
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

CODE : KXJ20 Hello♥Autumn ทวัรเ์กาหล-ีซูวอน-โซล 6วนั3คนื 

 

KXJ20 : Hello Autumn เกาะนาม-ิเอเวอรแ์ลนด-์ซูวอน-โซล(6วนั3คนื) 
เที1ยวครบทกุไฮไลท ์ในโปรโมช ั1นสดุคุม้!! 

เกาะนาม ิ สวนยางจนูาร ิ พาราไดซ ์ซติ ีA  สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์
พระราชวงัเคยีงบ็อค พพิธิภณัฑส์าหรา่ย ใสชุ่ดฮนับก 

อนัยางอารต์พารค์ โซลเทาวนเ์วอร ์ ฮานลี ปารค์ 
King's Cross คาเฟ่ธมี "แฮรร์ ี1 พอตเตอร"์ 

ชอ้ปปิA งเมยีงดง ฮงแด ชอ้ปปิA งดวิตีAฟร ีฮนุไดเอา้เล็ท รา้นละลายเงนิวอน 
พกัซูวอน 1คนื โซล 2คนื 

โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X  
เครื1องลาํใหญ ่AIRBUS A330-300 (เวลาสวยถงึเชา้กลบัคํ1า)    

      

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ2

ปี ไมเ่สรมิเตยีง 
พกัเดี1ยวเพิ1ม ที1น ั1ง 

2-7 ตลุาคม 62 14,888 

 

 

      ไมม่รีาคาเด็ก 

Inf 5,000 ฿ 

4,500 25 

4-9 ตลุาคม 62 14,888 4,500 25 

9-14 ตลุาคม 62 18,888 4,500 25 

11-16 ตลุาคม 62   18,888* 4,500 25 

16-21 ตลุาคม 62 15,888 4,500 25 

18-23 ตลุาคม 62   17,888* 4,500 25 

23-28 ตลุาคม 62 15,888 4,500 25 

30ตลุาคม-4พฤศจกิายน 62 15,888 

ไมม่รีาคาเด็ก 

Inf 5,000 ฿ 

 

4,500 25 

31ตลุาคม-5พฤศจกิายน 62 15,888 4,500 25 

5-10 พฤศจกิายน 62 14,888 4,500 25 

6-11 พฤศจกิายน 62 16,888 4,500 25 

7-12 พฤศจกิายน 62 15,888 4,500 25 

12-17 พฤศจกิายน 62 15,888 4,500 25 

13-18 พฤศจกิายน 62 15,888 4,500 25 

14-19 พฤศจกิายน 62 15,888 4,500 25 

19-24 พฤศจกิายน 62 14,888 4,500 25 

20-25 พฤศจกิายน 62 15,888 4,500 25 

21-26 พฤศจกิายน 62 15,888 

 

4,500 25 

26พฤศจกิายน–1ธนัวาคม 62 15,888 4,500 25 

27พฤศจกิายน–2ธนัวาคม 62 16,888 4,500 25 

28พฤศจกิายน–3ธนัวาคม 62 15,888 4,500 25 

 

วนัแรก         กรงุเทพฯ (ทา่อากาศยานดอนเมอืง) - เกาหลใีต ้(สนามบนิอนิชอน) 
 
18.00/22.30 น. พรอ้มกันที� ท่าอากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ขาออกช ัAน 3 

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI AIR ASIA X (XJ) มีเจา้หนา้ที�ของบริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกดา้น
เอกสารและสมัภาระ  

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครื�อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที�นั�ง จัดที�นั�งแบบ 3-3-3 
(นํ0าหนักกระเป๋า 20 กก/ทา่นถอืขึ0นเครื�อง 7กก/ทา่น 

และขอสงวนสทิธิ9ในการเลอืกที�นั�งบนเครื�อง ที�นั�งเป็นไปตามสายการบนิกําหนด) 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

21.05/02.40 น. นําทา่นเดนิทางสูป่ระเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ THAI AIR  ASIA X เที�ยวบนิที� XJ704/XJ700   

กรุ๊ปเดนิทาง วนัที� 2-30 ต.ค       ขาไป XJ704  DMK-ICN  21.05-04.35   *บรกิารอาหารเชา้ที�ภัตาคาร 

กรุ๊ปเดนิทาง วนัที� 31 ต.ค-3 ธ.ค    ขาไป XJ700  DMK-ICN  02.40-10.05   *บรกิารอาหารเชา้+เครื�องดื�มบนเครื�อง                                   

วนัที1สอง       อนิชอน – สวนยางจนูาร ิ– พาราไดซ ์ซติีA – เกาะนาม ิ                                                  � เที1ยง,เย็น                                                                       

04.35 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้ 
หมายเหตุ : เวลาทอ้งถิ�นเร็วกว่าประเทศไทย 2ชั�วโมง (กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิ�น เพื�อความ
สะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเกาหล ีนําท่านขึ0นรถโคช้ปรับอากาศ 
เดนิทางไป รับประทานอาหารเที�ยง 

เที1ยง � บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มืAอที11) เมน ู: ชาบ ูชาบ ู 
สกุี0สไตลเ์กาหล ีบนหมอ้ไฟรอ้นๆ ประกอบดว้ย ผักสดชนดิต่างๆ และเนื0อหมูสไลดนํ์0าซปุรอ้นๆ และเสน้อูดง้ซึ�ง
ขาดไมไ่ดใ้นการทาน ชาบ ูพรอ้มขา้วสวย 

บา่ย นําท่านเดนิทางสู่ พาราไดซ ์ซติ ีA (Paradise City& Casino) 
จุดเช็คอนิใหม่ ถ่ายรูปชคิๆ สําหรับนักท่องเที�ยว เมอืงรสีอรท์ตาก
อากาศ ที�รวมความหรูหรา ความบันเทงิ งานศลิปะสุดลอืค่า และ
คาสโินที�ใหญ่ที�สดุในเกาหล ีแห่งแรกในเอเชยี ระดับ 5ดาว ที�ถูก
เนรมติขึ0นใหม่ อยู่ไม่ไกลจากสนามบนิ ที�เราตอ้งไปเช็คอนิเพราะ
ที�นี�มีตึกดีไซน์แปลกตาที�ดูสวยลํ0า และทันสมัย ตั 0งอยู่ในโซน 
Culture Park แนะนําท่านเดนิชม “ศลิปะแห่งความงามอันหรูหรา” 
งานศลิปะชั 0นเยี�ยมจํานวน 2,700ชิ0น ของศลิปินที�มชี ื�อเสยีงทั0งในและตา่งประเทศ กระจายอยู่ทั�วรสีอรท์ในพื0นที� 
เชน่ ล็อบบี0ชั 0นหนึ�ง ดา้นหนา้ลฟิท ์เลานจ ์และคาสโิน เป็นตน้นอกจากนี0ยังเป็นสถานที�ถา่ยทําหนังซรีี�ยแ์ละถา่ย
ทําภาพยนตรห์ลายๆเรื�องอกีดว้ย  
จากนั0นนําทา่นชมความงดงาม สวนยางจนูาร ิ(Yangju Nari Park) 
ทา่นจะไดช้มความสวยงามของบรรดาดอกไม ้ดอกหญา้ ที�เปลี�ยนสี
ในชว่งฤดใูบไมเ้ปลี�ยนสทีา่นจะไดถ้า่ยทา่มกลางทุง่ดอกหญา้ อาท ิ
สวนดอกหญา้ Pink Muhly และ ที�พลาดไม่ไดเ้ลย คือ Globe 
Amaranth (ดอกบานไม่รูโ้รย),Kochia (ทุง่ตน้โคเคยี ดอกหญา้ไม ้
กวาดหรอื ที�คนไทยเรยีกกันว่า ดอกโคเชยี),Whirling Butterflies 
(ดอกเล็กๆสขีาวอมชมพู) แขง่กันชชูอ่สวยงามในชว่งฤดูใบไมร้่วง
ของเกาหลี (หมายเหตุ:การเปลี�ยนสขีองทุ่งดอกโคเคยี ซึ�งทั 0งนี0
ข ึ0นอยูก่บัสภาพอากาศ ทางบรษัิทมอิาจกําหนดได)้ 

นําท่านเดนิทางสู ่เกาะนาม ิ(ใชเ้วลานั�งเรอืประมาณ 10-15 นาท)ี 
ใหท้่านไดด้ื�มดํ�ากับธรรมชาต ิแมกไม ้ทวิสนบนเกาะนาม ิซึ�งถอืเป็น
ชว่งเวลาที�ดทีี�สดุทา่มกลางบรรยากาศโรแมนตกิ ใหท้า่นไดย้อ้นรอย
ละครรักแนว DRAMA ซรีียเ์กาหลทีี�โด่งดังไปทั�วเอเชยี  WINTER 
LOVE SONG  หรือ เพลงรักในสายลมหนาว พรอ้มเก็บภาพความ
ประทับใจ ถ่ายรูป กับดาราแสดงนํา BAE YONG JOON และ CHOI 
JI WOO รปูปั0นที�สรา้งขึ0นเพื�อไวเ้ก็บเป็นภาพความประทับใจ กบัฉาก
และเนื0อเรื�องที�เรยีกเสยีงสะอื0นและนํ0าตาของผูช้มนอกจออยา่งท่วม
ทน้นอกจากนี0ยงัมกีจิกรรมอื�นๆใหท้า่นไดปั้�นจักรยานชมววิเหมอืนในละครหรอืชมฟารม์เลี0ยงนกกระจอกเทศ  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ไดเ้วลาสมควร น ั1งเรอืกลบัมายงัฝั1ง  นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซูวอน  
คํ1า  � บรกิารอาหารคํ1า ณ ภตัตาคาร (มืAอที12) เมนู DUKKALBI ไกผ่ดัเผ็ดบารบ์คีวิ 

เป็นเนื0อไกท่ี�หั�นออกเป็นชิ0นพอคําคลกุเคลา้ดว้ยซอีิzวเครื�องปรงุและหมักทิ0งไวจ้นไดท้ี� จงึนําเนื0อไกแ่ละผัก
มาผดับนกระทะยกัษ์ พรอ้ม กมิจ ิซปุสาหรา่ย และขา้วสวย 

                 จนสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี�พัก  
ที1พกั : CENTRAL PLAZA หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ชื1อโรงแรมที1ทา่นพกั ทางบรษิทัจะทําการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนั กอ่นเดนิทาง ) 
 
วนัที1สาม      สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด(์รวมบตัร) – อนัยางอารต์พารค์ – ตลาดทงแดมนุ              � เชา้,เที1ยง,เย็น                                                                        

เชา้          � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มืAอที1 3) 

จากนั0นนําท่านเดนิทางสู ่สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ถกูขนานนาม
ว่า “ดสินยีแ์ลนดเ์กาหล”ี สวนเปิดในหุบเขาที�มีชื�อเสยีงมาก
ที�สุดของประเทศ ภายใน Festival World จะประกอบไปดว้ย 
Global Fair, American Adventure, Magic Land European 
Adventure และ Equatorial Adventure การท่องเที�ยวภายใน
สวนสนุกแห่งนี0 แนะนําว่า ควรขึ0นรถบัสท่องไปกับโลกของสัตว์
ป่าซาฟาร ีชมไลเกอรแ์ฝดคูแ่รกของโลก ที�นี� ทา่นจะพบวา่เจา้ป่า
สงิโตและเสอืสามารถอยู่ดว้ยกันไดอ้ย่างเป็นสุข และชมความ
น่ารักของหมีที�  สามารถสื�อสารกับคนขับไดอ้ย่างดไีม่ว่าจะตัว
ใหญม่ากถงึใหญน่อ้ย จากนั0นทดลองสนุกกบัเครื�องเลน่นานาชนดิ เชน่ รถไฟเหาะ T-Express หนอนสะบดัชารป์ 
โรงหนังสามมติ ิบา้นผสีงิ หมนุตลีังกาสองตลบ เป็นตน้ หรอืทา่นสามารถเดนิไปชมเทสกาลดอกไมท้ี�จัดไดอ้ยา่ง
สวยงามเป็นสวนขนาดใหญช่มดอกไมห้ลากสสีนัสวยงาม  

เที1ยง � รบัประทานอาหารกลางวนั (มืAอที14) เมนคูาลบีA  
หมูยา่งเกาหลเีป็นอาหารพื0นเมอืงเกาหลเีลื�องชื�อและเป็นที�รูจั้กกันดทีั�วโลก มรีสชาตอิอกหวานกลมกล่อม 
โดยนําหมูสว่นที�ตดิกับกระดกู นําไปยา่งบนเตาถ่านแบบดั 0งเดมิ เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ และเครื�องเคยีง
ตา่งๆ     

ไดเ้วลาพอสมควรนําทา่นเดนิทางสูก่รงุโซล 
อนัยางอารต์พารค์ (Anyang Art Park) จุดเช็คอินสวนสุดฮิป ใกลโ้ซล
อุทยานแห่งนี0เพียบพรอ้มไปดว้ยสิ�งอํานวยความสะดวกเพื�อการพักผ่อนที�
หลากหลายเช่นนํ0าตกเทียม เวทเีปิดโล่ง หอ้งโถงนิทรรศการ  เสน้ทางเดนิ
เทา้ และสิ�งอํานวยความสะดวกแสงสว่าง ดว้ยนํ0าที�ใสสะอาดไหลผ่านหุบเขา
ใกลเ้คยีงและสภาพแวดลอ้มที�เขยีวชอุม่ของป่าสวนแหง่นี0เป็นสถานที�พักผ่อน
ที�สะดวกตอ่การเดนิทางใกลก้บัสถานรีถไฟฟ้าใตด้นิกรงุโซล 
นําท่านไป ศูนยร์วมเครื1องสําอางแบรนดด์งัเกาหลี เช่น ROJUKISS, 
LOTREE, LANEIGN, SULWASOO ใหท้า่นไดเ้ลอืกซื0อในราคาพเิศษ 
จากนั0นพาทกุทา่นตะลยุสูแ่หลง่ชอ้ปปิ0งที�ไดช้ื�อวา่ใหญท่ี�สดุในเอเชยี ตลาดทง
แดมุน อสิระใหท้่านช๊อปปิ0งหา้งสรรพสนิคา้กว่า 10แห่ง ที�บางหา้งเปิดตลอด 
24 ชั� ว โ ม ง  เ ช่ น  MIGLIORE, DOOTA TOWER, HELLO AM, DESIGNER 
CLUB  ทา่นสามารถเลอืกซื0อสนิคา้หลากหลายประเภทไดท้ี�นี� อาทเิชน่ เสื0อผา้



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

บรุุษ-สตร ีรองเทา้บุรุษ-สตร ีรองเทา้ผา้ใบ เข็มขัด ของที�ระลกึ ชดุเครื�องครัว ถุงเทา้ ผา้พันคอ ในราคาเกาหล ี
อยา่งแทจ้รงิ 

คํ1า � บรกิารอาหารคํ1า (มืAอที15) เมนไูกตุ่น๋โสม   

 นําทา่นเดนิทางสู ่ที1พกั VIP HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
 (ชื1อโรงแรมที1ทา่นพกั ทางบรษิทัจะทําการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7วนั กอ่นวนัเดนิทาง) 
 
วนัที1ส ี1             พพิธิภณัฑส์าหรา่ย – ใสชุดฮนับก – พระราชวงัเคยีงบ็อค – SEOUL TOWER – ชอ้ปปิA งเมยีงดง                                    

� เชา้,เที1ยง,เย็น                                                                     

เชา้          � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มืAอที1 6)  

จากนั0น นําทา่นสู ่ศนูยโ์สมรฐับาล ซึ�งรับรองคณุภาพจากรัฐบาล เป็นโสมที�อาย ุ6 ปี ซึ�งถอืวา่มคีณุภาพดทีี�สดุ 
ใหท้่านไดเ้ลอืกซื0อโสมคณุภาพและราคาถกูกวา่ไทย 2 เท่า โสมเกาหลถีอืเป็นยาบํารงุร่างกาย หรอืสามารถซื0อ
เป็นของฝากจากประเทศเกาหล ี 
นําทา่นเดนิทางสูร่า้นสมนุไพร RED PINE เป็นผลติภัณฑ ์ที�สกดัจากนํ0ามันสน ที�มสีรรคณุชว่ยบํารงุรา่งกาย ลด
ไขมัน ชว่ยควบคมุอาหารและรักษาสมดลุในรา่งกาย   
จากนั0นนําท่านชม พพิธิภณัฑส์าหรา่ย จัดแสดงเรื�องราวต่างๆ
ของการทําสาหรา่ยและประวตัคิวามเป็นมาตน้กําเนดิของการผลติ
สาหร่ายและขั 0นตอนการผลติสาหร่ายที�ใหม่ทุกวันใหท้่านจะได ้
เลอืกชมิผลติภัณฑท์ี�ทําจากสาหรา่ยหลากหลายรสชาตใิหล้ิ0มลอง
และเลอืกซื0อเพื�อ  ใหท้่านไดใ้สช่ดุประจําชาตเิกาหล ี“ฮนับก”
และถ่ายรูปภาพความประทับใจนํามาเป็นของฝาก เชน่ สาหร่าย
อบแหง้,สาหร่ายย่างเป็นมาตน้กําเนิดของการผลติสาหร่ายและ
ขั 0นตอนการผลติสาหร่ายที�ใหมทุ่กวันใหท้า่นจะไดเ้ลอืกชมิผลติภัณฑท์ี�ทําจากสาหรา่ยหลากหลายรสชาตใิหล้ ิ0ม
ลองและเลอืกซื0อเพื�อ  ใหท้า่นไดใ้สช่ดุ 

 เที1ยง   � บรกิารอาหารกลางวนั (มืAอที17) เมน ูพลุโกก ิ(Bulgogi)  
  อาหารขึ0นชื�อของเกาหล ีเป็นสุกี0ก ึ�งนํ0ากึ�งแหง้ สว่นผสมของเมนูนี0คอืหมูหมักชิ0นบาง ๆ ปลาหมกึสด ผักต่าง ๆ 

เชน่ กะหลํ�าปล ีฟักทองออ่น ถั�วงอก แครอท เห็ดและวุน้เสน้มาตม้รวมกนั 
 จากนั0นนําท่านเดินทางผ่านชม ทําเนยีบประธานาธบิดหีรอืบลู

เฮาส ์และชม พระราชวงัเคยีงบ็อค พระราชวังเก่าแก่ที�สุดของ
ราชวงศโ์ชซอน สรา้งขึ0นในปี ค.ศ.1394 โดยใชเ้ป็น  ศูนยก์ลางการ
ปกครองในสมัยโบราณโดยเป็นทั 0งที�ประทับและฐานอํานาจของพระ  
เจา้แทจอนและต่อเนื�องมาถงึกษัตรยิใ์นราชวงศโ์ชซอนพระที�นั�งคึ
นชองจอนถูกสรา้งขึ0นมาเพื�อเป็นที�ว่าราชการต่อมาคณะปกครอง
เกาหลขีองญี�ปุ่ นไดส้รา้งอาคารรัฐสภาขนาดยักษ์ขึ0นคั�นเพื�อตอ้งการ
แสดงนัยเด่นชัดว่าตอ้งการตัดความผูกพันระหว่างพระราชวงศ์กับ
ราษฎรอาคารหลังนี0ไดถู้กรื0อถอนไปในโอกาสครบรอบ50ปีการปลดแอกจากญี�ปุ่ นในเขตพระราชวังยังมีพระ
ตําหนักเคยีวฮเวรู เป็นอาคารสองชั 0น ตัวพระตําหนักถกูสรา้งใหย้ื�นออกไปกลางสระนํ0าที�เต็มไปดว้ยฝูงหงสส์รา้ง
ขึ0นเพื�อใชเ้ป็นสถานที�สําหรับจัดงานเลี0ยงพระราชทาน 
นําท่านเดนิทางเขา้สู ่กรุงโซล เดนิทางไปยอ้นรอยละครซรียีเ์กาหลดีัง MY NAME IS KIM SAM SOON และ  
BOY OVER FLOWER ที� “นัมซาน” ภูเขาแหง่เดยีวที�ตั 0งอยูใ่จกลางกรงุโซลบนยอดเขามหีอ SEOUL TOWER 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1 ใน 18 หอคอยเมอืงที�สงูที�สดุในโลกมคีวามสงูถงึ 480 เมตร เหนือ
ระดับนํ0 าทะเล นําท่านสู่ NAMSAN VIEW  POINT ใหท้่านได ้
ถา่ยรูปและสัมผัสความน่ารักของวัยรุ่นเกาหล ีนยิมมาคลอ้งกญุแจไว ้
ดว้ยกันระเบยีงทุกดา้นของ SEOUL TOWER จงึเต็มไปดว้ย กุญแจ

หลากหลายส ี(ไมร่วมคา่ลฟิท)์ ถงึเวลาพาทกุทา่นตะลยุสูแ่หลง่ช ้

อปปิ0งที�ไดช้ื�อวา่ใหญท่ี�สดุในเอเชยี  
จากนั0นนําท่านชมแหล่งชอ้ปปิ0 งปลอดภาษี DUTY  FREE ชอ้ปปิ0 ง
สนิคา้แบรนด์เนม มากมาย อาท ินาฬิกา,แว่นตา,เครื�องสําอางค์,
กระเป๋า,กลอ้งถ่ายรูป หรือจะเป็นโทรศัพทม์ือถือ ใหท้่านอสิระได ้
เลอืกซื0ออยา่งเต็มที�  ถงึเวลานําทา่นเดนิทางชอ้ปปิ0งที� เมยีงดง หรอื 
สยามสแควรเ์กาหลทีา่นสามารถเลอืกสนิคา้เทรนดแ์ฟชั�นลา่สดุของ
เกาหลีไดท้ี�นี�โดยเฉพาะสนิคา้วัยรุ่นเช่นเสื0อผา้ รองเทา้ กระเป๋า 
เครื�องประดับ ทั 0งแบรนดเ์นม เชน่ EVISU, GAP, ONISUKA TIGER 
และสนิคา้จากแบรนดเ์กาหลโีดยเฉพาะ เครื�องสําอางเช่นETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, 
MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อกีทั 0งยังมีรา้นกาแฟ รา้นอาหารต่างๆ ท่านสามารถลิ0มลองไอศกรีม 2,000 
วอน ที�สงูเกอืบฟตุไดท้ี�นี0  และKRISPY KREMEโดนัท ที�สดุแสนอรอ่ย 

 คํ1า � บรกิารอาหารเย็น (มืAอที18) เมนูบบิมิบบั ขา้วยาํเกาหล ีกบั ซุป สกุ ีAสไตลเ์กาหล ี 
 บนหมอ้ไฟรอ้นๆ ประกอบดว้ย ผักสดชนดิตา่งๆ และเนื0อหมสูไลดนํ์0าซปุรอ้นๆ และเสน้อดูง้ซึ�งขาดไมไ่ดใ้น

การทาน ชาบ ูชาบ ูพรอ้มขา้วสวย   
 ที1พกั VIP HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 
                      (ชื1อโรงแรมที1ทา่นพกั ทางบรษิทัจะทําการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนั กอ่นวนัเดนิทาง) 
 
วนัที1หา้           ชอ้ปปิA งยา่นฮงแด – 934 King's cross cafe – ฮานลี ปารค์ – ฮนุไดเอา้เล็ท – รา้นละลายเงนิวอน                                                                           
                     � เชา้,เที1ยง, 

เชา้ � บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร ของโรงแรม (มืAอที1 9)  

จากนั0น นําทา่นเดนิทางสู ่ศนูยส์มนุไพรฮ็อกเกตนามู ตน้ไมช้นดินี0เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาที�ปราศจาก
มลภาวะและระดับสูงเหนือนํ0าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพันธุข์องสมุนไพรฮ๊อกเกตนามูนี0 เป็นที�นิยมของคน
เกาหลรีุ่นใหม ่เพราะมผีลชว่ยดแูลตับใหแ้ข็งแรง ป้องกนัโรคตับแข็งไมถ่กูทําลายจาการดื�มแอลกอฮอล ์กาแฟ 
บหุรี� สารตกคา้งจากอาหาร และยา  
จากนั0นพาทา่นชม ชมโรงงานพลอยสมีว่ง (AMETHYEST FACTORY) เป็นของนําโชคของชาวเกาหลซีึ�ง
ม ีแหลง่กําเนดิใน ประเทศเกาหล ีคนเกาหลมี ีความเชื�อวา่ เป็นพลอยนําโชค  นําความโชคดมีาใหแ้กผู่ท้ี�มไีว ้
ครอบครอง    
นําท่าน ชอ้ปปิA งย่านฮงแด เป็นย่านชอ้ปปิ0 งบรเิวณดา้นหนา้ของ
มหาวทิยาลยัฮงอกิ  
นําท่านไปถ่ายรูปที�  934 King's cross คาเฟ่ธมี"แฮรร์ ี1 พอต
เตอร"์ คาเฟ่เกาหล ีที�แฟนๆ แฮรร์ี� หา้มพลาด พาเหลา่สาวกแฮรี�ได ้
เขา้ไปสัมผัสโลกพ่อมดมุมถ่ายรูปสวยๆ พรอ้มพร็อบถ่ายรูปเก๋ๆ
มากมาย(ไม่รวมค่าเครื�องดื�ม)และอสิระช๊อปปิ0 งสนิคา้ในย่านนี0ส่วน
ใหญ่เป็นสนิคา้วัยรุ่นที�ทันสมัยและราคาไม่แพงเช่นเสื0อผา้ที�ออกแบบโดยดไีซดเ์นอรเ์กาหลรีองเทา้กระเป๋า
เครื�องประดับ เครื�องสําอาง เชน่ เสื0อผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของกิzฟชอ้ป เครื�องเขยีน และที�เยอะไม่แพก้ันก็คอื
ขนมตา่งๆและยังมรีา้นแบรนดเ์นมอยูท่ั�วไปเชน่ EVISU,ZARA อกีทั 0งยังมรีา้นกาแฟที�เป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี� 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

รา้นคา้จําหน่ายสนิคา้แฟชั�น คลับ ตลาดศลิปะ และรา้นอาหารที�น่าสนใจในหมูว่ัยรุ่นอาย ุ20-30 ปีที�นยิมมาเดนิ
เลน่ ราคาของสนิคา้และรา้นอาหารตา่งๆก็ยงัไมแ่พงอกีดว้ย  

เที1ยง     � บรกิารอาหารกลางวนั (มืAอที1 10) เมนจูมิดกั(Jimdak)  
หรอืไกตุ่น๋ซอีิzวเกาหล ีผสมกบัวุน้เสน้ที�เหนยีวนุ่ม หัวหอมใหญ ่รสชาตคิลา้ยไกพ่ะโลข้องไทยแตจ่ะเผ็ดกวา่
นดิหน่อย เป็นเมนูชื�อดงัจากเมอืงอนัดง 
จากนั0นนําท่านเดนิทางไป ชม HANEUL PARK มีพื0นที� 190,000 
ตารางเมตร เป็นสวนสาธารณะที�ตั 0งอยู่บนเนนิเขาที�สงูที�สดุในบรรดา
สวนทั 0ง 5 แห่ง สวนแห่งนี0จงึไดช้ื�อว่า ฮานลึ ที�แปลวา่ ‘ทอ้งฟ้า’ การ
เขา้ชมรวมค่านั�งรถไฟฟ้าแลว้ เป็นสวนสาธารณะที�ข ึ0นชื�อวา่สวยที�สดุ
ในโซล และสามารถเที�ยวได ้ทุกฤดูกาล สามารถมองเห็นววิทวิทัศน์
ที�งดงามของเมอืงโซล ไม่ว่าจะเป็นภูเขานัมซาน (Mount Namsan) 
ภเูขาบคุฮันซาน(Mount Bukhansan) และภเูขากวานัคซาน (Mount 
Gwanaksan) ในช่วงหนา้รอ้นจะมดีอกทานตะวันบานใหไ้ดช้ม สว่น
ในชว่งใบไมเ้ปลี�ยนสกี็จะมเีทศกาลดอกหญา้บาน (Seoul Eulalia Festival) หลายคนนยิมมาชมความสวยงาม 
รวมถงึมตีน้ Redwood ยาวเรยีงรายไปถงึ 900 เมตร ใหช้มอกีดว้ย สลับกบัสสีนัของใบไมเ้ปลี�ยนสทีี�อยูบ่นยอด
เขาของที�นี�กนั สวนฮานลึจงึกลายสวนสาธารณะที�โรแมนตกิสดุๆ  
นําท่านชอ้ปปิ0 ง HYUNDAI OUTLET มีรา้นคา้หลากหลายกว่า 165รา้นคา้และมีสนิคา้ Brand ดังมากมาย
หลายยี�หอ้ เชน่ Armani, Calvin Klein, Diesel, DKNY,Guess, Escada โดยสนิคา้จะมกีารจัดลดราคา 30-80% 
นําท่านชอ้ปปิ0ง HYUNDAI OUTLET มรีา้นคา้หลากหลายกว่า 165รา้นคา้ และมสีนิคา้Brand ดังมากมายหลาย
ยี�หอ้ เชน่ Armani,Calvin Klein,Diesel,DKNY,Guess,Escada โดยสนิคา้จะมกีารจัดลดราคา 30-80%   

ระหวา่งทางพาทา่นแวะละลายเงนิวอนที� SUPER MARKET ซึ�งทา่นสามารถเลอืกซื0อสนิคา้เกาหลไีดอ้กีรอบ 
โดยเฉพาะของกนิ เชน่ บะหมี�ซนิราเมยีน (มามา่สไตลเ์กาหล)ี อดูง้ กมิจ ิขนมชอ็คโกพ้าย นํ0าจิ0มปรงุรสหมยูา่ง
เกาหล ีไกตุ่น๋โสมสําเร็จรปู ผลไมต้ามฤดกูาล ในราคาพเิศษกอ่นกลบัเมอืงไทย   

จนสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานอนิชอน  

วนัที1หก        ทา่อากาศยานอนิชอน - ทา่อากาศยานดอนเมอืง                                                                                   

00.20 น.   เดนิทางกลับโดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X (XJ) เที�ยวบนิที� XJ703  
(ไมม่บีรกิารอาหารเครื1องดื1มบนเครื1อง ทา่นสามารถส ั1งซืAอไดต้ามอธัยาศยักบัพนกังานตอ้นรบับนเครื1อง)  

04.20 น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง  เดนิทางกลบัโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

 

 
หากทา่นตอ้งซืAอบตัรโดยสารภายในประเทศเพื1อไปและกลบักรงุเทพฯ 

กรณุาแจง้บรษิทั กอ่นทาํการจอง มฉิะน ัAน บรษิทัฯ มสิามารถรบัผดิชอบใดใด ท ัAงส ิAน 
 

ราคาทวัรร์วม ราคาทวัรไ์มร่วม 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

- ค่าตั�วโดยสารเครื�องบนิไป-กลับชั 0นประหยัดพรอ้มค่า
ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามที�ระบใุนรายการ (ตั�วกรุ๊ปไม่
สามารถเลื�อนวันกลับได ้ตอ้งไป-กลับพรอ้มคณะ
เท่านั0น) ที�นั�งเป็นไปตามสายการบนิจัดสรรตามกรุ๊ป
ทวัร ์ไมส่ามารถระบไุด ้

- คา่อาหารทกุมื0อ ตามที�ระบใุนรายการ 
- คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามที�ระบใุนรายการ 
- คา่ที�พักตามระบุในรายการ พักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตาม

โรงแรมที�ระบหุรอืเทยีบเทา่ 
- คา่ยานพาหนะนําเที�ยวตามรายการ 
- ค่านํ0 าหนักสัมภาระ สายการบิน THAI AIR ASIA X 

(XJ) กําหนดนํ0าหนักสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครื�องไป-
กลับ ท่านละ 20กก. สัมภาระถอืขึ0นเครื�อง(Carry on) 
7กก. 

- ค่าหัวหนา้ทัวร์นําท่านท่องเที�ยวตลอดรายการใน
ตา่งประเทศ 

- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง การชดเชย
อุบัติเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสีย   อวัยวะ 
สายตาหรอืทุพพลภาพถาวรสิ0นเชงิ 1,000,000 บาท 
การรักษาพยาบาลตอ่อบุัตเิหตแุตล่ะครั0ง500,000บาท
(เงื�อนไขตามกรมธรรม์)ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่าน
สามารถสั�งซื0อประกนัสขุภาพเพิ�มได ้

- ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่า
โทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในหอ้ง, รวมถึง
คา่อาหาร และเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนอืรายการ (หาก
ทา่นตอ้งการสั�งเพิ�ม กรณุาตดิตอ่หัวหนา้ทัวรแ์ลว้จ่ายเพิ�ม
เองตา่งหาก) 

- คา่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถิ�นทา่นละ 50,000 วอนหรอื 
1,500 บาท ต่อท่านตลอดทั 0งทริป (ชําระค่าทิปที�
สนามบนิวนัเชค็อนิ) 

- คา่ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จ่าย 3% (กรณี
ที�ท่านตอ้งการใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิทหรือตอ้งการ
ใบกํากบัภาษี) 

- ค่านํ0าหนักกระเป๋าสัมภาระที�หนักเกินจากสายการบิน
กําหนด (ปกต ิ20 กก.), ค่าประกันกระเป๋ากรณีเกดิการ
ชํารดุเสยีหาย 

- คา่วซีา่สําหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว 
กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1)พาสปอรต์ 2)ใบประจําตัวคน
ตา่งดา้ว 3)ใบสําคัญถิ�นที�อยู ่4)สําเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี 
5)สมุดบัญชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6)รูปถ่ายส ี2 นิ0ว 2 รูป แลว้
ทางบรษัิทฯจะเป็นผูดํ้าเนินการยื�นวีซ่าใหท้่านโดยจ่าย
คา่บรกิารตา่งหาก 

(สําหรับหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทาง
ตอ้งทําเรื�องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยื�นวซีา่) 

 

ที1น ั1ง Hot Seat ราคา 2,200 บาท/เที1ยว 

เป็นที�นั�งที�มพีื0นที�วา่งที�มากกวา่ที�นั�งมาตรฐาน ดว้ยพื0นที�วางขาที�กวา้งเป็นพเิศษ มพีื0นที�พอที�จะสามารถ 
ยดืขาไดอ้ยา่งเต็มที� 

 

 

 

 

 

 ที1น ั1งพรเีมี1ยม  ที1น ั1ง Hot Seat ที1น ั1งมาตรฐาน  โซนปลอดเสยีง ประตทูางออก 

ที1น ั1งทารก หอ้งนํ Aา 

**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซื0อนํ0าหนักเพิ�ม กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วนัพรอ้มชาํระคา่นํ0าหนัก** 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

- ซื0อนําหนักเพิ�ม  5 กก.  ชําระเพิ�ม 600  บาท  
- ซื0อนํ0าหนักเพิ�ม  10 กก.  ชําระเพิ�ม 1,000 บาท 
- ซื0อนํ0าหนักเพิ�ม 20กก.  ชําระเพิ�ม 2,000 บาท  

 
ประกาศสําคญั รับเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว คา่ทัวรท์ี�จ่ายใหก้บัผูจั้ด เป็นการชําระแบบจ่ายชําระขาด และผู ้
จัดไดช้ําระใหก้บัสายการบนิและสถานที�ตา่งๆ แบบชาํระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะนั0นหากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอื
ใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย
และประเทศเกาหลใีต)้  ทางผูจ้ัด ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทั0งคา่ตั�วเครื�องบนิใหแ้กท่า่น  

* ขอสงวนสทิธใ์นการปรับเปลี�ยนราคาเพิ�ม หากมกีารปรับขึ0นของภาษีนํ0ามันหรอืภาษีใดๆ จากสายการบนิ * 

หมายเหตุสําคญั  :  ราคาและค่าบริก าร เ ป็นราคาตั� ว เครื�อ งบินโปรโมชั� น  เมื�อชํ า ร ะ เ งินค่ าจอง ทัวร์   ค่ า ทั ว ร์   
มสิามารถเปลี�ยนแปลง วันเดนิทาง ชื�อผูเ้ดนิทาง และ/หรอื ยกเลกิ เลื�อนวันเดนิทาง ขอคนืเงนิมัดจํา ค่าทัวรไ์ดทุ้กกรณี และ 
กรณีที�ทา่นเดนิทางมาจากตา่งจังหวัด โดยเครื�องบนิภายใน กรณุาแจง้บรษัิทฯกอ่นที�ทําการจองตั�วเครื�องบนิ มฉิะนั0น บรษัิทฯไม่
รับผดิชอบค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ0น กรณีกรุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางโดยจํานวนสมาชกิไม่ถงึ 20 ท่าน บรษัิทฯแจง้ท่านก่อนการ
เดนิทาง 7 วัน โดยคืนเงนิค่าทัวร์ใหก้ับท่านทั0งหมด หรือเลื�อนการเดนิทางในช่วงการเดนิทางอื�น และค่าบรกิารนี0รับเฉพาะ
นักทอ่งเที�ยวชาวไทยเทา่นั0น  

และกรณีที1ทา่นเมื1อเดนิทางถงึแลว้ไมท่อ่งเที1ยวพรอ้มคณะบรษิทัฯขอเรยีกชําระเงนิเพิ1มทา่นละ 300 USD   ประเทศ
เกาหลใีตจ้ะมชี่างภาพมาถา่ยรูป และช่วยดแูลอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และวนัสุดทา้ยช่างภาพจะนํา
ภาพถา่ยมาจําหนา่ยกบัลกูทวัร ์หากวา่ทา่นใดสนใจสามารถซืAอได ้แตถ่า้ทา่นใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซืAอ เพราะทางบรษิทั
ทวัรไ์มม่กีารบงัคบัลกูทวัรซ์ืAอแตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

 

ขอ้ความสาํคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 

ในกรณีที�ลูกคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้แลว้ไม่สามารถผ่าน เขา้-ออก นอกประเทศได ้ทําใหลู้กคา้ตอ้งถูกสง่ตัว
กลับเขา้ประเทศไทย จงึมคีา่ใชจ้่ายที�เกดิขึ0นในการเปลี�ยนตั�วขากลับ และรวมถงึคา่บรกิารอื�นๆที�เกดิขึ0นดว้ย ฉะนั0น ลกูคา้จะตอ้ง
เป็นผูรั้บผดิชอบในค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ0นที�ทางประเทศนั0นๆเรียกเก็บ ทางผูจั้ดและทางสายการบนิจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายที�
เกดิขึ0นในทกุกรณี หรอืตอ้งรอกลับประเทศไทยในเที�ยวบนิถัดไปที�มทีี�นั�งวา่ง หรอืตามวันเดนิทางของตั�วเครื�องบนิ ทั 0งนี0 ขึ0นอยู่
ทางเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีตแ้ละสายการบนิเป็นผูพ้จิารณา ทางผูจั้ดไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้  
** ตม. ตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีตจ้ะมกีารสุม่ตรวจ และอาจมกีารเรยีกไปสมัภาษณ์ ในการที�ทางตรวจคนเขา้เมอืงเรยีก
สมัภาษณ์นั0น ขึ0นอยูก่ับทางตรวจคนเขา้เมอืงเป็นผูพ้จิารณา และอยูใ่นดลุพนิจิของทางเจา้หนา้ที� ตม. ทางบรษัิททัวรไ์มส่ามารถ
เขา้ไปแทรกแซงได ้

เงื1อนไขในการจอง   มดัจําท่านละ 8,000 บาทตอ่ท่าน  และ ชําระสว่นที�เหลอืก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 15 วันล่วงหนา้ 
(การไมช่ําระเงนิคา่มัดจํา หรอืชําระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอื
ยกเลกิการเดนิทาง)   
** สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวนัเดนิทางไป-กลบั**  

กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนั0นทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้
เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื** 

เอกสารใชใ้นการเดนิทาง  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

- หนังสอืเดนิทางที�เหลอือายุการใชง้านมากกว่า 6 เดอืน **กรณีทําหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่กรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทาง
เลม่เกา่ไปดว้ย ณ วันเดนิทาง  หนังสอืรับรองการทํางานเป็นภาษาอังกฤษ (ตําแหน่ง, เงนิเดอืน) 

- สําเนาบัตรพนักงาน และสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน พรอ้มเซน็สําเนาถกูตอ้ง 
- กรณีที�ทา่นเป็นเจา้ของกจิการกรณุาเตรยีมสําเนาหนังสอืจดทะเบยีนที�มชี ื�อทา่นพรอ้มเซน็รับรองสําเนา 
-    กรณีเป็นนักเรยีนนักศกึษาเตรยีมหนังสอืรับรองจากทางสถาบนัเป็นภาษาองักฤษ 
-    การเรยีกเก็บเอกสารเพิ�มเตมินี0เพื�อประโยชนใ์นการเดนิทางเขา้ประเทศเกาหลขีองท่านที�ทางบรษัิทจะได ้แจง้ใหห้ัวหนา้

ทวัรท์ราบเพื�อใหคํ้าแนะนําทา่นในการเขา้เมอืงเกาหลใีต ้

การยกเลกิการจอง : เนื�องจากเป็นราคาโปรโมชั�น ตั�วเครื�องบนิเป็นราคาแบบซื0อขาด เมื�อทา่นตกลงจองทัวรโ์ดยจ่ายเงนิมัดจํา 
หรอื คา่ทัวรท์ั 0งหมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง เลื�อนการเดนิทาง ขอคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทั0งสิ0น  
 
หมายเหต ุ
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัAงหมดกอ่นทําการจอง เพื1อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และ
บรษิทั ฯ และเมื1อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัAงหมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบั
เงื1อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัAงหมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี1จะเลื1อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึAนในกรณีที1มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25 ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิ9การเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ0นกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ9ในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั 0งสิ0น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั 0งสิ0น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อันเนื�องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  
6. เมื�อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรทั์ 0งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื�อนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทั 0งหมด  
7. รายการนี0เป็นเพียงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครั 0งหนึ�ง หลังจากไดส้ํารองโรงแรมที�พักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุป๊ที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี� / ปลอดบหุรี�ได ้
โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั 0งนี0ข ึ0นอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วันก่อนการเดนิทาง 
มฉิะนั0น บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั 0งสิ0นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู ้
มอํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั0น  

11. ผูจ้ัดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทางไม่
ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ
ทอ่งเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การ
ถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE กรณีโรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดี�ยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ�ม  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของเกาหล ีหรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาใน
การท่องเที�ยวและ ชอ้ปปิ0งแตล่ะสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการบรหิารเวลา ซึ�งอาจจะขอ
ความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั 0งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 
14. บรกิารนํ0าดื�มวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วนั เริ�มในวนัที�2ของการเดนิทางถงึวนัที�5ของการเดนิทางรวมจํานวน 4 ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสนําเที�ยวเกาหล ีตามกฎหมายของประเทศเกาหล ีมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความ
เหมาะสม ทั 0งนี0ข ึ0นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั0นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิ9ในการปรับเปลี�ยนเวลาท่องเที�ยวตาม
สถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ที�บรษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอุบัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเที�ยว 
ตาม พ.ร.บ การท่องเที�ยว เท่านั0น ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงื�อนไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื�อทา่นชําระเงนิคา่ทัวร ์ 
(ท่านสามารถซื0อประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกันทั�วไป และควรศกึษาเงื�อนไขความคุม้ครองให ้
ละเอยีด) 
17. ผูจ้ัดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทางไม่
ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ
ทอ่งเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การ
ถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ 
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