
 

 

 ทวัรเ์กาหล ีWonderful Tulip 6D3N 
 

 

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

Everland Tulip Festival 2019  
เกาะนาม ิซูวอน เดอะการเดน้ออฟมอนิง่คาลม์ Soyanggang Sky Walk  

พระราชวงัฮวาซองแฮงกงุ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์พพิธิภณัฑส์าหรา่ย ใสชุ่ดฮนับก  
โซลเทาวนเ์วอร ์เกาะลอยน า้พลงังานแสงอาทติย ์Floating Island 
วดัโชเกซา คลองชองเกชอน แลนดม์ารค์กรงุโซล ที ่Seoullo 7017  

ชอ้ปป้ิงเมยีงดง ฮงแด ชอ้ปป้ิงดวิตีฟ้ร ีฮุนไดเอา้เล็ท รา้นละลายเงนิวอน  

  พกัซูวอน 1คนื โซล 2คนื 

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

                   ก าหนดวนัเดนิทาง 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ2ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 
พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ 

19-24 เม.ย 62 18,888 

ไมม่รีาคาเด็ก 

Inf 5,000฿ 

 

4,500 25 

23-28 เม.ย 62 18,888 4,500 25 

24-29 เม.ย 62 18,888 4,500 25 

26เม.ย-1พ.ค62 18,888 4,500 25 

28เม.ย-3พ.ค62 19,888 4,500 25 

30เม.ย-5พ.ค62 19,888 4,500 25 

3-8 พ.ค 62 16,888 4,500 25 

7-12 พ.ค 62 16,888 4,500 25 

10-15 พ.ค 62 16,888 4,500 25 

15-20 พ.ค 62 16,888 4,500 25 

17-22 พ.ค 62 15,888 4,500 25 

22-27 พ.ค 62 15,888 4,500 25 



 

 

24-29 พ.ค 62 15,888 4,500 25 

29พ.ค-3ม.ิย 62 14,888 4,500 25 

 
วนัแรก         กรงุเทพฯ(ทา่อากาศยานดอนเมอืง) - เกาหลใีต ้(สนามบนิอนิชอน) 
23.30 น.   พรอ้มกันที่ ทา่อากาศยานดอนเมอืง  อาคาร 1 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ขาออกช ัน้ 3 

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI AIR ASIA X (XJ) มเีจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯคอยอ านวยความสะดวก
ดา้นเอกสารและสมัภาระ สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ที่
น ัง่ จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3  (น ้าหนักกระเป๋า 20 กก/ทา่นถอืขึน้เครือ่ง 7กก/ทา่น และขอสงวนสทิธิใ์นการ
เลอืกทีน่ั่งบนเครือ่ง ทีน่ั่งเป็นไปตามสายการบนิก าหนด) 

วนัทีส่อง      อนิชอน – เกาะนาม ิ– เดอะการเดน้ออฟมอนิง่คาลม์ - Soyanggang Sky Walk   

                                                                                                                           เชา้,เทีย่ง,เย็น                                                                        
02.50 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ประเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ THAI AIR  ASIA X  เทีย่วบนิที ่

XJ700  (มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง)  
10.05 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้หมายเหตุ:เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2ชัว่โมง 

(กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่ เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผา่นการตรวจคน
เขา้เมอืงและศลุกากรเกาหล ีน าทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศ เดนิทางไป รับประทานอาหารเทีย่ง 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(มือ้ที1่) เมนู พุลโกก ิ( Bulgogi ) อาหาร
ขึน้ชือ่ของเกาหล ีเป็นสกุีก้ ึง่น ้าก ึง่แหง้ สว่นผสมของเมนูนีค้อืหมหูมักช ิน้บาง ๆ ปลาหมกึ
สด ผักตา่ง ๆ เชน่ กะหล ่าปล ีฟักทองออ่น ถั่วงอก แครอท เห็ดและวุน้เสน้มาตม้รวมกนั 

บา่ย  น าท่านเดนิทางสู ่เกาะนาม ิ(ใชเ้วลาน่ังเรอืประมาณ 10-15 นาท)ี ใหท้่านไดด้ืม่ด ่ากับ
ธรรมชาต ิแมกไม ้ทวิสนบนเกาะนาม ิซึง่ถอืเป็นชว่งเวลาทีด่ทีีส่ดุทา่มกลางบรรยากาศโร
แมนตกิ ใหท้่านไดย้อ้นรอยละครรักแนว DRAMA ซรียีเ์กาหลทีี่โด่งดังไปทั่วเอเชยี  WINTER LOVE 
SONG หรอื เพลงรกัในสายลมหนาว พรอ้มเก็บภาพความ   ประทับใจ ถ่ายรูป กับดาราแสดงน า BAE 
YONG JOON และ CHOI JI WOO รูปปั้นทีส่รา้งขึน้เพือ่ไวเ้ก็บเป็นภาพความประทับใจ กับฉากและเนื้อ
เรือ่งทีเ่รยีกเสยีงสะอืน้และน ้าตาของผูช้มนอกจออยา่งท่วมทน้นอกจากนี้ยังมกีจิกรรมอืน่ๆใหท้่านไดป่ั้น
จักรยานชมววิเหมอืนในละครหรอืชมฟารม์เลีย้งนกกระจอกเทศ ไดเ้วลาสมควรน่ังเรอืกลับมายงัฝ่ัง  

  จากนั้นเดินทางสู่ เดอะ การเ์ดน้ ออฟ มอรน์ ิง่ คาลม์ (The Garden of Morning Calm) คือสวน
ดอกไมข้นาดใหญ่ที่เปิดใหบ้รกิารนักท่องเที่ยวตลอดทัง้ปี โดยสวน
นัน้ตัง้อยูใ่นเขตเมอืงในเมอืงกาพยอง (Gapyeong) จังหวัดเกยีงกโิด 
(Gyeonggi-do) ประเทศเกาหลใีต ้ซึง่ทีน่ี่ถอืไดว้่าเป็นสวรรคส์ าหรับ
ชา่งภาพ ครอบครัว และคู่รัก ทีม่กัจะมาพักผ่อนรวมทัง้ถ่ายภาพสวยๆ
ทีน่ีเ่สมอ เนือ่งจากสวนแหง่นีเ้ต็มไปดว้ยดอกไมน้านาพรรณ ทีส่ง่กลิน่
หอมหวานอบอวลไปทั่วทั ้งสวน รวมถึงหมู่ตน้สนมากมายที่มอบ
ทัศนยีภาพแหง่ความงามทีไ่มเ่หมอืนทีไ่หนๆ 

  เป็นสวนสวยที่ตัง้อยู่บนพื้นที่ 30000 ตารางเมตร ที่นี่เปิดใหเ้ขา้ชม
ตลอดทัง้ปี เป็นหนึง่ในสถานทีท่ีน่่าสนใจในจังหวัดคยองกโีด สวนนี้
เป็นสวนสว่นตัวทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในประเทศเกาหลเีป็นพืน้ทีท่างศลิปะทีม่ี
ความสมดลุระหวา่งความสวยงามตามธรรมชาต ิกบัแนวคดิของเกาหล ี
และทีน่ีด่งึดดูนักทอ่งเทีย่วใหม้าเทีย่วกนัมาถงึ 600,000 คนตอ่ปี ดว้ย
วัตถุประสงคค์อื เพื่อส่งเสรมิความงามของดอกไมแ้ละพืชเกาหลไีป
ทั่วโลก   

  จากนั้นน าท่ านเดินทางสู่  Soyanggang Sky Walk(สะพาน
กระจกใส) ที่อยู่ในเมืองชุนชอน จังหวัดคังวอน มาพิสูจน์ความ
หวาดเสยีวกัน โดยสะพานโซยังกังเป็นสะพานกระจกใสทีม่คีวามยาว 
156 เมตร เหนือทะเลสาบเอียมโฮ เวลาที่เดนิอยู่บนสะพานแห่งนี้จะสามารถมองเห็นววิดา้นล่างใต ้
สะพานทีเ่ป็นทะเลสาบไดอ้ยา่งชดัเจน ท าเอาคนทีก่ลัวความสงูถงึกบัเขา่ออ่นเลยทเีดยีว จดุวัดใจอกีหนึง่
บทพสิจูนค์อืการเดนิขา้มสะพานทีย่าว 156 เมตร  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซวูอน  

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่) เมน ูDUKKALBI ไกผ่ดัเผ็ดบารบ์คีวิ
เป็นเนือ้ไกท่ีห่ั่นออกเป็นชิน้พอค าคลกุเคลา้ดว้ยซอี ิ๊วเครือ่งปรงุและหมกัทิง้ไวจ้นไดท้ี ่
จงึน าเนือ้ไกแ่ละผักมาผดับนกระทะยกัษ์ พรอ้ม กมิจ ิซปุสาหรา่ย และขา้วสวย 

                 จนสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก  
ทีพ่กั:CENTRAL PLAZA OR QUEEN HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนั กอ่นเดนิทาง ) 

 



 

 

วนัทีส่าม        พระราชวงัฮวาซอง แฮงกงุ - สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์(รวมบตัร) - COSMETIC SHOP 

SEOUL TOWER (ไมร่วมขึน้ลฟิต)์ - Floating Island                 เชา้,เทีย่ง,เย็น                                                                         
เชา้           รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่3) 

น าท่านเดินทางสู่เมืองซูวอน น าท่านชม พระราชวงัฮวาซองแฮงกุง 
พระราชวังขององคช์ายรัชทายาท  แฮงกุงเป็นพระราชวังทีพ่ระราชวงศจ์ะ
มาประทับเมือ่เสด็จออกจากเมอืงหลวง พระราชวังแหง่นีต้ัง้อยูใ่นป่าฮวา
ซองในซวูอนและเป็นพระราชวังทีใ่หญ่เป็นอันดับทีส่องในชว่งสมัยนัน้ 
นอกจากนัน้ยงัไดรั้บการขนานนามว่าเป็นพระราชวังทีม่คีวามงดงามและ
มปีระวัตศิาสตรท์ีย่าวนาน เรอืนหลักของพระราชวังคอืหอ้งโถงพงซดูัง 
ปรากฏใน “Love in the Moonlight” เป็นที่ประทับขององค์ชายรัช
ทายาท ในตอนที ่2 ขนัทจีัง(แสดงโดยอจีนุฮยอก) แนะน าราอนใหรู้จ้ัก
กับเรอืนแห่งนี้ซ ึง่ก็คอืทีป่ระทับขององคช์ายรัชทายาท พระราชวังฮวา
ซองแฮงกุงไดป้รากฏอยู่ในซรีสีใ์นตอนที่ 3 ที่ราอนโดนพระมเหสคีมิ
(แสดงโดยฮนัซยูอน)ลงโทษ 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ถูกขนานนามว่า “ดสินยีแ์ลนดเ์กาหล”ี สวนเปิดใน
หุบเขาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศ ภายใน Festival World จะประกอบไปดว้ย Global Fair, 
American Adventure, Magic Land European Adventure และ Equatorial Adventure การท่องเทีย่ว
ภายในสวนสนุกแห่งนี้ แนะน าว่า ควรขึน้รถบัสท่องไปกับโลกของสัตวป่์าซาฟาร ีชมไลเกอรแ์ฝดคู่แรก
ของโลก ทีน่ี ่ท่านจะพบวา่เจา้ป่าสงิโตและเสอืสามารถอยูด่ว้ยกนัไดอ้ยา่งเป็นสขุ และชมความน่ารักของ
หมทีี ่ สามารถสือ่สารกับคนขับไดอ้ยา่งดไีมว่่าจะตัวใหญ่มากถงึใหญ่นอ้ย จากนัน้ทดลองสนุกกับเครือ่ง
เลน่นานาชนดิ เชน่ รถไฟเหาะ T-Express หนอนสะบัดชารป์ โรงหนังสามมติ ิบา้นผสีงิ หมนุตลีังกาสอง
ตลบ เป็นตน้   หรอืท่านสามารถเดนิไปชมเทสกาลดอกไมท้ีจ่ัดไดอ้ย่างสวยงามเป็นสวนขนาดใหญ่ชม
ดอกไมห้ลากสสีนัสวยงาม เดนิทางชว่ง 14ม.ีค–4พ.ค ไดช้มเทศกาล Everland Tulip Festival  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที4่) เมนูคาลบี ้หมูย่างเกาหลีเป็นอาหาร
พื้นเมอืงเกาหลีเลื่องชือ่และเป็นที่รูจั้กกันดีทั่วโลก มรีสชาตอิอกหวานกลมกล่อม 
โดยน าหมสูว่นทีต่ดิกับกระดูก น าไปยา่งบนเตาถ่านแบบดัง้เดมิ เสริฟ์พรอ้มขา้วสวย
รอ้นๆ และเครือ่งเคยีงตา่งๆ     
น าท่านเดินทางเขา้สู่ กรุงโซล น าท่านไป ศูนยร์วมเครือ่งส าอางแบรนดด์งั
เกาหลี เช่น ROJUKISS,LOTREE,LANEIGN,SULWASOO ใหท้่านไดเ้ลือกซื้อใน
ราคาพเิศษ  ถงึเวลาพาทา่นตะลยุสูแ่หลง่ชอ้ปป้ิงทีไ่ดช้ ือ่วา่ใหญท่ีส่ดุในเอเชยี  
สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางไป ยอ้นรอยละครซรียีเ์กาหลดีัง MY NAME IS KIM 
SAM SOON และ  BOY OVER FLOWER ที่ “นัมซาน” ภูเขาแห่งเดียวที่ตัง้อยู่ใจ
กลางกรุงโซลบนยอดเขามหีอ SEOUL TOWER(ไมร่วมขึน้ลฟิต)์ 1ใน 18 หอคอย
เมอืงทีส่งูทีส่ดุในโลกมคีวามสงูถงึ 480 เมตร เหนอืระดับน ้าทะเล 
น าท่านชมเกาะ Floating Island เกาะลอยน ้าพลังงานแสงอาทติย ์เป็นเกาะ
เทียมสามเกาะตัง้อยู่รมิแม่น ้าฮัน ตัง้อยู่ทางดา้นขวาของสะพาน Banpo Bridge
ขา้งในมทีัง้ที่จัดนิทรรศการรา้นอาหารและอืน่ๆ ทัง้สามเกาะเดนิเชือ่มต่อกันได ้
ตอนกลางคนืเปิดไฟแลว้สวยมาก บรรยากาศด ีเหมาะกับการเดนิเล่นสบายๆ อยู่
ตดิกบัสะพานบนัโพ 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ (มือ้ที5่) เมนูไกตุ่น๋โสม เป็นอาหารบ ารุงสขุภาพตน้ต ารับ
ชาววัง เสริฟ์ในหมอ้ดนิ ท่ามกลางน ้าซปุทีก่ าลังเดอืดพล่าน คัดเลอืกไก่ขนาดก าลัง
เหมาะ ผา่นการเลีย้งจนอายไุด ้45 วัน น ามาท าความสะอาด ควักเครือ่งในออกจนหมด 
แลว้น าเครือ่งยาจนี อาท ิ เกาลัด, เกา๋กี,้ พุทราจนี และรากโสม พรอ้มดว้ยขา้วเหนียว 
ใส่ลงไปในตัวไก ่แลว้ผ่านการตุ๋นจนไดท้ี ่เนื้อไก่ล่อนจนสามารถรับประทานไดอ้ย่าง
สะดวก เพิม่รสชาตดิว้ยเสน้กว๋ยเตีย๋วแบบเกาหล ีเกลอื และพรกิไทป่น  

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก 
 ทีพ่กั:GALAXY HOTEL/BENIKIA SEOUL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 
 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7วนั กอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัทีส่ ี ่           พพิธิภณัฑส์าหรา่ย-ใสชุดฮนับก-วดัโชเกซา - คลองชองเกชอน - Seoullo 7017 
DUTY FREE - ชอ้ปป้ิงเมยีงดง                                                       เชา้,เทีย่ง,---                                                                     

เชา้           รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)  
ระหว่างเดนิทางผ่านชม จากนั้น น าท่านสู่ ศูนยโ์สมรฐับาล ซึง่รับรอง
คณุภาพจากรัฐบาล เป็นโสมทีอ่าย ุ6 ปี ซึง่ถอืว่ามคีุณภาพดทีีส่ดุ ใหท้่าน
ไดเ้ลอืกซือ้โสมคณุภาพและราคาถกูกวา่ไทย 2 เทา่ โสมเกาหลถีอืเป็นยา
บ ารุงร่างกาย หรอืสามารถซือ้เป็นของฝากจากประเทศเกาหล ีจากนัน้น า



 

 

ท่านเดนิทางสู่รา้นสมุนไพร RED PINE เป็นผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากน ้ ามันสน ที่มีสรรคุณช่วยบ ารุง
รา่งกาย ลดไขมนั ชว่ยควบคมุอาหารและรักษาสมดลุในรา่งกาย  
จากนัน้น าท่านชม พพิธิภณัฑส์าหรา่ย จัดแสดงเรือ่งราวตา่งๆของการท าสาหรา่ยและประวัตคิวาม
เป็นมาตน้ก าเนดิของการผลติสาหร่ายและขัน้ตอนการผลติสาหร่ายทีใ่หมทุ่กวันใหท้่านจะไดเ้ลอืก
ชมิผลติภัณฑท์ี่ท าจากสาหร่ายหลากหลายรสชาตใิหล้ิม้ลองและเลือกซือ้เพื่อ  ใหท้่านไดใ้ส่ชุด
ประจ าชาตเิกาหล ี“ฮนับก”และถ่ายรูปภาพความประทับใจน ามาเป็นของฝาก เช่น สาหร่าย

อบแหง้,สาหรา่ยยา่ง 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั(มือ้ที7่) เมนบูบิมิบบั ขา้วย าเกาหล ีกบั ซุป สกุีส้ไตลเ์กาหล ีบนหมอ้

ไฟรอ้นๆ ประกอบดว้ย ผักสดชนดิตา่งๆ และเนือ้หมสูไลดน์ ้าซปุรอ้นๆ และเสน้อดูง้ซึง่ขาดไมไ่ดใ้น
การทาน ชาบ ูชาบ ูพรอ้มขา้วสวย   

บา่ย  น าทา่นชม วดัโชเกซา(Jogyesa Temple)หรอืทีค่นไทยเรยีกวา่“วัดพระยิม้” 

ในอดตีนัน้วัดแหง่นีเ้ป็นเหมอืนศนูยก์ลางของศาสนาพทุธนกิายเซนในเกาหลี 
ซึง่เป็นวัดเกา่แกแ่ละมชีือ่เสยีงเป็นอยา่งยิง่ เมือ่เดนิเขา้มาในวัดนี้ส ิง่แรกทีจ่ะ
สังเกตุเห็นก็คือตน้ไมใ้หญ่ที่ดา้นหนา้ประตูทางเขา้ มคีวามสูงถงึ 26 เมตร 
ส่วนอาคารหลักของวัดนัน้มอีายุมากกว่า 500 ปี และเป็นอาคารขนาดใหญ่ 
ชือ่ว่า Daeungjeon สรา้งขึน้ในปี 1938 ภายในมีพระประธานสีทองขนาด
ใหญ่ 3 องค ์ซึง่ชาวเกาหลเีชือ่กนัว่ามคีวามศักสทิธิ ์จงึนยิมไปนมสัการในวัน
ส าคัญตา่งๆ 

จากนัน้น าท่านไปชม Seoullo 7017 แลนดม์ารค์แห่งใหมข่องกรุงโซล ที่
เกดิจากการปรับทัศนียภาพของถนนยกระดับที่เกือบจะถูกทุบทิ้งบรเิวณ 
Seoul Station ใหก้ลายมาเป็นสวนสาธารณะลอยฟ้า 

 น าท่านเดนิทางสู ่คลองชองเกชอน (Cheonggyecheon) หรอืเรยีกอกีชือ่
หนึง่วา่ คลองชองเกชอน หรอื ชองเคยอน เป็นคลองทีม่มีาตัง้แตส่มยัโบราณ
ตัง้แต่ยุคของราชวงศโ์ชชอน มอีายมุากกว่า 600 ปี ความยาว ประมาณ 11 
กโิลเมตร ไหลผา่นกลางกรงุโซล  
จากนั้นน าท่านชมแหล่งชอ้ปป้ิงปลอดภาษี DUTY  FREE ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์เนม  มากมาย อาท ิ
นาฬกิา,แว่นตา,เครือ่งส าอางค,์กระเป๋า,กลอ้งถ่ายรูป หรอืจะเป็นโทรศัพทม์อืถอื 
ใหท้่านอสิระไดเ้ลอืกซือ้อยา่งเต็มที ่ ถงึเวลาน าท่านเดนิทางชอ้ปป้ิงที ่เมยีงดง 
หรอื สยามสแควรเ์กาหลทีา่นสามารถเลอืกสนิคา้เทรนดแ์ฟชัน่ล่าสดุของเกาหลี
ไดท้ีน่ีโ่ดยเฉพาะสนิคา้วัยรุ่นเชน่เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งประดับ ทัง้แบรนด์
เนม  เช่น  EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินค ้าจากแบรนด์ เก าหลี
โดยเฉพาะ เครือ่งส าอางเชน่ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, 
MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีกทั ้งยังมีรา้นกาแฟ รา้นอาหารต่างๆ ท่าน
สามารถลิม้ลองไอศกรมี 2,000 วอน ทีสู่งเกอืบฟตุไดท้ี่นี้  และKRISPY KREME
โดนัท ทีส่ดุแสนอรอ่ย  
(อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง ) 

 ทีพ่กั:GALAXY HOTEL/BENIKIA SEOUL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 
                       (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนั กอ่นวนัเดนิทาง)วนัที ่

วนัทีห่า้         ชอ้ปป้ิงยา่นฮงแด - HYUNDAI OUTLET – SUPER MARKET              เชา้,เทีย่ง,เย็น  
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร ของโรงแรม (มือ้ที ่8)  

จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่ศนูยส์มนุไพรฮ็อกเกตนาม ูตน้ไมช้นดินีเ้จรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาที่
ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพันธุข์องสมุนไพรฮ๊อกเกตนามูนี ้
เป็นทีน่ยิมของคนเกาหลรีุน่ใหม ่เพราะมผีลชว่ยดูแลตับใหแ้ข็งแรง ป้องกนัโรคตับแข็งไมถ่กูท าลาย
จาการดืม่แอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี ่สารตกคา้งจากอาหาร และยา  
จากนัน้พาท่านชม AMETHYEST FACTORY ชมโรงงานพลอยสมีว่ง เป็นของ
น าโชคของชาวเกาหลซี ึง่ม ีแหลง่ก าเนดิใน ประเทศเกาหล ีคนเกาหลมี ีความเชือ่วา่ 
เป็นพลอยน าโชค  น าความโชคดมีาใหแ้กผู่ท้ีม่ไีวค้รอบครอง    

เทีย่ง      บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่9) เมนจูมิดกั (Jimdak) หรอืไกตุ่น๋ซอี ิ๊วเกาหล ี
ผสมกบัวุน้เสน้ทีเ่หนยีวนุ่ม หัวหอมใหญ ่รสชาตคิลา้ยไกพ่ะโลข้องไทยแตจ่ะเผ็ดกวา่
นดิหน่อย เป็นเมนูชือ่ดังจากเมอืงอนัดง 
น าทา่น ชอ้ปป้ิงยา่นฮงแด  เป็นยา่นชอ้ปป้ิงบรเิวณดา้นหนา้ของมหาวทิยาลัยฮงอกิ สนิคา้ในยา่นนี้
ส่วนใหญ่เป็นสนิคา้วัยรุ่นที่ทันสมัยและราคาไม่แพงเช่นเสือ้ผา้ที่ออกแบบโดยดีไซดเ์นอรเ์กาหลี
รองเทา้กระเป๋าเครือ่งประดับ เครือ่งส าอาง เชน่ เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของกิ๊ฟชอ้ป เครือ่งเขยีน 
และทีเ่ยอะไมแ่พก้นัก็คอืขนมตา่งๆและยงัมรีา้นแบรนดเ์นมอยูท่ั่วไปเชน่ EVISU, ZARA  



 

 

อกีทัง้ยงัมรีา้นกาแฟทีเ่ป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี ่รา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้แฟชัน่ คลับ ตลาดศลิปะ และ
รา้นอาหารทีน่่าสนใจในหมูว่ยัรุน่อาย ุ20-30 ปีทีน่ยิมมาเดนิเลน่ ราคาของสนิคา้และรา้นอาหารตา่งๆ
ก็ยังไมแ่พงอกีดว้ย ซึง่จะคกึคักเป็นพเิศษตัง้แต่ชว่งบา่ยเป็นตน้ไป เพราะรา้นคา้แต่ละรา้นจะทยอย
เปิดใหบ้รกิาร 
น าทา่นชอ้ปป้ิง HYUNDAI OUTLET มรีา้นคา้หลากหลายกวา่ 165 รา้นคา้และมสีนิคา้ Brand ดัง
มากมายหลายยีห่อ้ เชน่ Armani, Calvin Klein, Diesel, DKNY,Guess, Escada โดยสนิคา้จะมกีารจัด
ลดราคา 30-80% น าทา่นชอ้ปป้ิง HYUNDAI OUTLET มรีา้นคา้หลากหลายกวา่ 165รา้นคา้ และมสีนิคา้
Brand ดังมากมายหลายยีห่อ้ เชน่ Armani,Calvin Klein,Diesel,DKNY,Guess,Escada โดยสนิคา้จะมี
การจัดลดราคา 30-80%   
ไดเ้วลาน าทา่นสูส่นามบนิอนิชอน น าทา่นสู ่สนามบนิอนิชอน ระหวา่งทางพาทา่นแวะละลายเงนิวอนที่
รา้นคา้สนามบนิ SUPER MARKET ซึง่ทา่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้เกาหลไีดอ้กีรอบ โดยเฉพาะของกนิ 
เชน่ บะหมีซ่นิราเมยีน (มามา่สไตลเ์กาหล)ี อดูง้ กมิจ ิขนมชอ็คโกพ้าย น ้าจิม้ปรงุรสหมยูา่งเกาหล ีไกตุ่น๋
โสมส าเร็จรปู ผลไมต้ามฤดกูาล ในราคาพเิศษกอ่นกลบัเมอืงไทย   

ค า่  บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที1่0)  เมนู:ชาบู ชาบู สกุีส้ไตลเ์กาหล ีบนหมอ้ไฟรอ้นๆ ประกอบดว้ย 
ผักสดชนดิตา่งๆ และเนือ้หมสูไลดน์ ้าซปุรอ้นๆ และเสน้อดูง้ซึง่ขาดไมไ่ดใ้นการทาน ชาบ ูพรอ้มขา้วสวย 
จนสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานอนิชอน  

วนัทีห่ก        ทา่อากาศยานอนิชอน - ทา่อากาศยานดอนเมอืง                                                                                   
01.05 น.   เดนิทางกลับโดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X (XJ) เทีย่วบนิที ่XJ703 (ไมม่บีรกิารอาหาร

เครือ่งดืม่บนเครือ่ง ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ไดต้ามอธัยาศยักบัพนกังานตอ้นรบับนเครือ่ง)  
04.55 น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง  เดนิทางกลับโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

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

หากทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลบักรงุเทพฯ 

กรณุาแจง้บรษิทั กอ่นท าการจอง มฉิะน ัน้ บรษิทัฯ มสิามารถรบัผดิชอบใดใด ท ัง้ส ิน้ 

ราคาทวัรร์วม ราคาทวัรไ์มร่วม 

- คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยดัพรอ้ม
คา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งตามทีร่ะบใุนรายการ (ตั๋ว
กรุ๊ปไม่สามารถเลื่อนวันกลับได ้ตอ้งไป-กลับพรอ้ม

คณะเท่านั้น  )ที่น ั่งเป็นไปตามสายการบิน
จดัสรรตามกรุป๊ทวัร ์ไมส่ามารถระบไุด ้

- คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
- คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
- ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักหอ้งละ 2-3 ท่าน 

ตามโรงแรมทีร่ะบหุรอืเทยีบเทา่ 
- คา่ยานพาหนะน าเทีย่วตามรายการ 
- ค่าน า้หนกัสมัภาระ สายการบนิ THAI AIR 

ASIA X (XJ) 
ก าหนดน า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง
ไป-กลบั ทา่นละ 20กก. สมัภาระถอืขึน้เครือ่ง
(Carry on) 7กก. 

- ค่าหัวหนา้ทัวรน์ าท่านท่องเทีย่วตลอดรายการใน
ตา่งประเทศ 

- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง การชดเชย
อบุัตเิหตุสว่นบคุคลกรณีเสยีชวีติสญูเสยี   อวัยวะ 
สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ 1,000,000 
บาท การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั ้ง
500,000บาท(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)ไม่รวม
ประกนัสุขภาพ ท่านสามารถส ัง่ซื้อประกนั
สขุภาพเพิม่ได ้

 

- ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิ ค่าท าหนังสือเดนิทาง, ค่า
โทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรดี, มนิิบารใ์นหอ้ง, รวมถงึ
ค่าอาหาร และเครือ่งดืม่ที่สั่งเพิม่นอกเหนือรายการ 
(หากท่านตอ้งการสั่งเพิม่ กรุณาตดิต่อหัวหนา้ทัวร์
แลว้จา่ยเพิม่เองตา่งหาก) 

- ค่าทิปคนขับรถและไกด์ทอ้งถิ่นท่านละ 50,000 
วอนหรอื 1,500 บาท ตอ่ท่านตลอดทัง้ทรปิ (ช าระ
คา่ทปิทีส่นามบนิวันเชค็อนิ) 

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
(กรณีที่ท่านตอ้งการใบเสร็จรับเงินในนามบริษัทหรือ

ตอ้งการใบก ากบัภาษี) 
- ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระทีห่นักเกนิจากสายการบนิ

ก าหนด (ปกต ิ20 กก.), ค่าประกันกระเป๋ากรณีเกดิ
การช ารดุเสยีหาย 

- คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว 
กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1)พาสปอรต์ 2)ใบประจ าตัว
คนต่างดา้ว 3)ใบส าคัญถิน่ที่อยู่ 4)ส าเนาทะเบียน
บา้น(ถา้ม)ี 5)สมดุบัญชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6)รูปถ่ายส ี2 
นิว้ 2 รูป แลว้ทางบรษัิทฯจะเป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่
ใหท้า่นโดยจา่ยคา่บรกิารตา่งหาก 
(ส าหรับหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทาง

ตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

 
ทีน่ ัง่ Hot Seat ราคา 2,200 บาท/เทีย่ว 
เป็นทีน่ั่งทีม่พีืน้ทีว่า่งทีม่ากกวา่ทีน่ั่งมาตรฐาน ดว้ยพืน้ทีว่างขาทีก่วา้งเป็นพเิศษ มพีืน้ทีพ่อทีจ่ะสามารถ
ยดืขาไดอ้ยา่งเต็มที ่



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ท ีน่ ัง่พรเีมีย่ม ทีน่ ัง่ Hot Seat ทีน่ ัง่มาตรฐาน โซนปลอดเสยีง ประตทูางออก ทีน่ ัง่ทารก หอ้งน า้ 

**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้น ้าหนักเพิม่ กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วันพรอ้มช าระคา่น ้าหนัก** 
- ซือ้น าหนักเพิม่  5 กก.  ช าระเพิม่ 600  บาท  
- ซือ้น ้าหนักเพิม่  10 กก.  ช าระเพิม่ 1,000 บาท 
- ซือ้น ้าหนักเพิม่ 20กก.  ช าระเพิม่ 2,000 บาท  

ประกาศส าคญั รับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว คา่ทัวรท์ีจ่า่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการช าระแบบจา่ยช าระขาด และ
ผูจั้ดไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะนัน้หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทาง
หรือใชบ้รกิารตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใด หรือไดรั้บการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ 
(ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต)้  ทางผูจั้ด ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ตั๋วเครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  

*ขอสงวนสทิธใ์นการปรับเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรับขึน้ของภาษีน ้ามนัหรอืภาษีใดๆ จากสายการบนิ * 
หมายเหตสุ าคญั : ราคาและคา่บรกิารเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่ช าระเงนิคา่จองทัวร ์ คา่ทวัร ์ 
มสิามารถเปลีย่นแปลง วันเดนิทาง ชือ่ผูเ้ดนิทาง และ/หรอื ยกเลกิ เลือ่นวันเดนิทาง ขอคนืเงนิมดัจ า คา่ทวัรไ์ดท้กุกรณี 
และ กรณีทีท่า่นเดนิทางมาจากตา่งจังหวดั โดยเครือ่งบนิภายใน กรณุาแจง้บรษัิทฯกอ่นทีท่ าการจองตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้ 
บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ กรณีกรุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทางโดยจ านวนสมาชกิไมถ่งึ 20 ทา่น บรษัิทฯแจง้
ทา่นกอ่นการเดนิทาง 7 วัน โดยคนืเงนิคา่ทัวรใ์หก้บัทา่นทัง้หมด หรอืเลือ่นการเดนิทางในชว่งการเดนิทางอืน่ และ
คา่บรกิารนีรั้บเฉพาะนักทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่นัน้ และกรณีทีท่า่นเมือ่เดนิทางถงึแลว้ไมท่อ่งเทีย่วพรอ้มคณะ
บรษิทัฯขอเรยีกช าระเงนิเพิม่ทา่นละ 200 USD   ประเทศเกาหลใีตจ้ะมชีา่งภาพมาถา่ยรปู และชว่ยดแูลอ านวย
ความสะดวกตลอดการเดนิทาง และวนัสดุทา้ยชา่งภาพจะน าภาพถา่ยมาจ าหนา่ยกบัลกูทวัร ์หากวา่ทา่นใด
สนใจสามารถซือ้ได ้แตถ่า้ทา่นใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซือ้ เพราะทางบรษิทัทวัรไ์มม่กีารบงัคบัลกูทวัรซ์ือ้แตอ่ยา่ง
ใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 
 
ขอ้ความส าคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 

ในกรณีทีล่กูคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้แลว้ไมส่ามารถผ่าน เขา้-ออก นอกประเทศได ้ท าใหลู้กคา้ตอ้งถูก
สง่ตัวกลับเขา้ประเทศไทย จงึมคี่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ในการเปลีย่นตั๋วขากลับ และรวมถงึค่าบรกิารอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ดว้ย ฉะนัน้ 
ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบในค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้ที่ทางประเทศนั้นๆเรยีกเก็บ ทางผูจ้ัดและทางสายการบนิจะไม่
รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ในทุกกรณี หรอืตอ้งรอกลับประเทศไทยในเทีย่วบนิถัดไปทีม่ทีีน่ั่งว่าง หรอืตามวันเดนิทาง
ของตั๋วเครือ่งบนิ ทัง้นี้ ขึน้อยูท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีตแ้ละสายการบนิเป็นผูพ้จิารณา ทางผู ้
จัดไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้  ** ตม. ตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีตจ้ะมกีารสุม่ตรวจ และอาจมกีารเรยีกไป
สัมภาษณ์ ในการที่ทางตรวจคนเขา้เมอืงเรยีกสัมภาษณ์นัน้ ขึน้อยู่กับทางตรวจคนเขา้เมอืงเป็นผูพ้จิารณา และอยู่ใน
ดลุพนิจิของทางเจา้หนา้ที ่ตม. ทางบรษัิททัวรไ์มส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
 
เงือ่นไขในการจอง   มดัจ าทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น  และ ช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วัน

ลว่งหนา้ (การไมช่ าระเงนิคา่มดัจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธิ
ยกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลบั*)  
กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออก
และเขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื** 
 
เอกสารใชใ้นการเดนิทาง  

- หนังสอืเดนิทางทีเ่หลอือายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน **กรณีท าหนังสอืเดนิทางเลม่ใหมก่รณุาเตรยีม
หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ไปดว้ย ณ วันเดนิทาง  หนังสอืรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ (ต าแหน่ง, 
เงนิเดอืน) 

- ส าเนาบตัรพนักงาน และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน พรอ้มเซน็ส าเนาถกูตอ้ง 
- กรณีทีท่า่นเป็นเจา้ของกจิการกรณุาเตรยีมส าเนาหนังสอืจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ทา่นพรอ้มเซน็รับรองส าเนา 
-    กรณีเป็นนักเรยีนนักศกึษาเตรยีมหนังสอืรับรองจากทางสถาบนัเป็นภาษาองักฤษ 



 

 

-    การเรยีกเกบ็เอกสารเพิม่เตมินีเ้พือ่ประโยชนใ์นการเดนิทางเขา้ประเทศเกาหลขีองทา่นทีท่างบรษัิทจะได ้  
     แจง้ใหห้วัหนา้ทวัรท์ราบเพือ่ใหค้ าแนะน าทา่นในการเขา้เมอืงเกาหลใีต ้

 
การยกเลกิการจอง:เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตั๋วเครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด เมือ่ทา่นตกลงจองทวัรโ์ดยจา่ยเงนิ
มดัจ า หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง เลือ่นการเดนิทาง ขอคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทัง้สิน้  

 

หมายเหต ุ
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น
ลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอื
วา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25 ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯอีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี ่/ 
ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม 
และไมส่ามารถรับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วันก่อนการ
เดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุ
ประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE กรณีโรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของเกาหล ีหรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าให ้
เวลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขับรถในการบรหิารเวลา 
ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน ้าดืม่วันละ1ขวดต่อคนตอ่วัน เริม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที5่ของการเดนิทางรวมจ านวน 4 ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วเกาหล ีตามกฎหมายของประเทศเกาหล ีมัคคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตาม
ความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั้นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลา
ทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทาง
ทอ่งเทีย่ว ตาม พ.ร.บ การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดู
เงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทัวร ์ 
(ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทัว่ไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครอง
ใหล้ะเอยีด) 
17. ผูจ้ดัจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุ
ประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 
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