
              

 

    

 

KXJ19: Hello Summer เกาะนาม-ิเอเวอรแ์ลนด-์ซูวอน-โซล(6วนั3คนื) 

เกาะนาม ิซูวอน ป้อมปราการฮวาซอง Soyanggang Sky Walk วดัวาวจูองซา สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์
พระราชวงัเคยีงบ็อค พพิธิภณัฑส์าหรา่ย ใสชุ่ดฮนับก โซลเทาวนเ์วอร ์ LED Rose Garden หมูบ่า้นเทพ

นยิาย อนิชอน ไชนา่ทาวน ์ชอ้ปป้ิงเมยีงดง ฮงแด ชอ้ปป้ิงดวิตีฟ้ร ีฮนุไดเอา้เล็ท รา้นละลายเงนิวอน 

พกัซูวอน 1คนื โซล 2คนื 

โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X เครือ่งลําใหญ ่AIRBUS A330-300 (เวลาสวยถงึเชา้กลบัคํา่) 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  กรงุเทพฯ(ทา่อากาศยานดอนเมอืง) - เกาหลใีต ้(สนามบนิอนิชอน) 

2  อนิชอน – เกาะนาม ิ- Soyanggang Sky Walk - ป้อมปราการฮวาซอง 

3  วดัวาวจูองซา - สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์(รวมบตัร) - LED Rose Garden - ตลาดทงแดมนุ 

4  พพิธิภณัฑส์าหรา่ย-ใสชุดฮนับก-พระราชวงัเคยีงบ็อค-SEOUL TOWER (ไมร่วมขึน้ลฟิต)์ - ชอ้ป
ป้ิงเมยีงดง 

5  ชอ้ปป้ิงยา่นฮงแด - HYUNDAI OUTLET- หมูบ่า้นเทพนยิาย–อนิชอน ไชนา่ทาวน ์- SUPER 
MARKET 

6  ทา่อากาศยานอนิชอน - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 



              

 

    

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

05 - 10 Jun 2019  12,888  12,888 12,888 5,000 4,500 

12 - 17 Jun 2019  13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 

19 - 24 Jun 2019  13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 

26 Jun - 01 Jul 2019  13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 

03 - 08 Jul 2019  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

10 - 15 Jul 2019  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

12 - 17 Jul 2019  20,888  20,888 20,888 5,000 4,500 

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

24 - 29 Jul 2019  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

26 - 31 Jul 2019  20,888  20,888 20,888 5,000 4,500 

07 - 12 Aug 2019  17,888  17,888 17,888 5,000 4,500 

14 - 19 Aug 2019  13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 

21 - 26 Aug 2019  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

28 Aug - 02 Sep 2019  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

04 - 09 Sep 2019  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

11 - 16 Sep 2019  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

18 - 23 Sep 2019  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

25 - 30 Sep 2019  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

27 Sep - 02 Oct 2019  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

 



              

 

    

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 กรงุเทพฯ(ทา่อากาศยานดอนเมอืง) - เกาหลใีต ้(สนามบนิอนิชอน) 

18.00  พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ขาออกช ัน้ 3 
เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI AIR ASIA X (XJ) มเีจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯคอยอํานวยความ
สะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 
จํานวน 377 ทีน่ ัง่ จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 (นํา้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น ถอืขึน้เครือ่ง 7 กก.ตอ่
ทา่น และขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ ัง่บนเครือ่ง ทีน่ ัง่เป็นไปตามสายการบนิกําหนด) 

04.35  นําทา่นเดนิทางสู ่ประเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ THAI AIR  ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ704   

(ไมม่บีรกิารอาหารเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ทา่นสามารถสัง่ซือ้ไดต้ามอธัยาศยักบัพนักงานตอ้นรับบน
เครือ่ง) 

วนัที ่2 อนิชอน – เกาะนาม ิ- Soyanggang Sky Walk - ป้อมปราการฮวาซอง 

10.05  เดนิทางถงึ สนามบนิอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้หมายเหต:ุเวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 2
ชัว่โมง (กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่ เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย) หลงัจากผา่น
การตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเกาหล ีนําทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศ เดนิทางไปรับประทานอาหาร
เทีย่ง 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่)เมนู:ชาบ ูชาบ ูสุกีส้ไตลเ์กาหล ีบนหมอ้ไฟ
รอ้นๆ ประกอบดว้ย ผกัสดชนดิตา่งๆ และเนือ้หมสูไลดนํ์า้ซุปรอ้นๆ และเสน้อูดง้ซึง่ขาดไมไ่ด้
ในการทาน ชาบ ูพรอ้มขา้วสวย 

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู ่เกาะนาม ิ(ใชเ้วลาน่ังเรอืประมาณ 10-15 นาท)ี ใหท้า่นไดด้ืม่ดํา่กบัธรรมชาต ิแมก
ไม ้ทวิสนบนเกาะนาม ิซึง่ถอืเป็นชว่งเวลาทีด่ทีีส่ดุทา่มกลางบรรยากาศโรแมนตกิ ใหท้า่นไดย้อ้นรอย
ละครรักแนว DRAMA ซรียีเ์กาหลทีีโ่ดง่ดงัไปทั่วเอเชยี WINTER LOVE SONG หรอื เพลงรกัใน
สายลมหนาว พรอ้มเก็บภาพความ  ประทับใจ ถา่ยรปู กบัดาราแสดงนํา BAE YONG JOON และ 
CHOI JI WOO รปูปัน้ทีส่รา้งขึน้เพือ่ไวเ้ก็บเป็นภาพความประทับใจ กบัฉากและเนื้อเรือ่งทีเ่รยีกเสยีง
สะอืน้และน้ําตาของผูช้มนอกจออยา่งทว่มทน้นอกจากนี้ยังมกีจิกรรมอืน่ๆใหท้า่นไดป่ั้นจักรยานชมววิ
เหมอืนในละครหรอืชมฟารม์เลีย้งนกกระจอกเทศ ไดเ้วลาสมควรน่ังเรอืกลบัมายงัฝ่ัง จากนัน้นําทา่น
เดนิทางสู ่Soyanggang Sky Walk(สะพานกระจกใส) ทีอ่ยูใ่นเมอืงชนุชอน จังหวัดคงัวอน มา
พสิจูนค์วามหวาดเสยีวกนั โดยสะพานโซยังกงัเป็นสะพานกระจกใสทีม่คีวามยาว 156 เมตร เหนือ
ทะเลสาบเอยีมโฮ เวลาทีเ่ดนิอยูบ่นสะพานแหง่นี้จะสามารถมองเห็นววิดา้นลา่งใตส้ะพานทีเ่ป็น
ทะเลสาบไดอ้ยา่งชดัเจน ทําเอาคนทีก่ลวัความสงูถงึกบัเขา่ออ่นเลยทเีดยีว จดุวัดใจอกีหนึง่บท
พสิจูนค์อืการเดนิขา้มสะพานทีย่าว 156 เมตร  จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซูวอน ป้อมปราการฮ
วาซอง(Hwaseong Fortress)เป็นสิง่กอ่สรา้งขนาดใหญต่ัง้แตย่คุโจซอน เป็นป้อมปราการประจํา
เขต Suwon-si ของจังหวัดเคยีงกโีด(Gyeonggi-do) เพือ่เป็นรากฐานสาํหรับการสรา้งเมอืงใหมใ่น
บรเิวณนี้ กําแพงของป้อมปราการมคีวามยาวถงึ 5.5 กโิลเมตร มปีระต ู4 ประตใูนแตล่ะทศิ และมี
รปูแบบทางสถาปัตยกรรมทีย่ ิง่ใหญแ่ละงดงาม รวมทัง้ศาลาทีช่ ือ่วา่ Hwahongmun ดว้ย 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่) เมนู  DUKKALBI ไกผ่ัดเผ็ดบารบ์คีวิเป็นเนื้อไกท่ีห่ัน่
ออกเป็นชิน้พอคําคลกุเคลา้ดว้ยซอีิ๊วเครือ่งปรงุ และหมักทิง้ไวจ้นไดท้ี ่จงึนําเนื้อไกแ่ละผักมาผัดบน
กระทะยักษ์ พรอ้มกมิจ ิซปุสาหรา่ย และขา้วสวย 

จนสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก  
ทีพ่กั: CENTRAL PLAZA HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีพ่กั ทางบรษิทัจะทําการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนั กอ่นวนัเดนิทาง) 



              

 

    

 

วนัที ่3 วดัวาวจูองซา - สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์(รวมบตัร) - LED Rose Garden - ตลาดทงแด
มนุ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที3่) 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางไป วดัวาวจูองซา เมอืงยงอนิ จังหวัดเคยีงคโิด สรา้งเมือ่ปี ค.ศ.1970 โดย
นักบวชแฮตอ๊กเป็นวัดนกิายหนิยาน จดุเดน่ของวัดวาวจูองชา คอืพระเศยีรของพระพทุธรปูขนาด 
มหมึา ซึง่ประดษิฐานอยูด่า้นหลงัสระน้ํา และบรเิวณรอบสระน้ําจะมพีระพทุธรปูองคเ์ล็กๆวาง เรยีงราย
อยูโ่ดยรอบ และเมือ่ทา่นเดนิขึน้สูเ่นนิเขาจะพบอโุบสถ ซึง่ภายในเป็นทีป่ระดษิฐานพระนอนขนาด
ใหญท่ีแ่กะสลกัมาจากไมซ้ ึง่นํามาจากอนิเดยี นอกจากนี้ทีว่ัดแหง่นี้ยังเป็นทีเ่ก็บรักษาระฆังทีใ่ชต้ใีน
พธิเีปิดกฬีาโอลมิปิกในปี ค.ศ.1988 อกีดว้ย จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์ถกู
ขนานนามวา่ “ดสินยีแ์ลนดเ์กาหล”ี สวนเปิดในหบุเขาทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุของประเทศ ภายใน 
Festival World จะประกอบไปดว้ย Global Fair, American Adventure, Magic Land 
European Adventure และ Equatorial Adventure การทอ่งเทีย่วภายในสวนสนุกแหง่นี้ 
แนะนําวา่ ควรขึน้รถบสัทอ่งไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟาร ีชมไลเกอรแ์ฝดคูแ่รกของโลก ทีน่ี่ ทา่นจะ
พบวา่เจา้ป่าสงิโตและเสอืสามารถอยูด่ว้ยกนัไดอ้ยา่งเป็นสขุ และชมความน่ารักของหมทีี ่ สามารถ
สือ่สารกบัคนขบัไดอ้ยา่งดไีมว่า่จะตวัใหญม่ากถงึใหญน่อ้ย จากนัน้ทดลองสนุกกบัเครือ่งเลน่นานา
ชนดิ เชน่ รถไฟเหาะ T-Express หนอนสะบดัชารป์ โรงหนังสามมติ ิบา้นผสีงิ หมนุตลีงักาสองตลบ 
เป็นตน้   หรอืทา่นสามารถเดนิไปชมเทสกาลดอกไมท้ีจั่ดไดอ้ยา่งสวยงามเป็นสวนขนาดใหญช่ม
ดอกไมห้ลากสสีนัสวยงาม 

(อสิระอาหารลางวนัตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว) 

ไดเ้วลาพอสมควรนําทา่นเดนิทางสูก่รงุโซล พาทกุทา่นตะลยุสูแ่หลง่ชอ้ปป้ิงทีไ่ดช้ือ่วา่ใหญท่ีส่ดุใน
เอเชยี ตลาดทงแดมนุ และพาทา่นชมไฮไลทท์ีพ่ลาดไมไ่ด ้นําทา่นชม LED Rose Garden ทีจั่ด
อยูบ่รเิวณ Oullim Square อสิระใหท้า่นชอ๊ปป้ิงหา้งสรรพสนิคา้กวา่ 10แหง่ ทีบ่างหา้งเปิดตลอด 24 
ชัว่โมง เชน่ MIGLIORE, DOOTA TOWER, HELLO AM, DESIGNER CLUB  ทา่นสามารถเลอืกซือ้
สนิคา้หลากหลายประเภทไดท้ีน่ี่ อาทเิชน่ เสือ้ผา้บรุษุ-สตร ีรองเทา้บรุษุ-สตร ีรองเทา้ผา้ใบ เข็มขดั 
ของทีร่ะลกึ ชดุเครือ่งครัว ถงุเทา้ ผา้พันคอ ในราคาเกาหล ีอยา่งแทจ้รงิ 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ (มือ้ที5่) เมนูคาลบี ้หมยูา่งเกาหลเีป็นอาหารพืน้เมอืงเกาหลเีลือ่งชือ่และ
เป็นทีรู่จ้กักนัดที ัว่โลก มรีสชาตอิอกหวานกลมกลอ่ม โดยนําหมสูว่นทีต่ดิกบักระดกู นําไป
ยา่งบนเตาถา่นแบบด ัง้เดมิ เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ และเครือ่งเคยีงตา่งๆ จากนัน้นําทา่น
เดนิทางสูท่ีพ่ัก  
:ทีพ่กั GALAXY HOTEL//VIP HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:    
 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วัน กอ่นวันเดนิทาง) 



              

 

    

 

วนัที ่4 พพิธิภณัฑส์าหรา่ย-ใสชุดฮนับก-พระราชวงัเคยีงบ็อค-SEOUL TOWER (ไมร่วมขึน้ลฟิต)์ - 
ชอ้ปป้ิงเมยีงดง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่5)  

จากนัน้นําทา่นสู ่ศนูยโ์สมรฐับาล ซึง่รับรองคณุภาพจากรัฐบาล เป็นโสมทีอ่าย ุ6 ปี ซึง่ถอืวา่มี
คณุภาพดทีีส่ดุ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้โสมคณุภาพและราคาถกูกวา่ไทย 2 เทา่ โสมเกาหลถีอืเป็นยา
บํารงุรา่งกาย หรอืสามารถซือ้เป็นของฝากจากประเทศเกาหล ีจากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่รา้น
สมนุไพร RED PINE เป็นผลติภณัฑ ์ทีส่กดัจากน้ํามันสน ทีม่สีรรคณุชว่ยบํารงุรา่งกาย ลดไขมัน 
ชว่ยควบคมุอาหารและรักษาสมดลุในรา่งกาย 

จากนัน้นําทา่นชม พพิธิภณัฑส์าหรา่ย จัดแสดงเรือ่งราวตา่งๆของการทําสาหรา่ยและประวัตคิวาม
เป็นมาตน้กําเนดิของการผลติสาหรา่ยและขัน้ตอนการผลติสาหรา่ยทีใ่หมท่กุวันใหท้า่นจะไดเ้ลอืกชมิ
ผลติภัณฑท์ีทํ่าจากสาหรา่ยหลากหลายรสชาตใิหล้ิม้ลองและเลอืกซือ้เพือ่  ใหท้า่นไดใ้สช่ดุประจํา
ชาตเิกาหล ี“ฮนับก”และถา่ยรปูภาพความประทับใจนํามาเป็นของฝาก เชน่ สาหรา่ยอบแหง้,สาหรา่ย
ยา่ง 

  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่6) เมนูไกตุ่น๋โสม เป็นอาหารบํารงุสุขภาพตน้ตํารบัชาววงั 
เสริฟ์ในหมอ้ดนิ ทา่มกลางนํา้ซุปทีกํ่าลงัเดอืดพลา่น คดัเลอืกไกข่นาดกําลงัเหมาะ ผา่นการ
เลีย้งจนอายไุด ้45 วนั นํามาทําความสะอาด ควกัเครือ่งในออกจนหมด แลว้นําเครือ่งยาจนี 
อาท ิ เกาลดั, เกา๋กี,้ พุทราจนี และรากโสม พรอ้มดว้ยขา้วเหนยีว ใสล่งไปในตวัไก ่แลว้ผา่น
การตุน๋จนไดท้ ี ่เนือ้ไกล่อ่นจนสามารถรบัประทานไดอ้ยา่งสะดวก เพิม่รสชาตดิว้ยเสน้
กว๋ยเตีย๋วแบบเกาหล ีเกลอื และพรกิไทป่น 

บา่ย  จากนัน้นําทา่นเดนิทางผา่นชม ทําเนยีบประธานาธบิดหีรอืบลูเฮาส ์และชม พระราชวงัเคยีง
บ็อค พระราชวังเกา่แกท่ีส่ดุของราชวงศโ์ชซอน สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1394 โดยใชเ้ป็น ศนูยก์ลางการ
ปกครองในสมัยโบราณโดยเป็นทัง้ทีป่ระทับและฐานอํานาจของพระเจา้แทจอนและตอ่เนื่องมาถงึ
กษัตรยิใ์นราชวงศโ์ชซอนพระทีน่ั่งคนึชองจอนถกูสรา้งขึน้มาเพือ่เป็นทีว่า่ราชการตอ่มาคณะปกครอง
เกาหลขีองญีปุ่่ นไดส้รา้งอาคารรัฐสภาขนาดยักษ์ขึน้คัน่เพือ่ตอ้งการแสดงนัยเดน่ชดัวา่ตอ้งการตดั
ความผกูพนัระหวา่งพระราชวงศก์บัราษฎรอาคารหลงันี้ไดถ้กูรือ้ถอนไปในโอกาสครบรอบ50ปีการ
ปลดแอกจากญีปุ่่ นในเขตพระราชวังยังมพีระตําหนักเคยีวฮเวร ูเป็นอาคาร สองชัน้ ตวัพระตําหนักถกู
สรา้งใหย้ืน่ออกไปกลางสระน้ําทีเ่ต็มไปดว้ยฝงูหงสส์รา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นสถานทีส่าํหรับจัดงานเลีย้ง
พระราชทาน 

นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่กรงุโซล เดนิทางไปยอ้นรอยละครซรียีเ์กาหลดีงั MY NAME IS KIM SAM 
SOON และ  BOY OVER FLOWER ที ่“นัมซาน” ภเูขาแหง่เดยีวทีต่ัง้อยูใ่จกลางกรุงโซลบนยอดเขา
มหีอ SEOUL TOWER 1 ใน 18 หอคอยเมอืงทีส่งูทีส่ดุในโลกมคีวามสงูถงึ 480 เมตร เหนือ
ระดบัน้ําทะเล นําทา่นสู ่NAMSAN VIEW  POINT ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูและสมัผสัความน่ารักของ
วัยรุน่เกาหล ีนยิมมาคลอ้งกญุแจไวด้ว้ยกนัระเบยีงทกุดา้นของ SEOUL TOWER จงึเต็มไปดว้ย 
กญุแจหลากหลายส ี(ไมร่วมคา่ลฟิท)์ ถงึเวลาพาทกุทา่นตะลยุสูแ่หลง่ชอ้ปป้ิงทีไ่ดช้ือ่วา่ใหญท่ีส่ดุ
ในเอเชยี 



              

 

    

จากนัน้นําทา่นชมแหลง่ชอ้ปป้ิงปลอดภาษี DUTY FREE ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม มากมาย อาท ิ
นาฬกิา,แวน่ตา,เครือ่งสาํอางค,์กระเป๋า,กลอ้งถา่ยรปู หรอืจะเป็นโทรศพัทม์อืถอื ใหท้า่นอสิระได ้
เลอืกซือ้อยา่งเต็มที ่ ถงึเวลานําทา่นเดนิทางชอ้ปป้ิงที ่เมยีงดง หรอื สยามสแควรเ์กาหลทีา่น
สามารถเลอืกสนิคา้เทรนดแ์ฟชัน่ลา่สดุของเกาหลไีดท้ีน่ี่โดยเฉพาะสนิคา้วัยรุน่เชน่เสือ้ผา้ รองเทา้ 
กระเป๋า เครือ่งประดบั ทัง้แบรนดเ์นม เชน่ EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสนิคา้จากแบรนด์
เกาหลโีดยเฉพาะ เครือ่งสาํอางเชน่ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, 
ROJUKISS, LANEIGE อกีทัง้ยังมรีา้นกาแฟ รา้นอาหารตา่งๆ ทา่นสามารถลิม้ลองไอศกรมี 2,000 
วอน ทีส่งูเกอืบฟตุไดท้ีน่ี ้และKRISPY KREMEโดนัท ทีส่ดุแสนอรอ่ย 

  

คํา่  บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที7่) เมนูบบิมิบบั ขา้วยําเกาหล ีกบั ซุป สุกีส้ไตลเ์กาหล ีบนหมอ้
ไฟรอ้นๆ ประกอบดว้ย ผกัสดชนดิตา่งๆ และเนือ้หมสูไลดนํ์า้ซุปรอ้นๆ และเสน้อูดง้ซึง่ขาด
ไมไ่ดใ้นการทาน ชาบู ชาบ ูพรอ้มขา้วสวย  

ทีพ่กั:GALAXY HOTEL/ VIP HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วัน กอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัที ่5 ชอ้ปป้ิงยา่นฮงแด - HYUNDAI OUTLET- หมูบ่า้นเทพนยิาย–อนิชอน ไชนา่ทาวน ์- 
SUPER MARKET 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร ของโรงแรม (มือ้ที ่8)  

นําทา่นเดนิทางสู ่ศนูยส์มนุไพรฮ็อกเกตนาม ูตน้ไมช้นดินี้เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาทีป่ราศจาก
มลภาวะและระดบัสงูเหนือน้ําทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพันธุข์องสมนุไพรฮอ๊กเกตนามนูี้ เป็นทีน่ยิม
ของคนเกาหลรีุน่ใหม ่เพราะมผีลชว่ยดแูลตบัใหแ้ข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็งไมถ่กูทําลายจาการดืม่
แอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี ่สารตกคา้งจากอาหาร และยา 

จากนัน้พาทา่นชม AMETHYEST FACTORY ชมโรงงานพลอยสมีว่ง เป็นของนําโชคของชาว
เกาหลซี ึง่ม ีแหลง่กําเนดิใน ประเทศเกาหล ีคนเกาหลมี ีความเชือ่วา่ เป็นพลอยนําโชค นําความโชค
ดมีาใหแ้กผู่ท้ีม่ไีวค้รอบครอง   

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่9) เมนูจมิดกั (Jimdak) หรอืไกตุ่น๋ซอี ิ๊วเกาหล ีผสมกบัวุน้เสน้ที่
เหนียวนุ่ม หวัหอมใหญ ่รสชาตคิลา้ยไกพ่ะโลข้องไทยแตจ่ะเผ็ดกวา่นดิหน่อย เป็นเมนูชือ่ดงัจาก
เมอืงอนัดง 

นําทา่น ชอ้ปป้ิงยา่นฮงแด เป็นยา่นชอ้ปป้ิงบรเิวณดา้นหนา้ของมหาวทิยาลยัฮงอกิ สนิคา้ในยา่นนี้
สว่นใหญเ่ป็นสนิคา้วัยรุน่ทีท่ันสมยัและราคาไมแ่พงเชน่เสือ้ผา้ทีอ่อกแบบโดยดไีซดเ์นอรเ์กาหลี
รองเทา้กระเป๋าเครือ่งประดบั เครือ่งสาํอาง เชน่ เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของกิ๊ฟชอ้ป เครือ่งเขยีน 
และทีเ่ยอะไมแ่พก้นัก็คอืขนมตา่งๆและยังมรีา้นแบรนดเ์นมอยูท่ัว่ไปเชน่ EVISU, ZARA อกีทัง้ยังมี
รา้นกาแฟทีเ่ป็นเอกลกัษณ ์แกลเลอรี ่รา้นคา้จําหน่ายสนิคา้แฟชัน่ คลบั ตลาดศลิปะ และรา้นอาหาร
ทีน่่าสนใจในหมูว่ัยรุน่อาย ุ20-30 ปีทีน่ยิมมาเดนิเลน่ ราคาของสนิคา้และรา้นอาหารตา่งๆก็ยังไมแ่พง
อกีดว้ย ซึง่จะคกึคกัเป็นพเิศษตัง้แตช่ว่งบา่ยเป็นตน้ไป เพราะรา้นคา้แตล่ะรา้นจะทยอยเปิด
ใหบ้รกิาร นําทา่นชอ้ปป้ิง HYUNDAI OUTLET มรีา้นคา้หลากหลายกวา่ 165รา้นคา้ และมสีนิคา้



              

 

    

Brand ดงัมากมายหลายยีห่อ้ เชน่ Armani, Calvin Klein, Diesel, DKNY, Guess, Escada โดย
สนิคา้จะมกีารจัดลดราคา 30-80% 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นเทพนยิายหรอืดงฮวามาอลึ เป็นถนนเล็กๆในเมอืงยา่นJung-gu
ของจังหวัดอนิชอน(Incheon) ออกแบบและตกแตง่ตามผนังบา้นกาํแพงตา่งๆรวมทัง้ทางเดนิตา่งๆให ้
เป็นไปตามเทพนยิายหรอืการต์นูของดสินีย ์เพือ่ดงึดดูนักทอ่งเทีย่วใหเ้ดนิทางมาเยีย่มชมและสรา้ง
ความคกึคกัใหก้บัหมูบ่า้นทําใหห้มูบ่า้นแสนจะธรรมดากลายเป็นหมูบ่า้นแหง่เทพนยิาย มนียิายโดง่ดงั
หลายเรือ่ง อาทเิชน่ สโนวไ์วทก์บัคนแคระทัง้7,หนูนอ้ยหมวกแดง,ปีเตอรแ์พน,อะลาดนิกบัตะเกยีง
วเิศษ,อลาดนิ,สโนไวทฯ์ลฯรวมอยูใ่นหมูบ่า้นแหง่นี้ ทําใหเ้ป็นเหมอืนสตดูโิอถา่ยรปูขนาดใหญ ่ทีไ่ม่
วา่จะเดนิไปทางไหนกอ้ถา่ยรปูไดเ้กส๋ดุๆหรอืตวัการต์นูชดุพืน้เมอืงชาวเกาหลนีอกจากนี้ทา่นยัง
สามารถเพลดิเพลนิไปกบัรา้นกาแฟน่ารักๆและเลอืกซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ขายของทีร่ะลกึทอ้งถิน่ไดอ้กี
ดว้ย 

บรเิวณไกลก้นัทา่นสามารถเดนิไปยา่นอนิชอน ไชนา่ทาวน ์(Incheon ChinaTown)เกาหลมีอบ
เป็นพืน้ทีพ่เิศษใหก้บัชาวจนีในยคุนัน้คอืราชวงศฉ์งิ(ChingDynasty) ในอดตีเคยมรีา้นขายของ
ประเภทตา่งๆทีม่าจากเมอืงจนีแตใ่นปัจจบุนัรา้นสว่นใหญจ่ะเป็นรา้นอาหารถงึแมว้า่คนรุน่ปัจจบุนัในไช
น่าทาวนแ์หง่นี้จะเป็นรุน่ที2่ หรอื3 แลว้แตก่ย็ังเป็นยา่นทีม่รีา้นอาหารทีม่กีลิน่อายความเป็นจนีอยูม่าก
ทีส่ดุ แลว้ยา่นนี้ยังเป็นไชน่าทาวนเ์พยีงแหง่เดยีวในเกาหลดีว้ย 

ไดเ้วลานําทา่นสูส่นามบนิอนิชอน 

ไดเ้วลานําทา่นสูส่นามบนิอนิชอน ระหวา่งทางพาทา่นแวะละลายเงนิวอนทีร่า้นคา้สนามบนิ 
SUPER MARKET ซึง่ทา่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้เกาหลไีดอ้กีรอบ โดยเฉพาะของกนิ เชน่ บะหมีซ่ ิ

นราเมยีน (มามา่สไตลเ์กาหล)ี อดูง้ กมิจ ิขนมชอ็คโกพ้าย น้ําจิม้ปรงุรสหมยูา่งเกาหล ีไกตุ่น๋โสม
สาํเร็จรปู ผลไมต้ามฤดกูาล ในราคาพเิศษกอ่นกลบัเมอืงไทย 

  

คํา่  บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที1่0) เมนู พุลโกก ิ( Bulgogi ) อาหารขึน้ชือ่ของเกาหล ีเป็นสุกี้
ก ึง่นํา้ก ึง่แหง้ สว่นผสมของเมนูนีค้อืหมหูมกัชิน้บาง ๆ ปลาหมกึสด ผกัตา่ง ๆ เชน่ กะหลํา่ปล ี
ฟกัทองออ่น ถ ัว่งอก แครอท เห็ดและวุน้เสน้มาตม้รวมกนั 

จนสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานอนิชอน 

 

วนัที ่6 ทา่อากาศยานอนิชอน - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

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

  

04.20  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง เดนิทางกลบัโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 



              

 

    

หมายเหต ุ

หากทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลบักรงุเทพฯ 
กรณุาแจง้บรษิทั กอ่นทําการจอง มฉิะน ัน้ บรษิทัฯ มสิามารถรบัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

ราคาทวัรร์วม 

-       คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามทีร่ะบใุนรายการ (ตัว๋กรุ๊ปไม่
สามารถเลือ่นวนักลบัได ้ตอ้งไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่นัน้ ) ทีน่ ัง่เป็นไปตามสายการบนิจดัสรรตามกรุป๊ทวัร ์ไม่

สามารถระบไุด ้

-       คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 

-       คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบใุนรายการ 

-       คา่ทีพ่ักตามระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบหุรอืเทยีบเทา่ 

-       คา่ยานพาหนะนําเทีย่วตามรายการ 

-       คา่นํา้หนกัสมัภาระ สายการบนิ THAI AIR ASIA X (XJ) กําหนดนํา้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง
ไป-กลบั ทา่นละ 20 กก. สมัภาระถอืขึน้เครือ่ง(Carry on) 7 กก. 

-       คา่หวัหนา้ทัวรนํ์าทา่นทอ่งเทีย่วตลอดรายการในตา่งประเทศ 

-       คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง การชดเชยอบุตัเิหตสุว่นบคุคลกรณีเสยีชวีติสญูเสยีอวัยวะ สายตาหรอืทพุพล
ภาพถาวรสิน้เชงิ 1,000,000 บาท การรักษาพยาบาลตอ่อบุตัเิหตแุตล่ะครัง้500,000บาท(เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ไม่

รวมประกนัสุขภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสุขภาพเพิม่ได ้

ราคาทวัรไ์มร่วม 

-       คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง, คา่โทรศพัทส์ว่นตวั, คา่ซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้ง, รวมถงึคา่อาหาร 
และเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (หากทา่นตอ้งการสัง่เพิม่ กรณุาตดิตอ่หวัหนา้ทวัรแ์ลว้จา่ยเพิม่เองตา่งหาก) 

-       คา่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 50,000 วอนหรอื 1,500 บาท ตอ่ทา่นตลอดท ัง้ทรปิ(ชําระคา่
ทปิทีส่นามบนิวนัเช็คอนิ) 

-       คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีทีท่า่นตอ้งการใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิทหรอืตอ้งการ
ใบกํากบัภาษี) 

-       คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทีห่นักเกนิจากสายการบนิกําหนด (ปกต ิ20 กก.) 

-       คา่วซีา่สาํหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว 

กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1)พาสปอรต์ 2)ใบประจําตวัคนตา่งดา้ว 3)ใบสาํคญัถิน่ทีอ่ยู ่4)สาํเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี 5)
สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6)รปูถา่ยส ี2 นิว้ 2 รปู แลว้ทางบรษัิทฯจะเป็นผูดํ้าเนนิการยืน่วซีา่ใหท้า่นโดยจา่ยคา่บรกิาร

ตา่งหาก 

(สาํหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 



              

 

    

การอพัเกรดทีน่ั่ง สามารถอพัเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat สาํหรับทีน่ั่งBusiness/Premium ตัว๋กรุ๊ปทัวรไ์มส่ามารถอพัทีน่ั่ง
ได ้

ทีน่ ัง่ Hot Seat ราคา 2,200 บาท/เทีย่ว เป็นทีน่ั่งทีม่พีืน้ทีว่า่งทีม่ากกวา่ทีน่ั่งมาตรฐาน ดว้ยพืน้ทีว่างขาทีก่วา้งเป็น
พเิศษ มพีืน้ทีพ่อทีจ่ะสามารถยดืขาไดอ้ยา่งเตม็ที่

  

**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้น้ําหนักเพิม่ กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วันเทา่นัน้พรอ้มชาํระคา่
น้ําหนัก** 

-       ซือ้นําหนักเพิม่       5 กก.   ชาํระเพิม่ 600  บาท 

-       ซือ้น้ําหนักเพิม่       10 กก. ชาํระเพิม่ 1,000 บาท 

-       ซือ้น้ําหนักเพิม่  20กก. ชาํระเพิม่ 2,000 บาท 

ประกาศสําคญั รับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว คา่ทวัรท์ีจ่า่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการชาํระแบบจา่ยชาํระขาด 
และผูจั้ดไดช้าํระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบชาํระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง ฉะนัน้หากทา่นไมไ่ดร้ว่ม
เดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศใน
รายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต)้ ทางผูจั้ด ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ตัว๋เครือ่งบนิ

ใหแ้กท่า่น 

*ขอสงวนสทิธใ์นการปรับเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรับขึน้ของภาษีน้ํามันหรอืภาษีใดๆ จากสายการบนิ * 

หมายเหตสํุาคญั : ราคาและคา่บรกิารเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่ชาํระเงนิคา่จองทัวร ์ คา่ทวัร ์ 
มสิามารถเปลีย่นแปลง วันเดนิทาง ชือ่ผูเ้ดนิทาง และ/หรอื ยกเลกิ เลือ่นวันเดนิทาง ขอคนืเงนิมัดจํา คา่ทวัรไ์ดท้กุกรณี 
และ กรณีทีท่า่นเดนิทางมาจากตา่งจังหวัด โดยเครือ่งบนิภายใน กรณุาแจง้บรษัิทฯกอ่นทีทํ่าการจองตัว๋เครือ่งบนิ 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ กรณีกรุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทางโดยจํานวนสมาชกิไมถ่งึ 20 ทา่น 
บรษัิทฯแจง้ทา่นกอ่นการเดนิทาง 7 วัน โดยคนืเงนิคา่ทัวรใ์หก้บัทา่นทัง้หมด หรอืเลือ่นการเดนิทางในชว่งการเดนิทาง
อืน่ และคา่บรกิารนี้รับเฉพาะนักทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่นัน้ และกรณีทีท่า่นเมือ่เดนิทางถงึแลว้ไมท่อ่งเทีย่วพรอ้ม
คณะบรษิทัฯขอเรยีกชําระเงนิเพิม่ทา่นละ300 USD ประเทศเกาหลใีตจ้ะมชีา่งภาพมาถา่ยรปู และชว่ยดแูลอํานวย
ความสะดวกตลอดการเดนิทาง และวันสดุทา้ยชา่งภาพจะนําภาพถา่ยมาจําหน่ายกบัลกูทัวร ์หากวา่ทา่นใดสนใจ
สามารถซือ้ได ้แตถ่า้ทา่นใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซือ้ เพราะทางบรษัิททวัรไ์มม่กีารบงัคบัลกูทัวรซ์ือ้แตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นการ
บอกกลา่วลว่งหนา้  

ขอ้ความสําคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 

ในกรณีทีล่กูคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้แลว้ไมส่ามารถผา่น เขา้-ออก นอกประเทศได ้ทําใหล้กูคา้ตอ้งถกูสง่ตวั
กลบัเขา้ประเทศไทย จงึมคีา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ในการเปลีย่นตัว๋ขากลบั และรวมถงึคา่บรกิารอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ดว้ย ฉะนัน้ 
ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบในคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ทีท่างประเทศนัน้ๆเรยีกเก็บ ทางผูจั้ดและทางสายการบนิจะไม่

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ในทกุกรณี หรอืตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถัดไปทีม่ทีีน่ั่งวา่ง หรอืตามวันเดนิทาง
ของตัว๋เครือ่งบนิ ทัง้นี้ข ึน้อยูท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีตแ้ละสายการบนิเป็นผูพ้จิารณา ทางผู ้



              

 

    

จัดไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้** ตม.ตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีตจ้ะมกีารสุม่ตรวจ และอาจมกีารเรยีกไป
สมัภาษณ์ ในการทีท่างตรวจคนเขา้เมอืงเรยีกสมัภาษณ์นัน้ ขึน้อยูก่บัทางตรวจคนเขา้เมอืงเป็นผูพ้จิารณา และอยูใ่น

ดลุพนิจิของทางเจา้หนา้ที ่ตม. ทางบรษัิททัวรไ์มส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

เง ือ่นไขในการจอง มดัจําทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น และ ชาํระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วัน
ลว่งหนา้ (การไมช่าํระเงนิคา่มัดจํา หรอืชาํระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธิ
ยกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)  

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

เอกสารใชใ้นการเดนิทาง 

-       หนังสอืเดนิทางทีเ่หลอือายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน **กรณีทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหมก่รณุาเตรยีมหนังสอื
เดนิทางเลม่เกา่ไปดว้ย ณ วันเดนิทาง  หนังสอืรับรองการทํางานเป็นภาษาองักฤษ (ตําแหน่ง, เงนิเดอืน) 

-    สาํเนาบตัรพนักงาน และสาํเนากบตัรประจําตวัประชาชน พรอ้มเซน็สาํเนาถกูตอ้ง 

-     กรณีทีท่า่นเป็นเจา้ของกจิการกรณุาเตรยีมสาํเนาหนังสอืจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ทา่นพรอ้มเซน็รับรองสาํเนา 

-    กรณีเป็นนักเรยีนนักศกึษาเตรยีมหนังสอืรับรองจากทางสถาบนัเป็นภาษาองักฤษ 

-    การเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมินี้เพือ่ประโยชนใ์นการเดนิทางเขา้ประเทศเกาหลขีองทา่นทีท่างบรษัิทจะได ้  
     แจง้ใหห้วัหนา้ทัวรท์ราบเพือ่ใหค้ําแนะนําทา่นในการเขา้เมอืงเกาหลใีต ้

การยกเลกิการจอง:เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด เมือ่ทา่นตกลงจองทัวรโ์ดย
จา่ยเงนิมัดจํา หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง เลือ่นการเดนิทาง ขอคนืเงนิไมว่า่กรณี
ใดทัง้ส ิน้ 

หมายเหต ุ

กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น
ลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะ
ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25 
ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 



              

 

    

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมทีพ่กัใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก โดยมหีอ้งพักสาํหรับผูส้บูบหุรี ่/ 
ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้ 

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

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อีํานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้  

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

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

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของเกาหล ีหรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําให ้
เวลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขบัรถในการบรหิาร
เวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้่องเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน้ําดืม่วนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน เริม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที5่ของการเดนิทางรวมจํานวน 4 ขวด 

15. การบรกิารของรถบสันําเทีย่วเกาหล ีตามกฎหมายของประเทศเกาหล ีมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตาม
ความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลา
ทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวส้าํหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทาง
ทอ่งเทีย่ว ตาม พ.ร.บ การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดู
เงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชาํระเงนิคา่ทวัร ์

(ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความ
คุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
17. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 

  

  

 


