
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KXJ17 ทวัรเ์กาหล ีWonderful Tulip 6D3N  

 

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

Everland Tulip Festival 2019   
เกาะนาม ิซูวอน เดอะการเดน้ออฟมอนิ=งคาลม์ Soyanggang Sky Walk พระราชวงัฮวาซอง
แฮงกงุ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์พพิธิภณัฑส์าหรา่ย ใสชุ่ดฮนับก โซลเทาวนเ์วอร ์เกาะลอยนํ Qา
พลงังานแสงอาทติย ์Floating Island วดัโชเกซา คลองชองเกชอน แลนดม์ารค์กรงุโซล ที= 

Seoullo 7017 ชอ้ปปิQ งเมยีงดง ฮงแด ชอ้ปปิQ งดวิต ีQฟร ีฮนุไดเอา้เล็ท รา้นละลายเงนิวอน 

  พกัซูวอน 1 คนื โซล 2คนื 

โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X เครื=องลาํใหญ ่AIRBUS A330-300 
เวลาสวยถงึเชา้กลบัคํ=า มอีาหารและเครื=องดื=มบรกิารบนเครื=อง (เฉพาะขาไป)  

วนัที= รายละเอยีดทอ่งเที=ยว 

1  ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

2  อนิชอน - เกาะนาม ิ- เดอะการเดน้ออฟมอนิ=งคาลม์ - Soyanggang Sky Walk 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

4  พพิธิภณัฑส์าหรา่ย-ใสชุดฮนับก-วดัโชเกซา - คลองชองเกชอน - Seoullo 7017 DUTY FREE 
- ชอ้ปปิQ งเมยีงดง 

5  ชอ้ปปิQ ง ยา่นฮงแด - HYUNDAI OUTLET – SUPER MARKET 

6  ทา่อากาศยานอนิชอน - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดี=ยว 

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  พรอ้มกนัที" ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ขาออกช ัQน 3 
เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI AIR ASIA X (XJ) มเีจา้หนา้ที=ของบรษิทัฯคอยอํานวยความ
สะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครื=อง AIRBUS A330-300 
จํานวน 377 ที=น ั=ง จดัที=น ั=งแบบ 3-3-3 (นํ Qาหนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น ถอืขึQนเครื=อง 7 กก.ตอ่
ทา่น และขอสงวนสทิธิpในการเลอืกที=น ั=งบนเครื=อง ที=น ั=งเป็นไปตามสายการบนิกําหนด) 

วนัที= 2 อนิชอน - เกาะนาม ิ- เดอะการเดน้ออฟมอนิ=งคาลม์ - Soyanggang Sky Walk 

02.50  นําทา่นเดนิทางสู ่ประเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X เที=ยวบนิที= XJ700 (มี
บรกิารอาหารและเครื=องดื=มบนเครื=อง)  

10.05  เดนิทางถงึ สนามบนิอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้หมายเหต:ุ เวลาทอ้งถิ"นเร็วกวา่ประเทศไทย 2 
ชั"วโมง (กรณุาปรบันาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิ=น เพื=อความสะดวกในการนดัหมาย) 
หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเกาหล ีจากนัDนนําทา่นขึDนรถโคช้ปรับอากาศ เดนิทาง
ไป รับประทานอาหารเที"ยง 

เที"ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มืQอที=1) เมนู พุลโกก ิ( Bulgogi ) อาหารขึQนชื=อของ
เกาหล ีเป็นสุกีQก ึ=งนํ Qาก ึ=งแหง้ สว่นผสมของเมนูนีQคอืหมหูมกัชิQนบางๆ ปลาหมกึสด ผกัตา่งๆ 
เชน่ กะหลํ=าปล ีฟกัทองออ่น ถ ั=วงอก แครอท เห็ดและวุน้เสน้มาตม้รวมกนั 

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู ่เกาะนาม ิ(ใชเ้วลานั"งเรอืประมาณ 10-15 นาท)ี ใหท้า่นไดด้ื"มดํ"ากบัธรรมชาต ิแมก
ไม ้ทวิสนบนเกาะนาม ิซึ"งถอืเป็นชว่งเวลาที"ดทีี"สดุทา่มกลางบรรยากาศโรแมนตกิ ใหท้า่นไดย้อ้นรอย
ละครรักแนว DRAMA ซรียีเ์กาหลทีี"โดง่ดังไปทั"วเอเชยี WINTER LOVE SONG หรอื เพลงรกัใน
สายลมหนาว พรอ้มเก็บภาพความ  ประทับใจ ถ่ายรูป กับดาราแสดงนํา BAE YONG JOON และ 
CHOI JI WOO รูปปัDนที"สรา้งขึDนเพื"อไวเ้ก็บเป็นภาพความประทับใจ กับฉากและเนืDอเรื"องที"เรยีกเสยีง
สะอืDนและนํDาตาของผูช้มนอกจออยา่งท่วมทน้นอกจากนีDยังมกีจิกรรมอื"นๆใหท้่านไดปั้"นจักรยานชมววิ
เหมอืนในละครหรอืชมฟารม์เลีDยงนกกระจอกเทศ ไดเ้วลาสมควรนั"งเรอืกลบัมายังฝั"ง 

      จากนัDนเดนิทางสู ่เดอะ การเ์ดน้ ออฟ มอรน์ ิ=ง คาลม์ (The Garden of Morning Calm) 
คอืสวนดอกไมข้นาดใหญ่ที"เปิดใหบ้รกิารนักท่องเที"ยวตลอดทั Dงปี โดยสวนนัDนตั Dงอยู่ในเขตเมอืงใน
เมอืงกาพยอง (Gapyeong) จังหวัดเกยีงกโิด (Gyeonggi-do) ประเทศเกาหลใีต ้ซึ"งที"นี"ถอืไดว้า่เป็น
สวรรคส์าํหรับชา่งภาพ ครอบครัว และคูรั่ก ที"มักจะมาพักผอ่นรวมทั Dงถา่ยภาพสวยๆที"นี"เสมอ เนื"องจาก
สวนแหง่นีDเต็มไปดว้ยดอกไมน้านาพรรณ ที"สง่กลิ"นหอมหวานอบอวลไปทั"วทั Dงสวน รวมถงึหมู่ตน้สน
มากมายที"มอบทัศนียภาพแห่งความงามที"ไม่เหมือนที"ไหน เป็นสวนสวยที"ตั Dงอยู่บนพืDนที" 30000 
ตารางเมตร ที"นี"เปิดใหเ้ขา้ชมตลอดทั Dงปี เป็นหนึ"งในสถานที"ที"น่าสนใจในจังหวัดคยองกโีด สวนนีDเป็น
สวนสว่นตัวที"เก่าแก่ที"สดุในประเทศเกาหลเีป็นพืDนที"ทางศลิปะที"มคีวามสมดุลระหว่างความสวยงาม
ตามธรรมชาต ิกับแนวคดิของเกาหล ีและที"นี"ดงึดดูนักท่องเที"ยวใหม้าเที"ยวกันมาถงึ 600,000 คนตอ่
ปี ดว้ยวัตถปุระสงคค์อื เพื"อสง่เสรมิความงามของดอกไมแ้ละพชืเกาหลไีปทั"วโลก  

       จากนัDนนําทา่นเดนิทางสู ่Soyanggang Sky Walk(สะพานกระจกใส) ที"อยูใ่นเมอืงชนุชอน 
จังหวัดคงัวอน มาพสิจูนค์วามหวาดเสยีวกนั โดยสะพานโซยังกงัเป็นสะพานกระจกใสที"มคีวามยาว 
156 เมตร เหนือทะเลสาบเอยีมโฮ เวลาที"เดนิอยูบ่นสะพานแหง่นีDจะสามารถมองเห็นววิดา้นลา่งใต ้
สะพานที"เป็นทะเลสาบไดอ้ยา่งชดัเจน ทําเอาคนที"กลวัความสงูถงึกบัเขา่ออ่นเลยทเีดยีว จดุวัดใจอกี
หนึ"งบทพสิจูนค์อืการเดนิขา้มสะพานที"ยาว 156 เมตร  จากนัDนนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซวูอน  

คํ"า  บรกิารอาหารคํ=า ณ ภตัตาคาร (มืQอที=2) เมนู  DUKKALBI ไกผ่ัดเผ็ดบารบ์คีวิเป็นเนืDอไกท่ี"หั"น
ออกเป็นชิDนพอคําคลกุเคลา้ดว้ยซอีิcวเครื"องปรงุ และหมักทิDงไวจ้นไดท้ี" จงึนําเนืDอไกแ่ละผักมาผัดบน
กระทะยักษ์ พรอ้มกมิจ ิซปุสาหรา่ย และขา้วสวย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จนสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี"พัก  
ที=พกั: CENTRAL PLAZA OR QUEEN HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชื=อโรงแรมที=พกั ทางบรษิทัจะทําการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนั กอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัที= 3 
พระราชวงั ฮวาซอง แฮงกงุ - สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์(รวมบตัร) - COSMETIC SHOP - 
SEOUL TOWER (ไมร่วมขึQนลฟิต)์ - Floating 
Island                                                   

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มืQอที=3) 

นําท่านชม พระราชวงั ฮวาซอง แฮงกุง พระราชวังขององคช์ายรัชทายาท  แฮงกงุเป็นพระราชวัง
ที"พระราชวงศจ์ะมาประทับเมื"อเสด็จออกจากเมอืงหลวง พระราชวังแห่งนีDตั Dงอยู่ในป่าฮวาซองในซู
วอนและเป็นพระราชวังที"ใหญ่เป็นอันดับที"สองในชว่งสมัยนัDน นอกจากนัDนยังไดรั้บการขนานนามว่า
เป็นพระราชวังที"มคีวามงดงามและมปีระวัตศิาสตรท์ี"ยาวนาน เรอืนหลักของพระราชวังคอืหอ้งโถง
พงซดูงั ปรากฏใน “Love in the Moonlight” เป็นที"ประทับขององคช์ายรัชทายาท ในตอนที" 2 ขนัที
จัง(แสดงโดยอจีุนฮยอก) แนะนําราอนใหรู้จั้กกับเรอืนแหง่นีDซ ึ"งก็คอืที"ประทับขององคช์ายรัชทายาท 
พระราชวังฮวาซองแฮงกุงไดป้รากฏอยู่ในซรีสีใ์นตอนที" 3 ที"ราอนโดนพระมเหสคีมิ(แสดงโดยฮันซู
ยอน)ลงโทษ จากนัDนนําท่านเดนิทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ถูกขนานนามว่า “ดสินยีแ์ลนด์
เกาหล”ี สวนเปิดในหบุเขาที"มชีื"อเสยีงมากที"สดุของประเทศ ภายใน Festival World จะประกอบ
ไปด ว้ ย  Global Fair, American Adventure, Magic Land European Adventure แ ละ 
Equatorial Adventure การท่องเที"ยวภายในสวนสนุกแห่งนีD แนะนําว่า ควรขึDนรถบัสท่องไปกับ
โลกของสตัวป่์าซาฟาร ีชมไลเกอรแ์ฝดคูแ่รกของโลก ที"นี" ทา่นจะพบวา่เจา้ป่าสงิโตและเสอืสามารถ
อยู่ดว้ยกันไดอ้ย่างเป็นสขุ และชมความน่ารักของหมทีี"  สามารถสื"อสารกับคนขับไดอ้ย่างดไีม่ว่าจะ
ตัวใหญ่มากถงึใหญ่นอ้ย จากนัDนทดลองสนุกกับเครื"องเล่นนานาชนิด เช่น รถไฟเหาะ T-Express 
หนอนสะบัดชารป์ โรงหนังสามมติ ิบา้นผสีงิ หมุนตลีังกาสองตลบ เป็นตน้   หรอืท่านสามารถเดนิไป
ชมเทสกาลดอกไมท้ี"จัดไดอ้ย่างสวยงามเป็นสวนขนาดใหญ่ชมดอกไมห้ลากสสีันสวยงาม เดนิทาง
ระหวา่งชว่ง 14ม.ีค.-4พ.ค จะไดช้มเทศกาล Everland Tulip Festival 

เที"ยง  บรกิารอาหารกลางวนั (มืQอที=4) เมนูคาลบีQ หมยูา่งเกาหลเีป็นอาหารพืDนเมอืงเกาหลเีลื"องชื"อและ
เป็นที"รูจั้กกนัดทีั"วโลก มรีสชาตอิอกหวานกลมกลอ่ม โดยนําหมสูว่นที"ตดิกบักระดกู นําไปยา่งบนเตา
ถา่นแบบดั Dงเดมิ เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ และเครื"องเคยีงตา่งๆ 

นําท่านเดินทางเขา้สู่ กรุงโซล นําท่านไป ศูนยร์วมเครื=องสําอางแบรนดด์งัเกาหลี เช่น 
ROJUKISS,LOTREE,LANEIGN,SULWASOO ใหท้่านไดเ้ลอืกซืDอในราคาพเิศษ ถงึเวลาพาทุกท่าน
ตะลุยสูแ่หล่งชอ้ปปิDงที"ไดช้ื"อว่าใหญ่ที"สุดในเอเชยี จนสมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางไป ยอ้นรอย
ละครซรียีเ์กาหลดีัง MY NAME IS KIM SAM SOON และ BOY OVER FLOWER ที" “นัมซาน” ภูเขา
แห่งเดยีวที"ตั Dงอยู่ใจกลางกรุงโซลบนยอดเขามีหอ SEOUL TOWER(ไม่รวมขึQนลฟิต)์ 1ใน 18 
หอคอยเมอืงที"สงูที"สดุในโลกมคีวามสงูถงึ 480 เมตร เหนือระดบันํDาทะเล นําทา่นชมเกาะ Floating 
Island เกาะลอยนํDาพลังงานแสงอาทติย์ เป็นเกาะเทียมสามเกาะตั Dงอยู่รมิแม่นํDาฮัน ตั Dงอยู่ทาง
ดา้นขวาของสะพาน Banpo Bridgeขา้งในมทีั Dงที"จัดนทิรรศการรา้นอาหารและอื"นๆ ทั Dงสามเกาะเดนิ
เชื"อมต่อกันได ้ตอนกลางคนืเปิดไฟแลว้สวยมาก บรรยากาศด ีเหมาะกับการเดนิเลน่สบายๆ อยู่ตดิ
กบัสะพานบนัโพ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํ"า  บรกิารอาหารคํ=า (มืQอที=5) เมนูไกตุ่น๋โสม เป็นอาหารบํารงุสขุภาพตน้ตํารับชาววัง เสริฟ์ในหมอ้ดนิ 
ทา่มกลางนํDาซปุที"กําลงัเดอืดพลา่น คดัเลอืกไกข่นาดกําลงัเหมาะ ผา่นการเลีDยงจนอายไุด ้45 วัน 
นํามาทําความสะอาด ควักเครื"องในออกจนหมด แลว้นําเครื"องยาจนี อาท ิเกาลดั, เกา๋กีD, พทุราจนี 
และรากโสม พรอ้มดว้ยขา้วเหนียว ใสล่งไปในตวัไก ่แลว้ผา่นการตุน๋จนไดท้ี" เนืDอไกล่อ่นจนสามารถ
รับประทานไดอ้ยา่งสะดวก เพิ"มรสชาตดิว้ยเสน้กว๋ยเตีvยวแบบเกาหล ีเกลอื และพรกิไทป่น จากนัDนนํา
ทา่นเดนิทางสูท่ี"พัก  
:ที=พกั GALAXY HOTEL//BENIKIA SEOUL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:    
 (ชื"อโรงแรมที"ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วัน กอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัที= 4 พพิธิภณัฑส์าหรา่ย-ใสชุดฮนับก-วดัโชเกซา - คลองชองเกชอน - Seoullo 7017 DUTY 
FREE - ชอ้ปปิQ งเมยีงดง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มืQอที= 6)  

จากนัDนนําท่านสู่ ศูนยโ์สมรฐับาล ซึ"งรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็นโสมที"อายุ 6 ปี ซึ"งถือว่ามี
คุณภาพดทีี"สดุ ใหท้่านไดเ้ลอืกซืDอโสมคุณภาพและราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า โสมเกาหลถีอืเป็นยา
บํารุงร่างกาย หรือสามารถซืDอเป็นของฝากจากประเทศเกาหลี จากนัDนนําท่านเดนิทางสู่ รา้น
สมุนไพร RED PINE เป็นผลติภัณฑ ์ที"สกัดจากนํDามันสน ที"มสีรรคุณชว่ยบํารุงร่างกาย ลดไขมัน 
ชว่ยควบคมุอาหารและรักษาสมดลุในรา่งกาย 

จากนัDนนําท่านชม พพิธิภณัฑส์าหรา่ย จัดแสดงเรื"องราวตา่งๆของการทําสาหร่ายและประวัตคิวาม
เป็นมาตน้กําเนดิของการผลติสาหรา่ยและขั Dนตอนการผลติสาหรา่ยที"ใหมท่กุวันใหท้า่นจะไดเ้ลอืกชมิ
ผลติภัณฑท์ี"ทําจากสาหร่ายหลากหลายรสชาตใิหล้ิDมลองและเลอืกซืDอเพื"อ  ใหท้่านไดใ้สช่ดุประจํา
ชาตเิกาหล ี“ฮนับก”และถา่ยรปูภาพความประทับใจนํามาเป็นของฝาก เชน่ สาหรา่ยอบแหง้,สาหร่าย
ยา่ง 

เที"ยง  บรกิารอาหารกลางวนั (มืQอที= 7) เมนูบบิมิบบั ขา้วยําเกาหล ีกบั ซุป สุกีQสไตลเ์กาหล ีบนหมอ้
ไฟรอ้นๆ ประกอบดว้ย ผกัสดชนดิตา่งๆ และเนืQอหมสูไลดนํ์ Qาซุปรอ้นๆ และเสน้อูดง้ซึ=งขาด
ไมไ่ดใ้นการทาน ชาบู ชาบ ูพรอ้มขา้วสวย   

บา่ย  นําท่านชม วดัโชเกซา(Jogyesa Temple)หรอืที"คนไทยเรยีกว่า“วัดพระยิDม” ในอดตีนัDนวัดแหง่นีD
เป็นเหมอืนศนูยก์ลางของศาสนาพทุธนกิายเซนในเกาหล ีซึ"งเป็นวัดเกา่แกแ่ละมชีื"อเสยีงเป็นอยา่งยิ"ง 
เมื"อเดนิเขา้มาในวัดนีDส ิ"งแรกที"จะสงัเกตเุห็นก็คอืตน้ไมใ้หญท่ี"ดา้นหนา้ประตทูางเขา้ มคีวามสงูถงึ 26 
เมตร สว่นอาคารหลกัของวัดนัDนมอีายมุากกวา่ 500 ปี และเป็นอาคารขนาดใหญ ่ชื"อวา่ Daeungjeon 
สรา้งขึDนในปี 1938 ภายในมพีระประธานสทีองขนาดใหญ่ 3 องค ์ซึ"งชาวเกาหลเีชื"อกันว่ามคีวามศกั
สทิธิz จงึนยิมไปนมัสการในวันสาํคญัตา่งๆ 

จากนัDนนําทา่นไปชม Seoullo 7017 แลนดม์ารค์แหง่ใหมข่องกรงุโซล ที"เกดิจากการปรับ
ทัศนียภาพของถนนยกระดบัที"เกอืบจะถกูทบุทิDงบรเิวณ Seoul Station ใหก้ลายมาเป็นสวนสาธารณะ
ลอยฟ้า 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทา่นเดนิทางสู ่คลองชองเกชอน (Cheonggyecheon) หรอืเรยีกอกีชื"อหนึ"งวา่ คลองชองเก
ชอน หรอื ชองเคยอน เป็นคลองที"มมีาตั Dงแตส่มยัโบราณตั Dงแตย่คุของราชวงศโ์ชชอน มอีายมุากกวา่ 
600 ปี ความยาว ประมาณ 11 กโิลเมตร ไหลผา่นกลางกรงุโซล 

จากนัDนนําทา่นชมแหลง่ชอ้ปปิDงปลอดภาษี DUTY FREE ชอ้ปปิQ งสนิคา้แบรนดเ์นม มากมาย อาท ิ
นาฬกิา,แว่นตา,เครื"องสําอางค,์กระเป๋า,กลอ้งถ่ายรูป หรือจะเป็นโทรศัพทม์ือถือ ใหท้่านอสิระได ้
เลือกซืDออย่างเต็มที"  ถงึเวลานําท่านเดนิทางชอ้ปปิD งที" เมยีงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลีท่าน
สามารถเลอืกสนิคา้เทรนดแ์ฟชั"นลา่สดุของเกาหลไีดท้ี"นี"โดยเฉพาะสนิคา้วัยรุ่นเชน่เสืDอผา้ รองเทา้ 
กระเป๋า เครื"องประดับ ทั Dงแบรนดเ์นม เชน่ EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสนิคา้จากแบรนด์
เกาหลีโดยเฉพาะ เครื"องสําอางเช่นETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, 
ROJUKISS, LANEIGE อกีทั Dงยังมรีา้นกาแฟ รา้นอาหารต่างๆ ท่านสามารถลิDมลองไอศกรีม 2,000 
วอน ที"สงูเกอืบฟตุไดท้ี"นีD และKRISPY KREMEโดนัท ที"สดุแสนอรอ่ย 

(อสิระอาหารคํ=าตามอธัยาศยั เพื=อความสะดวกในการชอ้ปปิQ ง) 

ที=พกั:GALAXY HOTEL/BENIKIA SEOUL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 

(ชื=อโรงแรมที=ทา่นพกั ทางบรษิทัจะทําการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนั กอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัที= 5 ชอ้ปปิQ ง ยา่นฮงแด - HYUNDAI OUTLET – SUPER MARKET 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร ของโรงแรม (มืQอที= 8)  

นําทา่นเดนิทางสู ่ศนูยส์มนุไพรฮ็อกเกตนาม ูตน้ไมช้นดินีDเจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาที"
ปราศจากมลภาวะและระดบัสงูเหนือนํDาทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพันธุข์องสมนุไพรฮอ๊กเกตนามนูีD 
เป็นที"นยิมของคนเกาหลรีุน่ใหม ่เพราะมผีลชว่ยดแูลตบัใหแ้ข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็งไมถ่กูทําลาย
จาการดื"มแอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี" สารตกคา้งจากอาหาร และยา 

จากนัDนพาทา่นชม AMETHYEST FACTORY ชมโรงงานพลอยสมีว่ง เป็นของนําโชคของชาว
เกาหลซี ึ"งม ีแหลง่กําเนดิใน ประเทศเกาหล ีคนเกาหลมี ีความเชื"อวา่ เป็นพลอยนําโชค นําความโชค
ดมีาใหแ้กผู่ท้ี"มไีวค้รอบครอง   

เที"ยง  บรกิารอาหารกลางวนั (มืQอที= 9) เมนูจมิดกั (Jimdak) หรอืไกตุ่น๋ซอี ิcวเกาหล ีผสมกบัวุน้เสน้ที"
เหนียวนุ่ม หวัหอมใหญ ่รสชาตคิลา้ยไกพ่ะโลข้องไทยแตจ่ะเผ็ดกวา่นดิหน่อย เป็นเมนูชื"อดงัจาก
เมอืงอนัดง 

นําท่าน ชอ้ปปิQ งยา่นฮงแด เป็นย่านชอ้ปปิDงบรเิวณดา้นหนา้ของมหาวทิยาลัยฮงอกิ สนิคา้ในย่านนีD
ส่วนใหญ่เป็นสนิคา้วัยรุ่นที"ทันสมัยและราคาไม่แพงเช่นเสืDอผา้ที"ออกแบบโดยดไีซดเ์นอรเ์กาหลี
รองเทา้กระเป๋าเครื"องประดับ เครื"องสําอาง เชน่ เสืDอผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของกิcฟชอ้ป เครื"องเขยีน 
และที"เยอะไม่แพก้ันก็คอืขนมต่างๆและยังมรีา้นแบรนดเ์นมอยู่ทั"วไปเชน่ EVISU, ZARA อกีทั Dงยังมี
รา้นกาแฟที"เป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี" รา้นคา้จําหน่ายสนิคา้แฟชั"น คลับ ตลาดศลิปะ และรา้นอาหาร
ที"น่าสนใจในหมูว่ัยรุน่อาย ุ20-30 ปีที"นยิมมาเดนิเลน่ ราคาของสนิคา้และรา้นอาหารตา่งๆก็ยังไมแ่พง



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อีกดว้ย ซึ"งจะคึกคักเป็นพิเศษตั Dงแต่ช่วงบ่ายเป็นตน้ไป เพราะรา้นคา้แต่ละรา้นจะทยอยเปิด
ใหบ้รกิาร นําท่านชอ้ปปิQ ง HYUNDAI OUTLET มรีา้นคา้หลากหลายกว่า 165รา้นคา้ และมสีนิคา้
Brand ดังมากมายหลายยี"หอ้ เช่น Armani, Calvin Klein, Diesel, DKNY, Guess, Escada โดย
สนิคา้จะมีการจัดลดราคา 30-80%ไดเ้วลานําท่านสู่สนามบนิอนิชอน ระหว่างทางพาท่านแวะ
ละลายเงนิวอนที"รา้นคา้สนามบนิ SUPER MARKET ซึ"งท่านสามารถเลอืกซืDอสนิคา้เกาหลไีดอ้กี
รอบ โดยเฉพาะของกนิ เช่น บะหมี"ซนิราเมียน (มาม่าสไตลเ์กาหล)ี อูดง้ กมิจ ิขนมช็อคโกพ้าย 
นํDาจิDมปรงุรสหมยูา่งเกาหล ีไกตุ่น๋โสมสาํเร็จรปู ผลไมต้ามฤดกูาล ในราคาพเิศษกอ่นกลบัเมอืงไทย 

  
คํ"า  บรกิารอาหารกลางวนั (มืQอที=10) เมนู:ชาบ ูชาบ ูสุก ีQสไตลเ์กาหล ีบนหมอ้ไฟรอ้นๆ 

ประกอบดว้ย ผกัสดชนดิตา่งๆ และเนืQอหมสูไลดนํ์ Qาซุปรอ้นๆ และเสน้อูดง้ซึ=งขาดไมไ่ดใ้น
การทาน ชาบ ูพรอ้มขา้วสวย 

จนสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานอนิชอน 

 

วนัที= 6 ทา่อากาศยานอนิชอน - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

01.05  เดนิทางกลบัโดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X (XJ) เที=ยวบนิที= XJ703 (ไมม่บีรกิารอาหาร
เครื=องดื=มบนเครื=อง ทา่นสามารถส ั=งซืQอไดต้ามอธัยาศยักบัพนกังานตอ้นรบับนเครื=อง) 

  
04.55  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง เดนิทางกลบัโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

หมายเหต ุ

หากทา่นตอ้งซืQอบตัรโดยสารภายในประเทศเพื=อไปและกลบักรงุเทพฯ 
กรณุาแจง้บรษิทั กอ่นทําการจอง มฉิะน ัQน บรษิทัฯ มสิามารถรบัผดิชอบใดๆ ท ัQงส ิQน 

ราคาทวัรร์วม 

-       คา่ตัvวโดยสารเครื"องบนิไป-กลบัชั Dนประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามที"ระบใุนรายการ (ตัvวกรุ๊ปไม่
สามารถเลื"อนวนักลบัได ้ตอ้งไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่นัDน ) ที=น ั=งเป็นไปตามสายการบนิจดัสรรตามกรุป๊ทวัร ์ไม่
สามารถระบไุด ้

-       คา่อาหารทกุมืDอ ตามที"ระบใุนรายการ 

-       คา่เขา้ชมสถานที"ตา่งๆ ตามที"ระบใุนรายการ 

-       คา่ที"พักตามระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที"ระบหุรอืเทยีบเทา่ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-       คา่ยานพาหนะนําเที"ยวตามรายการ 

-       คา่นํ Qาหนกัสมัภาระ สายการบนิ THAI AIR ASIA X (XJ) กําหนดนํQาหนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื=อง
ไป-กลบั ทา่นละ 20 กก. สมัภาระถอืขึQนเครื=อง(Carry on) 7 กก. 

-       คา่หวัหนา้ทัวรนํ์าทา่นทอ่งเที"ยวตลอดรายการในตา่งประเทศ 

-       คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง การชดเชยอบุตัเิหตสุว่นบคุคลกรณีเสยีชวีติสญูเสยีอวัยวะ สายตาหรอืทพุพล
ภาพถาวรสิDนเชงิ 1,000,000 บาท การรักษาพยาบาลตอ่อบุตัเิหตแุตล่ะครั Dง500,000บาท(เงื"อนไขตามกรมธรรม)์ไม่
รวมประกนัสุขภาพ ทา่นสามารถส ั=งซืQอประกนัสุขภาพเพิ=มได ้

ราคาทวัรไ์มร่วม 

-       คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง, คา่โทรศพัทส์ว่นตวั, คา่ซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้ง, รวมถงึคา่อาหาร 
และเครื"องดื"มที"สั"งเพิ"มนอกเหนือรายการ (หากทา่นตอ้งการสั"งเพิ"ม กรณุาตดิตอ่หวัหนา้ทวัรแ์ลว้จา่ยเพิ"มเองตา่งหาก) 

-       คา่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถิ=นทา่นละ 50,000 วอนหรอื 1,500 บาท ตอ่ทา่นตลอดท ัQงทรปิ(ชําระคา่
ทปิที=สนามบนิวนัเช็คอนิ) 

-       คา่ภาษีมลูคา่เพิ"ม 7% และภาษีหกั ณ ที"จา่ย 3% (กรณีที"ทา่นตอ้งการใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิทหรอืตอ้งการ
ใบกํากบัภาษี) 

-       คา่นํDาหนักกระเป๋าสมัภาระที"หนักเกนิจากสายการบนิกําหนด (ปกต ิ20 กก.) 

-       คา่วซีา่สาํหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว 

กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1)พาสปอรต์ 2)ใบประจําตวัคนตา่งดา้ว 3)ใบสาํคญัถิ"นที"อยู ่4)สาํเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี 5)
สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6)รปูถา่ยส ี2 นิDว 2 รปู แลว้ทางบรษัิทฯจะเป็นผูดํ้าเนนิการยื"นวซีา่ใหท้า่นโดยจา่ยคา่บรกิาร
ตา่งหาก 

(สาํหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรื"องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยื"นวซีา่) 

การอพัเกรดที"นั"ง สามารถอพัเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat สาํหรับที"นั"งBusiness/Premium ตัvวกรุ๊ปทวัรไ์มส่ามารถอพัที"นั"ง
ได ้

ที=น ั=ง Hot Seat ราคา 2,200 บาท/เที=ยว เป็นที"นั"งที"มพีืDนที"วา่งที"มากกวา่ที"นั"งมาตรฐาน ดว้ยพืDนที"วางขาที"กวา้งเป็น
พเิศษ มพีืDนที"พอที"จะสามารถยดืขาไดอ้ยา่งเต็มที" 
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**กรณีท่านมีความประสงคจ์ะซืDอนํDาหนักเพิ"ม กรุณาแจง้พรอ้มจองทัวรห์รือก่อนเดนิทาง10วันเท่านัDนพรอ้มชําระค่า
นํDาหนัก** 

-       ซืDอนําหนักเพิ"ม       5 กก.   ชาํระเพิ"ม 600  บาท 

-       ซืDอนํDาหนักเพิ"ม       10 กก. ชาํระเพิ"ม 1,000 บาท 

-       ซืDอนํDาหนักเพิ"ม  20กก. ชาํระเพิ"ม 2,000 บาท 

ประกาศสําคญั รับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์พื"อการทอ่งเที"ยว คา่ทวัรท์ี"จา่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการชาํระแบบจา่ยชาํระขาด 
และผูจั้ดไดช้าํระใหก้บัสายการบนิและสถานที"ตา่งๆ แบบชาํระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง ฉะนัDนหากทา่นไมไ่ดร้ว่ม
เดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศใน
รายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต)้ ทางผูจั้ด ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทั Dงคา่ตัvวเครื"องบนิ

ใหแ้กท่า่น 

*ขอสงวนสทิธใ์นการปรับเปลี"ยนราคาเพิ"ม หากมกีารปรับขึDนของภาษีนํDามันหรอืภาษีใดๆ จากสายการบนิ * 

หมายเหตุสําคญั : ราคาและค่าบริการเป็นราคาตัvวเครื"องบินโปรโมชั"น เมื"อชําระเงินค่าจองทัวร์  ค่าทัวร์  
มสิามารถเปลี"ยนแปลง วันเดนิทาง ชื"อผูเ้ดนิทาง และ/หรอื ยกเลกิ เลื"อนวันเดนิทาง ขอคนืเงนิมัดจํา คา่ทัวรไ์ดท้กุกรณี 
และ กรณีที"ท่านเดนิทางมาจากต่างจังหวัด โดยเครื"องบนิภายใน กรุณาแจง้บรษัิทฯก่อนที"ทําการจองตัvวเครื"องบนิ 
มฉิะนัDน บรษัิทฯไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายที"เกดิขึDน กรณีกรุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางโดยจํานวนสมาชกิไม่ถงึ 20 ท่าน 
บรษัิทฯแจง้ทา่นกอ่นการเดนิทาง 7 วัน โดยคนืเงนิคา่ทัวรใ์หก้ับทา่นทั Dงหมด หรอืเลื"อนการเดนิทางในชว่งการเดนิทาง
อื"น และค่าบรกิารนีDรับเฉพาะนักท่องเที"ยวชาวไทยเท่านัDน และกรณีที=ทา่นเมื=อเดนิทางถงึแลว้ไมท่อ่งเที=ยวพรอ้ม
คณะบรษิทัฯขอเรยีกชําระเงนิเพิ=มทา่นละ 200 USD ประเทศเกาหลใีตจ้ะมชีา่งภาพมาถา่ยรูป และชว่ยดแูลอํานวย
ความสะดวกตลอดการเดนิทาง และวันสุดทา้ยช่างภาพจะนําภาพถ่ายมาจําหน่ายกับลูกทัวร์ หากว่าท่านใดสนใจ
สามารถซืDอได ้แตถ่า้ทา่นใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซืDอ เพราะทางบรษัิททัวรไ์มม่กีารบังคับลกูทัวรซ์ืDอแตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นการ
บอกกลา่วลว่งหนา้  

ขอ้ความสําคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 

ในกรณีที"ลกูคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้แลว้ไม่สามารถผ่าน เขา้-ออก นอกประเทศได ้ทําใหล้กูคา้ตอ้งถูกส่งตัว
กลับเขา้ประเทศไทย จงึมีค่าใชจ้่ายที"เกดิขึDนในการเปลี"ยนตัvวขากลับ และรวมถงึค่าบรกิารอื"นๆที"เกดิขึDนดว้ย ฉะนัDน 
ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบในค่าใชจ้่ายที"เกดิขึDนที"ทางประเทศนัDนๆเรียกเก็บ ทางผูจั้ดและทางสายการบนิจะไม่
รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที"เกดิขึDนในทกุกรณี หรอืตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเที"ยวบนิถัดไปที"มทีี"นั"งวา่ง หรอืตามวันเดนิทาง
ของตัvวเครื"องบนิ ทั DงนีDข ึDนอยูท่างเจา้หนา้ที"ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีตแ้ละสายการบนิเป็นผูพ้จิารณา ทางผู ้
จัดไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้** ตม.ตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีตจ้ะมกีารสุม่ตรวจ และอาจมกีารเรยีกไป
สัมภาษณ์ ในการที"ทางตรวจคนเขา้เมอืงเรยีกสัมภาษณ์นัDน ขึDนอยู่กับทางตรวจคนเขา้เมอืงเป็นผูพ้จิารณา และอยู่ใน
ดลุพนิจิของทางเจา้หนา้ที" ตม. ทางบรษัิททัวรไ์มส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

เง ื=อนไขในการจอง มดัจําทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น และ ชาํระสว่นที"เหลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วัน
ลว่งหนา้ (การไมช่าํระเงนิคา่มัดจํา หรอืชาํระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธิ

ยกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)  

**สาํเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวนัเดนิทางไป-กลบั*) 
กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัDนทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการ
ออกและเขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื** 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารใชใ้นการเดนิทาง 

-       หนังสอืเดนิทางที"เหลอือายุการใชง้านมากกว่า 6 เดอืน **กรณีทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม่กรุณาเตรยีมหนังสอื
เดนิทางเลม่เกา่ไปดว้ย ณ วันเดนิทาง  หนังสอืรับรองการทํางานเป็นภาษาองักฤษ (ตําแหน่ง, เงนิเดอืน) 

-    สาํเนาบตัรพนักงาน และสาํเนากบตัรประจําตวัประชาชน พรอ้มเซน็สาํเนาถกูตอ้ง 

-     กรณีที"ทา่นเป็นเจา้ของกจิการกรณุาเตรยีมสาํเนาหนังสอืจดทะเบยีนที"มชีื"อทา่นพรอ้มเซน็รับรองสาํเนา 

-    กรณีเป็นนักเรยีนนักศกึษาเตรยีมหนังสอืรับรองจากทางสถาบนัเป็นภาษาองักฤษ 

-    การเรียกเก็บเอกสารเพิ"มเตมินีDเพื"อประโยชน์ในการเดนิทางเขา้ประเทศเกาหลีของท่านที"ทางบริษัทจะได ้  
     แจง้ใหห้วัหนา้ทัวรท์ราบเพื"อใหคํ้าแนะนําทา่นในการเขา้เมอืงเกาหลใีต ้

การยกเลกิการจอง 

1. กรณีที"นักทอ่งเที"ยวหรอืเอเจนซี"ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื"อนการเดนิทาง นักทอ่งเที"ยวหรอืเอเจนซี"(ผูม้ี
ชื"อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิที"บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ"งเพื"อแจง้
ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั (นับรวมวันเสาร-์อาทติย ์และวันหยดุนักขตัฤกษ์) คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 
100 ของคา่บรกิารที"ชาํระแลว้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั (นับรวมวันเสาร-์อาทติย ์และวนัหยดุนักขตัฤกษ์) คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 
50 ของคา่บรกิารที"ชาํระแลว้ 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน(นับรวมวันเสาร-์อาทติย ์และวันหยดุนักขตัฤกษ์)  ไมค่นืเงนิคา่บรกิารที"ชาํระ
แลว้ทั Dงหมด ทั DงนีD ทางบรษัิทจะหกัคา่ใชจ้า่ยที"ไดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารที"ชาํระแลว้เนื"องในการเตรยีมการจัดการนํา 
เที"ยวใหแ้กนั่กทอ่งเที"ยว เชน่ การสาํรองที"นั"งตัvวเครื"องบนิ การจองที"พักฯลฯ 

3. ในกรณีที"ลกูคา้ยื"นวซีา่กบัทางบรษัิทแลว้ ทางบรษัิทขออนุญาตไิมค่นืคา่ทัวรท์ี"ลกูคา้ชาํระมาแลว้ยกเวน้ในกรณีที"วซีา่
ไมผ่า่น ทางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้า่ยตามที"เกดิขึDนจรงิ 

4. กรณียื"นวซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที"เกดิขึDนจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื"นวซีา่ / คา่มัดจําตัvวเครื"องบนิ หรอืคา่ตัvว
เครื"องบนิ (กรณีออกตัvวเครื"องบนิแลว้)     

5. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื"องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที" ไมว่า่เหตผุลใดๆตาม
ทางบรษัิทของ สงวนสทิธิzในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ั Dงหมด 

หมายเหต ุ

กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัQงหมดกอ่นทําการจอง เพื=อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น
ลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมื=อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัQงหมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะ

ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงื=อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัQงหมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิpท ี=จะเลื=อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึQนในกรณีที=มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25 
ทา่น 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ขอสงวนสทิธิzการเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ"ม หากสายการบนิมกีารปรับขึDนกอ่นวันเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิzในการเปลี"ยนเที"ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื"องจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั DงสิDน หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิ"งของผดิกฎหมาย ซึ"งอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั DงสิDน หากเกดิสิ"งของสญูหาย อนัเนื"องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที"ยวเอง 

6. เมื"อทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ั Dงหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื"อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั Dงหมด 

7. รายการนีDเป็นเพยีงขอ้เสนอที"ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครั Dงหนึ"ง หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมที"พกัใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ"งอาจจะปรับเปลี"ยนตามที"ระบใุนโปรแกรม 

8. การจัดการเรื"องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที"เขา้พัก โดยมหีอ้งพักสาํหรับผูส้บูบหุรี" / 
ปลอดบหุรี"ได ้โดยอาจจะขอเปลี"ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี"พัก ทั DงนีDข ึDนอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้ 

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

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั DงสิDนแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัDน  

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื"องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที"ผู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทกุประเทศในรายการทอ่งเที"ยว อนัเนื"องมาจากการกระทําที"สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื"น ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE กรณีโรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดี"ยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ"ม 

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของเกาหล ีหรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําให ้
เวลาในการทอ่งเที"ยวและ ชอ้ปปิDงแตล่ะสถานที"นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขบัรถในการบรหิาร
เวลา ซึ"งอาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั Dงที"ตอ้งเรง่รบี เพื"อใหไ้ดท้่องเที"ยวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนํDาดื"มวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน เริ"มในวันที"2ของการเดนิทางถงึวันที"5ของการเดนิทางรวมจํานวน 4 ขวด 

15. การบรกิารของรถบสันําเที"ยวเกาหล ีตามกฎหมายของประเทศเกาหล ีมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตาม
ความเหมาะสม ทั DงนีDข ึDนอยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัDนๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิzในการปรับเปลี"ยนเวลา
ทอ่งเที"ยวตามสถานที"ในโปรแกรมการเดนิทาง 

16. การประกนัภัย ที"บรษัิทฯไดทํ้าไวส้าํหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทาง
ทอ่งเที"ยว ตาม พ.ร.บ การทอ่งเที"ยว เทา่นัDน ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดู
เงื"อนไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื"อทา่นชาํระเงนิคา่
ทัวร(์ทา่นสามารถซืDอประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทั"วไป และควรศกึษาเงื"อนไขความ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
 

17. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื"องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที"ผู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทกุประเทศในรายการทอ่งเที"ยว อนัเนื"องมาจากการกระทําที"สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื"น ๆ 

  

  

 

 

 

 


