
 

 

KXJ13: Hello Autumn ทวัรเ์กาหล ีเทีย่วครบ จดั
เต็ม สดุคุม้ ราคาโดนใจ 

เกาะนาม ิซูวอน Soyanggang Sky Walk เอเวอรแ์ลนด ์ 
ท ากมิจ ิใสชุ่ดฮนับก โซล  พระราชวงัเคยีงบก ศนูยโ์สม  
โซลเทาวนเ์วอร ์ ชอ้ปป้ิงเมยีงดง ทงแดมนุ ฮงฮกิ   

ฟิน ฟิน ที ่Haneul Park คลองชองเกซอน ชอ้ปป้ิงดวิตีฟ้ร ี 
รา้นละลายเงนิวอน พาจหูมูบ่า้นองักฤษ  พาจเูอา้เล็ท  แลนดม์ารค์

แหง่ใหมข่องกรงุโซล ที ่Seoullo 7017 

  พกัซูวอน 1คนื โซล 2คนื 

โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X เครือ่งล าใหญ ่AIRBUS A330-300 
เวลาสวยถงึเชา้กลบัค า่มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง เเฉพาะขาไป  



 

 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

2  ทา่อากาศยานอนิชอน - เกาะนาม ิ- สะพานยงักงั - ซูวอน                             

3  วดัวาวจูองซา - สวนสนกุเอเวอรแ์ลนดเ์รวมบตัร  – กมิจแิลนด+์ใสชุ่ดฮนับก -   
COSMETIC SHOP - SEOUL TOWER (ไมร่วมขึน้ลฟิต ์ – ชอ้ปป้ิงทงแดมนุ -  Seoullo 7017   

4  ศนูยโ์สมรฐับาล- RED PINE – บลเูฮาส ์– พระราชวงัเคยีงบ็อค – พพิธิภณัฑพ์ืน้เมอืง –DUTY 
FREE - ชอ้ปป้ิงเมยีงดง                   

5  
ศนูยส์มนุไพรฮ็อกเกตนาม ู- AMETHYEST FACTORY – Haneul Park  -ชอ้ปป้ิง
ยา่นฮงอคิ   PAJU ENGLISH VILLAGE - Paju Premium Outlet - SUPER MARKET-ทา่
อากาศยานอนิชอน            

6  ทา่อากาศยานอนิชอน ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็กเเสรมิเตยีง  เด็กเไมเ่สรมิเตยีง  ทารก พกัเดีย่ว 

02 - 07 Oct 2018  16,888  16,888 16,888 5,000 4,500 

05 - 10 Oct 2018  16,888  16,888 16,888 5,000 4,500 

09 - 14 Oct 2018  17,888  17,888 17,888 5,000 4,500 

12 - 17 Oct 2018  19,888  19,888 19,888 5,000 4,500 

16 - 21 Oct 2018  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

19 - 24 Oct 2018  19,888  19,888 19,888 5,000 4,500 

21 - 26 Oct 2018  17,888  17,888 17,888 5,000 4,500 

21 - 26 Oct 2018  17,888  17,888 17,888 5,000 4,500 

24 - 29 Oct 2018  17,888  17,888 17,888 5,000 4,500 

24 - 29 Oct 2018  17,888  17,888 17,888 5,000 4,500 

27 - 31 Oct 2018  17,888  17,888 17,888 5,000 4,500 

02 - 07 Nov 2018  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 



 

 

07 - 12 Nov 2018  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

07 - 12 Nov 2018  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

14 - 19 Nov 2018  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

21 - 26 Nov 2018  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

21 - 26 Nov 2018  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

28 Nov - 03 Dec 2018  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

23.00  พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง ขาออกช ัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI AIR ASIA X 
(XJ) มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ สายการบนิ AIR 
ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ ัง่ จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 (น า้หนกั
กระเป๋า 20 กก./ทา่น ถอืขึน้เครือ่ง 7 กก.ตอ่ทา่น หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยี
คา่ใชจ้า่ย และขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ ัง่บนเครือ่ง เนือ่งจากตอ้งเป็นไปตามระบบของ
สายการบนิ  

วนัที ่2 ทา่อากาศยานอนิชอน - เกาะนาม ิ- สะพานยงักงั - ซูวอน                             

02.50  นําทา่นเดนิทางสู ่ประเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ700 (มี
บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง   

10.05  เดนิทางถงึ สนามบนิอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้หมายเหต:ุ เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 2 
ชัว่โมง (กรณุาปรบันาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่ เพือ่ความสะดวกในการนดัหมาย  
หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเกาหล ีจากนัน้นําทา่นขึน้รถโคช้ปรบัอากาศ เดนิทาง
ไป รบัประทานอาหารเทีย่ง 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมือ้ที1่) เมน ูพลุโกก ิ(Bulgogi) อาหารขึน้ชือ่ของเกาหลี
เหมอืนกัน จะเรยีกวา่เป็นสกุีก้ ึง่น้ํากึง่แหง้ก็คงไดค้รบั สว่นผสมของเมนูนีค้อืหมหูมกัช ิน้บางๆ ปลาหมกึ
สด ผกัตา่งๆ เชน่ กะหลําปล ีฟักทองออ่น ถั่วงอก แครอท เห็ดและวุน้เสน้มาตม้รวมกัน 

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู ่เกาะนาม ิ(ใชเ้วลาน่ังเรอืประมาณ 10-15 นาท)ี ใหท้า่นไดด้ืม่ดํา่กบัธรรมชาต ิแมก
ไม ้ทวิสนบนเกาะนาม ิซึง่ถอืเป็นชว่งเวลาทีด่ทีีส่ดุทา่มกลางบรรยากาศโรแมนตกิ ใหท้า่นไดย้อ้นรอย
ละครรกัแนว DRAMA ซรียีเ์กาหลทีีโ่ดง่ดังไปทั่วเอเชยี  WINTER LOVE SONG  หรอื เพลงรกัใน
สายลมหนาว พรอ้มเก็บภาพความประทับใจ ถา่ยรปู กบัดาราแสดงนํา BAE YONG JOON และ 
CHOI JI WOO รปูปั้นทีส่รา้งขึน้เพือ่ไวเ้ก็บเป็นภาพความประทบัใจ กบัฉากและเนือ้เรือ่งทีเ่รยีกเสยีง
สะอืน้และน้ําตาของผูช้มนอกจออยา่งทว่มทน้นอกจากนีย้ังมกีจิกรรมอืน่ๆใหท้า่นไดป่ั้นจักรยานชมววิ
เหมอืนในละครหรอืชมฟารม์เลีย้งนกกระจอกเทศ ไดเ้วลาสมควร น่ังเรอืกลบัมายงัฝ่ัง  จากนัน้นําทา่น
เดนิทางสู ่Soyanggang Sky Walk สะพานกระจกใสทีอ่ยูใ่นเมอืงชนุชอน จังหวดัคงัวอน มา
พสิจูนค์วามหวาดเสยีวกัน โดยสะพานโซยังกังเป็นสะพานกระจกใสทีม่คีวามยาว 156 เมตร เหนอื
ทะเลสาบเอยีมโฮ เวลาทีเ่ดนิอยูบ่นสะพานแหง่นีจ้ะสามารถมองเห็นววิดา้นลา่งใตส้ะพานทีเ่ป็น
ทะเลสาบไดอ้ยา่งชดัเจน ทําเอาคนทีก่ลัวความสงูถงึกบัเขา่ออ่นเลยทเีดยีว จดุวดัใจอกีหนึง่บทพสิจูน์
คอืการเดนิขา้มสะพานทีย่าว 156 เมตร  จากนัน้ นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซูวอน  



 

 

คํ่า  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมือ้ที2่) เมน ู DUKKALBI ไกผ่ดัเผ็ดบารบ์คีวิเป็นเนือ้ไกท่ีห่ั่น
ออกเป็นชิน้พอคําคลกุเคลา้ดว้ยซอีิ๊วเครือ่งปรงุ และหมกัทิง้ไวจ้นไดท้ี ่จงึนําเนือ้ไกแ่ละผกัมาผดับน
กระทะยกัษ์ พรอ้มกมิจ ิซปุสาหรา่ย และขา้วสวย 

จนสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก  
ทีพ่กั:WESTVILLE / CENTRAL PLAZA/QUEEN HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 

วนัที ่3 
วดัวาวจูองซา - สวนสนกุเอเวอรแ์ลนดเ์รวมบตัร  – กมิจแิลนด+์ใสชุ่ดฮนับก -   
COSMETIC SHOP - SEOUL TOWER (ไมร่วมขึน้ลฟิต ์ – ชอ้ปป้ิงทงแดมนุ -  Seoullo 
7017   

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม เมือ้ที3่) 

นําทา่นเดนิทางไป วดัวาวูจองซา เมอืงยงอนิ จังหวดัเคยีงคโิด สรา้งเมือ่ปี ค.ศ.1970 โดยนักบวช
แฮตอ๊กเป็นวดันกิายหนิยาน จดุเดน่ของวดัวาวจูองชา คอืพระเศยีรของพระพทุธรปูขนาด มหมึา ซึง่
ประดษิฐานอยูด่า้นหลงัสระน้ํา และบรเิวณรอบสระน้ําจะมพีระพทุธรปูองคเ์ล็กๆวาง เรยีงรายอยู่
โดยรอบ  นําทา่นเดนิทางสู ่ กมิจแิลนด ์เลา่กันวา่กมิจเิกดิขึน้สมัยโชชอนโดยชาวบา้นจะเก็บผกัสด
หมกัไวใ้นไหเพือ่ไวก้นิไดใ้นทกุฤดกูาล ชาวเกาหลจีะนํากมิจใิสล่งในอาหารแทบทกุชนดิ ตัง้แต ่ขา้ว
สวย ซปุ ขา้วผัด สต ูบะหมี ่จนกระทัง้พซิซา่ และเบอรเ์กอร ์”กมิจ”ิ จงึถอืเป็นอาหารประจําชาตขิอง
คนเกาหล ีทีไ่มว่า่มือ้ไหนจะตอ้งมกีมิจเิป็นเครือ่งเคยีงประจําโต๊ะอาหารในทกุมือ้ คนเกาหลใีน
สมัยกอ่นนยิมทํากมิจไิวก้นิเองทีบ่า้น ซึง่กมิจนัิน้มมีากกวา่ 100 ชนดิ ดังนัน้สตูรตน้ตําหรบัของแตล่ะ
บา้นจงึไมเ่หมอืนกัน ใหท้า่นไดเ้รยีนรูส้ว่นผสมของการทํากมิจแิละไดฝึ้กลองทําดว้ยฝีมอืของตัวเอง
พรอ้มนําทกุทา่นได ้ใสชุ่ดประจ าชาตเิกาหล ี“ฮนับก” และถา่ยรปูภาพความประทับใจ  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั เมือ้ที4่) เมนคูาลบี ้หมยูา่งเกาหลเีป็นอาหารพืน้เมอืงเกาหลเีลือ่งชือ่และ
เป็นทีรู่จั้กกันดทีั่วโลก มรีสชาตอิอกหวานกลมกลอ่ม โดยนําหมสูว่นทีต่ดิกบักระดกู นําไปยา่งบนเตา
ถา่นแบบดัง้เดมิ เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ และเครือ่งเคยีงตา่งๆ 

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู ่สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์ ถกูขนานนามวา่ “ดสินยีแ์ลนดเ์กาหล”ี  สวนเปิดในหบุ
เขาทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุของประเทศ ภายใน Festival World จะประกอบไปดว้ย Global 
Fair,American Adventure, Magic Land  European Adventure และ Equatorial 
Adventure การทอ่งเทีย่วภายในสวนสนุกแหง่นี ้แนะนําวา่  ควรขึน้รถบัสทอ่งไปกบัโลกของสตัวป่์า
ซาฟาร ีชมไลเกอรแ์ฝดคูแ่รกของโลกทีน่ี ่ทา่นจะพบวา่เจา้ป่าสงิโตและเสอืสามารถอยูด่ว้ยกันได ้
อยา่งเป็นสขุ และชมความน่ารักของหมทีี ่ สามารถสือ่สารกับคนขับไดอ้ยา่งดไีมว่า่จะตัวใหญม่ากถงึ
ใหญน่อ้ย  จากนัน้ทดลองสนุกกบัเครือ่งเลน่นานาชนดิ เชน่ รถไฟเหาะ T-Express หนอนสะบัด 
ชารป์  โรงหนังสามมติ ิบา้นผสีงิ หมนุตลีงักาสองตลบ เป็นตน้ หรอืทา่นสามารถเดนิไปชมเทสกาลด
อกไมท้ีจั่ดไดอ้ยา่งสวยงาม  เป็นสวนขนาดใหญช่มดอกไมห้ลากสสีนัสวยงาม ถงึเวลาพาทกุทา่น
ตะลยุสูแ่หลง่ชอ้ปป้ิงทีไ่ดช้ ือ่วา่ใหญท่ีส่ดุในเอเชยี ตลาดทงแดมนุ หา้งสรรพสนิคา้กวา่ 10 แหง่ ที่
บางหา้งเปิดตลอด 24 ชัว่โมง เชน่  MIGLIORE, DOOTA TOWER, HELLO AM, DESIGNER 
CLUB  ทา่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้หลากหลายประเภทไดท้ีน่ี ่อาทเิชน่ เสือ้ผา้บรุษุ-สตร ีรองเทา้
บรุษุ-สตร ีรองเทา้ผา้ใบ เข็มขดั ของทีร่ะลกึ ชดุเครือ่งครัว ถงุเทา้ ผา้พันคอ ในราคาเกาหล ีอยา่ง
แทจ้รงิ จากนัน้ นําทา่นไปชม แลนดม์ารค์แหง่ใหมข่องกรงุโซลที ่Seoullo 7017 ทีน่ีเ่กดิจากการ
ปรบัทัศนยีภาพของถนนยกระดบัทีเ่กอืบจะถกูทบุทิง้บรเิวณ Seoul Station ใหก้ลายมาเป็น
สวนสาธารณะลอยฟ้า 



 

 

คํ่า  บรกิารอาหารค า่ เมือ้ที5่) เมน ูชาบู ชาบ ู จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก   

 
:ทีพ่กั GALAXY HOTEL//BENIKIA SEOUL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:    
 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนั กอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัที ่4 ศนูยโ์สมรฐับาล- RED PINE – บลเูฮาส ์– พระราชวงัเคยีงบ็อค – พพิธิภณัฑพ์ืน้เมอืง –
DUTY FREE - ชอ้ปป้ิงเมยีงดง                   

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม เมือ้ที ่6)  

จากนัน้นําทา่นสู ่ศนูยโ์สมรฐับาล ซึง่รบัรองคณุภาพจากรัฐบาล เป็นโสมทีอ่าย ุ6 ปี ซึง่ถอืวา่มี
คณุภาพดทีีส่ดุ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้โสมคณุภาพและราคาถกูกวา่ไทย 2 เทา่ โสมเกาหลถีอืเป็นยา
บํารงุรา่งกาย หรอืสามารถซือ้เป็นของฝากจากประเทศเกาหล ีจากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่รา้น
สมนุไพร RED PINE เป็นผลติภัณฑ ์ทีส่กดัจากน้ํามันสน ทีม่สีรรคณุชว่ยบํารงุรา่งกาย ลดไขมัน 
ชว่ยควบคมุอาหารและรกัษาสมดลุในรา่งกาย จากนัน้นําทา่นไป ศนูยร์วมเครือ่งส าอางแบรนดด์งั
เกาหล ีเชน่ ROJUKISS,LOTREE,LANEIGN, SULWASOO ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ในราคา
พเิศษ  จากนัน้ นําทา่นเดนิทางผา่นชม ท าเนยีบประธานาธบิดหีรอืบลเูฮาส ์นําทา่นเขา้ชม 
พระราชวงัเคยีงบ็อค พระราชวงัเกา่แกท่ีส่ดุของราชวงศโ์ชซอน สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1394 โดยใช ้

เป็นศนูยก์ลางการปกครองในสมยัโบราณโดยเป็นทัง้ทีป่ระทบัและฐานอํานาจของพระ  เจา้แทจอน
และตอ่เนือ่งมาถงึกษัตรยิใ์นราชวงศโ์ชซอนพระทีน่ั่งคนึชองจอนถกูสรา้งขึน้มาเพือ่เป็นทีว่า่ราชการ
ตอ่มาคณะปกครองเกาหลขีองญีปุ่่ นไดส้รา้งอาคารรัฐสภาขนาดยกัษ์ขึน้คั่นเพือ่ตอ้งการแสดงนัย
เดน่ชดัวา่ตอ้งการตดัความผกูพันระหวา่งพระราชวงศก์ับราษฎรอาคารหลังนีไ้ดถ้กูรือ้ถอนไปในโอกาส
ครบรอบ50ปีการปลดแอกจากญีปุ่่ นในเขตพระราชวงัยังมพีระตําหนักเคยีวฮเวร ูเป็นอาคารสองชัน้ตัว
พระตําหนักถกูสรา้งใหย้ืน่ออกไปกลางสระน้ําทีเ่ต็มไปดว้ยฝงูหงสส์รา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นสถานทีสํ่าหรบั
จัดงานเลีย้งพระราชทาน 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั เมือ้ที ่7) เมนไูกตุ่น๋โสม เป็นอาหารบํารงุสขุภาพตน้ตํารบีชาววงั เสริฟ์ใน
หมอ้ดนิ ทา่มกลางน้ําซปุทีกํ่าลงัเดอืดพลา่น คัดเลอืกไกข่นาดกําลงัเหมาะ ผา่นการเลีย้งจนอายไุด ้
45 วนั นํามาทําความสะอาด ควกัเครือ่งในออกจนหมด แลว้นําเครือ่งยาจนี อาท ิ เกาลัด, เกา๋กี,้ 
พทุราจนี และรากโสม พรอ้มดว้ยขา้วเหนยีว ใสล่งไปในตัวไก ่แลว้ผา่นการตุน๋จนไดท้ี ่เนือ้ไกล่อ่นจน
สามารถรบัประทานไดอ้ยา่งสะดวก เพิม่รสชาตดิว้ยเสน้กว๋ยเตีย๋วแบบเกาหล ีเกลอื และพรกิไทป่น 

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู ่คลองชองกเยชอน เCheonggyecheon) หรอืเรยีกอกีชือ่หนึง่วา่ คลองชอง
เกชอน หรอื ชองเคยอน เป็นคลองทีม่มีาตัง้แตส่มยัโบราณตัง้แตย่คุของราชวงศโ์ชชอน มอีายุ
มากกวา่ 600 ปี ความยาว ประมาณ 11 กโิลเมตร ไหลผา่นกลางกรงุโซล จากนัน้ นําทา่นชมแหลง่ช ้

อปป้ิงปลอดภาษี DUTY FREE ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม  มากมาย อาท ินาฬกิา,แวน่ตา,
เครือ่งสําอางค,์กระเป๋า,กลอ้งถา่ยรปู หรอืจะเป็นโทรศัพทม์อืถอื ใหท้า่นอสิระไดเ้ลอืกซือ้อยา่ง
เต็มที ่ ถงึเวลาพาทกุทา่นไปชอ้ปป้ิงที ่เมยีงดง หรอื สยามสแควรเ์กาหล ีทา่นสามารถเลอืกสนิคา้
เทรนดแ์ฟชัน่ลา่สดุของเกาหลไีดท้ีน่ีโ่ดยเฉพาะสนิคา้วยัรุน่เชน่ เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งประดบั 
ทัง้แบรนด ์เนม เชน่ EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสนิคา้จากแบรนดเ์กาหลโีดยเฉพาะ 
เครือ่งสําอางเชน่ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, 
LANEIGE อกีทัง้ยงัมรีา้นกาแฟ รา้นอาหารตา่งๆ ทา่นสามารถลิม้ลองไอศกรมี 2,000 วอน ทีส่งูเกอืบ
ฟตุไดท้ีน่ี ้ และKRISPY KREMEโดนัท ทีส่ดุแสนอรอ่ย 

คํ่า  บรกิารอาหารค า่เมือ้ที ่8) เมนพูเิศษบุฟเฟตบ์าบคีวิป้ิงยา่งสไตลเ์กาหล ีฟรกีบัหลากหลาย
เนือ้สตัว ์ เนือ้หม ูเนือ้ไก ่เนือ้ววั ปลาหมกึ อาหารสไตลเ์กาหล ีขา้วสวยและน า้ซุปหลากหลาย
รสชาต ิ

:ทีพ่กั GALAXY HOTEL//BENIKIA SEOUL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:   

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนั กอ่นวนัเดนิทาง)วนัที ่



 

 

 

วนัที ่5 
ศนูยส์มนุไพรฮ็อกเกตนาม ู- AMETHYEST FACTORY – Haneul Park  -ชอ้ปป้ิง
ยา่นฮงอคิ   PAJU ENGLISH VILLAGE - Paju Premium Outlet - SUPER MARKET-ทา่
อากาศยานอนิชอน            

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร ของโรงแรม เมือ้ที ่9)  

นําทา่นเดนิทางสู ่ ศนูยส์มนุไพรฮ็อกเกตนาม ูตน้ไมช้นดินีเ้จรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาที่
ปราศจากมลภาวะและระดับสงูเหนอืน้ําทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพันธุข์องสมนุไพรฮอ๊กเกตนามนูี ้
เป็นทีน่ยิมของคนเกาหลรีุน่ใหม ่เพราะมผีลชว่ยดแูลตับใหแ้ข็งแรง ป้องกันโรคตบัแข็งไมถ่กูทําลาย
จาการดืม่แอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี ่สารตกคา้งจากอาหาร และยา สมควรแกเ่วลาจากนัน้พาทา่นชม 
AMETHYEST FACTORY ชม โรงงานพลอยสมีว่ง เป็นของนําโชคของชาวเกาหลซีึง่ม ี
แหลง่กําเนดิใน ประเทศเกาหล ีคนเกาหลมี ีความเชือ่วา่ เป็นพลอยนําโชค   นําความโชคดมีา ใหแ้ก ่
ผูท้ีม่ไีวค้รอบครอง   จากนัน้นําทา่นเดนิทางไป ชม HANEUL PARK มพีืน้ที ่190,000 ตารางเมตร 
เป็นสวนสาธารณะทีต่ัง้อยูบ่นเนนิเขาทีส่งูทีส่ดุในบรรดาสวนทัง้ 5 แหง่ สวนแหง่นีจ้งึไดช้ ือ่วา่ ฮานลึ 
ทีแ่ปลวา่ ‘ทอ้งฟ้า’ การเขา้ชมรวมคา่น ัง่รถไฟฟ้าแลว้ เป็นสวนสาธารณะทีข่ ึน้ชือ่วา่สวยทีส่ดุใน
โซล และสามารถเทีย่วได ้ทกุฤดกูาล สามารถมองเห็นววิทวิทัศนท์ีง่ดงามของเมอืงโซล ไมว่า่จะเป็น
ภเูขานัมซาน (Mount Namsan) ภเูขาบคุฮันซาน(Mount Bukhansan) และภเูขากวานัคซาน 
(Mount Gwanaksan) ในชว่งหนา้รอ้นจะมดีอกทานตะวนับานใหไ้ดช้ม สว่นในชว่งใบไมเ้ปลีย่นสก็ีจะ
มเีทศกาลดอกหญา้บาน (Seoul Eulalia Festival) หลายคนนยิมมาชมความสวยงาม รวมถงึมตีน้ 
Redwood ยาวเรยีงรายไปถงึ 900 เมตร ใหช้ม อกีดว้ย สลบักบัสสีนัของใบไมเ้ปลีย่นสทีีอ่ยูบ่นยอด
เขาของทีน่ีก่ัน สวนฮานลึจงึกลายสวนสาธารณะทีโ่รแมนตกิสดุๆ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั เมือ้ที ่10) เมนจูมิดกั เJimdak) หรอืไกตุ่น๋ซอี ิ๊วเกาหล ีผสมกบัวุน้เสน้ที่
เหนยีวนุ่ม หัวหอมใหญ ่รสชาตคิลา้ยไกพ่ะโลข้องไทยแตจ่ะเผ็ดกวา่นดิหน่อย เป็นเมนูชือ่ดงัจากเมอืง
อันดง 

บา่ย  นําทา่น  ชอ้ปป้ิงทีฮ่งอกิ  แหลง่ชอ้ปป้ิงทีอ่ยูล่อ้มรอบไปดว้ยมหาวทิยาลยัชือ่ดงัในเกาหล ีมหาวยิา
ลยัฮงแด สนิคา้ในยา่นนีส้ว่นใหญเ่ป็นสนิคา้วยัรุน่ทีท่ันสมยัและราคาไมแ่พงเชน่เสือ้ผา้ทีอ่อกแบบ
โดยดไีซดเ์นอรเ์กาหลรีองเทา้กระเป๋าเครือ่งประดบั เครือ่งสําอาง และยงัมรีา้นแบรนดเ์นมอยูท่ั่วไป
เชน่ EVISU, ZARA ทกุวนัเสารล์านหนา้ประตขูองมหาวทิยาลัยฮงอคิ จะมผีลงานศลิปะในรปูแบบ
ตา่งๆ เชน่ เครือ่งประดบั ตุก๊ตา เสือ้ผา้ และของแฮนดเ์มด ทีน่่ารกัและใชค้วามคดิสรา้งสรรค ์ของ
บางอยา่งทํามาชิน้เดยีวเพือ่ใหไ้ดเ้ลอืกซือ้ บางทอีาจเป็นสนิคา้ทีม่ชี ิน้เดยีวในโลก  รา้นกาแฟขนาด
ยอ่ม ยา่นฮงอกิ 
จากนัน้ นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงพาจ ูเดนิทางสู ่ PAJU ENGLISH VILLAGE สถานทีถ่า่ยทําซรีีส่ ์

เกาหลทีีโ่ดง่ดงัตา่งๆ สรา้งตามแบบสถาปัตยกรรมของเวอรจ์เินยีสหรัฐอเมรกิา ทีใ่หค้วามรูส้กึเหมอืน
อยูใ่นสถานทีต่น้แบบมาก ใหท้กุทา่นไดเ้พลดิเพลนิ ชมความน่ารกัโดยรอบของ PAJU ENGLISH 
VILLAGE   จากนัน้ นําทา่นชอ้ปป้ิงที ่Paju Premium Outlet เป็น Outlet Mall แหง่ใหมแ่ละใหญ่
ทีส่ดุในเกาหลใีต ้ซึง่มรีา้นคา้หลากหลายกวา่ 165 รา้นคา้ และมสีนิคา้ Brand ดงัมากมายหลายยีห่อ้ 
เชน่ Armani, Calvin Klein, Diesel, DKNY, Guess, Escada โดยสนิคา้จะมกีารจัดลดราคา 30-80% 
อกีดว้ย  ไดเ้วลานําทา่นสูส่นามบนิอนิชอน  นําทา่นสู ่สนามบนิอนิชอน ระหวา่งทางพาทา่นแวะ
ละลายเงนิวอนทีร่า้นคา้สนามบนิ SUPER MARKET ซึง่ทา่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้เกาหลไีดอ้กีรอบ 
โดยเฉพาะของกนิ เชน่ บะหมีซ่นิราเมยีน (มามา่สไตลเ์กาหล)ี อดูง้ กมิจ ิขนมชอ็คโกพ้าย น้ําจิม้ปรงุ
รสหมยูา่งเกาหล ีไกตุ่น๋โสมสําเร็จรปู ผลไมต้ามฤดกูาล ในราคาพเิศษกอ่นกลับเมอืงไทย  จนวมควรก่
เวลานําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานอนิชอน 



 

 

 

วนัที ่6 ทา่อากาศยานอนิชอน ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

01.05  เดนิทางกลบัโดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X (XJ) เทีย่วบนิที ่XJ703 (ไมม่บีรกิารอาหาร
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ไดต้ามอธัยาศยักบัพนกังานตอ้นรบับนเครือ่ง  

  

04.55  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง เดนิทางกลบัโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

หมายเหต ุ

หากทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลบักรงุเทพฯ 
กรณุาแจง้บรษิทั กอ่นท าการจอง มฉิะน ัน้ บรษิทัฯ มสิามารถรบัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

ราคาทวัรร์วม 

-       คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามทีร่ะบใุนรายการ (ตัว๋กรุ๊ปไม่
สามารถเลือ่นวนักลบัได ้ตอ้งไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่นัน้ ) ทีน่ ัง่เป็นไปตามสายการบนิจดัสรรตามกรุป๊ทวัร ์ไม่
สามารถระบุได ้

-       คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 

-       คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบใุนรายการ 

-       คา่ทีพ่กัตามระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบหุรอืเทยีบเทา่ 

-       คา่ยานพาหนะนําเทีย่วตามรายการ 

-       คา่น า้หนกัสมัภาระ สายการบนิ THAI AIR ASIA X (XJ) ก าหนดน า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง
ไป-กลบั ทา่นละ 20 กก. สมัภาระถอืขึน้เครือ่งเCarry on) 7 กก. 

-       คา่หัวหนา้ทัวรนํ์าทา่นทอ่งเทีย่วตลอดรายการในตา่งประเทศ 

-       คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง การชดเชยอบุตัเิหตสุว่นบคุคลกรณีเสยีชวีติสญูเสยีอวยัวะ สายตาหรอืทพุพล
ภาพถาวรสิน้เชงิ 1,000,000 บาท การรกัษาพยาบาลตอ่อบุัตเิหตแุตล่ะครัง้500,000บาท(เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ไมร่วม
ประกันสขุภาพ ทา่นสามารถสัง่ซือ้ประกันสขุภาพเพิม่ได ้

 

 



 

 

ราคาทวัรไ์มร่วม 

-       คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง, คา่โทรศพัทส์ว่นตัว, คา่ซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้ง, รวมถงึคา่อาหาร 
และเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (หากทา่นตอ้งการสัง่เพิม่ กรณุาตดิตอ่หัวหนา้ทัวรแ์ลว้จา่ยเพิม่เองตา่งหาก) 

-       คา่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 50,000 วอนหรอื 1,500 บาท ตอ่ทา่นตลอดท ัง้ทรปิ(ช าระที่
สนามบนิ  

-       คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีทีท่า่นตอ้งการใบเสร็จรบัเงนิในนามบรษัิทหรอืตอ้งการ
ใบกํากบัภาษี) 

-       คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทีห่นักเกนิจากสายการบนิกําหนด (ปกต ิ20 กก.) 

-       คา่วซีา่สําหรบัพาสปอรต์ตา่งดา้ว 

กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1)พาสปอรต์ 2)ใบประจําตัวคนตา่งดา้ว 3)ใบสําคัญถิน่ทีอ่ยู ่4)สําเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี 5)
สมดุบัญชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6)รปูถา่ยส ี2 นิว้ 2 รปู แลว้ทางบรษัิทฯจะเป็นผูดํ้าเนนิการยืน่วซีา่ใหท้า่นโดยจา่ยคา่บรกิาร
ตา่งหาก 

(สําหรบัหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

การอัพเกรดทีน่ั่ง สามารถอัพเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat สําหรบัทีน่ั่งBusiness/Premium ตัว๋กรุป๊ทัวรไ์มส่ามารถอัพทีน่ั่ง
ได ้

ทีน่ ัง่ Hot Seat ราคา3,000 บาท/เทีย่ว เป็นทีน่ั่งทีม่พีืน้ทีว่า่งทีม่ากกวา่ทีน่ั่งมาตรฐาน ดว้ยพืน้ทีว่างขาทีก่วา้งเป็น
พเิศษ มพีืน้ทีพ่อทีจ่ะสามารถยดืขาไดอ้ยา่งเต็มที ่

 

 

**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้น้ําหนักเพิม่ กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วนัเทา่นัน้พรอ้มชาํระคา่
น้ําหนัก** 

-       ซือ้นําหนักเพิม่ 5 กก. ชาํระเพิม่ 600  บาท /เพิม่10กก. ชาํระเพิม่ 1,000 บาท 

-       เพิม่20กก. ชาํระเพิม่ 2,000 บาท 

ประกาศส าคญั รับเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว คา่ทวัรท์ีจ่า่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการชาํระแบบจา่ยชาํระขาด 
และผูจั้ดไดช้าํระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบชาํระขาดเชน่กันกอ่นออกเดนิทาง ฉะนัน้หากทา่นไมไ่ดร้ว่ม
เดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศใน
รายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต)้ ทางผูจั้ด ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ตั๋วเครือ่งบนิใหแ้ก่
ทา่น 



 

 

*ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรบัขึน้ของภาษีน้ํามันหรอืภาษีใดๆ จากสายการบนิ * 

หมายเหตสุ าคญั : ราคาและคา่บรกิารเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่ชาํระเงนิคา่จองทัวร ์ คา่ทัวร ์ 
มสิามารถเปลีย่นแปลง วนัเดนิทาง ชือ่ผูเ้ดนิทาง และ/หรอื ยกเลกิ เลือ่นวนัเดนิทาง ขอคนืเงนิมัดจํา คา่ทัวรไ์ดท้กุกรณี 
และ กรณีทีท่า่นเดนิทางมาจากตา่งจังหวดั โดยเครือ่งบนิภายใน กรุณาแจง้บรษัิทฯกอ่นทีทํ่าการจองตั๋วเครือ่งบนิ 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ กรณีกรุป๊ไมส่ามารถออกเดนิทางโดยจํานวนสมาชกิไมถ่งึ 20 ทา่น 
บรษัิทฯแจง้ทา่นกอ่นการเดนิทาง 7 วนั โดยคนืเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทา่นทัง้หมด หรอืเลือ่นการเดนิทางในชว่งการเดนิทาง
อืน่ และคา่บรกิารนีร้ับเฉพาะนักทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่นัน้ และกรณีทีท่า่นเมือ่เดนิทางถงึแลว้ไมท่อ่งเทีย่วพรอ้ม
คณะบรษิทัฯขอเรยีกช าระเงนิเพิม่ทา่นละ 300 USD ประเทศเกาหลใีตจ้ะมชีา่งภาพมาถา่ยรปู และชว่ยดแูลอํานวย
ความสะดวกตลอดการเดนิทาง และวนัสดุทา้ยชา่งภาพจะนําภาพถา่ยมาจําหน่ายกบัลกูทัวร ์หากวา่ทา่นใดสนใจ
สามารถซือ้ได ้แตถ่า้ทา่นใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซือ้ เพราะทางบรษัิททัวรไ์มม่กีารบงัคบัลกูทวัรซ์ือ้แตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นการ
บอกกลา่วลว่งหนา้  

ขอ้ความส าคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 

ในกรณีทีล่กูคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้แลว้ไมส่ามารถผา่น เขา้-ออก นอกประเทศได ้ทําใหล้กูคา้ตอ้งถกูสง่ตวั
กลบัเขา้ประเทศไทย จงึมคีา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ในการเปลีย่นตั๋วขากลบั และรวมถงึคา่บรกิารอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ดว้ย ฉะนัน้ 
ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบในคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ทีท่างประเทศนัน้ๆเรยีกเก็บ ทางผูจั้ดและทางสายการบนิจะไม่
รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ในทกุกรณี หรอืตอ้งรอกลับประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ทีีน่ั่งวา่ง หรอืตามวนัเดนิทาง
ของตั๋วเครือ่งบนิ ทัง้นีข้ ึน้อยูท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีตแ้ละสายการบนิเป็นผูพ้จิารณา ทางผู ้
จัดไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้** ตม.ตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีตจ้ะมกีารสุม่ตรวจ และอาจมกีารเรยีกไป
สมัภาษณ์ ในการทีท่างตรวจคนเขา้เมอืงเรยีกสมัภาษณ์นัน้ ขึน้อยูก่บัทางตรวจคนเขา้เมอืงเป็นผูพ้จิารณา และอยูใ่น
ดลุพนิจิของทางเจา้หนา้ที ่ตม. ทางบรษัิททวัรไ์มส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

เงือ่นไขในการจอง มดัจ าทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น และ ชาํระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วนั
ลว่งหนา้ (การไมช่าํระเงนิคา่มัดจํา หรอืชาํระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงบัการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธิ
ยกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)  

**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวนัเดนิทางไป-กลับ*) 
กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการ
ออกและเขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื** 

เอกสารใชใ้นการเดนิทาง 

-       หนังสอืเดนิทางทีเ่หลอือายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน **กรณีทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหมก่รณุาเตรยีมหนังสอื
เดนิทางเลม่เกา่ไปดว้ย ณ วนัเดนิทาง  หนังสอืรบัรองการทํางานเป็นภาษาอังกฤษ (ตําแหน่ง, เงนิเดอืน) 

-    สําเนาบตัรพนักงาน และสําเนากบัตรประจําตัวประชาชน พรอ้มเซ็นสําเนาถกูตอ้ง 

-     กรณีทีท่า่นเป็นเจา้ของกจิการกรณุาเตรยีมสําเนาหนังสอืจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ทา่นพรอ้มเซ็นรบัรองสําเนา 

-    กรณีเป็นนักเรยีนนักศกึษาเตรยีมหนังสอืรับรองจากทางสถาบันเป็นภาษาอังกฤษ 

-    การเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมินีเ้พือ่ประโยชนใ์นการเดนิทางเขา้ประเทศเกาหลขีองทา่นทีท่างบรษัิทจะได ้  
     แจง้ใหห้วัหนา้ทัวรท์ราบเพือ่ใหคํ้าแนะนําทา่นในการเขา้เมอืงเกาหลใีต ้

การยกเลกิการจอง:เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตั๋วเครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด เมือ่ทา่นตกลงจองทัวรโ์ดย
จา่ยเงนิมัดจํา หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง เลือ่นการเดนิทาง ขอคนืเงนิไมว่า่กรณี
ใดทัง้สิน้ 



 

 

หมายเหต ุ

กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น
ลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะ

ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25 
ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุป๊ทีเ่ขา้พัก โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ 
ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่กั ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม 
และไมส่ามารถรบัประกันได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้  

11. ผูจั้ดจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE กรณีโรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพกัเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่ 

13. สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของเกาหล ีหรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําให ้
เวลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขบัรถในการบรหิาร
เวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน้ําดืม่วนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วนั เริม่ในวนัที2่ของการเดนิทางถงึวนัที5่ของการเดนิทางรวมจํานวน 4 ขวด 



 

 

15. การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วเกาหล ีตามกฎหมายของประเทศเกาหล ีมคัคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตาม
ความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลา
ทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. การประกันภัย ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรบัความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตจุากการเดนิทาง
ทอ่งเทีย่ว ตาม พ.ร.บ การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดู
เงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชาํระเงนิคา่ทัวร ์

(ทา่นสามารถซือ้ประกันสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกันทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความ
คุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
17. ผูจั้ดจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 

  

  

 


