดจํา หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง เลือ่นการเดนิทาง ขอคนืเงนิไม่วา่กรณีใดทัง้สิน้  

 
หมายเหต ุ
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทาํการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น
ลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอื
วา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเล ือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 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 หลังจากไดส้ํารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธิของโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมีหอ้งพักสําหรับผูสู้บบุหรี่ / 
ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม 
และไม่สามารถรับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทิเช่น ใชว้วิแชร์ กรุณาแจง้บริษัทฯ อย่างนอ้ย 7วันก่อนการ
เดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเท่านัน้  
11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเที่ยว อนัเน่ืองมาจากการกระทําที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร
เดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE กรณีโรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่คา่ใชจ้่ายเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของเกาหล ีหรือ วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําให ้
เวลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขบัรถในการบรหิารเวลา 
ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้่องเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน้ําดืม่วนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วนั เริม่ในวนัที2่ของการเดนิทางถงึวนัที5่ของการเดนิทางรวมจํานวน 4 ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วเกาหล ีตามกฎหมายของประเทศเกาหล ีมัคคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตาม
ความเหมาะสม ทั ้งน้ีขึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลา
ท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวส้ําหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุัตเิหตจุากการเดนิทาง
ท่องเทีย่ว ตาม พ.ร.บ การท่องเทีย่ว เท่านัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดู
เงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรบัขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านชําระเงนิคา่ทัวร ์ 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

(ท่านสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครอง
ใหล้ะเอยีด) 
17. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร
เดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 
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