
KXJ16 ทวัรเ์กาหล ีสชีมพู 6D3N  

 

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

เกาะนาม ิซูวอน เดอะการเดน้ออฟมอนิง่คาลม์  
Soyanggang Sky Walk พระราชวงัฮวาซองแฮงกงุ  
สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์พพิธิภณัฑส์าหรา่ย ใสชุ่ดฮนับก 

โซลเทาวนเ์วอร ์เกาะลอยน า้พลงังานแสงอาทติย  ์ 
Floating Island วดัโซเกชา คลองชองเกชอน แลนดม์ารค์กรงุ

โซล ที ่Seoullo 7017 
ชอ้ปป้ิงเมยีงดง ฮงแด ดวิตีฟ้ร ีฮนุไดเอา้เล็ท รา้นละลายเงนิวอน 

  พกัซูวอน 1 คนื โซล 2คนื 

โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X เครือ่งล าใหญ ่AIRBUS A330-300 
เวลาสวยถงึเชา้กลบัค า่ มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง (เฉพาะขาไป) 



  

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

2  
อนิชอน - เกาะนาม ิ- เดอะการเดน้ออฟมอนิง่คาลม์ - Soyanggang Sky Walk 

3  
พระราชวงั ฮวาซอง แฮงกงุ - สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์(รวมบตัร) - COSMETIC 
SHOP - SEOUL TOWER (ไมร่วมขึน้ลฟิต)์ - Floating 
Island                                                   

4  ศนูยโ์สมรฐับาล - RED PINE –พพิธิภณัฑส์าหรา่ย –ใสชุดฮนับก – วดัโชเกซา - คลองชองเกชอน - DUTY 
FREE-ชอ้ปป้ิงเมยีงดง 

5  ศนูยส์มนุไพรฮ็อกเกตนาม ู- AMETHYEST FACTORY – ถนนซากรุะยออโิดะ - ชอ้ปป้ิงยา่นฮงแด - 
HYUNDAI OUTLET – SUPER MARKET 

6  
ทา่อากาศยานอนิชอน - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

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 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 
ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

23.30  พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ขาออกช ัน้ 3 เคานเ์ตอร ์
สายการบนิ THAI AIR ASIA X (XJ) มเีจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและ
สมัภาระ สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ ัง่ จดัทีน่ ัง่แบบ 3-
3-3 (น า้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น ถอืข ึน้เครือ่ง 7 กก.ตอ่ทา่น และขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ ัง่บน
เครือ่ง ทีน่ ัง่เป็นไปตามสายการบนิก าหนด) 

วนัที ่2 
อนิชอน - เกาะนาม ิ- เดอะการเดน้ออฟมอนิง่คาลม์ - Soyanggang Sky Walk 

02.50  นําทา่นเดนิทางสู ่ประเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ700 (มบีรกิาร
อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง)  

10.05  เดนิทางถงึ สนามบนิอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้หมายเหต:ุ เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง 
(กรณุาปรบันาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่ เพือ่ความสะดวกในการนดัหมาย) หลังจากผา่นการตรวจ
คนเขา้เมอืงและศลุกากรเกาหล ีจากนัน้นําทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศ เดนิทางไป รับประทานอาหารเทีย่ง  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่) เมน ูพลุโกก ิ( Bulgogi ) อาหารขึน้ชือ่ของเกาหล ีเป็นสุ
กีก้ ึง่น า้ก ึง่แหง้ สว่นผสมของเมนนูีค้อืหมหูมกัชิน้บางๆ ปลาหมกึสด ผกัตา่งๆ เชน่ กะหล า่ปล ีฟกัทอง
ออ่น ถ ัว่งอก แครอท เห็ดและวุน้เสน้มาตม้รวมกนั 

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู ่เกาะนาม ิ(ใชเ้วลาน่ังเรอืประมาณ 10-15 นาท)ี ใหท้า่นไดด้ืม่ด่ํากับธรรมชาต ิแมกไม ้ทวิสน
บนเกาะนาม ิซึง่ถอืเป็นชว่งเวลาทีด่ทีีส่ดุทา่มกลางบรรยากาศโรแมนตกิ ใหท้า่นไดย้อ้นรอยละครรักแนว 



DRAMA ซรียีเ์กาหลทีีโ่ดง่ดังไปทั่วเอเชยี WINTER LOVE SONG หรอื เพลงรกัในสายลมหนาว พรอ้มเก็บ
ภาพความ  ประทับใจ ถา่ยรปู กับดาราแสดงนํา BAE YONG JOON และ CHOI JI WOO รปูปัน้ทีส่รา้งขึน้เพือ่ไว ้
เก็บเป็นภาพความประทับใจ กับฉากและเนือ้เรือ่งทีเ่รยีกเสยีงสะอืน้และน้ําตาของผูช้มนอกจออยา่งทว่มทน้
นอกจากนียั้งมกีจิกรรมอืน่ๆใหท้า่นไดป่ั้นจักรยานชมววิเหมอืนในละครหรอืชมฟารม์เลีย้งนกกระจอกเทศ ไดเ้วลา
สมควรน่ังเรอืกลับมายังฝ่ัง 

      จากนัน้เดนิทางสู ่เดอะ การเ์ดน้ ออฟ มอรน์ ิง่ คาลม์ (The Garden of Morning Calm) คอืสวน
ดอกไมข้นาดใหญท่ีเ่ปิดใหบ้รกิารนักทอ่งเทีย่วตลอดทัง้ปี โดยสวนนัน้ตัง้อยูใ่นเขตเมอืงในเมอืงกาพยอง 
(Gapyeong) จังหวัดเกยีงกโิด (Gyeonggi-do) ประเทศเกาหลใีต ้ซึง่ทีน่ีถ่อืไดว้า่เป็นสวรรคสํ์าหรับชา่งภาพ 
ครอบครัว และคูร่ัก ทีม่ักจะมาพักผอ่นรวมทัง้ถา่ยภาพสวยๆทีน่ีเ่สมอ เนือ่งจากสวนแหง่นีเ้ต็มไปดว้ยดอกไม ้
นานาพรรณ ทีส่ง่กลิน่หอมหวานอบอวลไปทั่วทัง้สวน รวมถงึหมูต่น้สนมากมายทีม่อบทัศนยีภาพแหง่ความงามที่
ไมเ่หมอืนทีไ่หน เป็นสวนสวยทีต่ัง้อยูบ่นพืน้ที ่30000 ตารางเมตร ทีน่ีเ่ปิดใหเ้ขา้ชมตลอดทัง้ปี เป็นหนึง่ใน
สถานทีท่ีน่่าสนใจในจังหวัดคยองกโีด สวนนีเ้ป็นสวนสว่นตัวทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในประเทศเกาหลเีป็นพืน้ทีท่างศลิปะที่
มคีวามสมดลุระหวา่งความสวยงามตามธรรมชาต ิกับแนวคดิของเกาหล ีและทีน่ีด่งึดดูนักทอ่งเทีย่วใหม้าเทีย่ว
กันมาถงึ 600,000 คนตอ่ปี ดว้ยวัตถปุระสงคค์อื เพือ่สง่เสรมิความงามของดอกไมแ้ละพชืเกาหลไีปทั่วโลก  

       จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่Soyanggang Sky Walk(สะพานกระจกใส) ทีอ่ยูใ่นเมอืงชนุชอน จังหวัดคัง
วอน มาพสิจูนค์วามหวาดเสยีวกัน โดยสะพานโซยังกังเป็นสะพานกระจกใสทีม่คีวามยาว 156 เมตร เหนอื
ทะเลสาบเอยีมโฮ เวลาทีเ่ดนิอยูบ่นสะพานแหง่นีจ้ะสามารถมองเห็นววิดา้นลา่งใตส้ะพานทีเ่ป็นทะเลสาบได ้
อยา่งชดัเจน ทําเอาคนทีก่ลัวความสงูถงึกับเขา่ออ่นเลยทเีดยีว จุดวัดใจอกีหนึง่บทพสิจูนค์อืการเดนิขา้มสะพาน
ทีย่าว 156 เมตร  จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซวูอน  

ค่ํา  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่) เมน ู DUKKALBI ไกผั่ดเผ็ดบารบ์คีวิเป็นเนือ้ไกท่ีห่ั่นออกเป็นชิน้
พอคําคลกุเคลา้ดว้ยซอีิ๊วเครือ่งปรงุ และหมักทิง้ไวจ้นไดท้ี ่จงึนําเนือ้ไกแ่ละผักมาผัดบนกระทะยักษ์ พรอ้มกมิจ ิ
ซปุสาหรา่ย และขา้วสวย 

จนสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก  
ทีพ่กั: CENTRAL PLAZA OR QUEEN HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีพ่กั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนั กอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัที ่3 
พระราชวงั ฮวาซอง แฮงกงุ - สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์(รวมบตัร) - 
COSMETIC SHOP - SEOUL TOWER (ไมร่วมขึน้ลฟิต)์ - Floating 
Island                                                   

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที3่) 

นําทา่นชม พระราชวงั ฮวาซอง แฮงกงุ พระราชวังขององคช์ายรัชทายาท  แฮงกงุเป็นพระราชวังทีพ่ระ
ราชวงศจ์ะมาประทับเมือ่เสด็จออกจากเมอืงหลวง พระราชวังแหง่นีตั้ง้อยูใ่นป่าฮวาซองในซวูอนและเป็น
พระราชวังทีใ่หญเ่ป็นอันดับทีส่องในชว่งสมัยนัน้ นอกจากนัน้ยังไดรั้บการขนานนามวา่เป็นพระราชวังทีม่คีวาม
งดงามและมปีระวัตศิาสตรท์ีย่าวนาน เรอืนหลักของพระราชวังคอืหอ้งโถงพงซดูัง ปรากฏใน “Love in the 
Moonlight” เป็นทีป่ระทับขององคช์ายรัชทายาท ในตอนที ่2 ขันทจัีง(แสดงโดยอจีุนฮยอก) แนะนําราอนใหรู้จั้ก
กับเรอืนแหง่นีซ้ ึง่ก็คอืทีป่ระทับขององคช์ายรัชทายาท พระราชวังฮวาซองแฮงกงุไดป้รากฏอยูใ่นซรีสีใ์นตอนที ่3 
ทีร่าอนโดนพระมเหสคีมิ(แสดงโดยฮันซยูอน)ลงโทษ จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์ถกู
ขนานนามวา่ “ดสินยีแ์ลนดเ์กาหล”ี สวนเปิดในหบุเขาทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุของประเทศ ภายใน Festival 
World จะประกอบไปดว้ย Global Fair, American Adventure, Magic Land European Adventure 
และ Equatorial Adventure การทอ่งเทีย่วภายในสวนสนุกแหง่นี ้แนะนําวา่ ควรขึน้รถบัสทอ่งไปกับโลกของ
สัตวป่์าซาฟาร ีชมไลเกอรแ์ฝดคูแ่รกของโลก ทีน่ี ่ทา่นจะพบวา่เจา้ป่าสงิโตและเสอืสามารถอยูด่ว้ยกันไดอ้ยา่ง
เป็นสขุ และชมความน่ารักของหมทีี ่ สามารถสือ่สารกับคนขับไดอ้ยา่งดไีมว่า่จะตัวใหญม่ากถงึใหญน่อ้ย จากนัน้
ทดลองสนุกกับเครือ่งเลน่นานาชนดิ เชน่ รถไฟเหาะ T-Express หนอนสะบัดชารป์ โรงหนังสามมติ ิบา้นผสีงิ 
หมนุตลีังกาสองตลบ เป็นตน้   หรอืทา่นสามารถเดนิไปชมเทสกาลดอกไมท้ีจั่ดไดอ้ยา่งสวยงามเป็นสวนขนาด
ใหญช่มดอกไมห้ลากสสีันสวยงาม เดนิทางระหวา่งชว่ง 14ม.ีค.-4พ.ค จะไดช้มเทศกาล Everland Tulip 
Festival 



เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที4่) เมนคูาลบี ้หมยูา่งเกาหลเีป็นอาหารพืน้เมอืงเกาหลเีลือ่งชือ่และเป็นทีรู่จั้กกัน
ดทีั่วโลก มรีสชาตอิอกหวานกลมกลอ่ม โดยนําหมสูว่นทีต่ดิกับกระดกู นําไปยา่งบนเตาถา่นแบบดัง้เดมิ เสริฟ์
พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ และเครือ่งเคยีงตา่งๆ 

นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่กรงุโซล นําทา่นไป ศนูยร์วมเครือ่งส าอางแบรนดด์งัเกาหล ีเชน่ 

ROJUKISS,LOTREE,LANEIGN,SULWASOO ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ในราคาพเิศษ ถงึเวลาพาทกุทา่นตะลยุสู่

แหลง่ชอ้ปป้ิงทีไ่ดช้ือ่วา่ใหญท่ีส่ดุในเอเชยี จนสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางไป ยอ้นรอยละครซรียีเ์กาหลดัีง 
MY NAME IS KIM SAM SOON และ BOY OVER FLOWER ที ่“นัมซาน” ภเูขาแหง่เดยีวทีต่ัง้อยูใ่จกลางกรงุ
โซลบนยอดเขามหีอ SEOUL TOWER(ไมร่วมขึน้ลฟิต)์ 1ใน 18 หอคอยเมอืงทีส่งูทีส่ดุในโลกมคีวามสงูถงึ 
480 เมตร เหนอืระดับน้ําทะเล นําทา่นชมเกาะ Floating Island เกาะลอยน้ําพลังงานแสงอาทติย ์เป็นเกาะ
เทยีมสามเกาะตัง้อยูร่มิแมน้ํ่าฮัน ตัง้อยูท่างดา้นขวาของสะพาน Banpo Bridgeขา้งในมทีัง้ทีจั่ดนทิรรศการ
รา้นอาหารและอืน่ๆ ทัง้สามเกาะเดนิเชือ่มตอ่กันได ้ตอนกลางคนืเปิดไฟแลว้สวยมาก บรรยากาศด ีเหมาะกับการ
เดนิเลน่สบายๆ อยูต่ดิกับสะพานบันโพ 

ค่ํา  บรกิารอาหารค า่ (มือ้ที5่) เมนไูกตุ่น๋โสม เป็นอาหารบํารงุสขุภาพตน้ตํารับชาววัง เสริฟ์ในหมอ้ดนิ ทา่มกลาง
น้ําซปุทีกํ่าลังเดอืดพลา่น คัดเลอืกไกข่นาดกําลังเหมาะ ผา่นการเลีย้งจนอายไุด ้45 วัน นํามาทําความสะอาด 
ควักเครือ่งในออกจนหมด แลว้นําเครือ่งยาจนี อาท ิเกาลัด, เกา๋กี,้ พทุราจนี และรากโสม พรอ้มดว้ยขา้วเหนยีว 
ใสล่งไปในตัวไก ่แลว้ผา่นการตุน๋จนไดท้ี ่เนือ้ไกล่อ่นจนสามารถรับประทานไดอ้ยา่งสะดวก เพิม่รสชาตดิว้ยเสน้
กว๋ยเตีย๋วแบบเกาหล ีเกลอื และพรกิไทป่น จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก  
:ทีพ่กั GALAXY HOTEL//BENIKIA SEOUL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:    
 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วัน กอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัที ่4 ศนูยโ์สมรฐับาล - RED PINE –พพิธิภณัฑส์าหรา่ย –ใสชุดฮนับก – วดัโชเกซา - คลองชองเกชอน - 
DUTY FREE-ชอ้ปป้ิงเมยีงดง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่6)  

จากนัน้นําทา่นสู ่ศนูยโ์สมรฐับาล ซึง่รับรองคณุภาพจากรัฐบาล เป็นโสมทีอ่าย ุ6 ปี ซึง่ถอืวา่มคีณุภาพดทีีส่ดุ 
ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้โสมคณุภาพและราคาถกูกวา่ไทย 2 เทา่ โสมเกาหลถีอืเป็นยาบํารงุรา่งกาย หรอืสามารถซือ้
เป็นของฝากจากประเทศเกาหล ีจากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่รา้นสมนุไพร RED PINE เป็นผลติภัณฑ ์ทีส่กัดจาก
น้ํามันสน ทีม่สีรรคณุชว่ยบํารงุรา่งกาย ลดไขมัน ชว่ยควบคมุอาหารและรักษาสมดลุในรา่งกาย  

จากนัน้นําทา่นชม พพิธิภณัฑส์าหรา่ย จัดแสดงเรือ่งราวตา่งๆของการทําสาหรา่ยและประวัตคิวามเป็นมาตน้
กําเนดิของการผลติสาหรา่ยและขัน้ตอนการผลติสาหรา่ยทีใ่หมท่กุวันใหท้า่นจะไดเ้ลอืกชมิผลติภัณฑท์ีทํ่าจาก
สาหรา่ยหลากหลายรสชาตใิหล้ิม้ลองและเลอืกซือ้เพือ่  ใหท้า่นไดใ้สช่ดุประจําชาตเิกาหล ี“ฮันบก”และถา่ย
รปูภาพความประทับใจนํามาเป็นของฝาก เชน่ สาหรา่ยอบแหง้,สาหรา่ยยา่ง 

วดัโชเกซา(Jogyesa Temple)หรอืทีค่นไทยเรยีกวา่“วัดพระยิม้” ในอดตีนัน้วัดแหง่นีเ้ป็นเหมอืนศนูยก์ลาง
ของศาสนาพทุธนกิายเซนในเกาหล ีซึง่เป็นวัดเกา่แกแ่ละมชีือ่เสยีงเป็นอยา่งยิง่ เมือ่เดนิเขา้มาในวัดนีส้ ิง่แรกที่
จะสังเกตเุห็นก็คอืตน้ไมใ้หญท่ีด่า้นหนา้ประตทูางเขา้ มคีวามสงูถงึ 26 เมตร สว่นอาคารหลักของวัดนัน้มอีายุ
มากกวา่ 500 ปี และเป็นอาคารขนาดใหญ ่ชือ่วา่ Daeungjeon สรา้งขึน้ในปี 1938 ภายในมพีระประธานสทีอง
ขนาดใหญ ่3 องค ์ซึง่ชาวเกาหลเีชือ่กันวา่มคีวามศักสทิธิ ์จงึนยิมไปนมัสการในวันสําคัญตา่งๆ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่7) เมนบูบิมิบบั ขา้วย าเกาหล ีกบั ซุป สกุ ีส้ไตลเ์กาหล ีบนหมอ้ไฟรอ้นๆ 
ประกอบดว้ย ผกัสดชนดิตา่งๆ และเนือ้หมสูไลดน์ า้ซุปรอ้นๆ และเสน้อดูง้ซึง่ขาดไมไ่ดใ้นการทาน ชาบ ู
ชาบ ูพรอ้มขา้วสวย   

บา่ย  จากนัน้ นําทา่นไปชม แลนดม์ารค์แหง่ใหมข่องกรงุโซล ที ่Seoullo 7017 Seoullo 7017 เกดิจากการ
ปรับทัศนยีภาพของถนนยกระดับทีเ่กอืบจะถกูทบุทิง้บรเิวณ Seoul Station ใหก้ลายมาเป็นสวนสาธารณะลอย
ฟ้า 

นําทา่นเดนิทางสู ่คลองชองเกชอน (Cheonggyecheon) หรอืเรยีกอกีชือ่หนึง่วา่ คลองชองเกชอน หรอื 
ชองเคยอน เป็นคลองทีม่มีาตัง้แตส่มัยโบราณตัง้แตย่คุของราชวงศโ์ชชอน มอีายมุากกวา่ 600 ปี ความยาว 
ประมาณ 11 กโิลเมตร ไหลผา่นกลางกรงุโซล 



จากนัน้นําทา่นชมแหลง่ชอ้ปป้ิงปลอดภาษี DUTY FREE ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม มากมาย อาท ินาฬกิา,
แวน่ตา,เครือ่งสําอางค,์กระเป๋า,กลอ้งถา่ยรปู หรอืจะเป็นโทรศัพทม์อืถอื ใหท้า่นอสิระไดเ้ลอืกซือ้อยา่งเต็มที ่ ถงึ
เวลานําทา่นเดนิทางชอ้ปป้ิงที ่เมยีงดง หรอื สยามสแควรเ์กาหลทีา่นสามารถเลอืกสนิคา้เทรนดแ์ฟชัน่ลา่สดุ
ของเกาหลไีดท้ีน่ีโ่ดยเฉพาะสนิคา้วัยรุน่เชน่เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งประดับ ทัง้แบรนดเ์นม เชน่ EVISU, 
GAP, ONISUKA TIGER และสนิคา้จากแบรนดเ์กาหลโีดยเฉพาะ เครือ่งสําอางเชน่ETUDE HOUSE, SKIN 

FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อกีทัง้ยังมรีา้นกาแฟ รา้นอาหารตา่งๆ ทา่น
สามารถลิม้ลองไอศกรมี 2,000 วอน ทีส่งูเกอืบฟตุไดท้ีน่ี ้และKRISPY KREMEโดนัท ทีส่ดุแสนอรอ่ย 

(อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง) 

ทีพ่กั:GALAXY HOTEL/BENIKIA SEOUL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนั กอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัที ่5 ศนูยส์มนุไพรฮ็อกเกตนาม ู- AMETHYEST FACTORY – ถนนซากรุะยออโิดะ - ชอ้ปป้ิงยา่นฮงแด - 
HYUNDAI OUTLET – SUPER MARKET 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร ของโรงแรม (มือ้ที ่8)  

นําทา่นเดนิทางสู ่ศนูยส์มนุไพรฮ็อกเกตนาม ูตน้ไมช้นดินีเ้จรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาทีป่ราศจากมลภาวะ
และระดับสงูเหนอืน้ําทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพันธุข์องสมนุไพรฮอ๊กเกตนามนูี ้เป็นทีน่ยิมของคนเกาหลรีุน่ใหม ่
เพราะมผีลชว่ยดแูลตับใหแ้ข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไมถ่กูทําลายจาการดืม่แอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี ่สารตกคา้ง
จากอาหาร และยา 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ถนนยออโิดะ (Yeouido’s Streets) (เฉพาะชว่งซากรุะบาน) ถนนซากรุะแหง่กรงุ
โซลมตีน้ซากรุะกวา่ 1,400 ตน้ในบรเิวณนีซ้ ึง่ในเดอืนเมษายนในแตล่ะปีจะมกีารจัดเทศกาลดอกซากรุะณถนน

สายนีท้า่นจะไดส้ัมผัสสสีันแหง่ดอกซากรุะพรอ้มถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึในบรรยากาศสดุโรแมนตคิในยามเย็นถนน
สายนีก็้จะยิง่คกึคักมกีจิกรรมรืน่เรงิหลากหลายและมดีวงไฟประดับประดาตัดกับสขีาวอมชมพขูองดอกซากรุะที่
สวยงาม 

จากนัน้พาทา่นชม AMETHYEST FACTORY ชมโรงงานพลอยสมีว่ง เป็นของนําโชคของชาวเกาหลซี ึง่ม ี
แหลง่กําเนดิใน ประเทศเกาหล ีคนเกาหลมี ีความเชือ่วา่ เป็นพลอยนําโชค นําความโชคดมีาใหแ้กผู่ท้ ีม่ไีว ้
ครอบครอง   

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่9) เมนจูมิดกั (Jimdak) หรอืไกตุ่น๋ซอี ิ๊วเกาหล ีผสมกับวุน้เสน้ทีเ่หนยีวนุ่ม หัว
หอมใหญ ่รสชาตคิลา้ยไกพ่ะโลข้องไทยแตจ่ะเผ็ดกวา่นดิหน่อย เป็นเมนูชือ่ดังจากเมอืงอันดง 

นําทา่น ชอ้ปป้ิงยา่นฮงแด เป็นยา่นชอ้ปป้ิงบรเิวณดา้นหนา้ของมหาวทิยาลัยฮงอกิ สนิคา้ในยา่นนีส้ว่นใหญเ่ป็น
สนิคา้วัยรุน่ทีท่ันสมัยและราคาไมแ่พงเชน่เสือ้ผา้ทีอ่อกแบบโดยดไีซดเ์นอรเ์กาหลรีองเทา้กระเป๋าเครือ่งประดับ 
เครือ่งสําอาง เชน่ เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของกิ๊ฟชอ้ป เครือ่งเขยีน และทีเ่ยอะไมแ่พก้ันก็คอืขนมตา่งๆและยังมี
รา้นแบรนดเ์นมอยูท่ั่วไปเชน่ EVISU, ZARA อกีทัง้ยังมรีา้นกาแฟทีเ่ป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี ่รา้นคา้จําหน่าย
สนิคา้แฟชัน่ คลับ ตลาดศลิปะ และรา้นอาหารทีน่่าสนใจในหมูวั่ยรุน่อาย ุ20-30 ปีทีน่ยิมมาเดนิเลน่ ราคาของ
สนิคา้และรา้นอาหารตา่งๆก็ยังไมแ่พงอกีดว้ย ซึง่จะคกึคักเป็นพเิศษตัง้แตช่ว่งบา่ยเป็นตน้ไป เพราะรา้นคา้แตล่ะ
รา้นจะทยอยเปิดใหบ้รกิาร นําทา่นชอ้ปป้ิง HYUNDAI OUTLET มรีา้นคา้หลากหลายกวา่ 165รา้นคา้ และมี
สนิคา้Brand ดังมากมายหลายยีห่อ้ เชน่ Armani, Calvin Klein, Diesel, DKNY, Guess, Escada โดยสนิคา้จะมี
การจัดลดราคา 30-80%ไดเ้วลานําทา่นสูส่นามบนิอนิชอน นําทา่นสู ่สนามบนิอนิชอน ระหวา่งทางพาทา่นแวะ
ละลายเงนิวอนทีร่า้นคา้สนามบนิ SUPER MARKET ซึง่ทา่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้เกาหลไีดอ้กีรอบ 
โดยเฉพาะของกนิ เชน่ บะหมีซ่นิราเมยีน (มามา่สไตลเ์กาหล)ี อดูง้ กมิจ ิขนมช็อคโกพ้าย น้ําจิม้ปรงุรสหมยูา่ง
เกาหล ีไกตุ่น๋โสมสําเร็จรปู ผลไมต้ามฤดกูาล ในราคาพเิศษกอ่นกลับเมอืงไทย 

  



ค่ํา  บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที1่0) เมน:ูชาบ ูชาบ ูสกุ ีส้ไตลเ์กาหล ีบนหมอ้ไฟรอ้นๆ ประกอบดว้ย ผกัสด
ชนดิตา่งๆ และเนือ้หมสูไลดน์ า้ซุปรอ้นๆ และเสน้อดูง้ซึง่ขาดไมไ่ดใ้นการทาน ชาบ ูพรอ้มขา้วสวย 

จนสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานอนิชอน 

 

วนัที ่6 
ทา่อากาศยานอนิชอน - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

01.05  เดนิทางกลับโดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X (XJ) เทีย่วบนิที ่XJ703 (ไมม่บีรกิารอาหารเครือ่งดืม่
บนเครือ่ง ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ไดต้ามอธัยาศยักบัพนกังานตอ้นรบับนเครือ่ง) 

  

04.55  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง เดนิทางกลับโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

หมายเหต ุ

หากทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลบักรงุเทพฯ 
กรณุาแจง้บรษิทั กอ่นท าการจอง มฉิะน ัน้ บรษิทัฯ มสิามารถรบัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

ราคาทวัรร์วม 

-       คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามทีร่ะบใุนรายการ (ตั๋วกรุป๊ไมส่ามารถเลือ่นวัน
กลับได ้ตอ้งไป-กลับพรอ้มคณะเทา่นัน้ ) ทีน่ ัง่เป็นไปตามสายการบนิจดัสรรตามกรุป๊ทวัร ์ไมส่ามารถระบไุด ้

-       คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 

-       คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบใุนรายการ 

-       คา่ทีพ่ักตามระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบหุรอืเทยีบเทา่ 

-       คา่ยานพาหนะนําเทีย่วตามรายการ 

-       คา่น า้หนกัสมัภาระ สายการบนิ THAI AIR ASIA X (XJ) ก าหนดน า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งไป-กลบั ทา่น
ละ 20 กก. สมัภาระถอืข ึน้เครือ่ง(Carry on) 7 กก. 

-       คา่หัวหนา้ทัวรนํ์าทา่นทอ่งเทีย่วตลอดรายการในตา่งประเทศ 

-       คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง การชดเชยอบัุตเิหตสุว่นบคุคลกรณีเสยีชวีติสญูเสยีอวัยวะ สายตาหรอืทพุพลภาพถาวร
สิน้เชงิ 1,000,000 บาท การรักษาพยาบาลตอ่อบัุตเิหตแุตล่ะครัง้500,000บาท(เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่น

สามารถส ัง่ซือ้ประกนัสขุภาพเพิม่ได ้

ราคาทวัรไ์มร่วม 

-       คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง, คา่โทรศัพทส์ว่นตัว, คา่ซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้ง, รวมถงึคา่อาหาร และเครือ่งดืม่ที่
สั่งเพิม่นอกเหนอืรายการ (หากทา่นตอ้งการสัง่เพิม่ กรณุาตดิตอ่หัวหนา้ทัวรแ์ลว้จ่ายเพิม่เองตา่งหาก) 



-       คา่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 50,000 วอนหรอื 1,500 บาท ตอ่ทา่นตลอดท ัง้ทรปิ(ช าระคา่ทปิทีส่นามบนิ
วนัเช็คอนิ) 

-       คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% (กรณีทีท่า่นตอ้งการใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิทหรอืตอ้งการใบกํากับภาษี) 

-       คา่น้ําหนักกระเป๋าสัมภาระทีห่นักเกนิจากสายการบนิกําหนด (ปกต ิ20 กก.) 

-       คา่วซีา่สําหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว 

กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1)พาสปอรต์ 2)ใบประจําตัวคนตา่งดา้ว 3)ใบสําคัญถิน่ทีอ่ยู ่4)สําเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี 5)สมดุบัญชเีงนิ
ฝาก(ถา้ม)ี 6)รปูถา่ยส ี2 นิว้ 2 รปู แลว้ทางบรษัิทฯจะเป็นผูดํ้าเนนิการยืน่วซีา่ใหท้า่นโดยจ่ายคา่บรกิารตา่งหาก 

(สําหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

การอัพเกรดทีน่ั่ง สามารถอัพเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat สําหรับทีน่ั่งBusiness/Premium ตั๋วกรุป๊ทัวรไ์มส่ามารถอัพทีน่ั่งได ้

ทีน่ ัง่ Hot Seat ราคา 2,200 บาท/เทีย่ว เป็นทีน่ั่งทีม่พีืน้ทีว่า่งทีม่ากกวา่ทีน่ั่งมาตรฐาน ดว้ยพืน้ทีว่างขาทีก่วา้งเป็นพเิศษ มพีืน้ที่
พอทีจ่ะสามารถยดืขาไดอ้ยา่งเต็มที ่

 

 

**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้น้ําหนักเพิม่ กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วันเทา่นัน้พรอ้มชําระคา่น้ําหนัก** 

-       ซือ้นําหนักเพิม่       5 กก.   ชําระเพิม่ 600  บาท 

-       ซือ้น้ําหนักเพิม่       10 กก. ชําระเพิม่ 1,000 บาท 

-       ซือ้น้ําหนักเพิม่  20กก. ชําระเพิม่ 2,000 บาท 

ประกาศส าคญั รับเฉพาะผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว คา่ทัวรท์ีจ่่ายใหก้ับผูจั้ด เป็นการชําระแบบจ่ายชําระขาด และผูจั้ดได ้
ชําระใหก้ับสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบชําระขาดเชน่กันกอ่นออกเดนิทาง ฉะนัน้หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตาม
รายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้ับการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต)้ 

ทางผูจั้ด ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ต๋ัวเครือ่งบนิใหแ้กท่า่น 

*ขอสงวนสทิธใ์นการปรับเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรับขึน้ของภาษีน้ํามันหรอืภาษีใดๆ จากสายการบนิ * 

หมายเหตสุ าคญั : ราคาและคา่บรกิารเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่ชําระเงนิคา่จองทัวร์  คา่ทัวร ์ 
มสิามารถเปลีย่นแปลง วันเดนิทาง ชือ่ผูเ้ดนิทาง และ/หรอื ยกเลกิ เลือ่นวันเดนิทาง ขอคนืเงนิมัดจํา คา่ทัวรไ์ดท้กุกรณี และ กรณีที่
ทา่นเดนิทางมาจากตา่งจังหวัด โดยเครือ่งบนิภายใน กรณุาแจง้บรษัิทฯกอ่นทีทํ่าการจองตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมร่ับผดิชอบ
คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ กรณีกรุป๊ไมส่ามารถออกเดนิทางโดยจํานวนสมาชกิไมถ่งึ 20 ทา่น บรษัิทฯแจง้ทา่นกอ่นการเดนิทาง 7 วัน โดย
คนืเงนิคา่ทัวรใ์หก้ับทา่นทัง้หมด หรอืเลือ่นการเดนิทางในชว่งการเดนิทางอืน่ และคา่บรกิารนีรั้บเฉพาะนักทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่นัน้ 
และกรณีทีท่า่นเมือ่เดนิทางถงึแลว้ไมท่อ่งเทีย่วพรอ้มคณะบรษิทัฯขอเรยีกช าระเงนิเพิม่ทา่นละ 200 USD ประเทศเกาหลี
ใตจ้ะมชีา่งภาพมาถา่ยรปู และชว่ยดแูลอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และวันสดุทา้ยชา่งภาพจะนําภาพถา่ยมาจําหน่ายกับ



ลกูทัวร ์หากวา่ทา่นใดสนใจสามารถซือ้ได ้แตถ่า้ทา่นใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซือ้ เพราะทางบรษัิททัวรไ์มม่กีารบังคับลกูทัวรซ์ ือ้แตอ่ยา่ง
ใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้  

ขอ้ความส าคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 

ในกรณีทีล่กูคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้แลว้ไมส่ามารถผา่น เขา้-ออก นอกประเทศได ้ทําใหล้กูคา้ตอ้งถกูสง่ตัวกลับเขา้
ประเทศไทย จงึมคีา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ในการเปลีย่นต๋ัวขากลับ และรวมถงึคา่บรกิารอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ดว้ย ฉะนัน้ ลกูคา้จะตอ้งเป็น

ผูรั้บผดิชอบในคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ทีท่างประเทศนัน้ๆเรยีกเก็บ ทางผูจั้ดและทางสายการบนิจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ในทกุ
กรณี หรอืตอ้งรอกลับประเทศไทยในเทีย่วบนิถัดไปทีม่ทีีน่ั่งวา่ง หรอืตามวันเดนิทางของตั๋วเครือ่งบนิ ทัง้นีข้ ึน้อยูท่างเจา้หนา้ทีต่รวจ
คนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีตแ้ละสายการบนิเป็นผูพ้จิารณา ทางผูจั้ดไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้** ตม.ตรวจคนเขา้เมอืง
ประเทศเกาหลใีตจ้ะมกีารสุม่ตรวจ และอาจมกีารเรยีกไปสัมภาษณ์ ในการทีท่างตรวจคนเขา้เมอืงเรยีกสัมภาษณ์นัน้ ขึน้อยูก่ับทาง

ตรวจคนเขา้เมอืงเป็นผูพ้จิารณา และอยูใ่นดลุพนิจิของทางเจา้หนา้ที ่ตม. ทางบรษัิททัวรไ์มส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได  ้

เง ือ่นไขในการจอง มดัจ าทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น และ ชําระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วันลว่งหนา้ (การไม่
ชําระเงนิคา่มัดจํา หรอืชําระไมค่รบ หรอืเช็คธนาคารถกูระงับการจ่ายไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการ

เดนิทาง)  

**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ*) กรณุาตรวจสอบ
กอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงทา่น*** 

กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื** 

เอกสารใชใ้นการเดนิทาง 

-       หนังสอืเดนิทางทีเ่หลอือายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน **กรณีทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหมก่รณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่
เกา่ไปดว้ย ณ วันเดนิทาง  หนังสอืรับรองการทํางานเป็นภาษาอังกฤษ (ตําแหน่ง, เงนิเดอืน) 

-    สําเนาบัตรพนักงาน และสําเนากบัตรประจําตัวประชาชน พรอ้มเซ็นสําเนาถกูตอ้ง 

-     กรณีทีท่า่นเป็นเจา้ของกจิการกรณุาเตรยีมสําเนาหนังสอืจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ทา่นพรอ้มเซ็นรับรองสําเนา 

-    กรณีเป็นนักเรยีนนักศกึษาเตรยีมหนังสอืรับรองจากทางสถาบันเป็นภาษาอังกฤษ 

-    การเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมินีเ้พือ่ประโยชนใ์นการเดนิทางเขา้ประเทศเกาหลขีองทา่นทีท่างบรษัิทจะได ้  
     แจง้ใหหั้วหนา้ทัวรท์ราบเพือ่ใหคํ้าแนะนําทา่นในการเขา้เมอืงเกาหลใีต  ้

การยกเลกิการจอง:เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ต๋ัวเครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด เมือ่ทา่นตกลงจองทัวรโ์ดยจ่ายเงนิมัดจํา หรอื 
คา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง เลือ่นการเดนิทาง ขอคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทัง้สิน้ 

หมายเหต ุ

กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และ
บรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบั

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การ
กอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 
อบัุตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 
ทัง้หมด 



7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ย
แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุป๊ทีเ่ขา้พัก โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้
โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกัน

ได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ 
บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได  ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน้  

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่น
การพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ

ทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกู
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE กรณีโรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัด

หอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้่ายเพิม่ 

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของเกาหล ีหรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาในการ
ทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขับรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความ

รว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน้ําดืม่วันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน เริม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที5่ของการเดนิทางรวมจํานวน 4 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วเกาหล ีตามกฎหมายของประเทศเกาหล ีมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความ
เหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่น

โปรแกรมการเดนิทาง 

16. การประกันภัย ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบัุตเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตาม 
พ.ร.บ การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้

และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชําระเงนิคา่ทัวร ์

(ทา่นสามารถซือ้ประกันสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกันทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
17. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่น

การพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกู

ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 

  

  

 


