
 
 

 

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

เกาะนาม ิ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ สะพานกระจกใส Soyanggang Sky Walk 
พระราชวงัเคยีงบ็อค พพิธิภณัฑส์าหรา่ย ใสชุ่ดฮนับก อนัยางอารต์พารค์   

โซลทาวเวอร ์ ป้อมปราการฮวาซอง King's Cross คาเฟ่ธมี "แฮรร์ ี ่พอตเตอร"์  
ชอ้ปป้ิงเมยีงดง ฮงแด ชอ้ปป้ิงดวิตีฟ้ร  ีรา้นละลายเงนิวอน  

อิม่อรอ่ยกบัเมนพูเิศษชือ่ดงัของเกาหล ี
  พกัซูวอน 1คนื โซล 2คนื 

โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X เครือ่งลาํใหญ ่AIRBUS A330-300(เวลาสวยถงึเชา้กลบัคํา่)                      
กําหนดวนัเดนิทาง มนีาคม-เมษายน 63 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ

2ปี ไมเ่สรมิเตยีง 
พกัเดีย่ว

เพิม่ 
ทีน่ ัง่ 

22-27 เมษายน 63 16,888 
 

ไมม่รีาคาเด็ก 
Inf 5,000฿ 

 
 
 

4,500 25 
23-28 เมษายน 63 16,888 4,500 25 
24-29 เมษายน 63 16,888 4,500 25 

29เมษายน-4พฤษภาคม63 19,888 4,500 25 
30เมษายน-5พฤษภาคม63 20,888 4,500 25 

1-6 พฤษภาคม63 20,888 4,500 25 
8-13 พฤษภาคม63 16,888 4,500 25 

15-20 พฤษภาคม63 15,888 4,500 25 
 
 
 
 

DMK–ICN  XJ700  02.35-10.00 
ICN-DMK   XJ703  01.05-04.40 

วนัแรก         กรงุเทพฯ(ทา่อากาศยานดอนเมอืง) - เกาหลใีต ้(สนามบนิอนิชอน) 
23.00น. พรอ้มกนัที่  ทา่อากาศยานดอนเมอืง  อาคาร  1 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ  ขาออกช ัน้ 3 

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ  THAI AIR ASIA X (XJ) มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอํานว ยความสะดวกดา้น
เอกสารและสมัภาระ สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทีน่ั่ง จัดทีน่ั่งแบบ 3-
3-3  (น้ําหนักกระเป๋า 20 กก/ทา่น ถอืขึน้เครือ่ง 7กก/ทา่น และขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่ง ทีน่ั่ง
เป็นไปตามสายการบนิกําหนด) 
(ไมม่บีรกิารอาหารเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ทา่นสามารถสัง่ซือ้ไดต้ามอธัยาศัยกบัพนักงานตอ้นรับบนเครือ่ง)                                                                                                                                                                        

วนัทีส่อง       อนิชอน - อนัยางอารต์พารค์ - เกาะนาม ิ- Soyanggang Sky Walk    เทีย่ง,เย็น                                                                        



 
 

 

02.35น. นําทา่นเดนิทางสูป่ระเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ THAI AIR  ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ700   
10.00น.  เดนิทางถงึ  สนามบนิอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้หมายเหต:ุเวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 2ชัว่โมง  (กรณุา

ปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่ เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงและ
ศลุกากรเกาหล ีนําทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศ  
นําทา่นเดนิทางสู ่อนัยางอารต์พารค์ (Anyang Art Park) จดุเชค็อนิสวน
สดุฮปิ ใกลโ้ซล อทุยานแหง่นีเ้พยีบพรอ้มไปดว้ยสิง่อํานวยความสะดวก
เพือ่การพักผอ่นทีห่ลากหลายเชน่น้ําตกเทยีม เวทเีปิดโลง่ หอ้งโถง
นทิรรศการ  เสน้ทางเดนิเทา้ และสิง่อํานวยความสะดวกแสงสวา่ง ดว้ยน้ํา
ทีใ่สสะอาดไหลผา่นหบุเขาใกลเ้คยีงและสภาพแวดลอ้มทีเ่ขยีวชอุม่ของ
ป่าสวนแหง่นีเ้ป็นสถานทีพั่กผอ่นทีส่ะดวกตอ่การเดนิทางใกลก้บัสถานี
รถไฟฟ้าใตด้นิกรงุโซลจากนัน้เดนิทางสูเ่กาะนาม ิ

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(มือ้ที1่)เมน:ูDUKKALBI ไกผ่ดัเผ็ดบารบ์คีวิเป็นเนือ้ไกท่ีห่ั่น
ออกเป็นชิน้พอคําคลกุเคลา้ดว้ยซอี ิ๊วเครือ่งปรงุและหมกัทิง้ไวจ้นไดท้ี ่จงึนําเนือ้ไกแ่ละผักมาผัดบนกระทะ
ยกัษ์ พรอ้ม กมิจ ิซปุสาหรา่ย และขา้วสวย 
นําทา่นเดนิทาง สู่ เกาะนาม ิ(ใชเ้วลาน่ังเรอืประมาณ  10-15 นาที) ให ้
ทา่นไดด้ืม่ดํ่ากบัธรรมชาต ิแมกไม ้ทวิสนบนเกาะนาม ิซึง่ถอืเป็น
ชว่งเวลาทีด่ทีีส่ดุทา่มกลางบรรยากาศโรแมนตกิ  ใหท้า่นไดย้อ้นรอย
ละครรักแนว DRAMA ซรียีเ์กาหลทีีโ่ดง่ดังไปทั่วเอเชยี  WINTER LOVE 
SONG  หรอื เพลงรักในสายลมหนาว พรอ้มเก็บภาพความประทับใจ 
ถา่ยรปู กบัดาราแสดงนํา BAE YONG JOON และ CHOI JI WOO รปู
ปัน้ทีส่รา้งขึน้เพือ่ไวเ้ก็บเป็นภาพความประทับใจ กบัฉากและเนือ้เรือ่งที่
เรยีกเสยีงสะอืน้และน้ําตาของผูช้มนอกจออยา่งทว่มทน้นอกจากนีย้งัมี
กจิกรรมอืน่ๆใหท้า่นไดป่ั้นจักรยานชมววิเหมอืนในละครหรอืชมฟารม์
เลีย้งนกกระจอกเทศ ไดเ้วลาสมควร น่ังเรอืกลับมายงัฝ่ัง   

             จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่Soyanggang Sky Walk (สะพานกระจก
ใส)ทีอ่ยูใ่นเมอืงชนุชอน จังหวัดคังวอน มาพสิจูนค์วามหวาดเสยีวกนั 
โดยสะพานโซยงักงัเป็นสะพานกระจกใสทีม่คีวามยาว 156 เมตร เหนอื
ทะเลสาบเอยีมโฮ เวลาทีเ่ดนิอยูบ่นสะพานแหง่นีจ้ะสามารถมองเห็นววิ
ดา้นลา่งใตส้ะพานทีเ่ป็นทะเลสาบไดอ้ยา่งชดัเจน ทําเอาคนทีก่ลัวความ
สงูถงึกบัเขา่ออ่นเลยทเีดยีว จดุวัดใจอกีหนึง่บทพสิจูนค์อืการเดนิขา้มสะพานทีย่าว 156 เมตร  จากนัน้นําทา่น
เดนิทางสู ่เมอืงซูวอน  

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่) เมน:ูพุลโกก(ิBulgogi) อาหารขึน้ชือ่ของเกาหลี เป็นสกุีก้ ึง่น้ํา
กึง่แหง้ สว่นผสมของเมนูนีค้อืหมหูมกัช ิน้บาง ๆ ปลาหมกึสด ผักตา่ง ๆ เชน่ กะหลํ่าปล ีฟักทองออ่น ถั่วงอก แค
รอท เห็ดและวุน้เสน้มาตม้รวมกนั 
นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก ทีพ่กั:Korea Tourist Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะทําการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนั กอ่นเดนิทาง ) 
วนัทีส่าม       ป้อมปราการฮวาซอง - สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด (์รวมบตัร) - ตลาดทงแดมนุ 
                                                                                                                      เชา้,เทีย่ง,เย็น                                                                         
เชา้          รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่3) 
  นําทา่นเดนิทางสู ่ป้อมปราการฮวาซอง(Hwaseong Fortress)เป็น

สิง่กอ่สรา้งขนาดใหญต่ัง้แตย่คุโจซอน เป็นป้อมปราการประจําเขต  
Suwon-si ของจังหวัดเคยีงกโีด (Gyeonggi-do) เพือ่เป็นรากฐาน
สําหรับการสรา้งเมอืงใหมใ่นบรเิวณนี้  กําแพงของป้อมปราการมคีวาม
ยาวถงึ  5.5 กโิลเมตร  มปีระตู  4 ประตใูนแตล่ะทศิ  และมรีปูแบบทาง
สถาปัตยกรรมทีย่ ิง่ใหญแ่ละงดงาม รวมทัง้ศาลาทีช่ ือ่วา่ Hwahongmun 
ดว้ย  ปัจจบุนัป้อมนีไ้ดรั้บการสถาปนาโดย UNESCO ใหเ้ป็น มรดกโลก 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู่  สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด์  ถกูขนานนามวา่ 
“ดสินยีแ์ลนดเ์กาหลี” สวนเปิดในหบุเขาทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุของ
ประเทศ ภายใน Festival World จะประกอบไปดว้ย Global Fair, 
American Adventure, Magic Land European Adventure และ 
Equatorial Adventure การทอ่งเทีย่วภายในสวนสนุกแหง่นี ้แนะนํา
วา่ ควรขึน้รถบสัทอ่งไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟาร ีชมไลเกอรแ์ฝดคู่
แรกของโลก ทีน่ี ่ทา่นจะพบวา่เจา้ป่าสงิโตและเสอืสามารถอยู่
ดว้ยกนัไดอ้ยา่งเป็นสขุ และชมความน่ารักของหมทีี่   สามารถสือ่สาร
กบัคนขบัไดอ้ยา่งดไีมว่า่จะตัวใหญม่ากถงึใหญน่อ้ย  จากนัน้ทดลอง
สนุกกบัเครือ่งเลน่นานาชนดิ เชน่ รถไฟเหาะ T-Express หนอนสะบดัชารป์  โรงหนังสามมติ ิบา้นผสีงิ หมนุตี
ลังกาสองตลบ เป็นตน้ หรอืทา่นสามารถเดนิไปชมเทสกาลดอกไมท้ีจั่ดไดอ้ยา่งสวยงามเป็นสวนขนาดใหญช่ม
ดอกไมห้ลากสสีนัสวยงาม  
เดนิทางชว่ง 14ม.ีค–4พ.ค ไดช้มเทศกาล Everland Tulip Festival  



 
 

 

 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที4่) เมนคูาลบี:้หมยูา่งเกาหลเีป็นอาหารพืน้เมอืงเกาหลเีลือ่งชือ่และ

เป็นทีรู่จั้กกนัดทีั่วโลก มรีสชาตอิอกหวานกลมกลอ่ม โดยนําหมสูว่นทีต่ดิกบักระดกู นําไปยา่งบนเตาถา่น
แบบดัง้เดมิ เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ และเครือ่งเคยีงตา่งๆ     
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูก่รงุโซล 
นําทา่นไป ศนูยร์วมเครือ่งสําอางแบรนดด์งัเกาหล ีเชน่ROJUKISS,LOTREE,LANEIGN,SULWASOO ให ้
ทา่นไดเ้ลอืกซือ้ในราคาพเิศษหลังจากนัน้พาทกุทา่นตะลยุสูแ่หลง่ชอ้ปป้ิงทีไ่ดช้ ือ่วา่ใหญท่ีส่ดุในเอเชยี 
ตลาดทงแดมนุ อสิระใหท้า่นชอ๊ปป้ิงหา้งสรรพสนิคา้กวา่ 10แหง่ ทีบ่างหา้งเปิดตลอด 24 ชัว่โมง เชน่ 
MIGLIORE, DOOTA TOWER, HELLO AM, DESIGNER CLUB  ทา่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้หลากหลาย
ประเภทไดท้ีน่ี ่อาทเิชน่ เสือ้ผา้บรุษุ-สตร ีรองเทา้บรุษุ-สตร ีรองเทา้ผา้ใบ เข็ม
ขดั ของทีร่ะลกึ ชดุเครือ่งครัว ถงุเทา้ ผา้พันคอ ในราคาเกาหลี อยา่งแทจ้รงิ 

คํา่ บรกิาร อาหารคํา่ (มือ้ที5่) เมนไูกตุ่น๋โสม :เป็นอาหารบํารงุสขุภาพตน้
ตํารับชาววัง เสริฟ์ในหมอ้ดนิ ทา่มกลางน้ําซปุทีกํ่าลังเดอืดพลา่น  คัดเลอืกไก่
ขนาดกําลังเหมาะ ผา่นการเลีย้งจนอายไุด ้ 45 วัน แลว้นําเครือ่งยาจนี พรอ้ม
ดว้ยขา้วเหนยีวใสล่งไปในตัวไก ่แลว้ผา่นการตุน๋จนไดท้ี ่เนือ้ไกล่อ่นจน
สามารถรับประทานไดอ้ยา่งสะดวก  เพิม่รสชาตดิว้ยเสน้กว๋ยเตีย๋วแบบเกาหล ี
เกลอื และพรกิไทป่น  

 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก ทีพ่กั:VIP HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 
 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะทําการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7วนั กอ่น

วนัเดนิทาง) 
วนัทีส่ ี ่           พพิธิภณัฑส์าหรา่ย - ใสชุดฮนับก - พระราชวงัเคยีงบ็อค - ทําเนยีบประธานาธบิดหีร ื

อบลเูฮาส ์- โซลทาวเวอร ์-ชอ้ปป้ิงเมยีงดง                                       เชา้,เทีย่ง,//                                                                     
เชา้          รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่6)  

ระหวา่งเดนิทางผา่นชม จากนัน้ นําทา่นสู ่ศนูยโ์สมรฐับาล ซึง่รับรองคณุภาพจากรัฐบาล เป็นโสมทีอ่าย ุ6 ปี 
ซึง่ถอืวา่มคีณุภาพดทีีส่ดุ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้โสมคณุภาพและราคาถกูกวา่ไทย 2 เทา่ โสมเกาหลถีอืเป็นยา
บํารงุรา่งกาย หรอืสามารถซือ้เป็นของฝากจากประเทศเกาหล ีจากนัน้นําทา่นเดนิทางสูร่า้นสมนุไพร RED 
PINE เป็นผลติภณัฑ ์ทีส่กดัจากน้ํามนัสน ทีม่สีรรคณุชว่ยบํารงุรา่งกาย ลดไขมนั ชว่ยควบคมุอาหารและรักษา
สมดลุในรา่งกาย  จากนัน้นําทา่นชม พพิธิภณัฑส์าหรา่ย จัดแสดงเรือ่งราวตา่งๆของการทําสาหรา่ยและ
ประวัตคิวามเป็นมาตน้กําเนดิของการผลติสาหรา่ยและขัน้ตอนการ
ผลติสาหรา่ยทีใ่หมท่กุวันใหท้า่นจะไดเ้ลอืกชมิผลติภณัฑท์ีทํ่า
จากสาหรา่ยหลากหลายรสชาตใิหล้ิม้ลองและเลอืกซือ้เพือ่ให ้
ทา่นไดใ้สชุ่ดประจําชาตเิกาหล ี“ฮนับก”และถา่ยรปูภาพความ
ประทับใจนํามาเป็นของฝาก เชน่ สาหรา่ยอบแหง้,สาหรา่ยยา่ง
เป็นมาตน้กําเนดิของการผลติสาหรา่ยและขัน้ตอนการผลติ
สาหรา่ยทีใ่หมท่กุวันใหท้า่นจะไดเ้ลอืกชมิผลติภณัฑท์ีทํ่าจาก
สาหรา่ยหลากหลายรสชาตใิหล้ิม้ลองและเลอืกซือ้เพือ่ใหท้า่นได ้
ใสช่ดุ 

 เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั(มือ้ที7่)เมนูบบิมิบบั:ขา้วยําเกาหล ีกบั ซุป สกุีส้ไตลเ์กาหล ีบนหมอ้ไฟรอ้นๆ 
ประกอบดว้ย ผักสดชนดิตา่งๆ และเนือ้หมสูไลดน้ํ์าซปุรอ้นๆ และเสน้อดูง้ซึง่ขาดไมไ่ดใ้นการทาน ชาบ ู
ชาบ ูพรอ้มขา้วสวย   

บา่ย จากนัน้นําทา่นเดนิทางผา่นชม ทําเนยีบประธานาธบิดหีรอืบลเูฮาส์ และ
ชม พระราชวงัเคยีงบ็อค  พระราชวังเกา่แกท่ีส่ดุของราชวงศโ์ชซอน 
สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1394 โดยใชเ้ป็น  ศนูยก์ลางการปกครองในสมยัโบราณ
โดยเป็นทัง้ทีป่ระทับและฐานอํานาจของพระ  เจา้แทจอนและตอ่เนือ่งมาถงึ
กษัตรยิใ์นราชวงศโ์ชซอนพระทีน่ั่งคนึชองจอนถกูสรา้งขึน้มาเพือ่เป็นทีว่า่
ราชการตอ่มาคณะปกครองเกาหลขีองญีปุ่่ นไดส้รา้งอาคารรัฐสภาขนาด
ยกัษ์ขึน้คั่นเพือ่ตอ้งการแสดงนัยเดน่ชดัวา่ตอ้งการตัดความผกูพันระหวา่ง
พระราชวงศก์บัราษฎรอาคารหลังนีไ้ดถ้กูรือ้ถอนไปในโอกาสครบรอบ 50ปี
การปลดแอกจากญีปุ่่ นในเขตพระราชวังยงัมพีระตําหนักเคยีวฮเวร ูเป็นอาคารสองชัน้ 
ตัวพระตําหนักถกูสรา้งใหย้ืน่ออกไปกลางสระน้ําทีเ่ต็มไปดว้ยฝงูหงสส์รา้งขึน้เพือ่ใช ้
เป็นสถานทีสํ่าหรับจัดงานเลีย้งพระราชทาน 
 เดนิทางไปยอ้นรอยละครซรียีเ์กาหลดีัง MY NAME IS KIM SAM SOON และ  BOY 
OVER FLOWER ที ่“นัมซาน” ภเูขาแหง่เดยีวทีต่ัง้อยูใ่จกลางกรงุโซลบนยอดเขามี
หอ SEOUL TOWER 1 ใน 18 หอคอยเมอืงทีส่งูทีส่ดุในโลกมคีวามสงูถงึ 480 
เมตร เหนอืระดับน้ําทะเล นําทา่นสู ่ NAMSAN VIEW  POINT ใหท้า่นไดถ้า่ยรปู
และสมัผัสความน่ารักของวัยรุน่เกาหล ีนยิมมาคลอ้งกญุแจไวด้ว้ยกนัระเบยีงทกุดา้น
ของ SEOUL TOWER จงึเต็มไปดว้ย กญุแจหลากหลายส ี(ไมร่วมคา่ลฟิท)์ ถงึเวลา
พาทกุทา่นตะลยุสูแ่หลง่ชอ้ปป้ิงทีไ่ดช้ ือ่วา่ใหญท่ีส่ดุในเอเชยี  



 
 

 

นําทา่นเดนิทางสู ่คลองชองเกชอน (Cheonggyecheon) เป็นคลองทีม่มีาตัง้แตส่มยัโบราณตัง้แตย่คุของ
ราชวงศโ์ชชอน มอีายมุากกวา่ 600 ปี ความยาว ประมาณ 11 กโิลเมตร ไหลผา่นกลางกรงุโซล 
จากนัน้นําทา่นชมแหลง่ชอ้ปป้ิงปลอดภาษี  DUTY FREE ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม มากมาย อาท ินาฬกิา,
แวน่ตา,เครือ่งสําอางค,์กระเป๋า,กลอ้งถา่ยรปู หรอืจะเป็นโทรศัพทม์อืถอื ใหท้า่นอสิระไดเ้ลอืกซือ้อยา่งเต็มที่   
ถงึเวลา นําทา่นเดนิทางชอ้ปป้ิงที ่ เมยีงดง  หรอื สยามสแควรเ์กาหลี ทา่นสามารถเลอืกสนิคา้เทรนดแ์ฟชัน่
ลา่สดุของเกาหลไีดท้ีน่ีโ่ดยเฉพาะสนิคา้วัยรุน่เชน่เสือ้ผา้ รองเทา้ 
กระเป๋า เครือ่งประดับ ทัง้แบรนดเ์นม เชน่ EVISU, GAP, ONISUKA 
TIGER และสนิคา้จากแบรนดเ์กาหลโีดยเฉพาะ เครือ่งสําอางเชน่
ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, 
ROJUKISS, LANEIGE อกีทัง้ยงัมรีา้นกาแฟ รา้นอาหารตา่งๆ ทา่น
สามารถลิม้ลองไอศกรมี 2,000 วอน ทีส่งูเกอืบฟตุไดท้ีน่ี ้ และ
KRISPY KREMEโดนัท ทีส่ดุแสนอรอ่ย 
อสิระอาหารเย็นเพือ่ความสะดวกในการชอ๊ปป้ิง 

 นําทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก ทีพ่กั:VIP HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 
                        (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะทําการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนั กอ่นวนัเดนิทาง) วนัที ่
วนัทีห่า้          ชอ้ปป้ิงยา่นฮงแด - 934 King's cross cafe - รา้นละลายเงนิวอน                                                                             

                                                                                                      เชา้,เทีย่ง,// 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร ของโรงแรม (มือ้ที ่9)  

จากนัน้  นําทา่นเดนิทางสู ่ ศนูยส์มนุไพรฮ็อกเกตนามู  ตน้ไมช้นดินีเ้จรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาที่
ปราศจากมลภาวะและระดับสงูเหนอืน้ําทะเล  50-800 เมตร เมล็ดพันธุข์องสมนุไพร ฮ๊อกเกตนามนูี ้เป็นที่
นยิมของคนเกาหลรีุน่ใหม ่เพราะมผีลชว่ยดแูลตับใหแ้ข็งแรง ป้องกนัโรคตับแข็งไมถ่กูทําลายจาการดืม่
แอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี ่สารตกคา้งจากอาหาร และยา  
จากนัน้พาทา่นชม ชมโรงงานพลอยสมีว่ง  (AMETHYEST FACTORY) เป็นของนําโชคของชาว
เกาหลซี ึง่ม ีแหลง่กําเนดิใน ประเทศเกาหล ีคนเกาหลมี ีความเชือ่วา่ เป็นพลอยนําโชค  นําความโชคดมีา
ใหแ้กผู่ท้ีม่ไีวค้รอบครอง    
นําทา่น ชอ้ปป้ิงยา่นฮงแด เป็นยา่นชอ้ปป้ิงบรเิวณดา้นหนา้ของมหาวทิยาลัยฮงอกิ  นําทา่นไปถา่ยรปูที ่ 
934 King's cross คาเฟ่ธมี"แฮรร์ี ่พอตเตอร"์ คาเฟ่เกาหลี ที่
แฟนๆ แฮรร์ี่ หา้มพลาด พาเหลา่สาวกแฮรีไ่ดเ้ขา้ไปสมัผัสโลกพอ่
มดมมุถา่ยรปูสวยๆ พรอ้มพร็อบถา่ยรปูเก๋ๆ มากมาย(ไมร่วมคา่
เครือ่งดืม่)และอสิระชอ๊ปป้ิง สนิคา้ในยา่นนีส้ว่นใหญเ่ป็นสนิคา้วัยรุน่
ทีท่ันสมยัและราคาไมแ่พงเชน่เสือ้ผา้ทีอ่อกแบบโดยดไีซดเ์นอร์
เกาหลรีองเทา้กระเป๋าเครือ่งประดับ เครือ่งสําอาง เชน่  เสือ้ผา้  
กระเป๋า รองเทา้ ของกิ๊ฟชอ้ป เครือ่งเขยีน และทีเ่ยอะไมแ่พก้นัก็คอื
ขนมตา่งๆและยงัมรีา้นแบรนดเ์นมอยูท่ั่วไปเชน่ EVISU,ZARA อกี
ทัง้ยงัมรีา้นกาแฟทีเ่ป็นเอกลักษณ์  แกลเลอรี่ รา้นคา้จําหน่ายสนิคา้
แฟชัน่ คลับ ตลาดศลิปะ  และรา้นอาหารทีน่่าสนใจในหมูว่ัยรุน่อายุ  20-30 ปีทีน่ยิมมาเดนิเลน่  ราคาของ
สนิคา้และรา้นอาหารตา่งๆก็ยงัไมแ่พงอกีดว้ย  

เทีย่ง     บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่10)  เมนูจมิดกั(Jimdak):ไกตุ่น๋ซอี ิ๊วเกาหล ีผสมกบัวุน้เสน้ทีเ่หนยีว
นุ่มหัวหอมใหญ ่รสชาตคิลา้ยไกพ่ะโลข้องไทยแตจ่ะเผ็ดกวา่นดิหน่อย เป็นเมนูชือ่ดังจากเมอืงอนัดง 
ไดเ้วลานําทา่นสูส่นามบนิอนิชอน นําทา่นสู ่สนามบนิอนิชอน ระหวา่งทางพาทา่นแวะละลายเงนิวอนที ่
SUPER MARKET ซึง่ทา่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้เกาหลไีดอ้กีรอบ โดยเฉพาะของกนิ เชน่ บะหมีซ่นิราเมยีน 
(มามา่สไตลเ์กาหล)ี อดูง้ กมิจ ิขนมชอ็คโกพ้าย น้ําจิม้ปรงุรสหมยูา่งเกาหล ีไกตุ่น๋โสมสําเร็จรปู ผลไมต้าม
ฤดกูาล ในราคาพเิศษกอ่นกลับเมอืงไทย   
จนสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานอนิชอน  

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

(ไมม่บีรกิารอาหารเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ทา่นสามารถสัง่ซือ้ไดต้ามอธัยาศัยกบัพนักงานตอ้นรับบนเครือ่ง)  
04.40 น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง  เดนิทางกลับโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 
 

หมายเหตุ:รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 
สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

หากทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลบักรงุเทพฯ 

กรณุาแจง้บรษิทั กอ่นทําการจอง มฉิะน ัน้ บรษิทัฯ มสิามารถรบัผดิชอบใดใด ท ัง้ส ิน้ 

ราคาทัวรร์วม ราคาทัวรไ์มร่วม 

- คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยดัพรอ้ม
คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามทีร่ะบใุนรายการ (ตัว๋
กรุ๊ปไมส่ามารถเลือ่นวนักลบัได ้ตอ้งไป-กลบัพรอ้ม
คณะเทา่นัน้ )ทีน่ั่งเป็นไปตามสายการบนิจัดสรร
ตามกรุ๊ปทัวร ์ไมส่ามารถระบไุด ้

- คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
- คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
- คา่ทีพั่กตามระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 -3 ทา่น 

ตามโรงแรมทีร่ะบหุรอืเทยีบเทา่ 
- คา่ยานพาหนะนําเทีย่วตามรายการ 
- คา่นํา้หนกั สมัภาระ สายการบนิ  THAI AIR 

ASIA X (XJ)กําหนดน้ําหนักสมัภาระโหลดใต ้
ทอ้งเครือ่งไป-กลับ ทา่นละ 20กก สมัภาระถอืขึน้
เครือ่ง(Carry on) 7กก. 

- คา่วซีา่พาสปอรต์ตา่งดา้ว  
- นักทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต(ิเก็บเพิม่ 800บาท) 
- คา่หัวหนา้ทัวรนํ์าทา่นทอ่งเทีย่วตลอดรายการใน

ตา่งประเทศ 
- คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง  การชดเชย

อบุตัเิหตสุว่นบคุคลกรณีเสยีชวีติสญูเสยี   อวัยว ะ 
สายตาหรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ  1,000,000 
บาท  การรักษาพยาบาลตอ่อบุตัเิหตแุตล่ะครัง้
500,000บาท(เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ ไมร่วม
ประกนัสขุภาพ  ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนั
สขุภาพเพิม่ได ้

- คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง , คา่
โทรศัพทส์ว่นตัว , คา่ซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้ง , รวมถงึ
คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ  

- คา่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ  50,000 
วอนหรอื 1,500 บาท ตอ่ทา่นตลอดทัง้ทรปิ (ชําระ
คา่ทปิทีส่นามบนิวันเชค็อนิ)  สําหรับหัวหนา้ทัวร์
แลว้แตค่วามประทับใจในการบรกิาร 

- คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทีห่นักเกนิ จากสายการบนิ
กําหนด  (ปกต ิ20 กก.) , คา่ประกนักระเป๋ากรณีเกดิ
การชํารดุเสยีหาย 

- คา่วซีา่สําหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว 
กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1)พาสปอรต์ 2)ใบประจําตัว
คนตา่งดา้ว 3)ใบสําคัญถิน่ทีอ่ยู ่4)สําเนาทะเบยีน
บา้น(ถา้ม)ี 5)สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6)รปูถา่ยส ี2 
นิว้ 2 รปู แลว้ทางบรษัิทฯจะเป็นผูดํ้าเนนิการยืน่วซีา่
ใหท้า่นโดยจา่ยคา่บรกิารตา่งหาก 
(สาํหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว  เจา้ของหนังสอืเดนิทาง
ตอ้งทําเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

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

 ท ีน่ ัง่พรเีมีย่ม ทีน่ ัง่ Hot Seat ทีน่ ัง่มาตรฐาน โซนปลอดเสยีง ประตทูางออก ทีน่ ัง่ทารก หอ้งนํา้ 

**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้น้ําหนักเพิม่ กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วันพรอ้มชําระคา่น้ําหนัก** 
- ซือ้นําหนักเพิม่  5 กก.  ชําระเพิม่ 5 00  บาท  
- ซือ้น้ําหนักเพิม่  10 กก.  ชําระเพิม่ 1,000 บาท 
- ซือ้น้ําหนักเพิม่ 20กก.  ชําระเพิม่  2,000 บาท  

ประกาศสําคญั รับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว คา่ทัวรท์ีจ่า่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการชําระแบบจา่ยชําระขาด และผู ้
จัดไดช้ําระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบชําระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะนัน้หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอื
ใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย
และประเทศเกาหลใีต)้  ทางผูจั้ด ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ตั๋วเครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  
*ขอสงวนสทิธใ์นการปรับเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรับขึน้ของภาษีน้ํามนัหรอืภาษีใดๆ จากสายการบนิ * 
หมายเหตสํุาคญั : ราคาและคา่บรกิารเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่ชําระเงนิคา่จองทัวร ์ คา่ทัวร ์ 
มสิามารถเปลีย่นแปลง วันเดนิทาง ชือ่ผูเ้ดนิทาง และ/หรอื ยกเลกิ เลือ่นวันเดนิทาง ขอคนืเงนิมดัจํา คา่ทัวรไ์ดท้กุกรณี และ 
กรณีทีท่า่นเดนิทางมาจากตา่งจังหวัด โดยเครือ่งบนิภายใน กรณุาแจง้บรษัิทฯกอ่นทีทํ่าการจองตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่
รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ กรณีกรุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทางโดยจํานวนสมาชกิไมถ่งึ 20 ทา่น บรษัิทฯแจง้ทา่นกอ่นการ
เดนิทาง 7 วัน โดยคนืเงนิคา่ทัวรใ์หก้บัทา่นทัง้หมด หรอืเลือ่นการเดนิทางในชว่งการเดนิทางอืน่ และคา่บรกิารนีรั้บเฉพาะ
นักทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่นัน้ และกรณีทีท่า่นเมือ่เดนิทางถงึแลว้ไมท่อ่งเทีย่วพรอ้มคณะบรษิทัฯขอเรยีกชําระเงนิเพิม่
ทา่นละ 300 USD   ประเทศเกาหลใีตจ้ะมชีา่งภาพมาถา่ยรปู และชว่ยดแูลอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 



 
 

 

และวนัสดุทา้ยชา่งภาพจะนําภาพถา่ยมาจําหนา่ยกบัลกูทวัร ์หากวา่ทา่นใดสนใจสามารถซือ้ได ้แตถ่า้ทา่นใดไมส่นใจ
ก็ไมต่อ้งซือ้ เพราะทางบรษิทัทวัรไ์มม่กีารบงัคบัลกูทวัรซ์ือ้แตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 
ขอ้ความสําคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 
ในกรณีทีล่กูคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้แลว้ไมส่ามารถผา่น เขา้-ออก นอกประเทศได ้ทําใหล้กูคา้ตอ้งถกูสง่ตัวกลับเขา้
ประเทศไทย จงึมคีา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ในการเปลีย่นตั๋วขากลับ และรวมถงึคา่บรกิารอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ดว้ย ฉะนัน้ ลกูคา้จะตอ้งเป็น
ผูรั้บผดิชอบในคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ทีท่างประเทศนัน้ๆเรยีกเก็บ ทางผูจั้ดและทางสายการบนิจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใน
ทกุกรณี หรอืตอ้งรอกลับประเทศไทยในเทีย่วบนิถัดไปทีม่ทีีน่ั่งวา่ง หรอืตามวันเดนิทางของตั๋วเครือ่งบนิ ทัง้นี ้ข ึน้อยูท่าง
เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีตแ้ละสายการบนิเป็นผูพ้จิารณา  ทางผูจั้ดไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้    **
ตม. ตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีตจ้ะมกีารสุม่ตรวจ และอาจมกีารเรยีกไปสมัภาษณ์ ในการทีท่างตรวจคนเขา้เมอืงเรยีก
สมัภาษณ์นัน้ ขึน้อยูก่บัทางตรวจคนเขา้เมอืงเป็นผูพ้จิารณา และอยูใ่นดลุพนิจิของทางเจา้หนา้ที ่ตม. ทางบรษัิททัวรไ์มส่ามารถ
เขา้ไปแทรกแซงได ้
 
เงือ่นไขในการจอง มดัจําทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น  และ ชําระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วนัลว่งหนา้ (การ
ไมช่ําระเงนิคา่มดัจํา หรอืชําระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอื
ยกเลกิการเดนิทาง)   

**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ*)  
กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้
เมอืงทา่น** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื** 
 
เอกสารใชใ้นการเดนิทาง  

- หนังสอืเดนิทางทีเ่หลอือายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน **กรณีทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหมก่รณุาเตรยีมหนังสอื
เดนิทางเลม่เกา่ไปดว้ย ณ วันเดนิทาง  หนังสอืรับรองการทํางานเป็นภาษาองักฤษ (ตําแหน่ง,เงนิเดอืน) 

- สําเนาบตัรพนักงาน และสําเนาบตัรประจําตัวประชาชน พรอ้มเซน็สําเนาถกูตอ้ง 
- กรณีทีท่า่นเป็นเจา้ของกจิการกรณุาเตรยีมสําเนาหนังสอืจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ทา่นพรอ้มเซน็รับรองสําเนา 
-    กรณีเป็นนักเรยีนนักศกึษาเตรยีมหนังสอืรับรองจากทางสถาบนัเป็นภาษาองักฤษ 
-    การเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมินีเ้พือ่ประโยชนใ์นการเดนิทางเขา้ประเทศเกาหลขีองทา่นทีท่างบรษัิทจะได ้  
     แจง้ใหห้ัวหนา้ทัวรท์ราบเพือ่ใหคํ้าแนะนําทา่นในการเขา้เมอืงเกาหลใีต ้ 

 
การยกเลกิการจอง:เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตั๋วเครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด เมือ่ทา่นตกลงจองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมดัจํา 
หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง เลือ่นการเดนิทาง ขอคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทัง้สิน้  
 
 

หมายเหต ุ
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษัิทฯ และ
เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 
ทัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25 ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง , การนัดหยดุงาน , 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น , เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก   โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู ้
มอํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3เตยีง TRIPLE กรณีโรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  



 
 

 

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของเกาหล ีหรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาใน
การทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขบัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอ
ความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน้ําดืม่วันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน เริม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที5่ของการเดนิทางรวมจํานวน 4 ขวด 
15. การบรกิารของรถบสันําเทีย่วเกาหลี ตามกฎหมายของประเทศ เกาหลี มคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความ
เหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตาม
สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว 
ตาม พ.ร.บ การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชําระเงนิคา่ทัวร ์ 
(ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองให ้
ละเอยีด) 
17. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่  ๆ
 

*************************************** 


