
 

  

 

 

CODE:KXJ17 ทวัรเ์กาหล ีWonderful Tulip 6D3N 
 

 

KXJ17: Wonderful Tulip เกาะนาม-ิเอเวอรแ์ลนด-์ซูวอน-โซล(6วนั3คนื)  
Everland Tulip Festival 2019  

เกาะนาม ิซูวอน เดอะการเดน้ออฟมอนิ?งคาลม์ Soyanggang Sky Walk  
พระราชวงัฮวาซองแฮงกงุ สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์พพิธิภณัฑส์าหรา่ย ใสชุ่ดฮนับก  

โซลเทาวนเ์วอร ์เกาะลอยนํSาพลงังานแสงอาทติย ์Floating Island 
วดัโชเกซา คลองชองเกชอน แลนดม์ารค์กรงุโซล ที? Seoullo 7017  

ชอ้ปปิS งเมยีงดง ฮงแด ชอ้ปปิS งดวิตีSฟร ีฮนุไดเอา้เล็ท รา้นละลายเงนิวอน  
  พกัซูวอน 1คนื โซล 2คนื 

เดนิทางโดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X เครื?องลําใหญ ่AIRBUS A330-300  
เวลาสวยถงึเชา้กลบัคํ?า มอีาหารและเครื?องดื?มบรกิารบนเครื?อง (เฉพาะขาไป)  

                   กาํหนดวนัเดนิทาง 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ2ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 
พกัเดี?ยวเพิ?ม ที?น ั?ง 

19-24 เม.ย 62 18,888 

ไมม่รีาคาเด็ก 
Inf 5,000฿ 

 

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 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 16,888 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 14,888 4,500 25 

 

วนัแรก         กรงุเทพฯ(ทา่อากาศยานดอนเมอืง) - เกาหลใีต ้(สนามบนิอนิชอน) 
23.30 น. �  พรอ้มกันที� ท่าอากาศยานดอนเมอืง  อาคาร 1 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ขาออกช ัSน 3 

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI AIR ASIA X (XJ) มเีจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกดา้น
เอกสารและสมัภาระ สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครื?อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที?น ั?ง จดั
ที?น ั?งแบบ 3-3-3  (นํ"าหนักกระเป๋า 20 กก/ทา่นถอืขึ"นเครื�อง 7กก/ทา่น และขอสงวนสทิธิ.ในการเลอืกที�นั�ง
บนเครื�อง ที�นั�งเป็นไปตามสายการบนิกําหนด) 

วนัที?สอง      อนิชอน – เกาะนาม ิ– เดอะการเดน้ออฟมอนิ?งคาลม์ - Soyanggang Sky Walk   
                                                                                                                          � เชา้,เที?ยง,เย็น                                  
02.50 น. �นําทา่นเดนิทางสู ่ประเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ THAI AIR  ASIA X  เที?ยวบนิที? XJ700  

(มบีรกิารอาหารและเครื?องดื?มบนเครื?อง)  
10.05 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิอนิชอน ประเทศเกาหลีใต ้หมายเหตุ:เวลาทอ้งถิ�นเร็วกว่าประเทศไทย 2ชั�วโมง 

(กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิ�น เพื�อความสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผา่นการตรวจคนเขา้
เมอืงและศลุกากรเกาหล ีนําทา่นขึ"นรถโคช้ปรับอากาศ เดนิทางไป รับประทานอาหารเที�ยง 

เที?ยง  � บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(มืSอที?1) เมนู พุลโกก ิ( Bulgogi ) อาหาร
ขึ"นชื�อของเกาหล ีเป็นสกุี"ก ึ�งนํ"ากึ�งแหง้ สว่นผสมของเมนูนี"คอืหมหูมักชิ"นบาง ๆ ปลาหมกึ
สด ผักตา่ง ๆ เชน่ กะหลํ�าปล ีฟักทองออ่น ถั�วงอก แครอท เห็ดและวุน้เสน้มาตม้รวมกนั 

บา่ย  นําท่านเดนิทางสู ่เกาะนาม ิ(ใชเ้วลานั�งเรอืประมาณ 10-15 นาท)ี ใหท้่านไดด้ื�มดํ�ากับ
ธรรมชาต ิแมกไม ้ทวิสนบนเกาะนาม ิซึ�งถอืเป็นชว่งเวลาที�ดทีี�สดุทา่มกลางบรรยากาศโร
แมนติก ใหท้่านไดย้อ้นรอยละครรักแนว DRAMA ซีรีย์เกาหลีที�โด่งดังไปทั�วเอเชีย  WINTER LOVE 
SONG หรือ เพลงรกัในสายลมหนาว พรอ้มเก็บภาพความ   ประทับใจ ถ่ายรูป กับดาราแสดงนํา BAE 
YONG JOON และ CHOI JI WOO รปูปั"นที�สรา้งขึ"นเพื�อไวเ้ก็บเป็นภาพความประทับใจ กับฉากและเนื"อเรื�อง
ที�เรยีกเสยีงสะอื"นและนํ"าตาของผูช้มนอกจออย่างท่วมทน้นอกจากนี"ยังมกีจิกรรมอื�นๆใหท้า่นไดปั้�นจักรยาน
ชมววิเหมอืนในละครหรอืชมฟารม์เลี"ยงนกกระจอกเทศ ไดเ้วลาสมควรนั�งเรอืกลับมายังฝั�ง  

  จากนั"นเดนิทางสู่ เดอะ การเ์ดน้ ออฟ มอรน์ ิ?ง คาลม์ (The Garden of Morning Calm) คอืสวนดอกไม ้
ขนาดใหญ่ที�เปิดใหบ้รกิารนักท่องเที�ยวตลอดทั"งปี โดยสวนนั"นตั "งอยู่
ใน เขต เมืองใน เมืองกาพ ยอง (Gapyeong) จังหวัด เกียงกิโด 
(Gyeonggi-do) ประเทศเกาหลใีต ้ซึ�งที�นี�ถอืไดว้่าเป็นสวรรคสํ์าหรับ
ชา่งภาพ ครอบครัว และคู่รัก ที�มักจะมาพักผ่อนรวมทั"งถา่ยภาพสวยๆ
ที�นี�เสมอ เนื�องจากสวนแหง่นี"เต็มไปดว้ยดอกไมน้านาพรรณ ที�สง่กลิ�น
หอมหวานอบอวลไปทั�วทั "งสวน รวมถึงหมู่ตน้สนมากมายที�มอบ
ทัศนยีภาพแหง่ความงามที�ไมเ่หมอืนที�ไหนๆ 

  เป็นสวนสวยที�ตั "งอยู่บนพื"นที� 30000 ตารางเมตร ที�นี�เปิดใหเ้ขา้ชม
ตลอดทั"งปี เป็นหนึ�งในสถานที�ที�น่าสนใจในจังหวัดคยองกโีด สวนนี"
เป็นสวนสว่นตัวที�เกา่แกท่ี�สดุในประเทศเกาหลเีป็นพื"นที�ทางศลิปะที�มี
ความสมดลุระหวา่งความสวยงามตามธรรมชาต ิกบัแนวคดิของเกาหล ี
และที�นี�ดงึดดูนักทอ่งเที�ยวใหม้าเที�ยวกนัมาถงึ 600,000 คนตอ่ปี ดว้ย
วัตถุประสงคค์อื เพื�อส่งเสรมิความงามของดอกไมแ้ละพืชเกาหลไีป
ทั�วโลก   

  จาก นั"น นํ าท่ าน เดินทางสู่  Soyanggang Sky Walk(สะพ าน
กระจกใส) ที�อยู่ในเมืองชุนชอน จังหวัดคังวอน มาพิสูจน์ความ
หวาดเสยีวกัน โดยสะพานโซยังกังเป็นสะพานกระจกใสที�มคีวามยาว 
156 เมตร เหนือทะเลสาบเอยีมโฮ เวลาที�เดนิอยูบ่นสะพานแหง่นี"จะสามารถมองเห็นววิดา้นลา่งใตส้ะพานที�
เป็นทะเลสาบไดอ้ย่างชัดเจน ทําเอาคนที�กลัวความสงูถงึกับเขา่ออ่นเลยทเีดยีว จุดวัดใจอกีหนึ�งบทพสิจูน์
คอืการเดนิขา้มสะพานที�ยาว 156 เมตร  จากนั"นนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซวูอน  



 

  

 

 

คํ?า  � บรกิารอาหารคํ?า ณ ภตัตาคาร (มืSอที?2) เมน ูDUKKALBI ไกผ่ดัเผ็ดบารบ์คีวิเป็นเนื"อไกท่ี�หั�น
ออกเป็นชิ"นพอคําคลกุเคลา้ดว้ยซอีิiวเครื�องปรงุและหมักทิ"งไวจ้นไดท้ี� จงึนําเนื"อไกแ่ละผักมาผัดบน
กระทะยักษ์ พรอ้ม กมิจ ิซปุสาหรา่ย และขา้วสวย 

                 จนสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี�พัก  
ที?พกั:CENTRAL PLAZA OR QUEEN HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 

 (ชื?อโรงแรมที?ทา่นพกั ทางบรษิทัจะทําการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนั กอ่นเดนิทาง ) 
วนัที?สาม        พระราชวงัฮวาซอง แฮงกงุ - สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์(รวมบตัร) - COSMETIC SHOP 

SEOUL TOWER (ไมร่วมขึSนลฟิต)์ - Floating Island                � เชา้,เที?ยง,เย็น                                  
เชา้          � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มืSอที? 3) 

นําท่านเดินทางสู่เมืองซูวอน นําท่านชม พระราชวงัฮวาซองแฮงกุง 
พระราชวังขององคช์ายรัชทายาท  แฮงกงุเป็นพระราชวังที�พระราชวงศจ์ะ
มาประทับเมื�อเสด็จออกจากเมอืงหลวง พระราชวังแหง่นี"ตั "งอยูใ่นป่าฮวา
ซองในซวูอนและเป็นพระราชวังที�ใหญ่เป็นอันดับที�สองในชว่งสมัยนั"น 
นอกจากนั"นยังไดรั้บการขนานนามวา่เป็นพระราชวังที�มคีวามงดงามและ
มปีระวัตศิาสตรท์ี�ยาวนาน เรอืนหลักของพระราชวังคอืหอ้งโถงพงซดูัง 
ปรากฏใน “Love in the Moonlight” เป็นที�ประทับขององค์ชายรัช
ทายาท ในตอนที� 2 ขันทจัีง(แสดงโดยอจีุนฮยอก) แนะนําราอนใหรู้จั้ก
กับเรอืนแห่งนี"ซ ึ�งก็คอืที�ประทับขององคช์ายรัชทายาท พระราชวังฮวา
ซองแฮงกุงไดป้รากฏอยู่ในซรีีสใ์นตอนที� 3 ที�ราอนโดนพระมเหสคีมิ
(แสดงโดยฮนัซยูอน)ลงโทษ 
จากนั"นนําท่านเดนิทางสู ่สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ถูกขนานนามว่า “ดสินยีแ์ลนดเ์กาหล”ี สวนเปิดในหุบ
เขาที�มชีื�อเสยีงมากที�สุดของประเทศ ภายใน Festival World จะประกอบไปดว้ย Global Fair, American 
Adventure, Magic Land European Adventure และ Equatorial Adventure การท่องเที�ยวภายในสวน
สนุกแหง่นี" แนะนําวา่ ควรขึ"นรถบสัทอ่งไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟาร ีชมไลเกอรแ์ฝดคูแ่รกของโลก ที�นี� ทา่น
จะพบวา่เจา้ป่าสงิโตและเสอืสามารถอยูด่ว้ยกันไดอ้ยา่งเป็นสขุ และชมความน่ารักของหมทีี�  สามารถสื�อสาร
กบัคนขับไดอ้ยา่งดไีมว่า่จะตัวใหญม่ากถงึใหญน่อ้ย จากนั"นทดลองสนุกกบัเครื�องเลน่นานาชนดิ เชน่ รถไฟ
เหาะ T-Express หนอนสะบัดชาร์ป โรงหนังสามมติ ิบา้นผีสงิ หมุนตีลังกาสองตลบ เป็นตน้   หรือท่าน
สามารถเดนิไปชมเทสกาลดอกไมท้ี�จัดไดอ้ย่างสวยงามเป็นสวนขนาดใหญ่ชมดอกไมห้ลากสสีันสวยงาม 
เดนิทางชว่ง 14ม.ีค–4พ.ค ไดช้มเทศกาล Everland Tulip Festival  

เที?ยง �รบัประทานอาหารกลางวนั (มืSอที?4) เมนูคาลบีS หมูย่างเกาหลีเป็นอาหาร
พื"นเมืองเกาหลีเลื�องชื�อและเป็นที�รูจั้กกันดีทั�วโลก มีรสชาตอิอกหวานกลมกล่อม 
โดยนําหมูสว่นที�ตดิกับกระดูก นําไปย่างบนเตาถ่านแบบดั "งเดมิ เสริฟ์พรอ้มขา้วสวย
รอ้นๆ และเครื�องเคยีงตา่งๆ     
นําท่านเดินทางเขา้สู่ กรุงโซล นําท่านไป ศูนยร์วมเครื?องสําอางแบรนดด์งั
เกาหล  ีเช่น ROJUKISS,LOTREE,LANEIGN,SULWASOO ใหท้่านไดเ้ลือกซื"อใน
ราคาพเิศษ  ถงึเวลาพาทา่นตะลยุสูแ่หลง่ชอ้ปปิ"งที�ไดช้ื�อวา่ใหญท่ี�สดุในเอเชยี  
สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางไป ยอ้นรอยละครซรียีเ์กาหลดีัง MY NAME IS KIM 
SAM SOON และ  BOY OVER FLOWER ที� “นัมซาน” ภูเขาแห่งเดียวที�ตั "งอยู่ใจ
กลางกรุงโซลบนยอดเขามหีอ SEOUL TOWER(ไม่รวมขึ"นลฟิต)์ 1ใน 18 หอคอย
เมอืงที�สงูที�สดุในโลกมคีวามสงูถงึ 480 เมตร เหนอืระดับนํ"าทะเล 
นําท่านชมเกาะ Floating Island เกาะลอยนํ"าพลังงานแสงอาทติย์ เป็นเกาะ
เทียมสามเกาะตั "งอยู่รมิแม่นํ"าฮัน ตั "งอยู่ทางดา้นขวาของสะพาน Banpo Bridge
ขา้งในมีทั "งที�จัดนิทรรศการรา้นอาหารและอื�นๆ ทั "งสามเกาะเดนิเชื�อมต่อกันได ้
ตอนกลางคนืเปิดไฟแลว้สวยมาก บรรยากาศด ีเหมาะกับการเดนิเล่นสบายๆ อยู่
ตดิกบัสะพานบนัโพ 

คํ?า � บรกิารอาหารคํ?า (มืSอที?5) เมนูไกตุ่น๋โสม เป็นอาหารบํารุงสขุภาพตน้ตํารับ
ชาววัง เสริฟ์ในหมอ้ดนิ ท่ามกลางนํ"าซุปที�กําลังเดอืดพล่าน คัดเลอืกไกข่นาดกําลัง
เหมาะ ผา่นการเลี"ยงจนอายไุด ้45 วัน นํามาทําความสะอาด ควักเครื�องในออกจนหมด 
แลว้นําเครื�องยาจนี อาท ิ เกาลัด, เกา๋กี", พุทราจนี และรากโสม พรอ้มดว้ยขา้วเหนียว 
ใสล่งไปในตัวไก ่แลว้ผ่านการตุ๋นจนไดท้ี� เนื"อไกล่่อนจนสามารถรับประทานไดอ้ย่าง
สะดวก เพิ�มรสชาตดิว้ยเสน้กว๋ยเตี�ยวแบบเกาหล ีเกลอื และพรกิไทป่น  

 จากนั"นนําทา่นเดนิทางสูท่ี�พัก  



 

  

 

 

 ที?พกั:GALAXY HOTEL/BENIKIA SEOUL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 
 (ชื?อโรงแรมที?ทา่นพกั ทางบรษิทัจะทําการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7วนั กอ่นวนัเดนิทาง) 
วนัที?ส ี?            พพิธิภณัฑส์าหรา่ย-ใสชุดฮนับก-วดัโชเกซา - คลองชองเกชอน - Seoullo 7017 

DUTY FREE - ชอ้ปปิS งเมยีงดง                                                      � เชา้,เที?ยง,---                               
เชา้          � รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มืSอที? 6)  

ระหว่างเดนิทางผ่านชม จากนั"น นําท่านสู่ ศูนยโ์สมรฐับาล ซึ�งรับรอง
คณุภาพจากรัฐบาล เป็นโสมที�อาย ุ6 ปี ซึ�งถอืวา่มคีณุภาพดทีี�สดุ ใหท้่าน
ไดเ้ลอืกซื"อโสมคณุภาพและราคาถกูกวา่ไทย 2 เทา่ โสมเกาหลถีอืเป็นยา
บํารุงร่างกาย หรอืสามารถซื"อเป็นของฝากจากประเทศเกาหล ีจากนั"นนํา
ท่านเดินทางสู่รา้นสมุนไพร RED PINE เป็นผลิตภัณฑ์ ที�สกัดจาก
นํ"ามันสน ที�มสีรรคุณชว่ยบํารุงร่างกาย ลดไขมัน ชว่ยควบคุมอาหารและ
รักษาสมดลุในรา่งกาย  
จากนั"นนําท่านชม พพิธิภณัฑส์าหรา่ย จัดแสดงเรื�องราวต่างๆของการ
ทําสาหร่ายและประวัตคิวามเป็นมาตน้กําเนดิของการผลติสาหร่ายและขั "นตอนการผลติสาหร่ายที�ใหม่
ทกุวันใหท้า่นจะไดเ้ลอืกชมิผลติภัณฑท์ี�ทําจากสาหร่ายหลากหลายรสชาตใิหล้ิ"มลองและเลอืกซื"อเพื�อ  
ใหท้่านไดใ้สช่ดุประจําชาตเิกาหล ี“ฮนับก”และถ่ายรูปภาพความประทับใจนํามาเป็นของฝาก เชน่ 
สาหรา่ยอบแหง้,สาหรา่ยยา่ง 

เที?ยง � บรกิารอาหารกลางวนั(มืSอที?7) เมนบูบิมิบบั ขา้วยําเกาหล ีกบั ซุป สกุี"สไตลเ์กาหล ีบนหมอ้ไฟ
รอ้นๆ ประกอบดว้ย ผักสดชนดิตา่งๆ และเนื"อหมสูไลดนํ์"าซปุรอ้นๆ และเสน้อดูง้ซึ�งขาดไมไ่ดใ้นการทาน 
ชาบ ูชาบ ูพรอ้มขา้วสวย   

บา่ย  นําทา่นชม วดัโชเกซา(Jogyesa Temple)หรอืที�คนไทยเรยีกวา่“วัดพระยิ"ม” 
ในอดตีนั"นวัดแหง่นี"เป็นเหมอืนศนูยก์ลางของศาสนาพุทธนกิายเซนในเกาหล ี
ซึ�งเป็นวัดเกา่แกแ่ละมชีื�อเสยีงเป็นอยา่งยิ�ง เมื�อเดนิเขา้มาในวัดนี"ส ิ�งแรกที�จะ
สังเกตุเห็นก็คือตน้ไมใ้หญ่ที�ดา้นหนา้ประตูทางเขา้ มีความสูงถงึ 26 เมตร 
ส่วนอาคารหลักของวัดนั"นมีอายุมากกว่า 500 ปี และเป็นอาคารขนาดใหญ ่
ชื�อว่า Daeungjeon สรา้งขึ"นในปี 1938 ภายในมีพระประธานสีทองขนาด
ใหญ ่3 องค ์ซึ�งชาวเกาหลเีชื�อกันวา่มคีวามศักสทิธิ. จงึนยิมไปนมัสการในวัน
สําคัญตา่งๆ 
จากนั"นนําทา่นไปชม Seoullo 7017 แลนดม์ารค์แห่งใหมข่องกรุงโซล ที�
เกดิจากการปรับทัศนียภาพของถนนยกระดับที�เกือบจะถูกทุบทิ"งบรเิวณ 
Seoul Station ใหก้ลายมาเป็นสวนสาธารณะลอยฟ้า 

 นําท่านเดนิทางสู ่คลองชองเกชอน (Cheonggyecheon) หรอืเรยีกอกีชื�อ
หนึ�งวา่ คลองชองเกชอน หรอื ชองเคยอน เป็นคลองที�มมีาตั "งแตส่มัยโบราณ
ตั "งแต่ยุคของราชวงศโ์ชชอน มอีายุมากกว่า 600 ปี ความยาว ประมาณ 11 
กโิลเมตร ไหลผา่นกลางกรงุโซล  
จากนั"นนําทา่นชมแหลง่ชอ้ปปิ"งปลอดภาษี DUTY  FREE ชอ้ปปิ"งสนิคา้แบรนดเ์นม  มากมาย อาท ินาฬกิา,
แว่นตา,เครื�องสําอางค,์กระเป๋า,กลอ้งถ่ายรูป หรอืจะเป็นโทรศัพทม์อืถอื ใหท้่าน
อสิระไดเ้ลือกซื"ออย่างเต็มที�  ถงึเวลานําท่านเดนิทางชอ้ปปิ" งที� เมยีงดง หรือ 
สยามสแควรเ์กาหลที่านสามารถเลอืกสนิคา้เทรนดแ์ฟชั�นล่าสุดของเกาหลไีด ้
ที�นี�โดยเฉพาะสนิคา้วัยรุ่นเชน่เสื"อผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื�องประดับ ทั "งแบรนด์
เนม  เช่น  EVISU, GAP, ONISUKA TIGER แล ะสิน ค า้จ ากแบ รน ด์ เก าห ลี
โดยเฉพาะ เครื�องสําอางเชน่ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, 
MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีกทั "งยังมีรา้นกาแฟ รา้นอาหารต่างๆ ท่าน
สามารถลิ"มลองไอศกรมี 2,000 วอน ที�สงูเกอืบฟุตไดท้ี�นี"  และKRISPY KREME
โดนัท ที�สดุแสนอรอ่ย  
(อสิระอาหารคํ?าตามอธัยาศยั เพื?อความสะดวกในการชอ้ปปิS ง ) 

 ที?พกั:GALAXY HOTEL/BENIKIA SEOUL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 
                       (ชื?อโรงแรมที?ทา่นพกั ทางบรษิทัจะทาํการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนั กอ่นวนัเดนิทาง)วนัที? 
วนัที?หา้         ชอ้ปปิS งยา่นฮงแด - HYUNDAI OUTLET – SUPER MARKET             � เชา้,เที?ยง,เย็น  
เชา้ � บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร ของโรงแรม (มืSอที? 8)  



 

  

 

 

จากนั"น นําท่านเดนิทางสู ่ศูนยส์มุนไพรฮ็อกเกตนามู ตน้ไมช้นดินี"เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาที�
ปราศจากมลภาวะและระดับสงูเหนือนํ"าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพันธุข์องสมนุไพรฮ๊อกเกตนามนูี" เป็น
ที�นยิมของคนเกาหลรีุน่ใหม ่เพราะมผีลชว่ยดแูลตับใหแ้ข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไมถ่กูทําลายจาการ
ดื�มแอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี� สารตกคา้งจากอาหาร และยา  
จากนั"นพาท่านชม AMETHYEST FACTORY ชมโรงงานพลอยสมี่วง เป็นของ
นําโชคของชาวเกาหลซีึ�งม ีแหลง่กําเนดิใน ประเทศเกาหล ีคนเกาหลมี ีความเชื�อวา่ 
เป็นพลอยนําโชค  นําความโชคดมีาใหแ้กผู่ท้ี�มไีวค้รอบครอง    

เที?ยง     � บรกิารอาหารกลางวนั (มืSอที? 9) เมนูจมิดกั (Jimdak) หรอืไกตุ่น๋ซอี ิiวเกาหล ี
ผสมกบัวุน้เสน้ที�เหนยีวนุ่ม หัวหอมใหญ ่รสชาตคิลา้ยไกพ่ะโลข้องไทยแตจ่ะเผ็ดกวา่
นดิหน่อย เป็นเมนูชื�อดังจากเมอืงอนัดง 
นําท่าน ชอ้ปปิS งยา่นฮงแด  เป็นย่านชอ้ปปิ"งบรเิวณดา้นหนา้ของมหาวทิยาลัยฮงอกิ สนิคา้ในย่านนี"
สว่นใหญเ่ป็นสนิคา้วัยรุน่ที�ทันสมัยและราคาไมแ่พงเชน่เสื"อผา้ที�ออกแบบโดยดไีซดเ์นอรเ์กาหลรีองเทา้
กระเป๋าเครื�องประดับ เครื�องสําอาง เชน่ เสื"อผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของกิiฟชอ้ป เครื�องเขยีน และที�เยอะ
ไมแ่พก้นัก็คอืขนมตา่งๆและยังมรีา้นแบรนดเ์นมอยูทั่�วไปเชน่ EVISU, ZARA  
อกีทั "งยังมรีา้นกาแฟที�เป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี� รา้นคา้จําหน่ายสนิคา้แฟชั�น คลับ ตลาดศลิปะ และ
รา้นอาหารที�น่าสนใจในหมู่วัยรุ่นอาย ุ20-30 ปีที�นยิมมาเดนิเล่น ราคาของสนิคา้และรา้นอาหารตา่งๆก็
ยังไม่แพงอกีดว้ย ซึ�งจะคกึคักเป็นพเิศษตั "งแต่ชว่งบา่ยเป็นตน้ไป เพราะรา้นคา้แต่ละรา้นจะทยอยเปิด
ใหบ้รกิาร 
นําทา่นชอ้ปปิ"ง HYUNDAI OUTLET มรีา้นคา้หลากหลายกวา่ 165 รา้นคา้และมสีนิคา้ Brand ดังมากมาย
หลายยี�หอ้ เชน่ Armani, Calvin Klein, Diesel, DKNY,Guess, Escada โดยสนิคา้จะมกีารจัดลดราคา 30-
80% นําทา่นชอ้ปปิ"ง HYUNDAI OUTLET มรีา้นคา้หลากหลายกวา่ 165รา้นคา้ และมสีนิคา้Brand ดัง
มากมายหลายยี�หอ้ เชน่ Armani,Calvin Klein,Diesel,DKNY,Guess,Escada โดยสนิคา้จะมกีารจัดลดราคา 
30-80%   
ไดเ้วลานําทา่นสูส่นามบนิอนิชอน นําทา่นสู ่ สนามบนิอนิชอน ระหวา่งทางพาทา่นแวะละลายเงนิวอนที�
รา้นคา้สนามบนิ SUPER MARKET ซึ�งทา่นสามารถเลอืกซื"อสนิคา้เกาหลไีดอ้กีรอบ โดยเฉพาะของกนิ 
เชน่ บะหมี�ซนิราเมยีน (มามา่สไตลเ์กาหล)ี อดูง้ กมิจ ิ ขนมชอ็คโกพ้าย นํ"าจิ"มปรงุรสหมยูา่งเกาหล ี ไกตุ่น๋
โสมสําเร็จรปู ผลไมต้ามฤดกูาล ในราคาพเิศษกอ่นกลับเมอืงไทย   

คํ?า  �บรกิารอาหารกลางวนั (มืSอที?10)  เมนู:ชาบู ชาบ ูสกุี"สไตลเ์กาหล ีบนหมอ้ไฟรอ้นๆ ประกอบดว้ย ผัก
สดชนดิตา่งๆ และเนื"อหมสูไลดนํ์"าซปุรอ้นๆ และเสน้อดูง้ซึ�งขาดไมไ่ดใ้นการทาน ชาบ ูพรอ้มขา้วสวย 
จนสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานอนิชอน  

วนัที?หก        ทา่อากาศยานอนิชอน - ทา่อากาศยานดอนเมอืง                                                                                  
01.05 น.   เดนิทางกลับโดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X (XJ) เที�ยวบนิที� XJ703 (ไมม่บีรกิารอาหาร

เครื?องดื?มบนเครื?อง ทา่นสามารถส ั?งซืSอไดต้ามอธัยาศยักบัพนกังานตอ้นรบับนเครื?อง)  
04.55 น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง  เดนิทางกลับโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

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

หากทา่นตอ้งซืSอบตัรโดยสารภายในประเทศเพื?อไปและกลบักรงุเทพฯ 

กรณุาแจง้บรษิทั กอ่นทาํการจอง มฉิะน ัSน บรษิทัฯ มสิามารถรบัผดิชอบใดใด ท ัSงส ิSน 

ราคาทัวรร์วม ราคาทัวรไ์มร่วม 



 

  

 

 

- คา่ตั�วโดยสารเครื�องบนิไป-กลับชั "นประหยัดพรอ้ม
คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามที�ระบใุนรายการ (ตั�ว
กรุ๊ปไม่สามารถเลื�อนวันกลับได ้ตอ้งไป-กลับพรอ้ม
คณ ะเท่ านั"น  )ที?น ั?ง เป็นไปตามสายการบิน
จดัสรรตามกรุป๊ทวัร ์ไมส่ามารถระบไุด ้

- คา่อาหารทกุมื"อ ตามที�ระบใุนรายการ 
- คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามที�ระบใุนรายการ 
- ค่าที�พักตามระบุในรายการ พักหอ้งละ 2-3 ท่าน 

ตามโรงแรมที�ระบหุรอืเทยีบเทา่ 
- คา่ยานพาหนะนําเที�ยวตามรายการ 
- ค่านํ Sาหนกัสมัภาระ สายการบนิ THAI AIR 

ASIA X (XJ) 
กําหนดนํSาหนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื?อง
ไป-กลบั ทา่นละ 20กก. สมัภาระถอืขึSนเครื?อง
(Carry on) 7กก. 

- ค่าหัวหนา้ทัวรนํ์าท่านท่องเที�ยวตลอดรายการใน
ตา่งประเทศ 

- ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดินทาง การชดเชย
อบุัตเิหตสุว่นบคุคลกรณีเสยีชวีติสญูเสยี   อวัยวะ 
สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ"นเชงิ 1,000,000 
บาท การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั "ง
500,000บาท(เงื�อนไขตามกรมธรรม์)ไม่รวม
ประกนัสุขภาพ ท่านสามารถส ั?งซืSอประกนั
สขุภาพเพิ?มได ้

 

- ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่า
โทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรดี, มนิิบารใ์นหอ้ง, รวมถงึ
ค่าอาหาร และเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนือรายการ 
(หากท่านตอ้งการสั�งเพิ�ม กรุณาตดิต่อหัวหนา้ทัวร์
แลว้จา่ยเพิ�มเองตา่งหาก) 

- ค่าทิปคนขับรถและไกด์ทอ้งถิ�นท่านละ 50,000 
วอนหรอื 1,500 บาท ตอ่ท่านตลอดทั"งทรปิ (ชําระ
คา่ทปิที�สนามบนิวันเชค็อนิ) 

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จ่าย 3% 
(กรณีที�ท่านตอ้งการใบเสร็จรับเงินในนามบริษัทหรือ
ตอ้งการใบกํากบัภาษี) 

- คา่นํ"าหนักกระเป๋าสัมภาระที�หนักเกนิจากสายการบนิ
กําหนด (ปกต ิ20 กก.), ค่าประกันกระเป๋ากรณีเกดิ
การชาํรดุเสยีหาย 

- คา่วซีา่สําหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว 
กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1)พาสปอรต์ 2)ใบประจําตัว
คนต่างดา้ว 3)ใบสําคัญถิ�นที�อยู่ 4)สําเนาทะเบียน
บา้น(ถา้ม)ี 5)สมุดบัญชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6)รูปถ่ายส ี2 
นิ"ว 2 รูป แลว้ทางบรษัิทฯจะเป็นผูดํ้าเนนิการยื�นวซีา่
ใหท้า่นโดยจา่ยคา่บรกิารตา่งหาก 
(สําหรับหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทาง
ตอ้งทําเรื�องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยื�นวซีา่) 

 
ที?น ั?ง Hot Seat ราคา 2,200 บาท/เที?ยว 
เป็นที�นั�งที�มพีื"นที�วา่งที�มากกวา่ที�นั�งมาตรฐาน ดว้ยพื"นที�วางขาที�กวา้งเป็นพเิศษ มพีื"นที�พอที�จะสามารถ
ยดืขาไดอ้ยา่งเต็มที� 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ที?น ั?งพรเีมี?ยม ที?น ั?ง Hot Seat ที?น ั?งมาตรฐาน โซนปลอดเสยีง ประตทูางออก ที?น ั?งทารก หอ้งนํ Sา 

**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซื"อนํ"าหนักเพิ�ม กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วันพรอ้มชาํระคา่นํ"าหนัก** 
- ซื"อนําหนักเพิ�ม  5 กก.  ชาํระเพิ�ม 600  บาท  
- ซื"อนํ"าหนักเพิ�ม  10 กก.  ชาํระเพิ�ม 1,000 บาท 
- ซื"อนํ"าหนักเพิ�ม 20กก.  ชาํระเพิ�ม 2,000 บาท  

ประกาศสําคญั รับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว คา่ทัวรท์ี�จา่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการชาํระแบบจา่ยชาํระขาด และผู ้
จัดไดช้าํระใหก้บัสายการบนิและสถานที�ตา่งๆ แบบชาํระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะนั"นหากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอื
ใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย
และประเทศเกาหลใีต)้  ทางผูจั้ด ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทั"งคา่ตั�วเครื�องบนิใหแ้กท่า่น  
*ขอสงวนสทิธใ์นการปรับเปลี�ยนราคาเพิ�ม หากมกีารปรับขึ"นของภาษีนํ"ามันหรอืภาษีใดๆ จากสายการบนิ * 
หมายเหตสุําคญั : ราคาและคา่บรกิารเป็นราคาตั�วเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อชาํระเงนิคา่จองทัวร ์ คา่ทัวร ์ 
มสิามารถเปลี�ยนแปลง วันเดนิทาง ชื�อผูเ้ดนิทาง และ/หรอื ยกเลกิ เลื�อนวันเดนิทาง ขอคนืเงนิมัดจํา คา่ทัวรไ์ดท้กุกรณี และ 
กรณีที�ทา่นเดนิทางมาจากตา่งจังหวัด โดยเครื�องบนิภายใน กรณุาแจง้บรษัิทฯกอ่นที�ทําการจองตั�วเครื�องบนิ มฉิะนั"น บรษัิทฯ
ไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ"น กรณีกรุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทางโดยจํานวนสมาชกิไมถ่งึ 20 ทา่น บรษัิทฯแจง้ทา่นกอ่นการ



 

  

 

 

เดนิทาง 7 วัน โดยคนืเงนิคา่ทัวรใ์หก้บัทา่นทั "งหมด หรอืเลื�อนการเดนิทางในชว่งการเดนิทางอื�น และคา่บรกิารนี"รับเฉพาะ
นักทอ่งเที�ยวชาวไทยเทา่นั"น และกรณีที?ทา่นเมื?อเดนิทางถงึแลว้ไมท่อ่งเที?ยวพรอ้มคณะบรษิทัฯขอเรยีกชําระเงนิ
เพิ?มทา่นละ 200 USD   ประเทศเกาหลใีตจ้ะมชีา่งภาพมาถา่ยรปู และชว่ยดแูลอํานวยความสะดวกตลอดการ
เดนิทาง และวนัสดุทา้ยชา่งภาพจะนําภาพถา่ยมาจําหนา่ยกบัลกูทวัร ์หากวา่ทา่นใดสนใจสามารถซืSอได ้แตถ่า้
ทา่นใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซืSอ เพราะทางบรษิทัทวัรไ์มม่กีารบงัคบัลกูทวัรซ์ืSอแตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นการบอกกลา่ว
ลว่งหนา้ 
 
ขอ้ความสําคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 

ในกรณีที�ลกูคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้แลว้ไมส่ามารถผา่น เขา้-ออก นอกประเทศได ้ทําใหล้กูคา้ตอ้งถกูสง่ตัว
กลับเขา้ประเทศไทย จงึมคี่าใชจ้่ายที�เกดิขึ"นในการเปลี�ยนตั�วขากลับ และรวมถงึค่าบรกิารอื�นๆที�เกดิขึ"นดว้ย ฉะนั"น ลูกคา้
จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบในค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ"นที�ทางประเทศนั"นๆเรียกเก็บ ทางผูจั้ดและทางสายการบนิจะไม่รับผดิชอบ
ค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ"นในทุกกรณี หรือตอ้งรอกลับประเทศไทยในเที�ยวบนิถัดไปที�มีที�นั�งว่าง หรือตามวันเดนิทางของตั�ว
เครื�องบนิ ทั "งนี" ขึ"นอยู่ทางเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศเกาหลีใตแ้ละสายการบนิเป็นผูพ้ิจารณา ทางผูจั้ดไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้  ** ตม. ตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีตจ้ะมกีารสุม่ตรวจ และอาจมกีารเรยีกไปสัมภาษณ์ 
ในการที�ทางตรวจคนเขา้เมอืงเรยีกสัมภาษณ์นั"น ขึ"นอยู่กับทางตรวจคนเขา้เมอืงเป็นผูพ้จิารณา และอยู่ในดุลพนิจิของทาง
เจา้หนา้ที� ตม. ทางบรษัิททัวรไ์มส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
 
เง ื?อนไขในการจอง   มดัจําทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น  และ ชําระสว่นที�เหลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วันลว่งหนา้ 
(การไมช่าํระเงนิคา่มัดจํา หรอืชาํระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจอง
หรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ*)  
กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนั"นทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื** 
 
เอกสารใชใ้นการเดนิทาง  

- หนังสอืเดนิทางที�เหลอือายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน **กรณีทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหมก่รณุาเตรยีมหนังสอื
เดนิทางเลม่เกา่ไปดว้ย ณ วันเดนิทาง  หนังสอืรับรองการทํางานเป็นภาษาองักฤษ (ตําแหน่ง, เงนิเดอืน) 

- สําเนาบตัรพนักงาน และสําเนาบตัรประจําตัวประชาชน พรอ้มเซ็นสําเนาถกูตอ้ง 
- กรณีที�ทา่นเป็นเจา้ของกจิการกรณุาเตรยีมสําเนาหนังสอืจดทะเบยีนที�มชีื�อทา่นพรอ้มเซ็นรับรองสําเนา 
-    กรณีเป็นนักเรยีนนักศกึษาเตรยีมหนังสอืรับรองจากทางสถาบันเป็นภาษาองักฤษ 
-    การเรยีกเก็บเอกสารเพิ�มเตมินี"เพื�อประโยชนใ์นการเดนิทางเขา้ประเทศเกาหลขีองทา่นที�ทางบรษัิทจะได ้  
     แจง้ใหห้ัวหนา้ทัวรท์ราบเพื�อใหคํ้าแนะนําทา่นในการเขา้เมอืงเกาหลใีต ้

 
การยกเลกิการจอง:เนื�องจากเป็นราคาโปรโมชั�น ตั�วเครื�องบนิเป็นราคาแบบซื"อขาด เมื�อทา่นตกลงจองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมัด
จํา หรอื คา่ทัวรทั์ "งหมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง เลื�อนการเดนิทาง ขอคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทั"งสิ"น  

 
หมายเหต ุ
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัSงหมดกอ่นทาํการจอง เพื?อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้
และบรษิทั ฯ และเมื?อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัSงหมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นได้
ยอมรบัเง ื?อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัSงหมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ~ท ี?จะเลื?อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึSนในกรณีที?มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25 ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิ.การเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ"นกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ.ในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั "งสิ"น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุด
งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั "งสิ"น หากเกดิสิ�งของสูญหาย อันเนื�องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  
6. เมื�อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทั "งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื�อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั "งหมด  
7. รายการนี"เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครั "งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  



 

  

 

 

8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบุหรี� / ปลอด
บหุรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั "งนี"ข ึ"นอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนั"น บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั "งสิ"นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั"น  
11. ผูจั้ดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผู ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE กรณีโรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธิ
ในการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดี�ยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ�ม  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของเกาหล ีหรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลา
ในการท่องเที�ยวและ ชอ้ปปิ"งแต่ละสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการบรหิารเวลา ซึ�ง
อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั "งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 
14. บรกิารนํ"าดื�มวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน เริ�มในวันที�2ของการเดนิทางถงึวันที�5ของการเดนิทางรวมจํานวน 4 ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสนําเที�ยวเกาหล ีตามกฎหมายของประเทศเกาหล ีมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตาม
ความเหมาะสม ทั "งนี"ข ึ"นอยูก่ับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั"นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิ.ในการปรับเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยว
ตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ที�บรษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุัตเิหตจุากการเดนิทาง
ทอ่งเที�ยว ตาม พ.ร.บ การทอ่งเที�ยว เทา่นั"น ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงื�อนไข
กรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื�อทา่นชาํระเงนิคา่ทัวร ์ 
(ทา่นสามารถซื"อประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทั�วไป และควรศกึษาเงื�อนไขความคุม้ครองให ้
ละเอยีด) 
17. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที�ผู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุ
ประเทศในรายการทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ 
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