
 

 

สีชมพู เกาะนาม ิเอเวอร์แลนด์ ซูวอน โซล(6วัน3คืน) 

 

เกาะนามิ ซูวอน เดอะการเด้นออฟมอน่ิงคาล์ม  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 
Soyanggang Sky Walk พระราชวังฮวาซองแฮงกุง  

 



 

 

วันที่ 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง 

23.30  พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออกชัน้ 3 เคาน์เตอร์สายการ
บิน THAI AIR ASIA X (XJ) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ สายการ
บิน AIR ASIA X ใช้เคร่ือง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ที่น่ัง จดัที่ น่ังแบบ 3-3-3 (น า้หนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน 
ถอืขึน้เคร่ือง 7 กก.ต่อท่าน และขอสงวนสทิธ์ิในการเลอืกที่น่ังบนเคร่ือง ที่น่ังเป็นไปตามสายการบินก าหนด) 

วันที่ 2 อินชอน - เกาะนามิ - เดอะการเด้นออฟมอน่ิงคาล์ม - Soyanggang Sky Walk 

02.50  น ำทำ่นเดินทำงสู ่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสำยกำรบิน THAI AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ700 (มบีริการอาหารและ
เคร่ืองดื่มบนเคร่ือง)  

10.05  เดินทำงถงึ สนามบนิอนิชอน ประเทศเกำหลใีต้ หมำยเหต:ุ เวลำท้องถ่ินเร็วกวำ่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง (กรุณาปรับนาฬิกา

ของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) หลงัจำกผำ่นกำรตรวจคนเข้ำเมืองและศลุกำกรเกำหล ี
จำกนัน้น ำทำ่นขึน้รถโค้ชปรับอำกำศ เดินทำงไป รับประทำนอำหำรเที่ยง 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที่1) เมนู พุลโกกิ ( Bulgogi ) อาหารขึน้ชื่อของเกาหลี เป็นสุกีก้ึ่งน า้กึ่ง
แห้ง ส่วนผสมของเมนูนีค้อืหมูหมักชิน้บางๆ ปลาหมึกสด ผักต่างๆ เช่น กะหล ่าปลี ฟักทองอ่อน ถั่วงอก แครอท 
เห็ดและวุ้นเส้นมาต้มรวมกนั 

บำ่ย  น ำทำ่นเดินทำงสู ่เกาะนามิ (ใช้เวลำนัง่เรือประมำณ 10-15 นำที) ให้ทำ่นได้ดื่มด ่ำกบัธรรมชำติ แมกไม้ ทิวสนบนเกำะนำมิ 
ซึง่ถือเป็นชว่งเวลำทีด่ีที่สดุทำ่มกลำงบรรยำกำศโรแมนติก ให้ทำ่นได้ย้อนรอยละครรักแนว DRAMA ซีรีย์เกำหลทีี่โดง่ดงัไป
ทัว่เอเชีย WINTER LOVE SONG หรือ เพลงรักในสายลมหนาว พร้อมเก็บภำพควำม  ประทบัใจ ถำ่ยรูป กบัดำรำแสดง
น ำ BAE YONG JOON และ CHOI JI WOO รูปปัน้ท่ีสร้ำงขึน้เพื่อไว้เก็บเป็นภำพควำมประทบัใจ กบัฉำกและเนือ้เร่ืองที่
เรียกเสยีงสะอืน้และน ำ้ตำของผู้ชมนอกจออยำ่งทว่มท้นนอกจำกนีย้งัมกิีจกรรมอื่นๆให้ทำ่นได้ป่ันจกัรยำนชมววิเหมือนใน
ละครหรือชมฟำร์มเลีย้งนกกระจอกเทศ ได้เวลำสมควรนัง่เรือกลบัมำยงัฝ่ัง 

      จำกนัน้เดินทำงสู ่เดอะ การ์เด้น ออฟ มอร์น่ิง คาล์ม (The Garden of Morning Calm) คือสวนดอกไม้ขนำดใหญ่ที่
เปิดให้บริกำรนกัทอ่งเที่ยวตลอดทัง้ปี โดยสวนนัน้ตัง้อยูใ่นเขตเมืองในเมืองกำพยอง (Gapyeong) จงัหวดัเกียงกิโด 
(Gyeonggi-do) ประเทศเกำหลใีต้ ซึง่ที่น่ีถือได้วำ่เป็นสวรรค์ส ำหรับช่ำงภำพ ครอบครัว และคูรั่ก ที่มกัจะมำพกัผอ่นรวมทัง้
ถ่ำยภำพสวยๆที่นี่เสมอ เนื่องจำกสวนแหง่นีเ้ต็มไปด้วยดอกไม้นำนำพรรณ ที่สง่กลิน่หอมหวำนอบอวลไปทัว่ทัง้สวน รวมถึง
หมูต้่นสนมำกมำยที่มอบทศันยีภำพแหง่ควำมงำมที่ไมเ่หมือนท่ีไหน เป็นสวนสวยที่ตัง้อยูบ่นพืน้ท่ี 30000 ตำรำงเมตร ท่ีนี่
เปิดให้เข้ำชมตลอดทัง้ปี เป็นหนึง่ในสถำนท่ีที่นำ่สนใจในจงัหวดัคยองกีโด สวนนีเ้ป็นสวนสว่นตวัทีเ่ก่ำแก่ที่สดุในประเทศ
เกำหลเีป็นพืน้ท่ีทำงศิลปะที่มีควำมสมดลุระหวำ่งควำมสวยงำมตำมธรรมชำติ กบัแนวคดิของเกำหล ีและที่น่ีดงึดดู
นกัทอ่งเที่ยวให้มำเที่ยวกนัมำถงึ 600,000 คนตอ่ปี ด้วยวตัถปุระสงค์คือ เพื่อสง่เสริมควำมงำมของดอกไม้และพืชเกำหลไีป



 

 

ทัว่โลก  

       จำกนัน้น ำทำ่นเดินทำงสู ่Soyanggang Sky Walk(สะพานกระจกใส) ที่อยูใ่นเมืองชนุชอน จงัหวดัคงัวอน มำพิสจูน์
ควำมหวำดเสยีวกนั โดยสะพำนโซยงักงัเป็นสะพำนกระจกใสที่มคีวำมยำว 156 เมตร เหนือทะเลสำบเอียมโฮ เวลำที่เดินอยู่
บนสะพำนแหง่นีจ้ะสำมำรถมองเห็นวิวด้ำนลำ่งใต้สะพำนท่ีเป็นทะเลสำบได้อยำ่งชดัเจน ท ำเอำคนท่ีกลวัควำมสงูถึงกบัเขำ่
ออ่นเลยทีเดยีว จดุวดัใจอีกหนึง่บทพิสจูน์คือกำรเดินข้ำมสะพำนที่ยำว 156 เมตร  จำกนัน้น ำทำ่นเดินทำงสูเ่มืองซวูอน  

ค ่ำ  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (มือ้ที่2) เมนู  DUKKALBI ไก่ผดัเผ็ดบำร์บีควิเป็นเนือ้ไก่ที่หัน่ออกเป็นชิน้พอค ำคลกุเคล้ำ
ด้วยซีอิ๊วเคร่ืองปรุง และหมกัทิง้ไว้จนได้ที่ จงึน ำเนือ้ไกแ่ละผกัมำผดับนกระทะยกัษ์ พร้อมกิมจิ ซุปสำหร่ำย และข้ำวสวย 

จนสมควรแก่เวลำน ำทำ่นเดินทำงเข้ำสูท่ี่พกั  
ที่พกั: CENTRAL PLAZA OR QUEEN HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกนั 

(ชื่อโรงแรมที่พัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วนั ก่อนวนัเดนิทาง) 

 

วันที่ 3 พระราชวัง ฮวาซอง แฮงกุง - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (รวมบตัร) - COSMETIC SHOP - SEOUL TOWER (ไม่รวม
ขึน้ลิฟต์) - Floating Island                                                   

เช้ำ  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ที่3) 

น ำทำ่นชม พระราชวัง ฮวาซอง แฮงกุง พระรำชวงัขององค์ชำยรัชทำยำท  แฮงกงุเป็นพระรำชวงัที่พระรำชวงศ์จะมำ
ประทบัเมื่อเสดจ็ออกจำกเมืองหลวง พระรำชวงัแหง่นีต้ัง้อยูใ่นป่ำฮวำซองในซวูอนและเป็นพระรำชวงัทีใ่หญ่เป็นอนัดบัท่ีสอง
ในช่วงสมยันัน้ นอกจำกนัน้ยงัได้รับกำรขนำนนำมวำ่เป็นพระรำชวงัที่มคีวำมงดงำมและมีประวตัศิำสตร์ที่ยำวนำน เรือน
หลกัของพระรำชวงัคือห้องโถงพงซูดงั ปรำกฏใน “Love in the Moonlight” เป็นท่ีประทบัขององค์ชำยรัชทำยำท ในตอนท่ี 2 
ขนัทีจงั(แสดงโดยอีจนุฮยอก) แนะน ำรำอนให้รู้จกักบัเรือนแหง่นีซ้ึง่ก็คือที่ประทบัขององค์ชำยรัชทำยำท พระรำชวงัฮวำซอง
แฮงกงุได้ปรำกฏอยูใ่นซีรีส์ในตอนท่ี 3 ที่รำอนโดนพระมเหสคีิม(แสดงโดยฮนัซูยอน)ลงโทษ จำกนัน้น ำทำ่นเดินทำงสู่ สวน
สนุกเอเวอร์แลนด์ ถกูขนำนนำมวำ่ “ดิสนีย์แลนด์เกาหลี” สวนเปิดในหบุเขำทีม่ีช่ือเสยีงมำกที่สดุของประเทศ ภำยใน 

Festival World จะประกอบไปด้วย Global Fair, American Adventure, Magic Land European Adventure และ 
Equatorial Adventure กำรทอ่งเที่ยวภำยในสวนสนกุแหง่นี ้แนะน ำวำ่ ควรขึน้รถบสัทอ่งไปกบัโลกของสตัว์ป่ำซำฟำรี ชมไล



 

 

เกอร์แฝดคูแ่รกของโลก ที่น่ี ทำ่นจะพบวำ่เจ้ำป่ำสงิโตและเสอืสำมำรถอยูด้่วยกนัได้อยำ่งเป็นสขุ และชมควำมนำ่รักของหมี
ที ่ สำมำรถสือ่สำรกบัคนขบัได้อยำ่งดีไมว่ำ่จะตวัใหญ่มำกถงึใหญ่น้อย จำกนัน้ทดลองสนกุกบัเคร่ืองเลน่นำนำชนิด เช่น 
รถไฟเหำะ T-Express หนอนสะบดัชำร์ป โรงหนงัสำมมติิ บ้ำนผีสงิ หมุนตีลงักำสองตลบ เป็นต้น   หรือทำ่นสำมำรถเดินไป
ชมเทสกำลดอกไม้ทีจ่ดัได้อยำ่งสวยงำมเป็นสวนขนำดใหญ่ชมดอกไม้หลำกสสีนัสวยงำม เดินทำงระหวำ่งช่วง 14มี.ค.-4พ.ค 
จะได้ชมเทศกำล Everland Tulip Festival 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั (มือ้ที่4) เมนูคาลบี ้หมยูำ่งเกำหลเีป็นอำหำรพืน้เมืองเกำหลเีลือ่งช่ือและเป็นท่ีรู้จกักนัดีทัว่โลก มี
รสชำติออกหวำนกลมกลอ่ม โดยน ำหมสูว่นท่ีตดิกบักระดกู น ำไปยำ่งบนเตำถ่ำนแบบดัง้เดิม เสร์ิฟพร้อมข้ำวสวยร้อนๆ และ
เคร่ืองเคียงตำ่งๆ 

น ำทำ่นเดินทำงเข้ำสู ่กรุงโซล น ำทำ่นไป ศูนย์รวมเคร่ืองส าอางแบรนด์ดังเกาหลี เช่น 
ROJUKISS,LOTREE,LANEIGN,SULWASOO ให้ทำ่นได้เลอืกซือ้ในรำคำพเิศษ ถึงเวลำพำทกุทำ่นตะลยุสูแ่หลง่ช้อปปิง้ที่
ได้ช่ือวำ่ใหญ่ที่สดุในเอเชีย จนสมควรแก่เวลำน ำทำ่นเดินทำงไป ย้อนรอยละครซีรีย์เกำหลดีงั MY NAME IS KIM SAM 
SOON และ BOY OVER FLOWER ที่ “นมัซำน” ภเูขำแหง่เดยีวทีต่ัง้อยูใ่จกลำงกรุงโซลบนยอดเขำมีหอ SEOUL TOWER(

ไม่รวมขึน้ลิฟต์) 1ใน 18 หอคอยเมืองที่สงูที่สดุในโลกมคีวำมสงูถึง 480 เมตร เหนือระดบัน ำ้ทะเล น ำทำ่นชมเกำะ 
Floating Island เกำะลอยน ำ้พลงังำนแสงอำทติย์ เป็นเกำะเทียมสำมเกำะตัง้อยูริ่มแมน่ ำ้ฮนั ตัง้อยูท่ำงด้ำนขวำของสะพำน 
Banpo Bridgeข้ำงในมีทัง้ที่จดันทิรรศกำรร้ำนอำหำรและอื่นๆ ทัง้สำมเกำะเดินเช่ือมตอ่กนัได้ ตอนกลำงคืนเปิดไฟแล้วสวย
มำก บรรยำกำศดี เหมำะกบักำรเดินเลน่สบำยๆ อยูต่ิดกบัสะพำนบนัโพ 

ค ่ำ  บริการอาหารค ่า (มือ้ที่5) เมนูไก่ตุ๋นโสม เป็นอำหำรบ ำรุงสขุภำพต้นต ำรับชำววงั เสร์ิฟในหม้อดิน ทำ่มกลำงน ำ้ซุปที่
ก ำลงัเดือดพลำ่น คดัเลอืกไกข่นำดก ำลงัเหมำะ ผำ่นกำรเลีย้งจนอำยไุด้ 45 วนั น ำมำท ำควำมสะอำด ควกัเคร่ืองในออกจน
หมด แล้วน ำเคร่ืองยำจีน อำทิ เกำลดั, เก๋ำกี,้ พทุรำจีน และรำกโสม พร้อมด้วยข้ำวเหนียว ใสล่งไปในตวัไก่ แล้วผำ่นกำรตุน๋
จนได้ที่ เนือ้ไก่ลอ่นจนสำมำรถรับประทำนได้อยำ่งสะดวก เพิ่มรสชำติด้วยเส้นก๋วยเตีย๋วแบบเกำหล ีเกลอื และพริกไท
ป่น จำกนัน้น ำทำ่นเดินทำงสูท่ี่พกั  
:ที่พัก GALAXY HOTEL//BENIKIA SEOUL หรือระดับใกล้เคียงกนั:    
 (ช่ือโรงแรมที่ทำ่นพกั ทำงบริษัทจะท ำกำรแจ้งพร้อมใบนดัหมำย 5-7 วนั ก่อนวนัเดินทำง) 

 



 

 

วันที่ 4 ศูนย์โสมรัฐบาล - RED PINE –พิพิธภณัฑ์สาหร่าย –ใสชุดฮนับก – วดัโชเกซา - คลองชองเกชอน- DUTY FREE 
ช้อปป้ิงเมียงดง 

เช้ำ  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ที่ 6)  

จำกนัน้น ำทำ่นสู ่ศูนย์โสมรัฐบาล ซึง่รับรองคณุภำพจำกรัฐบำล เป็นโสมที่อำย ุ6 ปี ซึง่ถือวำ่มีคณุภำพดีที่สดุ ให้ทำ่นได้
เลอืกซือ้โสมคณุภำพและรำคำถกูกวำ่ไทย 2 เทำ่ โสมเกำหลถืีอเป็นยำบ ำรุงร่ำงกำย หรือสำมำรถซือ้เป็นของฝำกจำก
ประเทศเกำหล ีจำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู่ ร้านสมุนไพร RED PINE เป็นผลติภณัฑ์ ท่ีสกดัจำกน ำ้มนัสน ที่มีสรรคณุช่วย
บ ำรุงร่ำงกำย ลดไขมนั ชว่ยควบคมุอำหำรและรักษำสมดลุในร่ำงกำย 

จำกนัน้น ำทำ่นชม พิพิธภณัฑ์สาหร่าย จดัแสดงเร่ืองรำวตำ่งๆของกำรท ำสำหร่ำยและประวตัิควำมเป็นมำต้นก ำเนิดของ
กำรผลติสำหร่ำยและขัน้ตอนกำรผลติสำหร่ำยที่ใหมท่กุวนัให้ทำ่นจะได้เลอืกชิมผลติภณัฑ์ที่ท ำจำกสำหร่ำยหลำกหลำย
รสชำติให้ลิม้ลองและเลอืกซือ้เพือ่  ให้ทำ่นได้ใสช่ดุประจ ำชำติเกำหล ี“ฮนับก”และถำ่ยรูปภำพควำมประทบัใจน ำมำเป็นของ
ฝำก เช่น สำหร่ำยอบแห้ง,สำหร่ำยยำ่ง 

วัดโชเกซา(Jogyesa Temple)หรือที่คนไทยเรียกวำ่“วดัพระยิม้” ในอดีตนัน้วดัแหง่นีเ้ป็นเหมือนศนูย์กลำงของศำสนำพทุธ
นิกำยเซนในเกำหล ีซึง่เป็นวดัเกำ่แก่และมีช่ือเสยีงเป็นอยำ่งยิง่ เมือ่เดินเข้ำมำในวดันีส้ิง่แรกที่จะสงัเกตเุห็นก็คือต้นไม้ใหญ่ที่
ด้ำนหน้ำประตทูำงเข้ำ มีควำมสงูถึง 26 เมตร สว่นอำคำรหลกัของวดันัน้มีอำยมุำกกวำ่ 500 ปี และเป็นอำคำรขนำดใหญ่ 
ช่ือวำ่ Daeungjeon สร้ำงขึน้ในปี 1938 ภำยในมีพระประธำนสทีองขนำดใหญ่ 3 องค์ ซึง่ชำวเกำหลเีช่ือกนัวำ่มคีวำมศกัสทิธ์ิ 
จึงนิยมไปนมสักำรในวนัส ำคญัตำ่งๆ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั (มือ้ที่ 7) เมนูบิบิมบับ ข้าวย าเกาหล ีกับ ซุป สุกีส้ไตล์เกาหลี บนหม้อไฟร้อนๆ 
ประกอบด้วย ผักสดชนิดต่างๆ และเนือ้หมูสไลด์น า้ซุปร้อนๆ และเส้นอดู้งซ่ึงขาดไม่ได้ในการทาน ชาบู ชาบู 
พร้อมข้าวสวย   

บำ่ย  จำกนัน้ น ำทำ่นไปชม แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโซล ที่ Seoullo 7017 Seoullo 7017 เกิดจำกกำรปรับทศันียภำพ
ของถนนยกระดบัท่ีเกือบจะถกูทบุทิง้บริเวณ Seoul Station ให้กลำยมำเป็นสวนสำธำรณะลอยฟำ้ 

น ำทำ่นเดินทำงสู ่คลองชองกเยชอน (Cheonggyecheon) หรือเรียกอีกช่ือหนึง่วำ่ คลองชองเกชอน หรือ ชองเคยอน เป็น
คลองที่มีมำตัง้แตส่มยัโบรำณตัง้แตย่คุของรำชวงศ์โชชอน มีอำยมุำกกวำ่ 600 ปี ควำมยำว ประมำณ 11 กิโลเมตร ไหลผำ่น
กลำงกรุงโซล 

จำกนัน้น ำทำ่นชมแหลง่ช้อปปิง้ปลอดภำษี DUTY FREE ช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนม มำกมำย อำทิ นำฬิกำ,แวน่ตำ,
เคร่ืองส ำอำงค์,กระเป๋ำ,กล้องถ่ำยรูป หรือจะเป็นโทรศพัท์มือถือ ให้ทำ่นอิสระได้เลอืกซือ้อยำ่งเตม็ที่  ถึงเวลำน ำทำ่น
เดินทำงช้อปปิง้ที่ เมียงดง หรือ สยำมสแควร์เกำหลทีำ่นสำมำรถเลอืกสนิค้ำเทรนด์แฟชัน่ลำ่สดุของเกำหลไีด้ที่น่ีโดยเฉพำะ



 

 

สนิค้ำวยัรุ่นเช่นเสือ้ผ้ำ รองเท้ำ กระเป๋ำ เคร่ืองประดบั ทัง้แบรนด์เนม เช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสนิค้ำจำก
แบรนด์เกำหลโีดยเฉพำะ เคร่ืองส ำอำงเช่นETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, 
LANEIGE อีกทัง้ยงัมีร้ำนกำแฟ ร้ำนอำหำรตำ่งๆ ทำ่นสำมำรถลิม้ลองไอศกรีม 2,000 วอน ที่สงูเกือบฟตุได้ที่นี ้และKRISPY 
KREMEโดนทั ที่สดุแสนอร่อย 

(อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง) 

ที่พกั:GALAXY HOTEL/BENIKIA SEOUL หรือระดับใกล้เคยีงกัน: 

(ชื่อโรงแรมทีท่่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง) 

 

วันที่ 5 ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - AMETHYEST FACTORY – ถนนซากุระยออิโดะ - ช้อปป้ิงย่านฮงแด - HYUNDAI 
OUTLET – SUPER MARKET 

เช้ำ  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร ของโรงแรม (มือ้ที่ 8)  

น ำทำ่นเดินทำงสู ่ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู ต้นไม้ชนิดนีเ้จริญเติบโตในป่ำลกึบนภเูขำที่ปรำศจำกมลภำวะและระดบัสงู
เหนือน ำ้ทะเล 50-800 เมตร เมลด็พนัธุ์ของสมนุไพรฮ๊อกเกตนำมนูี ้เป็นท่ีนิยมของคนเกำหลรุ่ีนใหม ่เพรำะมีผลชว่ยดแูลตบั
ให้แข็งแรง ปอ้งกนัโรคตบัแข็งไมถ่กูท ำลำยจำกำรดื่มแอลกอฮอล์ กำแฟ บหุร่ี สำรตกค้ำงจำกอำหำร และยำ 

จำกนัน้น ำทำ่นเดินทำงสู ่ถนนยออิโดะ (Yeouido’s Streets) (เฉพำะช่วงซำกรุะบำน) ถนนซำกรุะแหง่กรุงโซลมีต้นซำกรุะ
กวำ่ 1,400 ต้นในบริเวณนีซ้ึง่ในเดือนเมษำยนในแตล่ะปีจะมกีำรจดัเทศกำลดอกซำกรุะณถนนสำยนีท้ำ่นจะได้สมัผสัสสีนั
แหง่ดอกซำกรุะพร้อมถำ่ยรูปเป็นที่ระลกึในบรรยำกำศสดุโรแมนตคิในยำมเย็นถนนสำยนีก็้จะยิ่งคกึคกัมกิีจกรรมร่ืนเริง
หลำกหลำยและมดีวงไฟประดบัประดำตดักบัสขีำวอมชมพขูองดอกซำกรุะท่ีสวยงำม 

จำกนัน้พำทำ่นชม AMETHYEST FACTORY ชมโรงงานพลอยสีม่วง เป็นของน ำโชคของชำวเกำหลซีึง่มี แหลง่ก ำเนิดใน 
ประเทศเกำหล ีคนเกำหลมีี ควำมเช่ือวำ่ เป็นพลอยน ำโชค น ำควำมโชคดีมำให้แก่ผู้ที่มีไว้ครอบครอง   

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั (มือ้ที่ 9) เมนูจิมดกั (Jimdak) หรือไกตุ่น๋ซีอิ๊วเกำหล ีผสมกบัวุ้นเส้นท่ีเหนียวนุม่ หวัหอมใหญ่ 



 

 

รสชำติคล้ำยไก่พะโล้ของไทยแตจ่ะเผ็ดกวำ่นดิหนอ่ย เป็นเมนช่ืูอดงัจำกเมืองอนัดง 

น ำทำ่น ช้อปป้ิงย่านฮงแด เป็นยำ่นช้อปปิง้บริเวณด้ำนหน้ำของมหำวิทยำลยัฮงอกิ สนิค้ำในยำ่นนีส้ว่นใหญ่เป็นสนิค้ำ
วยัรุ่นท่ีทนัสมยัและรำคำไมแ่พงเช่นเสือ้ผ้ำที่ออกแบบโดยดีไซด์เนอร์เกำหลรีองเท้ำกระเป๋ำเคร่ืองประดบั เคร่ืองส ำอำง เช่น 
เสือ้ผ้ำ กระเป๋ำ รองเท้ำ ของก๊ิฟช้อป เคร่ืองเขยีน และที่เยอะไมแ่พ้กนัก็คือขนมตำ่งๆและยงัมีร้ำนแบรนด์เนมอยูท่ัว่ไปเช่น 
EVISU, ZARA อีกทัง้ยงัมีร้ำนกำแฟท่ีเป็นเอกลกัษณ์ แกลเลอร่ี ร้ำนค้ำจ ำหนำ่ยสนิค้ำแฟชัน่ คลบั ตลำดศิลปะ และ
ร้ำนอำหำรที่นำ่สนใจในหมูว่ยัรุ่นอำย ุ20-30 ปีที่นิยมมำเดินเลน่ รำคำของสนิค้ำและร้ำนอำหำรตำ่งๆก็ยงัไมแ่พงอกีด้วย ซึง่
จะคกึคกัเป็นพิเศษตัง้แตช่ว่งบำ่ยเป็นต้นไป เพรำะร้ำนค้ำแตล่ะร้ำนจะทยอยเปิดให้บริกำร น ำทำ่นช้อปปิง้ HYUNDAI 
OUTLET มีร้ำนค้ำหลำกหลำยกวำ่ 165ร้ำนค้ำ และมีสนิค้ำBrand ดงัมำกมำยหลำยยี่ห้อ เช่น Armani, Calvin Klein, 
Diesel, DKNY, Guess, Escada โดยสนิค้ำจะมีกำรจดัลดรำคำ 30-80%ได้เวลำน ำทำ่นสูส่นามบินอนิชอน น ำทำ่นสู ่
สนำมบินอินชอน ระหวำ่งทำงพำทำ่นแวะละลำยเงินวอนที่ร้ำนค้ำสนำมบิน SUPER MARKET ซึง่ทำ่นสำมำรถเลอืกซือ้
สนิค้ำเกำหลไีด้อีกรอบ โดยเฉพำะของกิน เช่น บะหมี่ซินรำเมยีน (มำมำ่สไตล์เกำหล)ี อดู้ง กิมจิ ขนมช็อคโก้พำย น ำ้จิม้ปรุง
รสหมยูำ่งเกำหล ีไก่ตุน๋โสมส ำเร็จรูป ผลไม้ตำมฤดกูำล ในรำคำพเิศษก่อนกลบัเมืองไทย 

  

ค ่ำ  บริการอาหารกลางวนั (มือ้ที่10) เมนู:ชาบู ชาบู สุกีส้ไตล์เกาหลี บนหม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้วย ผักสดชนิดต่างๆ 
และเนือ้หมูสไลด์น า้ซุปร้อนๆ และเส้นอูด้งซ่ึงขาดไม่ได้ในการทาน ชาบู พร้อมข้าวสวย 

จนสมควรแก่เวลำน ำทำ่นเดินทำงสู ่ท่าอากาศยานอนิชอน 

 

วันที่ 6 ท่าอากาศยานอนิชอน - ท่าอากาศยานดอนเมือง 

01.05  เดินทำงกลบัโดยสำยกำรบิน THAI AIR ASIA X (XJ) เที่ยวบินที่ XJ703 (ไม่มีบริการอาหารเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง ท่าน
สามารถสั่งซือ้ได้ตามอัธยาศัยกับพนักงานต้อนรับบนเคร่ือง) 

  

04.55  เดินทำงถงึ ท่าอากาศยานดอนเมือง เดินทำงกลบัโดยสวสัดิภำพพร้อมควำมประทบัใจ 



 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผู้ใหญ่ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไม่เสริมเตียง) ทารก พักเดี่ยว 

12 - 17 Mar 2019  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

13 - 18 Mar 2019  16,888  16,888 16,888 5,000 4,500 

15 - 20 Mar 2019  16,888  16,888 16,888 5,000 4,500 

20 - 25 Mar 2019  16,888  16,888 16,888 5,000 4,500 

22 - 27 Mar 2019  16,888  16,888 16,888 5,000 4,500 

26 - 31 Mar 2019  16,888  16,888 16,888 5,000 4,500 

27 Mar - 01 Apr 2019  16,888  16,888 16,888 5,000 4,500 

29 Mar - 03 Apr 2019  16,888  16,888 16,888 5,000 4,500 

03 - 08 Apr 2019  21,888  21,888 21,888 5,000 4,500 

05 - 10 Apr 2019  21,888  21,888 21,888 5,000 4,500 

09 - 14 Apr 2019  25,888  25,888 25,888 5,000 4,500 

10 - 15 Apr 2019  25,888  25,888 25,888 5,000 4,500 

12 - 17 Apr 2019  25,888  25,888 25,888 5,000 4,500 

16 - 21 Apr 2019  17,888  17,888 17,888 5,000 4,500 

17 - 22 Apr 2019  18,888  18,888 18,888 5,000 4,500 

19 - 24 Apr 2019  17,888  17,888 17,888 5,000 4,500 



 

 

23 - 28 Apr 2019  18,888  18,888 18,888 5,000 4,500 

24 - 29 Apr 2019  18,888  18,888 18,888 5,000 4,500 

26 Apr - 01 May 2019  18,888  18,888 18,888 5,000 4,500 

28 Apr - 03 May 2019  19,888  19,888 19,888 5,000 4,500 

30 Apr - 05 May 2019  19,888  19,888 19,888 5,000 4,500 

03 - 08 May 2019  16,888  16,888 16,888 5,000 4,500 

07 - 12 May 2019  16,888  16,888 16,888 5,000 4,500 

10 - 15 May 2019  16,888  16,888 16,888 5,000 4,500 

15 - 20 May 2019  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

17 - 22 May 2019  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

22 - 27 May 2019  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

24 - 29 May 2019  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

29 May - 03 Jun 2019  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

 

หมายเหตุ 

หากท่านต้องซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลบักรุงเทพฯ 
กรุณาแจ้งบริษัท ก่อนท าการจอง มิฉะนัน้ บริษัทฯ มิสามารถรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

ราคาทัวร์รวม 



 

 

-       คำ่ตัว๋โดยสำรเคร่ืองบินไป-กลบัชัน้ประหยดัพร้อมคำ่ภำษีสนำมบินทกุแหง่ตำมที่ระบใุนรำยกำร (ตัว๋กรุ๊ปไมส่ำมำรถเลือ่นวนักลบัได้ ต้องไป-
กลบัพร้อมคณะเทำ่นัน้ ) ที่น่ังเป็นไปตามสายการบนิจัดสรรตามกรุ๊ปทัวร์ ไม่สามารถระบุได้ 

-       คำ่อำหำรทกุมือ้ ตำมที่ระบใุนรำยกำร 

-       คำ่เข้ำชมสถำนท่ีตำ่งๆ ตำมที่ระบใุนรำยกำร 

-       คำ่ที่พกัตำมระบใุนรำยกำร พกัห้องละ 2-3 ทำ่น ตำมโรงแรมที่ระบหุรือเทียบเทำ่ 

-       คำ่ยำนพำหนะน ำเที่ยวตำมรำยกำร 

-       ค่าน า้หนักสัมภาระ สายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) ก าหนดน า้หนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ืองไป-กลบั ท่านละ 20 กก. 
สัมภาระถอืขึน้เคร่ือง(Carry on) 7 กก. 

-       คำ่หวัหน้ำทวัร์น ำทำ่นทอ่งเที่ยวตลอดรำยกำรในตำ่งประเทศ 

-       คำ่ประกนัอบุตัิเหตรุะหวำ่งเดินทำง กำรชดเชยอบุตัเิหตสุว่นบคุคลกรณีเสยีชีวติสญูเสยีอวยัวะ สำยตำหรือทพุพลภำพถำวรสิน้เชิง 
1,000,000 บำท กำรรักษำพยำบำลตอ่อบุตัิเหตแุตล่ะครัง้500,000บำท(เง่ือนไขตำมกรมธรรม์)ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซือ้

ประกันสุขภาพเพิ่มได้ 

ราคาทัวร์ไม่รวม 

-       คำ่ใช้จำ่ยสว่นตวั อำทิ คำ่ท ำหนงัสอืเดินทำง, คำ่โทรศพัท์สว่นตวั, คำ่ซกัรีด, มินิบำร์ในห้อง, รวมถงึคำ่อำหำร และเคร่ืองดื่มที่สัง่เพิ่ม
นอกเหนือรำยกำร (หากท่านตอ้งการสัง่เพ่ิม กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพ่ิมเองต่างหาก) 

-       ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่นท่านละ 50,000 วอนหรือ 1,500 บาท ต่อท่านตลอดทัง้ทริป(ช าระค่าทิปที่สนามบนิวนัเชค็อนิ) 

-       คำ่ภำษีมลูคำ่เพิ่ม 7% และภำษีหกั ณ ที่จำ่ย 3% (กรณีที่ทำ่นต้องกำรใบเสร็จรับเงินในนำมบริษัทหรือต้องกำรใบก ำกบัภำษี) 

-       คำ่น ำ้หนกักระเป๋ำสมัภำระที่หนกัเกินจำกสำยกำรบินก ำหนด (ปกติ 20 กก.) 

-       คำ่วีซำ่ส ำหรับพำสปอร์ตตำ่งด้ำว 

กรุณำเตรียมเอกสำรคือ 1)พำสปอร์ต 2)ใบประจ ำตวัคนตำ่งด้ำว 3)ใบส ำคญัถ่ินท่ีอยู ่4)ส ำเนำทะเบียนบ้ำน(ถ้ำม)ี 5)สมดุบญัชีเงินฝำก(ถ้ำม)ี 6)รูป
ถ่ำยส ี2 นิว้ 2 รูป แล้วทำงบริษัทฯจะเป็นผู้ด ำเนินกำรยื่นวีซำ่ให้ทำ่นโดยจำ่ยคำ่บริกำรตำ่งหำก 



 

 

(ส ำหรับหนงัสอืเดินทำงตำ่งด้ำว เจ้ำของหนงัสอืเดินทำงต้องท ำเร่ืองแจ้งเข้ำ-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซำ่) 

กำรอพัเกรดที่นัง่ สำมำรถอพัเกรดได้เฉพำะ Hot Seat ส ำหรับท่ีนัง่Business/Premium ตัว๋กรุ๊ปทวัร์ไมส่ำมำรถอพัท่ีนัง่ได้ 

ที่น่ัง Hot Seat ราคา2,200 บาท/เที่ยว เป็นท่ีนัง่ที่มีพืน้ท่ีวำ่งที่มำกกวำ่ที่นัง่มำตรฐำน ด้วยพืน้ท่ีวำงขำที่กว้ำงเป็นพิเศษ มีพืน้ท่ีพอที่จะสำมำรถ
ยืดขำได้อยำ่งเต็มที ่

 

 

**กรณีทำ่นมีควำมประสงค์จะซือ้น ำ้หนกัเพิม่ กรุณำแจ้งพร้อมจองทวัร์หรือก่อนเดินทำง10วนัเทำ่นัน้พร้อมช ำระคำ่น ำ้หนกั** 

-       ซือ้น ำหนกัเพิ่ม       5 กก.   ช ำระเพิม่ 600  บำท 

-       ซือ้น ำ้หนกัเพิ่ม       10 กก. ช ำระเพิม่ 1,000 บำท 

-       ซือ้น ำ้หนกัเพิ่ม  20กก. ช ำระเพิ่ม 2,000 บำท 

ประกาศส าคัญ รับเฉพำะผู้มีวตัถปุระสงค์เพื่อกำรทอ่งเที่ยว คำ่ทวัร์ที่จ่ำยให้กบัผู้จดั เป็นกำรช ำระแบบจ่ำยช ำระขำด และผู้จดัได้ช ำระให้กบัสำย
กำรบินและสถำนท่ีตำ่งๆ แบบช ำระขำดเช่นกนัก่อนออกเดินทำง ฉะนัน้หำกทำ่นไมไ่ด้ร่วมเดินทำงหรือใช้บริกำรตำมรำยกำรไมด้่วยสำเหตใุด หรือ
ได้รับกำรปฏิเสธกำรเข้ำหรือออกนอกเมืองจำกประเทศในรำยกำร (ประเทศไทยและประเทศเกำหลใีต้) ทำงผู้จดั ขอสงวนสทิธิกำรคนืเงินสดสว่น

ใดๆ รวมทัง้คำ่ตัว๋เคร่ืองบินให้แกท่ำ่น 

*ขอสงวนสทิธ์ในกำรปรับเปลีย่นรำคำเพิ่ม หำกมีกำรปรับขึน้ของภำษีน ำ้มนัหรือภำษีใดๆ จำกสำยกำรบิน * 

หมายเหตุส าคัญ : รำคำและคำ่บริกำรเป็นรำคำตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เมื่อช ำระเงินคำ่จองทวัร์  คำ่ทวัร์  
มิสำมำรถเปลีย่นแปลง วนัเดินทำง ช่ือผู้ เดินทำง และ/หรือ ยกเลกิ เลือ่นวนัเดินทำง ขอคืนเงินมดัจ ำ คำ่ทวัร์ได้ทกุกรณี และ กรณีที่ทำ่นเดินทำงมำ
จำกตำ่งจงัหวดั โดยเคร่ืองบินภำยใน กรุณำแจ้งบริษัทฯก่อนท่ีท ำกำรจองตัว๋เคร่ืองบิน มิฉะนัน้ บริษัทฯไมรั่บผิดชอบคำ่ใช้จำ่ยทีเ่กิดขึน้ กรณีกรุ๊ปไม่
สำมำรถออกเดินทำงโดยจ ำนวนสมำชิกไมถ่ึง 20 ทำ่น บริษัทฯแจ้งทำ่นก่อนกำรเดินทำง 7 วนั โดยคืนเงินคำ่ทวัร์ให้กบัทำ่นทัง้หมด หรือเลือ่นกำร



 

 

เดินทำงในช่วงกำรเดินทำงอื่น และคำ่บริกำรนีรั้บเฉพำะนกัทอ่งเที่ยวชำวไทยเทำ่นัน้ และกรณีที่ท่านเมื่อเดินทางถงึแล้วไม่ท่องเที่ยวพร้อม

คณะบริษัทฯขอเรียกช าระเงนิเพิ่มท่านละ 200 USD ประเทศเกำหลใีต้จะมีชำ่งภำพมำถ่ำยรูป และช่วยดแูลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำร
เดินทำง และวนัสดุท้ำยชำ่งภำพจะน ำภำพถ่ำยมำจ ำหนำ่ยกบัลกูทวัร์ หำกวำ่ทำ่นใดสนใจสำมำรถซือ้ได้ แตถ้่ำทำ่นใดไมส่นใจก็ไมต้่องซือ้ เพรำะ

ทำงบริษัททวัร์ไมม่ีกำรบงัคบัลกูทวัร์ซือ้แตอ่ยำ่งใด แตเ่ป็นกำรบอกกลำ่วลว่งหน้ำ  

ข้อความส าคัญ โปรดอ่านอย่างละเอียด 

ในกรณีที่ลกูค้ำเดินทำงไปประเทศเกำหลใีต้ แล้วไมส่ำมำรถผำ่น เข้ำ-ออก นอกประเทศได้ ท ำให้ลกูค้ำต้องถกูสง่ตวักลบัเข้ำประเทศไทย จึงมี
คำ่ใช้จำ่ยทีเ่กิดขึน้ในกำรเปลีย่นตัว๋ขำกลบั และรวมถงึคำ่บริกำรอื่นๆท่ีเกิดขึน้ด้วย ฉะนัน้ ลกูค้ำจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบในคำ่ใช้จำ่ยที่เกิดขึน้ท่ีทำง
ประเทศนัน้ๆเรียกเก็บ ทำงผู้จดัและทำงสำยกำรบินจะไมรั่บผิดชอบคำ่ใช้จำ่ยที่เกิดขึน้ในทกุกรณี หรือต้องรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบินถดัไปที่มี
ที่นัง่วำ่ง หรือตำมวนัเดินทำงของตัว๋เคร่ืองบิน ทัง้นีข้ึน้อยูท่ำงเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศเกำหลใีต้และสำยกำรบินเป็นผู้พิจำรณำ ทำง
ผู้จดัไมส่ำมำรถเข้ำไปแทรกแซงได้ ** ตม.ตรวจคนเข้ำเมืองประเทศเกำหลใีต้จะมีกำรสุม่ตรวจ และอำจมกีำรเรียกไปสมัภำษณ์ ในกำรท่ีทำงตรวจ
คนเข้ำเมืองเรียกสมัภำษณ์นัน้ ขึน้อยูก่บัทำงตรวจคนเข้ำเมืองเป็นผู้พิจำรณำ และอยูใ่นดลุพินิจของทำงเจ้ำหน้ำที่ ตม. ทำงบริษัททวัร์ไมส่ำมำรถ

เข้ำไปแทรกแซงได้ 

เงื่อนไขในการจอง มดัจ าท่านละ 8,000 บาทต่อท่าน และ ช ำระสว่นท่ีเหลอืก่อนวนัเดินทำงอยำ่งน้อย 15 วนัลว่งหน้ำ (กำรไมช่ ำระเงินคำ่มดั
จ ำ หรือช ำระไมค่รบ หรือเช็คธนำคำรถกูระงบักำรจำ่ยไมว่ำ่ด้วยสำเหตใุดใด ผู้จดัมีสทิธิยกเลกิกำรจองหรือยกเลกิกำรเดินทำง)  

**ส ำเนำหน้ำพำสปอร์ตผู้ เดินทำง (*จะต้องมีอำยเุหลอืมำกกวำ่ 6 เดือนก่อนหมดอำยนุบัจำกวนัเดินทำงไป-กลบั*) กรุณำตรวจสอบกอ่นสง่ให้
บริษัทมิฉะนัน้ทำงบริษัทจะไมรั่บผิดชอบกรณีพำสปอร์ตหมดอำยแุละดำ่นตรวจปฏิเสธกำรออกและเข้ำเมืองทำ่น*** กรุณาส่งพร้อมพร้อม

หลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ** 

เอกสารใช้ในการเดินทาง 

-       หนงัสอืเดินทำงที่เหลอือำยกุำรใช้งำนมำกกวำ่ 6 เดือน **กรณีท ำหนงัสอืเดินทำงเลม่ใหมก่รุณำเตรียมหนงัสอืเดินทำงเลม่เกำ่ไปด้วย ณ วนั
เดินทำง  หนงัสอืรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ (ต ำแหนง่, เงินเดือน) 

-    ส ำเนำบตัรพนกังำน และส ำเนำกบตัรประจ ำตวัประชำชน พร้อมเซ็นส ำเนำถกูต้อง 

-     กรณีที่ทำ่นเป็นเจ้ำของกิจกำรกรุณำเตรียมส ำเนำหนงัสอืจดทะเบียนท่ีมช่ืีอทำ่นพร้อมเซ็นรับรองส ำเนำ 

-    กรณีเป็นนกัเรียนนกัศกึษำเตรียมหนงัสอืรับรองจำกทำงสถำบนัเป็นภำษำองักฤษ 



 

 

-    กำรเรียกเก็บเอกสำรเพิม่เติมนีเ้พื่อประโยชน์ในกำรเดินทำงเข้ำประเทศเกำหลขีองทำ่นท่ีทำงบริษัทจะได้   
     แจ้งให้หวัหน้ำทวัร์ทรำบเพื่อให้ค ำแนะน ำทำ่นในกำรเข้ำเมืองเกำหลใีต้ 

การยกเลกิการจอง:เนื่องจำกเป็นรำคำโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินเป็นรำคำแบบซือ้ขำด เมื่อทำ่นตกลงจองทวัร์โดยจำ่ยเงินมดัจ ำ หรือ คำ่ทวัร์ทัง้
หมดแล้ว ขอสงวนสทิธิในกำรยกเลกิ กำรเดินทำง เลือ่นกำรเดินทำง ขอคืนเงินไมว่ำ่กรณีใดทัง้สิน้ 

หมายเหตุ 

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถกูต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลกูค้าและบริษัท ฯ และ
เมื่อท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถอืว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ 

ทัง้หมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดนิทางหรือปรับราคาค่าบริการขึน้ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถงึ 25 ท่าน 

2. ขอสงวนสทิธ์ิกำรเก็บคำ่น้ำมนัและภำษีสนำมบินทกุแหง่เพิ่ม หำกสำยกำรบินมกีำรปรับขึน้ก่อนวนัเดินทำง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรเปลีย่นเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบลว่งหน้ำอนัเน่ืองจำกสำเหตตุำ่งๆ 

4. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกิดกรณีควำมลำ่ช้ำจำกสำยกำรบิน, กำรยกเลกิบิน, กำรประท้วง, กำรนดัหยดุงำน, กำรก่อกำรจลำจล, 
ภยัธรรมชำติ, กำรนำสิง่ของผิดกฎหมำย ซึง่อยูน่อกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกิดสิง่ของสญูหำย อนัเนื่องเกิดจำกควำมประมำทของทำ่น, เกิดจำกกำรโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุำก
ควำมประมำทของนกัทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมื่อทำ่นตกลงชำระเงินมดัจำหรือคำ่ทวัร์ทัง้หมดกบัทำงบริษัทฯ แล้ว ทำงบริษัทฯ จะถือวำ่ทำ่นได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงตำ่งๆ ทัง้หมด 

7. รำยกำรนีเ้ป็นเพยีงข้อเสนอท่ีต้องได้รับกำรยืนยนัจำกบริษัทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจำกได้ส ำรองโรงแรมที่พกัในตำ่งประเทศเรียบร้อยแล้ว โดย
โรงแรมจดัในระดบัใกล้เคยีงกนั ซึง่อำจจะปรับเปลีย่นตำมที่ระบใุนโปรแกรม 

8. กำรจดักำรเร่ืองห้องพกั เป็นสทิธิของโรงแรมในกำรจดัห้องให้กบักรุ๊ปท่ีเข้ำพกั โดยมีห้องพกัส ำหรับผู้สบูบหุร่ี / ปลอดบหุร่ีได้ โดยอำจจะขอ
เปลีย่นห้องได้ตำมควำมประสงค์ของผู้ที่พกั ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัควำมพร้อมให้บริกำรของโรงแรม และไมส่ำมำรถรับประกนัได้  

9. กรณีผู้ เดินทำงต้องกำรควำมชว่ยเหลอืเป็นพิเศษ อำทิเช่น ใช้ววิแชร์ กรุณำแจ้งบริษัทฯ อยำ่งน้อย 7วนัก่อนกำรเดินทำง มิฉะนัน้ บริษัทฯไม่
สำมำรถจดักำรได้ลว่งหน้ำได้ 



 

 

10. มคัคเุทศก์ พนกังำนและตวัแทนของผู้จดั ไมม่ีสทิธิในกำรให้ค ำสญัญำใด ๆ ทัง้สิน้แทนผู้จดั นอกจำกมีเอกสำรลงนำมโดยผู้มีอ ำนำจของผู้จัด
ก ำกบัเทำ่นัน้  

11. ผู้จดัจะไมรั่บผิดชอบและไมส่ำมำรถคืนคำ่ใช้จำ่ยตำ่งๆ ได้เนื่องจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกบัตวัแทนตำ่งๆ ในกรณีที่ผู้ เดินทำงไมผ่ำ่นกำรพิจำรณำ
ในกำรตรวจคนเข้ำเมือง-ออกเมือง ไมว่ำ่จะเป็นกองตรวจคนเข้ำเมอืงหรือกรมแรงงำนของทกุประเทศในรำยกำรทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมำจำกกำร

กระท ำที่สอ่ไปในทำงผิดกฎหมำย กำรหลบหนี เข้ำออกเมือง เอกสำรเดินทำงไมถ่กูต้อง หรือ กำรถกูปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

12. กรณีต้องกำรพกัแบบ 3ทำ่น ตอ่ห้องหรือห้องแบบ3เตยีง TRIPLE กรณีโรงแรมมีห้อง Triple ไมเ่พียงพอ ขอสงวนสทิธิในกำรจดัห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้อง คือ 1ห้องพกัคู ่และ 1ห้องพกัเดี่ยว โดยไมค่ำ่ใช้จ่ำยเพิม่ 

13. สภำพกำรจลำจรในชว่งวนัเดนิทำงตรงกบัวนัหยดุเทศกำลของเกำหล ีหรือ วนัเสำร์อำทิตย์ รถอำจจะติด อำจท ำให้เวลำในกำรทอ่งเที่ยวและ ช้
อปปิง้แตล่ะสถำนท่ีน้อยลง  โดยเป็นดลุยพินิจของมคัคเุทศก์ และคนขบัรถในกำรบริหำรเวลำ ซึง่อำจจะขอควำมร่วมมอืจำกผู้ เดินทำงในบำงครัง้ที่

ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ทอ่งเที่ยวตำมโปรแกรม 

14. บริกำรน ำ้ดื่มวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วนั เร่ิมในวนัท่ี2ของกำรเดนิทำงถงึวนัท่ี5ของกำรเดินทำงรวมจ ำนวน 4 ขวด 

15. กำรบริกำรของรถบสัน ำเทีย่วเกำหล ีตำมกฎหมำยของประเทศเกำหล ีมคัคเุทศก์และคนขบัจะเป็นผู้บริหำรเวลำตำมควำมเหมำะสม ทัง้นี ้
ขึน้อยูก่บัสภำพกำรจรำจรในวนัเดินทำงนัน้ๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสทิธ์ิในกำรปรับเปลีย่นเวลำทอ่งเท่ียวตำมสถำนท่ีในโปรแกรมกำรเดินทำง 

16. กำรประกนัภยั ที่บริษัทฯได้ท ำไว้ส ำหรับควำมคุ้มครองผู้ เดินทำง เป็นกำรกำรประกนัอบุตัเิหตจุำกกำรเดินทำงทอ่งเที่ยว ตำม พ.ร.บ กำร
ทอ่งเที่ยว เทำ่นัน้ ไม่ได้ครอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจบ็ไข้ได้ป่วย ทำ่นสำมำรถขอดเูง่ือนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้ และทำงบริษัทฯถือวำ่ทำ่น

ได้เข้ำใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อทำ่นช ำระเงินคำ่ทวัร์ 

(ทำ่นสำมำรถซือ้ประกนัสขุภำพ ในระหวำ่งกำรเดินทำงได้ จำกบริษัท ประกนัทัว่ไป และควรศกึษำเง่ือนไขควำมคุ้มครองให้ละเอยีด) 
17. ผู้จดัจะไมรั่บผิดชอบและไมส่ำมำรถคืนคำ่ใช้จำ่ยตำ่งๆ ได้เนื่องจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกบัตวัแทนตำ่งๆ ในกรณีที่ผู้ เดินทำงไมผ่ำ่นกำรพิจำรณำ
ในกำรตรวจคนเข้ำเมือง-ออกเมือง ไมว่ำ่จะเป็นกองตรวจคนเข้ำเมอืงหรือกรมแรงงำนของทกุประเทศในรำยกำรทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมำจำกกำร

กระท ำที่สอ่ไปในทำงผิดกฎหมำย กำรหลบหนี เข้ำออกเมือง เอกสำรเดินทำงไมถ่กูต้อง หรือ กำรถกูปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 

  

  

 


