
 
 
 
 

 

CODE: KXJ13  ♥ Hello Autumn ทวัรเ์กาหล-ีซูวอน-โซล5D3N 

Code KXJ13 : Hello Autumn ทวัรเ์กาหล ีเที)ยวครบ จดัเต็ม สดุคุม้ ราคาโดนใจ  
เกาะนาม ิซูวอน Soyanggang Sky Walk เอเวอรแ์ลนด ์ทํากมิจ ิใสชุ่ดฮนับก โซล   

พระราชวงัเคยีงบก ศูนยโ์สม โซลเทาวนเ์วอร ์ ชอ้ปปิG งเมยีงดง ทงแดมุน ฮงฮกิ   
ฟิน ฟิน ที) Haneul Park คลองชองเกซอน ชอ้ปปิG งดวิตีGฟร ีรา้นละลายเงนิวอน  

พาจหูมูบ่า้นองักฤษ  พาจเูอา้เล็ท  แลนดม์ารค์แหง่ใหมข่องกรงุโซล ที) Seoullo 7017  
  พกัซูวอน 1คนื โซล 2คนื 

เดนิทางโดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X เครื)องลําใหญ ่AIRBUS A330-300  
เวลาสวยถงึเชา้กลบัคํ)ามอีาหารและเครื)องดื)มบรกิารบนเครื)อง (เฉพาะขาไป)  

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก2-6ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดี)ยว
เพิ)ม 

ที)น ั)ง 

2-7 ตลุาคม 61 16,888  
 
 

ไมม่รีาคาเด็ก 
Inf 5,000฿ 

 
 
 
 

 
 

4,500 25 
5-10 ตลุาคม 61 16,888 4,500 25 
9-14 ตลุาคม 61 17,888 4,500 25 
12-17 ตลุาคม 61 19,888 4,500 25 
16-21 ตลุาคม 61 15,888 4,500 25 
19-24 ตลุาคม 61 19,888 4,500 25 
21-26 ตลุาคม 61 17,888 4,500 25 
24-29 ตลุาคม 61 17,888 4,500 25 
27-31 ตลุาคม 61 17,888 4,500 25 
2-7 พฤศจกิายน 61 14,888 4,500 25 
7-12 พฤศจกิายน 61 15,888 4,500 25 
14-19 พฤศจกิายน 61 15,888  4,500 25 
21-26 พฤศจกิายน 61 14,888  4,500 25 
28พ.ย - 3ธนัวาคม 61 15,888  4,500 25 

 



 
 
 
 

 

วนัแรก          ทา่อากาศยานดอนเมอืง  
23.00 น.  � พรอ้มกันที� ทา่อากาศยานดอนเมอืง  ขาออกช ัGน 3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI AIR ASIA X 

(XJ) มเีจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ สายการบนิ AIR ASIA 
X ใชเ้ครื)อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที)น ั)ง จดัที)น ั)งแบบ 3-3-3  (นํ Gาหนกักระเป๋า 20 
กก./ทา่น ถอืขึGนเครื)อง 7 กก.ตอ่ทา่น หากตอ้งการซืGอนํ Gาหนกัเพิ)ม ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย และขอ
สงวนสทิธิjในการเลอืกที)น ั)งบนเครื)อง เนื)องจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
วนัที)สอง       ทา่อากาศยานอนิชอน - เกาะนาม ิ- สะพานยงักงั - ซูวอน                            �,เที)ยง
,เย็น                                                                                               
02.50 น. �นําท่านเดนิทางสู่ ประเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ THAI AIR  ASIA X เที)ยวบนิที) XJ700  

(มบีรกิารอาหารและเครื)องดื)มบนเครื)อง)  
10.05 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้หมายเหต:ุ เวลาทอ้งถิ�นเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชั�วโมง 

(กรณุาปรบันาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิ)น เพื)อความสะดวกในการนดัหมาย) หลังจากผา่นการ
ตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเกาหล ีจากนั2น นําท่านขึ2นรถโคช้ปรับอากาศ เดนิทางไป 
รับประทานอาหารเที�ยง 

เที)ยง           � บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มืGอที)1) เมน ูพุลโกก ิ(Bulgogi) อาหาร
ขึ2นชื�อของเกาหลเีหมอืนกนั จะเรยีกวา่เป็นสกุี2ก ึ�งนํ2ากึ�งแหง้ก็คงไดค้รับ สว่นผสมของเมนู
นี2คอืหมูหมักช ิ2นบางๆ ปลาหมกึสด ผักต่าง ๆ เชน่ กะหลําปล ีฟักทองอ่อน ถั�วงอก แค
รอท เห็ดและวุน้เสน้มาตม้รวมกนั  

บา่ย  นําท่านเดนิทางสู ่ เกาะนาม ิ(ใชเ้วลานั�งเรอืประมาณ 10-15 นาท)ี ให ้
ท่านไดด้ื�มดํ�ากับธรรมชาติ แมกไม ้ทิวสนบนเกาะนามิ ซึ�งถือเป็น
ชว่งเวลาที�ดีที�สุดท่ามกลางบรรยากาศโรแมนตกิ ใหท้่านไดย้อ้นรอย
ละครรักแนว DRAMA ซีรีย์เกาหลีที�โด่งดังไปทั�วเอเชีย  WINTER 
LOVE SONG  หรอื เพลงรกัในสายลมหนาว พรอ้มเก็บภาพความ
ประทับใจ ถ่ายรูป กับดาราแสดงนํา BAE YONG JOON และ CHOI JI 
WOO รูปปั2นที�สรา้งขึ2นเพื�อไวเ้ก็บเป็นภาพความประทับใจ กับฉากและ
เนื2อเรื�องที�เรียกเสียงสะอื2นและนํ2าตาของผูช้มนอกจออย่างท่วมทน้
นอกจากนี2ยังมกีจิกรรมอื�นๆใหท้่านไดปั้�นจักรยานชมววิเหมอืนในละคร
หรอืชมฟารม์เลี2ยงนกกระจอกเทศ ไดเ้วลาสมควร นั�งเรอืกลับมายงัฝั�ง  
จากนั2นนําท่านเดนิทางสู ่Soyanggang Sky Walk สะพานกระจก
ใสที�อยู่ในเมอืงชนุชอน จังหวัดคังวอน มาพสิูจน์ความหวาดเสยีวกัน 
โดยสะพานโซยังกังเป็นสะพานกระจกใสที�มีความยาว 156 เมตร 
เหนือทะเลสาบเอียมโฮ เวลาที�เดนิอยู่บนสะพานแห่งนี2จะสามารถ
มองเห็นววิดา้นล่างใตส้ะพานที�เป็นทะเลสาบไดอ้ย่างชัดเจน ทําเอา
คนที�กลัวความสงูถงึกับเขา่ออ่นเลยทเีดยีว จุดวัดใจอกีหนึ�งบทพสิจูน์
คือการเดินขา้มสะพานที�ยาว 156 เมตร  จากนั2น นําท่านเดินทาง
สู ่เมอืงซูวอน  

คํ)า � บรกิารอาหารคํ)า ณ ภตัตาคาร (มืGอที)2) เมนู  DUKKALBI ไกผ่ดัเผ็ดบารบ์คีวิเป็น
เนื2อไกท่ี�หั�นออกเป็นชิ2นพอคําคลุกเคลา้ดว้ยซอี ิRวเครื�องปรงุ และหมักทิ2งไวจ้นไดท้ี� จงึนํา
เนื2อไกแ่ละผักมาผัดบนกระทะยกัษ์ พรอ้มกมิจ ิซปุสาหรา่ย และขา้วสวย 
จนสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี�พัก  
ที)พกั:WESTVILLE / CENTRAL PLAZA/QUEEN HOTEL หรอืระดับใกลเ้คยีงกนั  
(ชื)อโรงแรมที)ทา่นพกั ทางบรษิทัจะทําการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนั กอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัที)สาม      วดัวาวจูองซา - สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด(์รวมบตัร) – กมิจแิลนด+์ใสชุ่ดฮนับก -   
COSMETIC SHOP - SEOUL TOWER (ไมร่วมขึGนลฟิต)์ – ชอ้ปปิG งทงแดมนุ -  
Seoullo 7017   

                                                                                                                        �เชา้,เที)ยง,



 
 
 
 

 

เชา้ � บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม(มืGอที)3)  
จากนั2น นําทา่นเดนิทางไป วดัวาวจูองซา เมอืงยงอนิ จังหวดัเคยีงคโิด สรา้งเมื�อปี ค.ศ.1970 โดย
นักบวชแฮตอ๊กเป็นวัดนกิายหนิยาน จดุเดน่ของวัดวาวจูองชา คอืพระเศยีร
ของพระพทุธรปูขนาด มหมึา ซึ�งประดษิฐานอยูด่า้นหลังสระนํ2า และบรเิวณ
รอบสระนํ2าจะมพีระพทุธรปูองคเ์ล็กๆวาง เรยีงรายอยูโ่ดยรอบ     
จากนั2น นําทา่นเดนิทางสู ่  กมิจแิลนด ์เลา่กนัวา่
กมิจเิกดิขึ2นสมยัโชชอนโดยชาวบา้นจะเกบ็ผัก
สดหมกัไวใ้นไหเพื�อไวก้นิไดใ้นทกุฤดกูาล ชาว
เกาหลจีะนํากมิจใิสล่งในอาหารแทบทกุชนดิ 
ตั 2งแต ่ ขา้วสวย ซปุ ขา้วผัด สต ู บะหมี� จนกระ
ทั 2งพซิซา่ และเบอรเ์กอร ์ ”กมิจ”ิ จงึถอืเป็นอาหาร
ประจําชาตขิองคนเกาหล ีที�ไมว่า่มื2อไหนจะตอ้งมกีมิจิ
เป็นเครื�องเคยีงประจําโต๊ะอาหารในทกุมื2อ คนเกาหลใีนสมยักอ่นนยิมทํากมิจไิวก้นิเองที�บา้น ซึ�งกมิ
จนัิ2นมมีากกวา่ 100 ชนดิ ดังนั2นสตูรตน้ตําหรับของแตล่ะบา้นจงึไมเ่หมอืนกนั ใหท้า่นไดเ้รยีนรู ้
สว่นผสมของการทํากมิจแิละไดฝึ้กลองทําดว้ยฝีมอืของตัวเองพรอ้มนําทกุทา่นได ้ ใสชุ่ดประจํา
ชาตเิกาหล ี“ฮนับก” และถา่ยรปูภาพความประทบัใจ   

เที)ยง  �บรกิารอาหารกลางวนั (มืGอที)4) เมนคูาลบีG หมยูา่งเกาหลเีป็นอาหารพื2นเมอืงเกาหล ี
บา่ย เลื�องชื�อและเป็นที�รูจั้กกนัดทีั�วโลก มรีสชาตอิอกหวานกลมกลอ่ม โดยนําหมสูว่นที�ตดิกบั

กระดกู นําไปยา่งบนเตาถา่นแบบดั 2งเดมิ เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ และเครื�องเคยีงตา่งๆ  
จนสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์  ถกูขนานนามวา่ “ดสินยีแ์ลนด์

เกาหล”ีสวนเปิดในหบุเขาที�มชี ื�อเสยีงมากที�สดุของประเทศ 
ภายใน Festival World จะประกอบไปดว้ย Global 
Fair,American Adventure, Magic Land  European 
Adventure และ Equatorial Adventure การทอ่งเที�ยว
ภายในสวนสนุกแหง่นี2 แนะนําวา่  ควรขึ2นรถบสัทอ่งไปกบัโลก
ของสตัวป่์าซาฟาร ี ชมไลเกอรแ์ฝดคูแ่รกของโลกที�นี� ทา่นจะ
พบวา่เจา้ป่าสงิโตและเสอืสามารถอยูด่ว้ยกนัไดอ้ยา่งเป็นสขุ และ
ชมความน่ารักของหมทีี�  สามารถสื�อสารกบัคนขบัไดอ้ยา่งดไีมว่า่
จะตัวใหญม่ากถงึใหญน่อ้ย  จากนั2นทดลองสนุกกบัเครื�องเลน่นานาชนดิ เชน่ รถไฟ
เหาะ T-Express หนอนสะบดั ชารป์  โรงหนังสามมติ ิบา้นผสีงิ หมนุตลีังกาสองตลบ 
เป็นตน้ หรอืทา่นสามารถเดนิไปชมเทสกาลดอกไมท้ี�จัดไดอ้ยา่งสวยงาม  เป็นสวน
ขนาดใหญช่มดอกไมห้ลากสสีนัสวยงาม  

  ถงึเวลาพาทุกท่านตะลุยสู่แหล่งชอ้ปปิ2งที�ไดช้ื�อว่าใหญ่ที�สุดในเอเชยี ตลาดทงแด
มุน หา้งสรรพสนิคา้กว่า 10 แห่ง ที�บางหา้งเปิดตลอด 24 ชั�วโมง เชน่  MIGLIORE, 
DOOTA TOWER, HELLO AM, DESIGNER CLUB  ท่านสามารถเลือกซื2อสินคา้
หลากหลายประเภทไดท้ี�นี� อาทเิชน่ เสื2อผา้บรุษุ-สตร ีรองเทา้บรุษุ-สตร ีรองเทา้ผา้ใบ 
เข็มขัด ของที�ระลกึ ชุดเครื�องครัว ถุงเทา้ ผา้พันคอ ในราคาเกาหลี อย่างแทจ้รงิ 
จากนั2น นําท่านไปชม แลนดม์ารค์แห่งใหม่ของกรุงโซลที� Seoullo 7017 ที)นี)เกดิ
จากการปรับทัศนียภาพของถนนยกระดับที� เกือบจะถูกทุบทิ2งบริเวณ Seoul 
Station ใหก้ลายมาเป็นสวนสาธารณะลอยฟ้า  

คํ)า �บรกิารอาหารคํ)า (มืGอที)5) เมน ูชาบ ูชาบ ู จากนั2นนําทา่นเดนิทางสูท่ี�พัก 

  

:ที)พกั GALAXY HOTEL//BENIKIA SEOUL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:    
 (ชื)อโรงแรมที)ทา่นพกั ทางบรษิทัจะทําการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนั กอ่น
วนัเดนิทาง) 

 

เชา้          � บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มืGอที) 6) 

เย็น                                                                        

วนัที)ส ี)          ศนูยโ์สมรฐับาล- RED PINE – บลเูฮาส ์– พระราชวงัเคยีงบ็อค – พพิธิภณัฑพ์ืGนเมอืง –  
                   DUTY FREE - ชอ้ปปิG งเมยีงดง                                                              � เชา้,เที)ยง,เย็น 



 
 
 
 

 

จากนั2นนําทา่นสู ่ ศนูยโ์สมรฐับาล ซึ�งรับรองคณุภาพจากรัฐบาล 
เป็นโสมที�อาย ุ 6 ปี ซึ�งถอืวา่มคีณุภาพดทีี�สดุ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซื2อ
โสมคณุภาพและราคาถกูกวา่ไทย 2 เทา่ โสมเกาหลถีอืเป็นยา
บํารงุรา่งกาย หรอืสามารถซื2อเป็นของฝากจากประเทศเกาหล ี

จากนั2นนําทา่นเดนิทางสูร่า้นสมนุไพร RED PINE เป็นผลติภณัฑ ์ ที�
สกดัจากนํ2ามนัสน ที�มสีรรคณุชว่ยบํารงุรา่งกาย ลดไขมนั ชว่ยควบคมุ
อาหารและรักษาสมดลุในรา่งกาย 
จากนั2นนําทา่นไป ศนูยร์วมเครื)องสําอางแบรนดด์งัเกาหล ี เชน่ 
ROJUKISS,LOTREE,LANEIGN, SULWASOO ใหท้า่นไดเ้ลอืกซื2อใน
ราคาพเิศษ  จากนั2น นําทา่นเดนิทางผา่นชม ทาํเนยีบประธานาธบิดี
หรอืบลเูฮาส ์ นําทา่นเขา้ชม พระราชวงัเคยีงบ็อค พระราชวังเกา่แก่
ที�สดุของราชวงศโ์ชซอน สรา้งขึ2นในปี ค.ศ.1394 โดยใชเ้ป็น
ศนูยก์ลางการปกครองในสมยัโบราณโดยเป็นทั 2งที�ประทบัและฐานอํานาจของพระ  เจา้แทจอนและ
ตอ่เนื�องมาถงึกษัตรยิใ์นราชวงศโ์ชซอนพระที�นั�งคนึชองจอนถกูสรา้งขึ2นมาเพื�อเป็นที�วา่ราชการตอ่มา
คณะปกครองเกาหลขีองญี�ปุ่ นไดส้รา้งอาคารรัฐสภาขนาดยกัษ์ขึ2นคั�นเพื�อตอ้งการแสดงนัยเดน่ชดัวา่
ตอ้งการตดัความผกูพันระหวา่งพระราชวงศก์บัราษฎรอาคารหลังนี2ไดถ้กูรื2อถอนไปในโอกาสครบรอบ50ปี
การปลดแอกจากญี�ปุ่ นในเขตพระราชวังยงัมพีระตําหนักเคยีวฮเวร ู เป็นอาคารสองชั 2นตัวพระตําหนักถกู
สรา้งใหย้ื�นออกไปกลางสระนํ2าที�เต็มไปดว้ยฝงูหงสส์รา้งขึ2นเพื�อใชเ้ป็นสถานที�สําหรับจัดงานเลี2ยง
พระราชทาน 

เที)ยง  � บรกิารอาหารกลางวนั ( มืGอที) 7) ) เมนไูกตุ่น๋โสม เป็นอาหารบํารงุสขุภาพ
ตน้ตํารบีชาววัง เสริฟ์ในหมอ้ดนิ ทา่มกลางนํ2าซปุที�กําลังเดอืดพลา่น คัดเลอืกไก่
ขนาดกําลังเหมาะ ผา่นการเลี2ยงจนอายไุด ้45 วัน นํามาทําความสะอาด ควกัเครื�อง
ในออกจนหมด แลว้นําเครื�องยาจนี อาท ิ  เกาลัด, เกา๋กี2, พทุราจนี และรากโสม 
พรอ้มดว้ยขา้วเหนยีว ใสล่งไปในตวัไก ่ แลว้ผา่นการตุน๋จนไดท้ี� เนื2อไกล่อ่นจน
สามารถรับประทานไดอ้ยา่งสะดวก เพิ�มรสชาตดิว้ยเสน้กว๋ยเตีrยวแบบเกาหล ี เกลอื 
และพรกิไทป่น 

บา่ย  นําท่านเดนิทางสู่ คลองชองกเยชอน (Cheonggyecheon) หรือ
เรียกอกีชื�อหนึ�งว่า คลองชองเกชอน หรือ ชองเคยอน เป็นคลองที�มี
มาตั 2งแตส่มัยโบราณตั2งแตย่คุของราชวงศโ์ชชอน มอีายมุากกวา่ 600 ปี 
ความยาว ประมาณ 11 กโิลเมตร ไหลผ่านกลางกรุงโซล จากนั2น นํา
ทา่นชมแหลง่ชอ้ปปิ2งปลอดภาษี DUTY FREE ชอ้ปปิ2งสนิคา้แบรนด์
เนม  มากมาย อาท ินาฬกิา,แว่นตา,เครื�องสําอางค์,กระเป๋า,กลอ้ง
ถ่ายรูป หรอืจะเป็นโทรศัพท์มือถือ ใหท้่านอสิระไดเ้ลือกซื2ออย่าง

เต็มที�  ถึงเวลาพาทุกท่านไปชอ้ปปิ2 งที� เมียงดง หรือ 
สยามสแควรเ์กาหลีท่านสามารถเลือกสินคา้เทรนด์
แฟชั�นล่าสุดของเกาหลไีดท้ี�นี�โดยเฉพาะสนิคา้วัยรุ่นเช่น 
เสื2อผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื�องประดับ ทั 2งแบรนด ์เนม เชน่ 
EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินคา้จากแบรนด์
เกาหลีโดยเฉพาะ เครื�องสําอางเช่นETUDE HOUSE, 
SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, 
LANEIGE อีกทั 2งยังมีรา้นกาแฟ รา้นอาหารต่างๆ ท่าน
สามารถลิ2มลองไอศกรมี 2,000 วอน ที�สูงเกอืบฟตุไดท้ี�นี2  
และKRISPY KREMEโดนัท ที�สดุแสนอรอ่ย  

คํ)า   �บรกิารอาหารคํ)า(มืGอที) 8) เมนูพเิศษ บุฟเฟตบ์าบคีวิปิG งย่างสไตลเ์กาหล ีฟรกีับหลากหลาย
เนื2อสตัว ์ เนื2อหม ูเนื2อไก ่เนื2อวัว ปลาหมกึ อาหารสไตลเ์กาหล ีขา้วสวยและนํ2าซปุหลากหลายรสชาต ิ 

  :ที)พกั GALAXY HOTEL//BENIKIA SEOUL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:    
(ชื)อโรงแรมที)ทา่นพกั ทางบรษิทัจะทําการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนั กอ่นวนัเดนิทาง)วนัที)  

วนัที)หา้        ศนูยส์มนุไพรฮ็อกเกตนาม ู- AMETHYEST FACTORY – Haneul Park  -ชอ้ปปิG ง
ยา่นฮงอคิ   PAJU ENGLISH VILLAGE - Paju Premium Outlet - SUPER 
MARKET-ทา่อากาศยานอนิชอน                                                                                 



 
 
 
 

 

� เชา้,เที)ยง 
เชา้ �รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร ของโรงแรม (มื2อที� 9)  

จากนั2น นําทา่นเดนิทางสู ่ ศนูยส์มนุไพรฮ็อกเกตนาม ูตน้ไมช้นดินี2เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาที�
ปราศจากมลภาวะและระดับสงูเหนอืนํ2าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพันธุข์องสมนุไพรฮอ๊กเกตนามนูี2 
เป็นที�นยิมของคนเกาหลรีุน่ใหม ่เพราะมผีลชว่ยดแูลตบัใหแ้ข็งแรง ป้องกนัโรคตับแข็งไมถ่กูทําลาย
จาการดื�มแอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี� สารตกคา้งจากอาหาร และยา สมควรแกเ่วลาจากนั2นพาทา่นชม 
AMETHYEST FACTORY ชมโรงงานพลอยสมีว่ง เป็นของ
นําโชคของชาวเกาหลซี ึ�งม ีแหลง่กําเนดิใน ประเทศเกาหล ี
คนเกาหลมี ีความเชื�อวา่ เป็นพลอยนําโชค   นําความโชคดมีา 
ใหแ้ก ่ผูท้ี�มไีวค้รอบครอง   จากนั2นนําทา่นเดนิทางไป ชม 
HANEUL PARK มพีื2นที� 190,000 ตารางเมตร เป็น
สวนสาธารณะที�ตั 2งอยูบ่นเนนิเขาที�สงูที�สดุในบรรดาสวนทั 2ง 5 
แหง่ สวนแหง่นี2จงึไดช้ื�อวา่ ฮานลึ ที�แปลวา่ ‘ทอ้งฟ้า’ การเขา้
ชมรวมคา่นั�งรถไฟฟ้าแลว้ เป็นสวนสาธารณะที�ข ึ2นชื�อวา่สวย
ที�สดุในโซล และสามารถเที�ยวได ้ทกุฤดกูาล สามารถมองเห็น
ววิทวิทศันท์ี�งดงามของเมอืงโซล ไมว่า่จะเป็นภเูขานัมซาน 
(Mount Namsan) ภเูขาบคุฮนัซาน(Mount Bukhansan) และภเูขากวานัคซาน (Mount 
Gwanaksan) ในชว่งหนา้รอ้นจะมดีอกทานตะวันบานใหไ้ดช้ม สว่นในชว่งใบไมเ้ปลี�ยนสกี็จะมี
เทศกาลดอกหญา้บาน (Seoul Eulalia Festival) หลายคนนยิมมาชมความ
สวยงาม รวมถงึมตีน้ Redwood ยาวเรยีงรายไปถงึ 900 เมตร ใหช้มอกีดว้ย 
สลับกบัสสีนัของใบไมเ้ปลี�ยนสทีี�อยูบ่นยอดเขาของที�นี�กนั สวนฮานลึจงึกลาย
สวนสาธารณะที�โรแมนตกิสดุๆ  

เที)ยง     � รบัประทานอาหารกลางวนั (มืGอที) 10) เมนู  จมิดกั (Jimdak) หรอืไก่
ตุ๋นซอี ิRวเกาหล ีผสมกับวุน้เสน้ที�เหนียวนุ่ม หัวหอมใหญ่ รสชาตคิลา้ยไก่พะโล ้
ของไทยแตจ่ะเผ็ดกวา่นดิหน่อย เป็นเมนูชื�อดังจากเมอืงอนัดง 

บา่ย    นําท่าน  ชอ้ปปิG งที)ฮงอกิ  แหล่งชอ้ปปิ2งที�อยู่ลอ้มรอบไปดว้ยมหาวทิยาลัยชื�อดังในเกาหลมีหาวยิา
ลยัฮงแด สนิคา้ในยา่นนี2สว่นใหญ่เป็นสนิคา้วัยรุ่นที�ทันสมัยและราคาไมแ่พง
เช่นเสื2อผา้ที�ออกแบบโดยดีไซด์เนอรเ์กาหลีรองเทา้กระเป๋าเครื�องประดับ 
เครื�องสําอาง และยงัมรีา้นแบรนดเ์นมอยูท่ั�วไปเชน่ EVISU, ZARA ทกุวันเสาร์
ลานหนา้ประตูของมหาวทิยาลัยฮงอคิ จะมผีลงานศลิปะในรูปแบบต่างๆ เชน่ 
เครื�องประดับ ตุ๊กตา เสื2อผา้ และของแฮนด์เมด ที�น่ารักและใชค้วามคิด
สรา้งสรรค์ ของบางอย่างทํามาชิ2นเดียวเพื�อใหไ้ดเ้ลือกซื2อ บางทีอาจเป็น
สิ น ค ้า ที� มี ช ิ2 น เดี ย ว ใน โ ล ก   ร า้ น ก า แ ฟ ข น า ด ย่ อ ม  ย่ า น ฮ ง อิ ก 
จากน ัGน นําท่านเดนิทางสู่เมืองพาจู เดนิทางสู่  PAJU ENGLISH VILLAGE สถานที�ถ่ายทําซรีี�ส์
เกาหลีที� โด่ งดั งต่ างๆ สรา้งตามแบบสถาปัตยกรรมของเวอร์จิเนี ย
สหรัฐอเมรกิา ที�ใหค้วามรูส้กึเหมอืนอยูใ่นสถานที�ตน้แบบมาก ใหทุ้กท่านได ้
เพลดิเพลนิ ชมความน่ารักโดยรอบของ PAJU ENGLISH VILLAGE   จากนั2น 
นําท่านชอ้ปปิ2งที� Paju Premium Outlet เป็น Outlet Mall แห่งใหม่และ
ใหญ่ที�สุดในเกาหลใีต ้ซึ�งมรีา้นคา้หลากหลายกว่า 165 รา้นคา้ และมสีนิคา้ 
Brand ดังมากมายหลายยี�หอ้ เช่น Armani, Calvin Klein, Diesel, DKNY, 
Guess, Escada โดยสนิคา้จะมกีารจัดลดราคา 30-80% อกีดว้ย  ไดเ้วลานํา
ท่านสู่สนามบนิอนิชอน  นําท่านสู่สนามบนิอนิชอน ระหว่างทางพาท่านแวะละลายเงนิวอนที�รา้นคา้
สนามบนิ SUPER MARKET ซึ�งท่านสามารถเลอืกซื2อสนิคา้เกาหลไีดอ้กีรอบ โดยเฉพาะของกนิ เชน่ 
บะหมี�ซนิราเมยีน (มามา่สไตลเ์กาหล)ี อดูง้ กมิจ ิขนมชอ็คโกพ้าย นํ2าจิ2มปรงุรสหมยูา่งเกาหล ีไกตุ่น๋โสม
สําเร็จรูป ผลไมต้ามฤดูกาล ในราคาพเิศษก่อนกลับเมอืงไทย  จนวมควรก่เวลานําท่านเดนิทางสู่ ท่า
อากาศยานอนิชอน  

วนัที)หก        ทา่อากาศยานอนิชอน - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 
01.05 น.   เดนิทางกลับโดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X (XJ) เที�ยวบนิที� XJ703  (ขากลบัไมม่บีรกิาร

อาหารเครื)องดื)มบนเครื)อง ทา่นสามารถส ั)งซืGอไดต้ามอธัยาศยักบัพนกังานตอ้นรบับนเครื)อง)  
04.55 น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง  โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

***************************************** 

หากทา่นตอ้งซืGอบตัรโดยสารภายในประเทศเพื)อไปและกลบักรงุเทพฯ    

กรณุาแจง้บรษิทั กอ่นทําการจอง มฉิะน ัGน บรษิทัฯ มสิามารถรบัผดิชอบใดใด ท ัGงส ิGน 



 
 
 
 

 

ราคาทวัรร์วม ราคาทวัรไ์มร่วม 

- คา่ตัrวโดยสารเครื�องบนิไป-กลับชั 2นประหยดัพรอ้ม
คา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งตามที�ระบใุนรายการ (ตัrว
กรุ๊ปไม่สามารถเลื�อนวันกลับได ้ตอ้งไป-กลับพรอ้ม
คณะเท่านั2น ) ที)น ั)งเป็นไปตามสายการบิน
จดัสรรตามกรุป๊ทวัร ์ไมส่ามารถระบไุด ้

- คา่อาหารทกุมื2อ ตามที�ระบใุนรายการ 
- คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามที�ระบใุนรายการ 
- ค่าที�พักตามระบุในรายการ พักหอ้งละ 2-3 ท่าน 

ตามโรงแรมที�ระบหุรอืเทยีบเทา่ 
- คา่ยานพาหนะนําเที�ยวตามรายการ 
- ค่านํ Gาหนกัสมัภาระ สายการบนิ THAI AIR 

ASIA X (XJ) 
กําหนดนํGาหนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื)อง
ไป-กลบั  ท่านละ 20 กก. สมัภาระถือขึGน
เครื)อง(Carry on) 7 กก. 

- ค่าหัวหนา้ทัวรนํ์าท่านท่องเที�ยวตลอดรายการใน
ตา่งประเทศ 

- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง การชดเชย
อบุัตเิหตุสว่นบคุคลกรณีเสยีชวีติสญูเสยี   อวัยวะ 
สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ2นเชงิ 1,000,000 
บาท การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั 2ง
500,000บาท(เงื�อนไขตามกรมธรรม์)ไม่รวม
ประกันสขุภาพ ท่านสามารถสั�งซื2อประกันสขุภาพ
เพิ�มได ้

 

- ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทําหนังสือเดนิทาง, ค่า
โทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรดี, มนิิบารใ์นหอ้ง, รวมถงึ
ค่าอาหาร และเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนือรายการ 
(หากท่านตอ้งการสั�งเพิ�ม กรุณาตดิต่อหัวหนา้ทัวร์
แลว้จา่ยเพิ�มเองตา่งหาก) 

- ค่าทิปคนขับรถและไกด์ทอ้งถิ�นท่านละ 50,000 
วอนหรอื 1,500 บาท ตอ่ท่านตลอดทั 2งทรปิ(ชําระ
ที)สนามบนิ) 

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จ่าย 3% 
(กรณีที�ท่านตอ้งการใบเสร็จรับเงินในนามบริษัทหรือ
ตอ้งการใบกํากบัภาษี) 

- ค่านํ2าหนักกระเป๋าสัมภาระที�หนักเกนิจากสายการบนิ
กําหนด (ปกต ิ20 กก.) 

- คา่วซีา่สําหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว 
กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1)พาสปอรต์ 2)ใบประจําตัว
คนต่างดา้ว 3)ใบสําคัญถิ�นที�อยู่ 4)สําเนาทะเบียน
บา้น(ถา้ม)ี 5)สมดุบัญชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6)รูปถ่ายส ี2 
นิ2ว 2 รูป แลว้ทางบรษัิทฯจะเป็นผูดํ้าเนนิการยื�นวซีา่
ใหท้า่นโดยจา่ยคา่บรกิารตา่งหาก 
(สําหรับหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทาง
ตอ้งทําเรื�องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยื�นวซีา่) 

การอพัเกรดที�นั�ง สามารถอพัเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat  สําหรับที�นั�งBusiness/Premium ตัrวกรุ๊ปทวัรไ์มส่ามารถอพัที�นั�ง
ได ้ 
 
ที)น ั)ง Hot Seat ราคา3,000 บาท/เที)ยว 
เป็นที�นั�งที�มพีื2นที�วา่งที�มากกวา่ที�นั�งมาตรฐาน ดว้ยพื2นที�วางขาที�กวา้งเป็นพเิศษ มพีื2นที�พอที�จะสามารถ
ยดืขาไดอ้ยา่งเต็มที� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ท ี)น ั)งพรเีมี)ยม ที)น ั)ง Hot Seat ที)น ั)งมาตรฐาน โซนปลอดเสยีง ประตทูางออก ที)น ั)งทารก หอ้งนํ Gา 

**กรณีท่านมีความประสงค์จะซื2อนํ2าหนักเพิ�ม กรุณาแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืก่อนเดนิทาง10วันเท่านั2นพรอ้มชําระค่า
นํ2าหนัก** 

- ซื2อนําหนักเพิ�ม 5กก. ชําระเพิ�ม 600บาท /เพิ�ม10กก. ชําระเพิ�ม 1,000บาท 
- เพิ�ม20กก. ชําระเพิ�ม 2,000บาท  

 

ประกาศสําคญั รับเฉพาะผูม้วีัตถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยว ค่าทัวรท์ี�จ่ายใหก้ับผูจั้ด เป็นการชําระแบบจ่ายชําระขาด 
และผูจั้ดไดช้ําระใหก้ับสายการบนิและสถานที�ต่างๆ แบบชําระขาดเชน่กันก่อนออกเดนิทาง  ฉะนั2นหากท่านไม่ไดร้่วม
เดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ 
(ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต)้  ทางผูจั้ด ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทั 2งคา่ตัrวเครื�องบนิใหแ้กท่า่น  
*ขอสงวนสทิธใ์นการปรับเปลี�ยนราคาเพิ�ม หากมกีารปรับขึ2นของภาษีนํ2ามนัหรอืภาษีใดๆ จากสายการบนิ * 
หมายเหตสํุาคญั : ราคาและคา่บรกิารเป็นราคาตัrวเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อชําระเงนิคา่จองทัวร ์ คา่ทวัร ์ 
มสิามารถเปลี�ยนแปลง วันเดนิทาง ชื�อผูเ้ดนิทาง และ/หรอื ยกเลกิ เลื�อนวันเดนิทาง ขอคนืเงนิมดัจํา คา่ทวัรไ์ดท้กุกรณี 



 
 
 
 

 

และ กรณีที�ทา่นเดนิทางมาจากตา่งจังหวดั โดยเครื�องบนิภายใน กรณุาแจง้บรษัิทฯกอ่นที�ทําการจองตัrวเครื�องบนิ มฉิะนั2น 
บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ2น กรณีกรุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทางโดยจํานวนสมาชกิไมถ่งึ 20 ทา่น บรษัิทฯแจง้
ทา่นกอ่นการเดนิทาง 7 วัน โดยคนืเงนิคา่ทัวรใ์หก้บัทา่นทั 2งหมด หรอืเลื�อนการเดนิทางในชว่งการเดนิทางอื�น และ
คา่บรกิารนี2รับเฉพาะนักทอ่งเที�ยวชาวไทยเทา่นั2น และกรณีที)ทา่นเมื)อเดนิทางถงึแลว้ไมท่อ่งเที)ยวพรอ้มคณะ
บรษิทัฯขอเรยีกชําระเงนิเพิ)มทา่นละ 300 USD   ประเทศเกาหลใีตจ้ะมชีา่งภาพมาถา่ยรปู และชว่ยดแูลอํานวย
ความสะดวกตลอดการเดนิทาง และวนัสดุทา้ยชา่งภาพจะนําภาพถา่ยมาจาํหนา่ยกบัลกูทวัร ์หากวา่ทา่นใด
สนใจสามารถซืGอได ้แตถ่า้ทา่นใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซืGอ เพราะทางบรษิทัทวัรไ์มม่กีารบงัคบัลกูทวัรซ์ืGอแตอ่ยา่ง
ใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 
 
 
 
 
ขอ้ความสําคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 

ในกรณีที�ลูกคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้แลว้ไมส่ามารถผ่าน เขา้-ออก นอกประเทศได ้ทําใหล้กูคา้ตอ้งถูก
สง่ตัวกลับเขา้ประเทศไทย จงึมคี่าใชจ้่ายที�เกดิขึ2นในการเปลี�ยนตัrวขากลับ และรวมถงึคา่บรกิารอื�นๆที�เกดิขึ2นดว้ย ฉะนั2น 
ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบในค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ2นที�ทางประเทศนั2นๆเรียกเก็บ ทางผูจั้ดและทางสายการบนิจะไม่
รับผดิชอบค่าใชจ้า่ยที�เกดิขึ2นในทุกกรณี หรอืตอ้งรอกลับประเทศไทยในเที�ยวบนิถัดไปที�มทีี�นั�งวา่ง หรอืตามวันเดนิทาง
ของตัrวเครื�องบนิ ทั 2งนี2 ขึ2นอยูท่างเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีตแ้ละสายการบนิเป็นผูพ้จิารณา ทางผู ้
จัดไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้  ** ตม. ตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีตจ้ะมกีารสุม่ตรวจ และอาจมกีารเรยีกไป
สัมภาษณ์ ในการที�ทางตรวจคนเขา้เมอืงเรยีกสัมภาษณ์นั2น ขึ2นอยู่กับทางตรวจคนเขา้เมอืงเป็นผูพ้จิารณา และอยู่ใน
ดลุพนิจิของทางเจา้หนา้ที� ตม. ทางบรษัิททัวรไ์มส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
  
 เงื)อนไขในการจอง   มดัจําทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น  และ ชาํระสว่นที�เหลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วัน
ลว่งหนา้ (การไมช่ําระเงนิคา่มดัจํา หรอืชาํระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธิ
ยกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลบั*)  
กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนั2นทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออก
และเขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื** 
เอกสารใชใ้นการเดนิทาง  

- หนังสอืเดนิทางที�เหลอือายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน **กรณีทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหมก่รณุาเตรยีม
หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ไปดว้ย ณ วันเดนิทาง  หนังสอืรับรองการทํางานเป็นภาษาองักฤษ (ตําแหน่ง, 
เงนิเดอืน) 

- สําเนาบตัรพนักงาน และสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน พรอ้มเซน็สําเนาถกูตอ้ง 
- กรณีที�ทา่นเป็นเจา้ของกจิการกรณุาเตรยีมสําเนาหนังสอืจดทะเบยีนที�มชี ื�อทา่นพรอ้มเซน็รับรองสําเนา 
-    กรณีเป็นนักเรยีนนักศกึษาเตรยีมหนังสอืรับรองจากทางสถาบนัเป็นภาษาองักฤษ 
-    การเรยีกเกบ็เอกสารเพิ�มเตมินี2เพื�อประโยชนใ์นการเดนิทางเขา้ประเทศเกาหลขีองทา่นที�ทางบรษัิทจะได ้  
     แจง้ใหห้วัหนา้ทวัรท์ราบเพื�อใหคํ้าแนะนําทา่นในการเขา้เมอืงเกาหลใีต ้

 
การยกเลกิการจอง:เนื�องจากเป็นราคาโปรโมชั�น ตัrวเครื�องบนิเป็นราคาแบบซื2อขาด เมื�อทา่นตกลงจองทวัรโ์ดยจา่ยเงนิ
มดัจํา หรอื คา่ทวัรท์ั 2งหมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง เลื�อนการเดนิทาง ขอคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทั 2งสิ2น  

 
หมายเหต ุ
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัGงหมดกอ่นทาํการจอง เพื)อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น
ลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมื)อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัGงหมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอื
วา่ทา่นไดย้อมรบัเงื)อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัGงหมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิjท ี)จะเลื)อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึGนในกรณีที)มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25 ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิ�การเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ2นกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั 2งสิ2น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั 2งสิ2น หากเกดิสิ�งของสูญหาย อันเนื�องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  
6. เมื�อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ั 2งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื�อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั 2งหมด  



 
 
 
 

 

7. รายการนี2เป็นเพียงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯอีกครั 2งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูสู้บบุหรี� / 
ปลอดบหุรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั 2งนี2ข ึ2นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม 
และไมส่ามารถรับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร์ กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วันก่อนการ
เดนิทาง มฉิะนั2น บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั 2งสิ2นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั2น  
11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุ
ประเทศในรายการท่องเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE กรณีโรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดี�ยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ�ม  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของเกาหล ีหรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําให ้
เวลาในการทอ่งเที�ยวและ ชอ้ปปิ2งแตล่ะสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขบัรถในการบรหิารเวลา 
ซึ�งอาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั 2งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 
14. บรกิารนํ2าดื�มวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน เริ�มในวันที�2ของการเดนิทางถงึวันที�5ของการเดนิทางรวมจํานวน 4 ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสนําเที�ยวเกาหล ีตามกฎหมายของประเทศเกาหล ีมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตาม
ความเหมาะสม ทั 2งนี2ข ึ2นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั2นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนเวลา
ทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ที�บรษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทาง
ทอ่งเที�ยว ตาม พ.ร.บ การทอ่งเที�ยว เทา่นั2น ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดู
เงื�อนไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื�อทา่นชําระเงนิคา่ทัวร ์ 
(ทา่นสามารถซื2อประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทั�วไป และควรศกึษาเงื�อนไขความคุม้ครอง
ใหล้ะเอยีด) 
17. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที�ผู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุ
ประเทศในรายการทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ 
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