
 

 

KXJ17: Wonderful Tulip เกาะนาม-ิเอเวอร์
แลนด-์ซูวอน-โซล(6วนั3คนื) 

Everland Tulip Festival 2019   

เกาะนาม ิซวูอน เดอะการเดน้ออฟมอนิง่คาลม์ Soyanggang Sky Walk 
พระราชวงัฮวาซองแฮงกงุ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์พพิธิภณัฑส์าหรา่ย ใสชุ่ดฮนั
บก โซลเทาวนเ์วอร ์เกาะลอยน า้พลงังานแสงอาทติย ์Floating Island วดัโชเก
ซา คลองชองเกชอน แลนดม์ารค์กรงุโซล ที ่Seoullo 7017 ชอ้ปป้ิงเมยีงดง ฮง

แด ชอ้ปป้ิงดวิตีฟ้ร ีฮนุไดเอา้เล็ท รา้นละลายเงนิวอน 

  พกัซูวอน 1 คนื โซล 2คนื 



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

  

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

2  อนิชอน - เกาะนาม ิ- เดอะการเดน้ออฟมอนิง่คาลม์ - Soyanggang Sky Walk 

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

4  พพิธิภณัฑส์าหรา่ย-ใสชุดฮนับก-วดัโชเกซา - คลองชองเกชอน - Seoullo 7017 
DUTY FREE - ชอ้ปป้ิงเมยีงดง 

5  ชอ้ปป้ิง ยา่นฮงแด - HYUNDAI OUTLET – SUPER MARKET 

6  ทา่อากาศยานอนิชอน - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

อตัราคา่บรกิาร 

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

19 - 24 Apr 2019  18,888  18,888 18,888 5,000 4,500 

23 - 28 Apr 2019  18,888  18,888 18,888 5,000 4,500 

24 - 29 Apr 2019  18,888  18,888 18,888 5,000 4,500 

26 Apr - 01 May 2019  18,888  18,888 18,888 5,000 4,500 

28 Apr - 03 May 2019  19,888  19,888 19,888 5,000 4,500 

30 Apr - 05 May 2019  19,888  19,888 19,888 5,000 4,500 

03 - 08 May 2019  16,888  16,888 16,888 5,000 4,500 

07 - 12 May 2019  16,888  16,888 16,888 5,000 4,500 



10 - 15 May 2019  16,888  16,888 16,888 5,000 4,500 

15 - 20 May 2019  16,888  16,888 16,888 5,000 4,500 

17 - 22 May 2019  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

22 - 27 May 2019  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

24 - 29 May 2019  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

29 May - 03 Jun 2019  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

23.30  พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ 
ขาออกช ัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI AIR ASIA X (XJ) มเีจา้หนา้ทีข่อง
บรษิทัฯคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ สายการบนิ AIR ASIA 
X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ ัง่ จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3  
(น า้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น ถอืขึน้เครือ่ง 7 กก.ตอ่ทา่น และขอสงวนสทิธิใ์น
การเลอืกทีน่ ัง่บนเครือ่ง ทีน่ ัง่เป็นไปตามสายการบนิก าหนด) 
 

วนัที ่2 อนิชอน - เกาะนาม ิ- เดอะการเดน้ออฟมอนิง่คาลม์ - Soyanggang Sky Walk 

02.50  นําทา่นเดนิทางสู ่ประเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่

XJ700 (มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง)  

10.05  เดนิทางถงึ สนามบนิอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้หมายเหตุ: เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่า

ประเทศไทย 2 ชั่วโมง (กรุณาปรบันาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่ เพือ่ความ

สะดวกในการนดัหมาย) หลังจากผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเกาหล ี

จากนัน้นําทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศ เดนิทางไป รับประทานอาหารเทีย่ง 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่) เมนู พุลโกก ิ( Bulgogi ) อาหาร

ขึน้ชือ่ของเกาหล ีเป็นสุกีก้ ึง่น า้ก ึง่แหง้ ส่วนผสมของเมนูนีค้อืหมูหมกัชิน้บางๆ 

ปลาหมกึสด ผกัตา่งๆ เช่น กะหล ่าปล ีฟกัทองออ่น ถ ัว่งอก แครอท เห็ดและวุน้

เสน้มาตม้รวมกนั 

บา่ย  นําท่านเดนิทางสู ่เกาะนาม ิ(ใชเ้วลาน่ังเรอืประมาณ 10-15 นาท)ี ใหท้่านไดด้ืม่ดํา่กับ

ธรรมชาต ิแมกไม ้ทวิสนบนเกาะนาม ิซึง่ถอืเป็นชว่งเวลาทีด่ทีีส่ดุท่ามกลางบรรยากาศ

โรแมนตกิ ใหท้่านไดย้อ้นรอยละครรักแนว DRAMA ซรียีเ์กาหลทีีโ่ดง่ดังไปทั่วเอเชยี 

WINTER LOVE SONG หรอื เพลงรกัในสายลมหนาวพรอ้มเก็บภาพ

ความ  ประทับใจ ถ่ายรูป กับดาราแสดงนํา BAE YONG JOON และ CHOI JI WOO รูป

ปัน้ทีส่รา้งขึน้เพือ่ไวเ้ก็บเป็นภาพความประทับใจ กับฉากและเนื้อเรือ่งทีเ่รยีกเสยีงสะอืน้



และน้ําตาของผูช้มนอกจออย่างท่วมทน้นอกจากนี้ยังมีกจิกรรมอื่นๆใหท้่านไดป่ั้น

จักรยานชมววิเหมอืนในละครหรอืชมฟารม์เลีย้งนกกระจอกเทศ ไดเ้วลาสมควรน่ังเรอื

กลบัมายังฝ่ัง 

จากนัน้เดนิทางสู ่เดอะ การเ์ดน้ ออฟ มอรน์ ิง่ คาลม์ (The Garden of Morning 

Calm) คอืสวนดอกไมข้นาดใหญ่ทีเ่ปิดใหบ้รกิารนักท่องเทีย่วตลอดทัง้ปี โดยสวนนัน้

ตัง้อยู่ในเขตเมืองในเมืองกาพยอง (Gapyeong) จังหวัดเกยีงกโิด (Gyeonggi-do) 

ประเทศเกาหลใีต ้ซึง่ทีน่ี่ถอืไดว้า่เป็นสวรรคส์าํหรับชา่งภาพ ครอบครัว และคูรั่ก ทีม่ักจะ

มาพักผ่อนรวมทัง้ถ่ายภาพสวยๆทีน่ี่เสมอ เนื่องจากสวนแห่งนี้เต็มไปดว้ยดอกไมน้านา

พรรณ ที่ส่งกลิ่นหอมหวานอบอวลไปทั่วทั ้งสวน รวมถึงหมู่ตน้สนมากมายที่มอบ

ทัศนียภาพแหง่ความงามทีไ่มเ่หมอืนทีไ่หน เป็นสวนสวยทีต่ัง้อยูบ่นพืน้ที ่30000 ตาราง

เมตร ที่นี่เปิดใหเ้ขา้ชมตลอดทัง้ปี เป็นหนึ่งในสถานที่ทีน่่าสนใจในจังหวัดคยองกโีด 

สวนนี้เป็นสวนสว่นตวัทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในประเทศเกาหลเีป็นพืน้ทีท่างศลิปะทีม่คีวามสมดลุ

ระหว่างความสวยงามตามธรรมชาต ิกับแนวคดิของเกาหล ีและทีน่ี่ดงึดูดนักท่องเทีย่ว

ใหม้าเทีย่วกันมาถงึ 600,000 คนตอ่ปี ดว้ยวัตถุประสงคค์อื เพือ่สง่เสรมิความงามของ

ดอกไมแ้ละพชืเกาหลไีปทั่วโลก  

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่Soyanggang Sky Walk(สะพานกระจกใส) ทีอ่ยูใ่นเมอืง

ชนุชอน จังหวัดคังวอน มาพสิจูน์ความหวาดเสยีวกัน โดยสะพานโซยังกังเป็นสะพาน

กระจกใสทีม่คีวามยาว 156 เมตร เหนือทะเลสาบเอยีมโฮ เวลาทีเ่ดนิอยู่บนสะพานแหง่

นี้จะสามารถมองเห็นววิดา้นล่างใตส้ะพานทีเ่ป็นทะเลสาบไดอ้ย่างชัดเจน ทําเอาคนที่

กลวัความสงูถงึกบัเขา่ออ่นเลยทเีดยีว จุดวัดใจอกีหนึง่บทพสิจูน์คอืการเดนิขา้มสะพาน

ทีย่าว 156 เมตร  จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซวูอน  

คํา่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่) เมนู  DUKKALBI ไกผ่ัดเผ็ดบารบ์คีวิเป็น

เนื้อไกท่ีห่ัน่ออกเป็นชิน้พอคําคลกุเคลา้ดว้ยซอีิ๊วเครือ่งปรงุ และหมักทิง้ไวจ้นไดท้ี ่จงึนํา

เนื้อไกแ่ละผักมาผัดบนกระทะยักษ์ พรอ้มกมิจ ิซปุสาหรา่ย และขา้วสวย 

จนสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก 

ทีพ่กั: CENTRAL PLAZA OR QUEEN HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีพ่กั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนั กอ่นวนั

เดนิทาง) 

 

 

 

วนัที ่3 พระราชวงั ฮวาซอง แฮงกุง - สวนสนุกเอเวอร ์แลนด์ (รวมบตัร) - 



COSMETIC SHOP - SEOUL TOWER (ไมร่วมขึน้ลฟิต)์ - Floating 

Island                                                   

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที3่) 

นําท่านชม พระราชวงั ฮวาซอง แฮงกุง พระราชวังขององคช์ายรัชทายาท  แฮงกงุ

เป็นพระราชวังทีพ่ระราชวงศจ์ะมาประทับเมือ่เสด็จออกจากเมอืงหลวง พระราชวังแหง่นี้

ตัง้อยู่ในป่าฮวาซองในซวูอนและเป็นพระราชวังที่ใหญ่เป็นอันดับทีส่องในชว่งสมัยนัน้ 

นอกจากนัน้ยังไดร้ับการขนานนามว่าเป็นพระราชวังทีม่คีวามงดงามและมปีระวัตศิาสตร์

ทีย่าวนาน เรอืนหลักของพระราชวังคอืหอ้งโถงพงซูดัง ปรากฏใน “Love in the 

Moonlight” เป็นทีป่ระทับขององคช์ายรัชทายาท ในตอนที ่2 ขันทจัีง(แสดงโดยอจีุนฮ

ยอก) แนะนําราอนใหรู้จั้กกับเรือนแห่งนี้ซ ึง่ก็คือที่ประทับขององค์ชายรัชทายาท 

พระราชวังฮวาซองแฮงกุงไดป้รากฏอยู่ในซรีสีใ์นตอนที่ 3 ทีร่าอนโดนพระมเหสคีมิ

(แสดงโดยฮนัซยูอน)ลงโทษ  

จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ ถูกขนานนามว่า “ดสินยีแ์ลนด์

เกาหล”ี สวนเปิดในหบุเขาทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุของประเทศ ภายใน Festival World 

จะประกอบไปดว้ย Global Fair, American Adventure, Magic Land 

European Adventure และEquatorial Adventure การท่องเทีย่วภายในสวน

สนุกแหง่นี้ แนะนําว่า ควรขึน้รถบัสท่องไปกับโลกของสตัวป่์าซาฟาร ีชมไลเกอรแ์ฝดคู่

แรกของโลก ทีน่ี่ ท่านจะพบว่าเจา้ป่าสงิโตและเสอืสามารถอยู่ดว้ยกันไดอ้ย่างเป็นสขุ 

และชมความน่ารักของหมทีี่ สามารถสือ่สารกับคนขับไดอ้ย่างดไีม่ว่าจะตัวใหญ่มากถงึ

ใหญ่นอ้ย จากนั้นทดลองสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด เช่น รถไฟเหาะ T-Express 

หนอนสะบัดชารป์ โรงหนังสามมติ ิบา้นผีสงิ หมุนตลีังกาสองตลบ เป็นตน้ หรือท่าน

สามารถเดนิไปชมเทสกาลดอกไมท้ีจั่ดไดอ้ย่างสวยงามเป็นสวนขนาดใหญ่ชมดอกไม ้

หลากสสีันสวยงาม เดนิทางระหว่างช่วง 14ม.ีค.-4พ.ค จะไดช้มเทศกาล Everland 

Tulip Festival 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที4่) เมนูคาลบี ้หมูย่างเกาหลเีป็นอาหารพืน้เมอืงเกาหลี

เลือ่งชือ่และเป็นทีรู่จั้กกันดทีั่วโลก มรีสชาตอิอกหวานกลมกล่อม โดยนําหมูสว่นทีต่ดิ

กับกระดกู นําไปย่างบนเตาถ่านแบบดัง้เดมิ เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ และเครือ่งเคยีง

ตา่งๆ 

นําท่านเดนิทางเขา้สู ่กรุงโซล นําท่านไป ศูนยร์วมเครือ่งส าอางแบรนดด์งัเกาหล ี

เชน่ ROJUKISS,LOTREE,LANEIGN,SULWASOO ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ในราคาพเิศษ 

ถงึเวลาพาทกุทา่นตะลยุสูแ่หลง่ชอ้ปป้ิงทีไ่ดช้ือ่วา่ใหญท่ีส่ดุในเอเชยี จนสมควรแกเ่วลา

นําท่านเดนิทางไป ยอ้นรอยละครซรียีเ์กาหลดีัง MY NAME IS KIM SAM SOON และ 

BOY OVER FLOWER ที ่“นัมซาน” ภูเขาแหง่เดยีวทีต่ัง้อยู่ใจกลางกรุงโซลบนยอดเขา

มหีอ SEOUL TOWER(ไมร่วมขึน้ลฟิต)์ 1ใน 18 หอคอยเมอืงทีส่งูทีส่ดุในโลกมี

ความสงูถงึ 480 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล นําท่านชมเกาะ Floating Island เกาะ

ลอยน้ําพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นเกาะเทียมสามเกาะตัง้อยู่ร ิมแม่น้ําฮัน ตัง้อยู่ทาง

ดา้นขวาของสะพาน Banpo Bridgeขา้งในมทีัง้ทีจั่ดนทิรรศการรา้นอาหารและอืน่ๆ ทัง้

สามเกาะเดนิเชือ่มต่อกันได ้ตอนกลางคนืเปิดไฟแลว้สวยมาก บรรยากาศด ีเหมาะกับ

การเดนิเลน่สบายๆ อยูต่ดิกบัสะพานบนัโพ 



คํา่  บรกิารอาหารค า่ (มือ้ที5่) เมนูไกตุ่๋นโสม เป็นอาหารบํารุงสขุภาพตน้ตํารับชาววัง 

เสริฟ์ในหมอ้ดนิ ทา่มกลางน้ําซปุทีกํ่าลงัเดอืดพลา่น คดัเลอืกไกข่นาดกําลังเหมาะ ผ่าน

การเลีย้งจนอายุได ้45 วัน นํามาทําความสะอาด ควักเครือ่งในออกจนหมด แลว้นํา

เครือ่งยาจนี อาท ิเกาลัด, เกา๋กี,้ พุทราจนี และรากโสม พรอ้มดว้ยขา้วเหนียว ใสล่งไป

ในตวัไก ่แลว้ผา่นการตุน๋จนไดท้ี ่เนื้อไกล่อ่นจนสามารถรับประทานไดอ้ย่างสะดวก เพิม่

รสชาตดิว้ยเสน้กว๋ยเตีย๋วแบบเกาหล ีเกลอื และพรกิไทป่น  

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูท่ีพ่ัก  

:ทีพ่กั GALAXY HOTEL//BENIKIA SEOUL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:    

 (ชือ่โรงแรมทีท่่านพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวัน

เดนิทาง) 

 

วนัที ่4 
พพิธิภณัฑส์าหร่าย-ใสชุดฮนับก-วดัโชเกซา - คลองชองเกชอน - Seoullo 

7017 DUTY FREE - ชอ้ปป้ิงเมยีงดง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่6)  

จากนัน้นําทา่นสู ่ศนูยโ์สมรฐับาล ซึง่รับรองคณุภาพจากรัฐบาล เป็นโสมทีอ่าย ุ6 ปี ซึง่

ถอืวา่มคีณุภาพดทีีส่ดุ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้โสมคณุภาพและราคาถกูกว่าไทย 2 เท่า โสม

เกาหลถีอืเป็นยาบํารงุรา่งกาย หรอืสามารถซือ้เป็นของฝากจากประเทศเกาหล ี 

จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ รา้นสมุนไพร RED PINE เป็นผลติภัณฑ ์ที่สกัดจาก

น้ํามันสน ทีม่สีรรคณุชว่ยบํารุงร่างกาย ลดไขมัน ชว่ยควบคมุอาหารและรักษาสมดลุใน

รา่งกาย 

จากนัน้นําทา่นชม พพิธิภณัฑส์าหรา่ย จัดแสดงเรือ่งราวตา่งๆของการทําสาหร่ายและ

ประวัตคิวามเป็นมาตน้กําเนดิของการผลติสาหร่ายและขัน้ตอนการผลติสาหร่ายที่ใหม่

ทุกวันใหท้่านจะไดเ้ลอืกชมิผลติภัณฑท์ีทํ่าจากสาหร่ายหลากหลายรสชาตใิหล้ิม้ลอง

และเลือกซือ้เพื่อ ใหท้่านไดใ้ส่ชุดประจําชาตเิกาหลี “ฮันบก”และถ่ายรูปภาพความ

ประทับใจนํามาเป็นของฝาก เชน่ สาหรา่ยอบแหง้,สาหรา่ยยา่ง 

  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่7) เมนูบบิมิบบั ขา้วย าเกาหล ีกบั ซุป สุกีส้ไตล์

เกาหล ีบนหมอ้ไฟรอ้นๆ ประกอบดว้ย ผกัสดชนดิตา่งๆ และเนือ้หมูสไลดน์ า้ซุป

รอ้นๆ และเสน้อูดง้ซึง่ขาดไมไ่ดใ้นการทาน ชาบ ูชาบ ูพรอ้มขา้วสวย   

บา่ย  นําทา่นชม วดัโชเกซา(Jogyesa Temple)หรอืทีค่นไทยเรยีกวา่“วัดพระยิม้” ในอดตี

นัน้วัดแหง่นี้เป็นเหมอืนศนูยก์ลางของศาสนาพุทธนกิายเซนในเกาหล ีซึง่เป็นวัดเกา่แก่

และมชีือ่เสยีงเป็นอยา่งยิง่ เมือ่เดนิเขา้มาในวัดนี้ส ิง่แรกทีจ่ะสงัเกตเุห็นก็คอืตน้ไมใ้หญท่ี่

ดา้นหนา้ประตทูางเขา้ มคีวามสงูถงึ 26 เมตร สว่นอาคารหลักของวัดนัน้มอีายุมากกว่า 



500 ปี และเป็นอาคารขนาดใหญ่ ชือ่ว่า Daeungjeon สรา้งขึน้ในปี 1938 ภายในมพีระ

ประธานสทีองขนาดใหญ่ 3 องค ์ซึง่ชาวเกาหลเีชือ่กันว่ามคีวามศักสทิธิ ์จงึนิยมไป

นมัสการในวันสาํคญัตา่งๆ 

จากนัน้นําท่านไปชม Seoullo 7017 แลนดม์ารค์แหง่ใหม่ของกรุงโซล ทีเ่กดิจากการ

ปรับทัศนียภาพของถนนยกระดับทีเ่กอืบจะถูกทุบทิง้บรเิวณ Seoul Station ใหก้ลายมา

เป็นสวนสาธารณะลอยฟ้า 

นําท่านเดนิทางสู ่ คลองชองเกชอน (Cheonggyecheon) หรอืเรยีกอกีชือ่หนึง่ว่า 

คลองชองเกชอน หรือ ชองเคยอน เป็นคลองที่มีมาตัง้แต่สมัยโบราณตัง้แต่ยุคของ

ราชวงศโ์ชชอน มอีายมุากกว่า 600 ปี ความยาว ประมาณ 11 กโิลเมตร ไหลผ่านกลาง

กรงุโซล 

จากนัน้นําท่านชมแหล่งชอ้ปป้ิงปลอดภาษี DUTY FREE ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์

เนม มากมาย อาท ินาฬกิา,แว่นตา,เครื่องสําอางค,์กระเป๋า,กลอ้งถ่ายรูป หรือจะเป็น

โทรศัพทม์อืถอื ใหท้่านอสิระไดเ้ลอืกซือ้อย่างเต็มที ่ ถงึเวลานําท่านเดนิทางชอ้ปป้ิงที ่

เมยีงดง หรอื สยามสแควรเ์กาหลที่านสามารถเลอืกสนิคา้เทรนดแ์ฟชั่นล่าสุดของ

เกาหลไีดท้ีน่ี่โดยเฉพาะสนิคา้วัยรุ่นเช่นเสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งประดับ ทัง้แบ

รนดเ์นม เชน่ EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสนิคา้จากแบรนดเ์กาหลโีดยเฉพาะ 

เครือ่งสําอางเชน่ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, 

ROJUKISS, LANEIGE อกีทัง้ยังมรีา้นกาแฟ รา้นอาหารต่างๆ ท่านสามารถลิม้ลอง

ไอศกรมี 2,000 วอน ทีส่งูเกอืบฟตุไดท้ีน่ี้ และKRISPY KREMEโดนัท ทีส่ดุแสนอรอ่ย 

(อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง) 

ทีพ่กั:GALAXY HOTEL/BENIKIA SEOUL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนั กอ่น

วนัเดนิทาง) 

 
 

วนัที ่5 ชอ้ปป้ิง ยา่นฮงแด - HYUNDAI OUTLET – SUPER MARKET 

 

เชา้  

 
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร ของโรงแรม (มือ้ที ่8)  
นําท่านเดนิทางสู ่ ศูนยส์มุนไพรฮ็อกเกตนามู ตน้ไมช้นดินี้เจรญิเตบิโตในป่าลกึบน
ภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ําทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพันธุข์อง
สมุนไพรฮ๊อกเกตนามูนี้ เป็นที่นิยมของคนเกาหลีรุ่นใหม่ เพราะมีผลช่วยดูแลตับให ้
แข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็งไม่ถูกทําลายจาการดืม่แอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี ่สารตกคา้ง
จากอาหาร และยา 
จากนัน้พาท่านชม AMETHYEST FACTORY ชมโรงงานพลอยสมีว่ง เป็นของนํา
โชคของชาวเกาหลซี ึง่ม ีแหลง่กําเนดิใน ประเทศเกาหล ีคนเกาหลมี ีความเชือ่ว่า เป็น
พลอยนําโชคนําความโชคดมีาใหแ้กผู่ท้ีม่ไีวค้รอบครอง   



เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่9) เมนูจมิดกั (Jimdak) หรอืไกตุ่น๋ซอี ิ๊วเกาหล ีผสม
กับวุน้เสน้ที่เหนียวนุ่ม หัวหอมใหญ่ รสชาตคิลา้ยไก่พะโลข้องไทยแต่จะเผ็ดกว่านิด
หน่อย เป็นเมนูชือ่ดงัจากเมอืงอนัดง 
นําท่าน ชอ้ปป้ิงยา่นฮงแด เป็นย่านชอ้ปป้ิงบรเิวณดา้นหนา้ของมหาวทิยาลัยฮงอกิ 
สนิคา้ในยา่นนี้สว่นใหญเ่ป็นสนิคา้วัยรุน่ทีท่ันสมัยและราคาไมแ่พงเชน่เสือ้ผา้ทีอ่อกแบบ
โดยดไีซดเ์นอรเ์กาหลรีองเทา้กระเป๋าเครือ่งประดับ เครือ่งสําอาง เชน่ เสือ้ผา้ กระเป๋า 
รองเทา้ ของกิ๊ฟชอ้ป เครือ่งเขยีน และที่เยอะไม่แพก้ันก็คอืขนมต่างๆและยังมรีา้นแบ
รนดเ์นมอยู่ทั่วไปเชน่ EVISU, ZARA อกีทัง้ยังมรีา้นกาแฟทีเ่ป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี ่
รา้นคา้จําหน่ายสนิคา้แฟชัน่ คลบั ตลาดศลิปะ และรา้นอาหารทีน่่าสนใจในหมู่วัยรุ่นอาย ุ
20-30 ปีทีน่ยิมมาเดนิเลน่ ราคาของสนิคา้และรา้นอาหารตา่งๆก็ยังไมแ่พงอกีดว้ย ซึง่จะ
คกึคกัเป็นพเิศษตัง้แตช่ว่งบา่ยเป็นตน้ไป เพราะรา้นคา้แตล่ะรา้นจะทยอยเปิดใหบ้รกิาร  
นําท่านชอ้ปป้ิง HYUNDAI OUTLET มรีา้นคา้หลากหลายกว่า 165 รา้นคา้ และมี
สนิคา้Brand ดังมากมายหลายยีห่อ้ เชน่ Armani, Calvin Klein, Diesel, DKNY, 
Guess, Escada โดยสนิคา้จะมกีารจัดลดราคา 30-80%ไดเ้วลาน าทา่นสูส่นามบนิอนิ
ชอน ระหวา่งทางพาท่านแวะละลายเงนิวอนทีร่า้นคา้สนามบนิ SUPER MARKET ซึง่
ท่านสามารถเลอืกซือ้สนิคา้เกาหลไีดอ้กีรอบ โดยเฉพาะของกนิ เชน่ บะหมีซ่นิราเมยีน 
(มามา่สไตลเ์กาหล)ี อดูง้ กมิจ ิขนมช็อคโกพ้าย น้ําจิม้ปรุงรสหมูย่างเกาหล ีไกตุ่น๋โสม
สาํเร็จรปู ผลไมต้ามฤดกูาล ในราคาพเิศษกอ่นกลบัเมอืงไทย 
  

คํา่  บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที1่0) เมนู:ชาบู ชาบู สุก ีส้ไตลเ์กาหล ีบนหมอ้ไฟ
รอ้นๆ ประกอบดว้ย ผกัสดชนดิตา่งๆ และเนือ้หมูสไลดน์ า้ซุปรอ้นๆ และเสน้อูดง้
ซึง่ขาดไมไ่ดใ้นการทาน ชาบ ูพรอ้มขา้วสวย 
จนสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานอนิชอน 

 

วนัที ่6 ทา่อากาศยานอนิชอน - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

01.05  เดนิทางกลับโดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X (XJ) เทีย่วบนิที ่XJ703 (ไมม่ี

บรกิารอาหารเครื่องดื่มบนเครื่อง ท่านสามารถส ั่งซื้อได้ตามอธัยาศยักบั

พนกังานตอ้นรบับนเครือ่ง) 

04.55  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานดอนเมอืง เดนิทางกลับโดยสวัสดภิาพพรอ้มความ

ประทับใจ 

 

 

 



หมายเหต ุ

หากทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลบักรงุเทพฯ 

กรณุาแจง้บรษิทั กอ่นท าการจอง มฉิะน ัน้ บรษิทัฯ มสิามารถรบัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 

ราคาทวัรร์วม 

-       คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามทีร่ะบใุนรายการ 

(ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถเลือ่นวันกลับได ้ตอ้งไป-กลับพรอ้มคณะเท่านัน้ ) ทีน่ ัง่เป็นไปตามสายการบนิ

จดัสรรตามกรุป๊ทวัร ์ไมส่ามารถระบไุด ้

-       คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 

-       คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบใุนรายการ 

-       คา่ทีพ่ักตามระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบหุรอืเทยีบเทา่ 

-       คา่ยานพาหนะนําเทีย่วตามรายการ 

-       คา่น า้หนกัสมัภาระ สายการบนิ THAI AIR ASIA X (XJ) ก าหนดน า้หนกัสมัภาระโหลด

ใตท้อ้งเครือ่งไป-กลบั ทา่นละ 20 กก. สมัภาระถอืขึน้เครือ่ง(Carry on) 7 กก. 

-       คา่หวัหนา้ทัวรนํ์าทา่นทอ่งเทีย่วตลอดรายการในตา่งประเทศ 

-       คา่ประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง การชดเชยอบุัตเิหตสุว่นบุคคลกรณีเสยีชวีติสญูเสยีอวัยวะ 

สายตาหรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ 1,000,000 บาท การรักษาพยาบาลตอ่อบุัตเิหตแุตล่ะครัง้500,000

บาท(เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ไมร่วมประกนัสุขภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสุขภาพเพิม่ได ้

 

ราคาทวัรไ์มร่วม 

-       คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง, คา่โทรศัพทส์ว่นตัว, คา่ซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้ง, 

รวมถงึค่าอาหาร และเครื่องดืม่ที่สั่งเพิม่นอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพิม่ กรุณาตดิต่อ

หวัหนา้ทัวรแ์ลว้จา่ยเพิม่เองตา่งหาก) 

-       คา่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 50,000 วอนหรอื 1,500 บาท ตอ่ทา่นตลอดท ัง้ท

รปิ(ช าระคา่ทปิทีส่นามบนิวนัเช็คอนิ) 

-       คา่ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% (กรณีทีท่่านตอ้งการใบเสร็จรับเงนิในนาม

บรษัิทหรอืตอ้งการใบกํากบัภาษี) 

-       คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทีห่นักเกนิจากสายการบนิกําหนด (ปกต ิ20 กก.) 

-       คา่วซีา่สาํหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว 

กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1)พาสปอรต์ 2)ใบประจําตัวคนตา่งดา้ว 3)ใบสําคัญถิน่ทีอ่ยู่ 4)สําเนาทะเบยีน

บา้น(ถา้ม)ี 5)สมุดบัญชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6)รูปถ่ายส ี2 นิว้ 2 รูป แลว้ทางบรษัิทฯจะเป็นผูด้ําเนนิการยืน่วี

ซา่ใหท้า่นโดยจา่ยคา่บรกิารตา่งหาก 

(สาํหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่

วซีา่) 

การอัพเกรดทีน่ั่ง สามารถอัพเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat สําหรับทีน่ั่งBusiness/Premium ตั๋วกรุ๊ปทัวรไ์ม่

สามารถอพัทีน่ั่งได ้

ทีน่ ัง่ Hot Seat ราคา 2,200 บาท/เทีย่ว เป็นทีน่ั่งทีม่พีืน้ทีว่่างทีม่ากกว่าทีน่ั่งมาตรฐาน ดว้ยพืน้ที่

วางขาทีก่วา้งเป็นพเิศษ มพีืน้ทีพ่อทีจ่ะสามารถยดืขาไดอ้ยา่งเต็มที ่



 
**กรณีท่านมคีวามประสงคจ์ะซือ้น้ําหนักเพิม่ กรุณาแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืก่อนเดนิทาง10วันเท่านัน้

พรอ้มชาํระคา่น้ําหนัก** 

-       ซือ้นําหนักเพิม่ 5 กก. ชาํระเพิม่ 600 บาท 

-       ซือ้น้ําหนักเพิม่ 10 กก. ชาํระเพิม่ 1,000 บาท 

-       ซือ้น้ําหนักเพิม่ 20กก. ชาํระเพิม่ 2,000 บาท 

ประกาศส าคญั รับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว คา่ทัวรท์ีจ่่ายใหก้ับผูจั้ด เป็นการชําระแบบ

จ่ายชําระขาด และผูจั้ดไดช้ําระใหก้ับสายการบนิและสถานที่ต่างๆ แบบชําระขาดเช่นกันก่อนออก

เดนิทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใด หรือไดรั้บการ

ปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต)้ ทางผูจั้ด 

ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ตัว๋เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น 

*ขอสงวนสทิธใ์นการปรับเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรับขึน้ของภาษีน้ํามันหรอืภาษีใดๆ จากสายการ

บนิ * 

หมายเหตุส าคญั : ราคาและคา่บรกิารเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่ชําระเงนิคา่จองทัวร ์ คา่

ทัวรม์สิามารถเปลีย่นแปลง วันเดนิทาง ชือ่ผูเ้ดนิทาง และ/หรอื ยกเลกิ เลือ่นวันเดนิทาง ขอคนืเงนิมัด

จํา ค่าทัวรไ์ดทุ้กกรณี และ กรณีที่ท่านเดนิทางมาจากต่างจังหวัด โดยเครื่องบนิภายใน กรุณาแจง้

บรษัิทฯก่อนที่ทําการจองตั๋วเครื่องบนิ มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้ กรณีกรุ๊ปไม่

สามารถออกเดนิทางโดยจํานวนสมาชกิไม่ถงึ 20 ท่าน บรษัิทฯแจง้ท่านกอ่นการเดนิทาง 7 วัน โดยคนื

เงนิค่าทัวรใ์หก้ับท่านทัง้หมด หรือเลือ่นการเดนิทางในช่วงการเดนิทางอืน่ และค่าบรกิารนี้รับเฉพาะ

นักท่องเทีย่วชาวไทยเท่านัน้ และกรณีทีท่า่นเมือ่เดนิทางถงึแลว้ไมท่อ่งเทีย่วพรอ้มคณะบรษิทัฯ

ขอเรยีกช าระเงนิเพิม่ทา่นละ 200 USD ประเทศเกาหลใีตจ้ะมชีา่งภาพมาถ่ายรูป และชว่ยดูแล

อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และวันสดุทา้ยชา่งภาพจะนําภาพถา่ยมาจําหน่ายกบัลกูทัวร ์หาก

วา่ทา่นใดสนใจสามารถซือ้ได ้แตถ่า้ทา่นใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซือ้ เพราะทางบรษัิททัวรไ์ม่มกีารบังคับลกู

ทัวรซ์ือ้แตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้  

ขอ้ความส าคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 

ในกรณีทีล่กูคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้แลว้ไมส่ามารถผา่น เขา้-ออก นอกประเทศได ้ทําใหล้กูคา้

ตอ้งถกูสง่ตวักลบัเขา้ประเทศไทย จงึมคีา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ในการเปลีย่นตั๋วขากลับ และรวมถงึคา่บรกิาร

อืน่ๆทีเ่กดิขึน้ดว้ย ฉะนัน้ ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบในคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ทีท่างประเทศนัน้ๆเรยีกเก็บ 

ทางผูจั้ดและทางสายการบนิจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ในทกุกรณี หรอืตอ้งรอกลบัประเทศไทย

ในเทีย่วบนิถัดไปทีม่ทีีน่ั่งว่าง หรอืตามวันเดนิทางของตั๋วเครือ่งบนิ ทัง้นี้ข ึน้อยู่ทางเจา้หนา้ทีต่รวจคน

เขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีตแ้ละสายการบนิเป็นผูพ้จิารณา ทางผูจั้ดไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

** ตม.ตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีตจ้ะมกีารสุม่ตรวจ และอาจมกีารเรยีกไปสัมภาษณ์ ในการที่

ทางตรวจคนเขา้เมืองเรียกสัมภาษณ์นั้น ขึน้อยู่กับทางตรวจคนเขา้เมืองเป็นผูพ้จิารณา และอยู่ใน

ดลุพนิจิของทางเจา้หนา้ที ่ตม. ทางบรษัิททัวรไ์มส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้



เง ือ่นไขในการจอง มดัจ าทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น และ ชําระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอย่าง

นอ้ย 15 วันลว่งหนา้ (การไม่ชําระเงนิคา่มัดจํา หรอืชําระไม่ครบ หรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่า

ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)  

**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมีอายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนก่อนหมดอายุนับจากวัน

เดนิทางไป-กลับ*) กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์

หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอน

เงนิมดัจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื** 

เอกสารใชใ้นการเดนิทาง 

-       หนังสอืเดนิทางทีเ่หลอือายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน **กรณีทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม่กรุณา

เตรียมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่าไปดว้ย ณ วันเดนิทาง  หนังสอืรับรองการทํางานเป็นภาษาอังกฤษ 

(ตําแหน่ง, เงนิเดอืน) 

-    สาํเนาบตัรพนักงาน และสาํเนากบตัรประจําตวัประชาชน พรอ้มเซน็สาํเนาถกูตอ้ง 

-     กรณีทีท่่านเป็นเจา้ของกจิการกรุณาเตรยีมสําเนาหนังสอืจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ท่านพรอ้มเซ็นรับรอง

สาํเนา 

-    กรณีเป็นนักเรยีนนักศกึษาเตรยีมหนังสอืรับรองจากทางสถาบนัเป็นภาษาองักฤษ 

-    การเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมินี้เพือ่ประโยชนใ์นการเดนิทางเขา้ประเทศเกาหลขีองท่านทีท่างบรษัิท

จะได ้ แจง้ใหห้วัหนา้ทัวรท์ราบเพือ่ใหค้ําแนะนําทา่นในการเขา้เมอืงเกาหลใีต ้

การยกเลกิการจอง:เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด เมือ่ท่านตกลง

จองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมัดจํา หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง เลือ่นการ

เดนิทาง ขอคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทัง้ส ิน้ 

หมายเหต ุ

กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหว่างทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทาง

บรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่ม

คณะไมถ่งึ 25 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้ก่อนวัน

เดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื่องจากสาเหตุ

ตา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ

ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือ

ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน

, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านได ้

ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ํารองโรงแรม

ทีพ่ักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุ

ในโปรแกรม 



8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก โดยมหีอ้งพักสําหรับ

ผูสู้บบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับ

ความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7

วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มีสทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด 

นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีํานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้  

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทน

ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจ

คนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่่อไป

ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 

ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE กรณีโรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่

เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู่ และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดย

ไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่ 

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของเกาหล ีหรอื วันเสารอ์าทติย ์รถ

อาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของ

มัคคเุทศก ์และคนขบัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่ง

รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน้ําดืม่วันละ1ขวดต่อคนต่อวัน เริม่ในวันที่2ของการเดนิทางถงึวันที่5ของการเดนิทางรวม

จํานวน 4 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วเกาหล ีตามกฎหมายของประเทศเกาหล ีมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็น

ผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวน

สทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. การประกันภัย ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวส้ําหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตจุาก

การเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตาม พ.ร.บ การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ด้

ป่วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับ

ขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชาํระเงนิคา่ทัวร ์

(ท่านสามารถซือ้ประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกันทั่วไป และควรศกึษา

เงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 

17. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทน

ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจ

คนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่่อไป

ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 

ๆ 

  

  

 


