
 

 

 

 
 
 
 
 
CODE: KXJ11   ทวัรเ์กาหล ีสชีมพ ูKorea Cherry Blossom 6D3N 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Code KXJ11 : Korea Cherry Blossom เทีย่วครบ จดัเต็ม สดุคุม้ ราคาโดนใจ   
เกาะนาม ิซูวอน ป้อมฮวาซอง หมูบ่า้น ENGLISH VILLAGE เอเวอรแ์ลนด ์ท ากมิจ ิใสชุ่ดฮนับก 

โซล  พระราชวงัเคยีงบก ศนูยโ์สม โซลเทาวนเ์วอร ์ชอ้ปป้ิงเมยีงดง ทงแดมุน ฮงอกิ  
คลองชองเกซอน ชอ้ปป้ิงดวิตีฟ้ร ีรา้นละลายเงนิวอน  
แลนดม์ารค์แหง่ใหมข่องกรงุโซล ที ่Seoullo 7017  

  พกัซูวอน 1 คนื โซล 2 คนื 

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

                   ก าหนดวนัเดนิทาง 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ2ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 
พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ 

21 - 26 ม.ีค. 61 13,888  

 

 

 

ไมม่รีาคาเด็ก 

Inf 5,000฿ 

 

 

 

 

 

4,500 25 

23 - 28 ม.ีค. 61 14,888 4,500 25 

28 ม.ีค. – 02 เม.ย. 61 15,888 4,500 25 

04 - 09 เม.ย. 61 17,888 4,500 25 

06 - 11 เม.ย. 61 16,888 4,500 25 

11 - 16 เม.ย. 61 26,888 4,500 25 

14 - 19 เม.ย. 61 16,888 4,500 25 

18 - 23 เม.ย. 61 15,888 4,500 25 

20 - 25 เม.ย. 61 15,888 4,500 25 

25 - 30 เม.ย. 61 15,888 4,500 25 

27 เม.ย. – 02 พ.ค. 61 17,888 4,500 25 



 

 

 

 
 
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 า้หนกักระเป๋า 20 กก./ท่าน และถอืขึน้เครือ่ง 7 กก./ท่าน หาก
ตอ้งการซือ้น า้หนกักระเป๋าเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย และขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ ัง่บนเครือ่ง 
ทีน่ ัง่เป็นไปตามสายการบนิก าหนด) 

 
 
 

02.50 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ประเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ THAI AIR  ASIA X  เทีย่วบนิที ่
XJ700  (มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง)  

10.05 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้หมายเหตุ:เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง 
(กรณุาปรบันาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่ เพือ่ความสะดวกในการนดัหมาย) หลังจากผา่นการ
ตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเกาหล ีน าทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศ เดนิทางไป รับประทานอาหารเทีย่ง 

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

บา่ย  น าท่านเดนิทางสู่ เกาะนาม ิ(ใชเ้วลาน่ังเรอืประมาณ 10-15 นาท)ี ใหท้่านไดด้ืม่ด ่ากับ
ธรรมชาต ิแมกไม ้ทวิสนบนเกาะนาม ิซึง่ถอืเป็นชว่งเวลาทีด่ทีีส่ดุทา่มกลางบรรยากาศโร
แมนติก ใหท้่านไดย้อ้นรอยละครรักแนว DRAMA ซีรีย์เกาหลีที่โด่งดังไปทั่วเอเชีย  
WINTER LOVE SONG  หรือ เพลงรกัในสายลมหนาว  พรอ้มเก็บภาพความ   
ประทับใจ ถ่ายรูป กับดาราแสดงน า BAE YONG JOON และ CHOI JI WOO รูปปั้นที่
สรา้งขึน้เพือ่ไวเ้ก็บเป็นภาพความประทับใจ กับฉากและเนื้อเรือ่งทีเ่รยีกเสยีงสะอืน้และ
น ้าตาของผูช้มนอกจออยา่งท่วมทน้นอกจากนี้ยังมกีจิกรรมอืน่ๆใหท้่านไดป่ั้นจักรยานชม
ววิเหมอืนในละครหรอืชมฟารม์เลีย้งนกกระจอกเทศ ไดเ้วลาสมควร น่ังเรอืกลับมายังฝ่ัง 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองซูวอน น าท่านชม ป้อมฮวาซอง ซึง่เป็นป้อม และ
ก าแพงเมอืง สรา้งรายรอบตัว เมอืงซวูอน ระยะทางยาวประมาณ 5,500เมตร ประกอบดว้ย

เชงิเทนิ 48 หลัง แตบ่างสว่นไดถ้กูท าลายในสมยัสงครามเกาหล ีป้อมแหง่นีส้รา้งขึน้โดย
กษัตรยิช์อนโจ กษัตรยิ ์องคท์ี ่22 แหง่ราชวงศโ์ชซอนเพือ่เป็นทีร่ะลกึแกพ่ระราชบดิา ซึง่
ถูกใส่รา้ยจากราชส านักและถูกขังจนสิน้พระชนม์ ปัจจุบันป้อมนี้ไดรั้บการสถาปนา
โดย UNESCO ใหเ้ป็น มรดกโลก 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่) เมน ูDUKKALBI ไกผ่ดัเผ็ดบารบ์คีวิเป็น
เนือ้ไกท่ีห่ั่นออกเป็นชิน้พอค าคลกุเคลา้ดว้ยซอี ิ๊วเครือ่งปรงุและหมกัทิง้ไวจ้นไดท้ี ่จงึน า
เนือ้ไกแ่ละผักมาผัดบนกระทะยกัษ์ พรอ้ม กมิจ ิซปุสาหรา่ย และขา้วสวย 

                 จนสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก  
ทีพ่กั: WESTVILLE OR CENTRAL PLAZA OR QUEEN HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนั กอ่นเดนิทาง )

เดนิทาง)  
 

 

 

  วนัแรก     กรงุเทพฯ (ทา่อากาศยานดอนเมอืง) -  เกาหลใีต ้(สนามบนิอนิชอน) 
 

  วนัทีส่อง          อนิชอน - เกาะนาม ิ- ซูวอน - ป้อมฮวาซอง                                    เชา้,เทีย่ง,เย็น                  

 วนัทีส่าม    สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์(รวมบตัร) - กมิจแิลนด ์+ ใสชุ่ด“ฮนับก” - COSMETIC SHOP - SEOUL 

TOWER (ไมร่วมขึน้ลฟิต)์ -TEDDY BEAR MUSUEM - ชอ้ปป้ิงทงแดมนุ             เชา้,เทีย่ง,เย็น                                                                        
 



 

 

 

เชา้   บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่3) 
จากน ัน้ น าท่านเดนิทางสู ่เดนิทางไปเทีย่วสวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์
ถูกขนานนามว่า “ดสินียแ์ลนดเ์กาหลี” สวนเปิดในหุบเขาที่มี
ชื่อ เสียงมากที่สุดของประเทศ ภายใน Festival World จะ
ประกอบไปดว้ย Global Fair, American Adventure, Magic 
Land European Adventure แล ะ  Equatorial Adventure 
การท่องเทีย่วภายในสวนสนุกแห่งนี้ แนะน าว่า ควรขึน้รถบัสท่องไป

กับโลกของสัตว์ป่าซาฟาร ีชมไลเกอรแ์ฝดคู่แรกของโลก ที่นี่ ท่านจะ
พบว่าเจา้ป่าสงิโตและเสือสามารถอยู่ดว้ยกันไดอ้ย่างเป็นสุข และชม
ความน่ารักของหมทีี ่ สามารถสือ่สารกับคนขับไดอ้ยา่งดไีมว่่าจะตัวใหญ่
มากถงึใหญ่นอ้ย จากนัน้ทดลองสนุกกับเครือ่งเล่นนานาชนดิ เชน่ รถไฟ
เหาะ T-Express หนอนสะบัดชาร์ป โรงหนังสามมติ ิบา้นผีสงิ หมุนตี
ลังกาสองตลบ เป็นตน้   หรอืทา่นสามารถเดนิไปชมเทสกาลดอกไมท้ีจ่ัด
ไดอ้ย่างสวยงามเป็นสวนขนาดใหญ่ชมดอกไมห้ลากสีสันสวยงาม 
เดนิทางระหวา่งช่วง 15มนีาคม – 5พฤษภาคม จะไดช้มเทศกาล 
Everland Tulip Festival จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ กมิจแิลนด ์เล่ากันว่ากมิจเิกดิขึน้สมัยโชชอน
โดยชาวบา้นจะเก็บผักสดหมักไวใ้นไหเพือ่ไวก้นิไดใ้นทุกฤดูกาล ชาวเกาหลจีะน ากมิจใิส่ลงในอาหาร
แทบทุกชนดิ ตัง้แต่ ขา้วสวย ซปุ ขา้วผัด สตู บะหมี ่จนกระทัง้พซิซา่ และเบอรเ์กอร ์”กมิจ”ิ จงึถอืเป็น
อาหารประจ าชาตขิองคนเกาหล ีทีไ่มว่่ามือ้ไหนจะตอ้งมกีมิจเิป็นเครือ่งเคยีงประจ าโต๊ะอาหารในทุกมือ้ 
คนเกาหลใีนสมัยกอ่นนยิมท ากมิจไิวก้นิเองทีบ่า้น ซึง่กมิจนัิน้มมีากกว่า 100 ชนดิ ดังนัน้สตูรตน้ต าหรับ
ของแต่ละบา้นจงึไมเ่หมอืนกัน ใหท้่านไดเ้รยีนรูส้ว่นผสมของการท ากมิจแิละไดฝึ้กลองท าดว้ยฝีมอืของ
ตัวเองพรอ้มน าทุกท่านไดใ้ส่ชุดประจ าชาติเกาหลี “ฮนับก” และถ่ายรูปภาพความ
ประทับใจ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที4่) เมนูคาลบี ้หมยูา่งเกาหลเีป็นอาหารพืน้เมอืง
เกาหลเีลือ่งชือ่และเป็นทีรู่จั้กกันดทีั่วโลก มรีสชาตอิอกหวานกลมกลอ่ม โดยน าหมสูว่น
ทีต่ดิกับกระดูก น าไปย่างบนเตาถ่านแบบดัง้เดมิ เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ และเครือ่ง
เคยีงตา่งๆ     

บา่ย     น าท่านเดนิทางเขา้สู ่กรุงโซล จากนัน้ น าท่านไปชม Teddy Bear Museum พบกับความน่ารักของ
เจา้หมเีท็ดดี ้ในรปูแบบต่างๆโดยจัดท าเป็นเรือ่งราวและฉากทีแ่สดงเรือ่งราว
และจ าลองวถิชีวีติของคนเกาหล ีโดยใช ้ตุ๊กตาหม ีแต่งตัวตามสไตลน่์ารักๆ
มทีัง้แบบแสดงโชวแ์ละเป็นแบบเคลือ่นไหวได ้ทา่นยังสามารถซือ้ ตุ๊กตาหม ี
TEDDY BEAR SHOP  จนสมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางไป  ยอ้นรอยละคร
ซีรีย์เกาหลีดั ง MY NAME IS KIM SAM SOON และ  BOY OVER 
FLOWER ที ่“นัมซาน” ภเูขาแหง่เดยีวทีต่ัง้อยูใ่จกลางกรงุโซล บนยอดเขา
มหีอ SEOUL TOWER 1 ใน 18 หอคอยเมอืงทีส่งูทีส่ดุในโลกมคีวามสงูถงึ 
480 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล น าท่านสู่ NAMSAN VIEW  POINT ให ้
ทา่นไดถ้า่ยรปูและสมัผัสความน่ารักของวัยรุน่เกาหล ีนยิมมาคลอ้งกญุแจไว ้
ด ว้ยกัน ระเบียงทุ กด า้นของ  SEOUL TOWER จึงเต็มไปด ว้ยกุญ แจ
หลากหลายส ี(ไมร่วมคา่ลฟิท)์ จากนัน้ น าทา่นไป ศนูยร์วมเครือ่งส าอาง
แบรนดด์งัเกาหล ีเชน่ ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO ให ้
ทา่นไดเ้ลอืกซือ้ในราคาพเิศษ  ถงึเวลาพาทุกทา่นตะลยุสูแ่หล่งชอ้ปป้ิงทีไ่ด ้
ชือ่ว่าใหญ่ที่สุดในเอเชยี ตลาดทงแดมุน หา้งสรรพสนิคา้กว่า 10 แห่ง ที่
บางหา้งเปิดตลอด 24 ชัว่โมง เชน่  MIGLIORE, DOOTA TOWER, HELLO 
AM, DESIGNER CLUB  ท่านสามารถเลอืกซือ้สนิคา้หลากหลายประเภทได ้
ทีน่ี่ อาทเิชน่ เสือ้ผา้บรุุษ-สตร ีรองเทา้บรุษุ-สตร ีรองเทา้ผา้ใบ เข็มขัด ของ
ทีร่ะลกึ ชดุเครือ่งครัว ถงุเทา้ ผา้พันคอ ในราคาเกาหลี อยา่งแทจ้รงิ จากนัน้ 
น าท่ านไปชม แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโซล ที่  Seoullo 7017 
Seoullo 7017 เกดิจากการปรับทัศนียภาพของถนนยกระดับทีเ่กอืบจะถูก
ทบุทิง้บรเิวณ Seoul Station ใหก้ลายมาเป็นสวนสาธารณะลอยฟ้า  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ (มือ้ที5่) เมนูไกตุ่น๋โสม เป็นอาหารบ ารุงสขุภาพตน้
ต ารับชาววัง เสริฟ์ในหมอ้ดนิ ท่ามกลางน ้าซปุทีก่ าลังเดอืดพล่าน คัดเลอืกไก่
ขนาดก าลังเหมาะ ผ่านการเลีย้งจนอายไุด ้45 วัน น ามาท าความสะอาด ควัก
เครือ่งในออกจนหมด แลว้น าเครือ่งยาจนี อาท ิ เกาลัด, เกา๋กี,้ พุทราจนี และ
รากโสม พรอ้มดว้ยขา้วเหนยีว ใสล่งไปในตัวไก ่แลว้ผา่นการตุน๋จนไดท้ี ่เนือ้ไก่
ล่อนจนสามารถรับประทานไดอ้ย่างสะดวก เพิม่รสชาตดิว้ยเสน้ก๋วยเตีย๋วแบบ
เกาหล ีเกลอื และพรกิไทป่น จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก 

 ทีพ่กั:GALAXY HOTEL/BENIKIA SEOUL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนั กอ่นวนัเดนิทาง) 
 



 

 

 

 

 

เชา้           รบัประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6) 
 ระหว่างเดนิทางผ่านชม ซากุระแห่งเกาหล ีณ ถนนยออโิดะ (Yeouido’s 
Streets) (เฉพาะช่วงซากุระบาน) ถนนซากุระแห่งกรุงโซลมตีน้ซากุระ
กว่า 1,400 ตน้ในบรเิวณนี้ซ ึง่ในเดอืนเมษายนในแต่ละปีจะมกีารจัดเทศกาล
ดอกซากุระณถนนสายนี้ท่านจะไดส้ัมผัสสสีันแห่งดอกซากุระพรอ้มถ่ายรูป

เป็นที่ระลกึในบรรยากาศสุดโรแมนตคิในยามเย็น
ถ น น ส าย นี้ ก็ จ ะยิ่ ง คึ ก คั ก มี ก ิ จ ก รรม รื่น เริง

หลากหลายและมดีวงไฟประดับประดาตัดกับสขีาวอม
ชมพูของดอกซากุระที่สวยงาม จากนั้น น าท่านสู ่
ศูนยโ์สมรฐับาล ซึง่รับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็น
โสมที่อายุ 6 ปี ซึง่ถือว่ามคีุณภาพดีที่สุด ใหท้่านได ้

เลือกซือ้โสมคุณภาพและราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็นยาบ ารุง
รา่งกาย หรอืสามารถซือ้เป็นของฝากจากประเทศเกาหล ีจากนัน้น าทา่นเดนิทาง
สูร่า้นสมนุไพร RED PINE เป็นผลติภัณฑ ์ทีส่กัดจากน ้ามันสน ทีม่สีรรคุณชว่ย
บ ารงุรา่งกาย ลดไขมนั ชว่ยควบคมุอาหารและรักษาสมดลุในรา่งกาย จากนัน้ น า
ท่านเดนิทางผ่านชมท าเนยีบประธานาธบิดหีรอืบลูเฮาส ์จากนัน้ น าท่านเขา้
ชม พระราชวงัเคยีงบ็อค พระราชวังเกา่แก่ทีส่ดุของราชวงศโ์ชซอน สรา้งขึน้
ในปี ค.ศ.1394 โดยใชเ้ป็นศูนยก์ลางการปกครองในสมัยโบราณโดยเป็นทัง้ที่
ประทับและฐานอ านาจของพระเจา้แทจอนและต่อเนื่องมาถึงกษัตรยิ์ในราชวงศ์โชซอนพระที่น่ัง 
คนึชองจอนถกูสรา้งขึน้มาเพือ่เป็นทีว่่าราชการตอ่มาคณะปกครองเกาหลขีองญีปุ่่ นไดส้รา้งอาคารรัฐสภา
ขนาดยักษ์ขึน้คั่นเพือ่ตอ้งการแสดงนัยเด่นชัดว่าตอ้งการตัดความผูกพันระหว่างพระราชวงศก์ับราษฎร
อาคารหลังนี้ไดถู้กรือ้ถอนไปในโอกาสครบรอบ50ปีการปลดแอกจากญี่ปุ่ นในเขตพระราชวังยังมพีระ
ต าหนักเคยีวฮเวรู เป็นอาคารสองชัน้ ตัวพระต าหนักถูกสรา้งใหย้ืน่ออกไปกลางสระน ้าทีเ่ต็มไปดว้ยฝูง
หงสส์รา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นสถานทีส่ าหรับจัดงานเลีย้งพระราชทาน  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่ 7) :FISH ROAST ปลายา่งสไตลเ์กาหล ี เสรฟิพรอ้มดว้ย
น า้ซุปปรงุรส รบัประทานพรอ้มผกัและเครือ่งเคยีง ขา้วสวยรอ้นๆ  

บา่ย  น าท่านเดนิทางสู ่คลองชองเกชอน (Cheonggyecheon) หรอืเรยีกอกีชือ่
หนึ่งว่า คลองชองเกชอน หรือ ชองเคยอน เป็นคลองที่มีมาตั ้งแต่สมัย
โบราณตัง้แต่ยคุของราชวงศโ์ชชอน มอีายมุากกว่า 600 ปี ความยาว ประมาณ 
11 กโิลเมตร ไหลผ่านกลางกรุงโซล  จากนัน้น าท่านชมแหล่งชอ้ปป้ิงปลอด
ภาษี DUTY  FREE ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม  มากมาย อาท ินาฬกิา,แว่นตา,

เครือ่งส าอางค,์กระเป๋า,กลอ้งถา่ยรปู หรอืจะเป็นโทรศัพทม์อืถอื ใหท้า่นอสิระได ้
เลอืกซือ้อยา่งเต็มที ่ ถงึเวลาน าท่านเดนิทางชอ้ปป้ิงที ่เมยีงดง หรอื สยามส
แควรเ์กาหลที่านสามารถเลือกสนิคา้เทรนด์แฟชั่นล่าสุดของเกาหลีไดท้ี่นี่
โดยเฉพาะสนิคา้วัยรุน่เชน่เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งประดับ ทัง้แบรนดเ์นม 
เชน่ EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสนิคา้จากแบรนดเ์กาหลโีดยเฉพาะ 
เครือ่งส าอางเชน่ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, 
ROJUKISS, LANEIGE อกีทัง้ยังมรีา้นกาแฟ รา้นอาหารต่างๆ ท่านสามารถลิม้
ลองไอศกรีม 2,000 วอน ที่สูงเกือบฟุตไดท้ี่นี้  และKRISPY KREMEโดนัท 
ทีส่ดุแสนอรอ่ย  

ค า่    บรกิารอาหารค ่า (มื้อที่ 8) เมนูพิเศษ บุฟเฟต์บาบีค ิวป้ิงย่างสไตล์เกาหลี ฟรีกับ

หลากหลายเนื้อสัตว์  เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อวัว ปลาหมกึ อาหารสไตล์เกาหลี ขา้วสวยและน ้าซุป

หลากหลายรสชาต ิ 

           ทีพ่กั:BENIKEA SEOUL OR GOLDEN FOREST CITY หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนั กอ่นวนัเดนิทาง)วนัที ่

 
 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร ของโรงแรม (มือ้ที ่9)  

จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่ศนูยส์มุนไพรฮ็อกเกตนามู ตน้ไมช้นดินีเ้จรญิเตบิโตใน
ป่าลกึบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร เมล็ด
พันธุข์องสมุนไพรฮ๊อกเกตนามูนี้ เป็นที่นยิมของคนเกาหลรีุ่นใหม่ เพราะมผีลช่วย
ดูแลตับใหแ้ข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกท าลายจาการดืม่แอลกอฮอล์ กาแฟ 
บุห รี่  ส ารตกค า้งจากอาหาร แล ะยา สมควรแก่ เวลาจาก นั้นพ าท่ านชม 
AMETHYEST FACTORY ชมโรงงานพลอยสีม่วง เป็นของน าโชคของชาว
เกาหลซี ึง่ม ีแหล่งก าเนดิใน ประเทศเกาหล ีคนเกาหลมี ีความเชือ่ว่า เป็นพลอยน า
โชค   น าความโชคดมีา ใหแ้ก ่ผูท้ีม่ไีวค้รอบครอง    

วนัทีส่ ี ่ ศนูยโ์สมรฐับาล - RED PINE - บลเูฮาส ์- พระราชวงัเคยีงบ็อค – พพิธิภณัฑพ์ืน้เมอืง           

DUTY FREE – ชอ้ปป้ิงเมยีงดง                                                           เชา้,เทีย่ง,เย็น 
 

วนัทีห่า้      ศนูยส์มนุไพรฮ็อกเกตนาม ู- AMETHYEST FACTORY - ชอ้ปป้ิง ยา่นฮงอคิ - PAJU ENGLISH  
              VILLAGE - Paju Premium Outlet - SUPER MARKET - ทา่อากาศยานอนิชอน  เชา้,เทีย่ง 
 



 

 

 

เทีย่ง      บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่10) เมนูจมิดกั (Jimdak) หรอืไกตุ่๋นซอี ิ๊วเกาหล ีผสมกับวุน้
เสน้ทีเ่หนยีวนุ่ม หัวหอมใหญ่ รสชาตคิลา้ยไกพ่ะโลข้องไทยแตจ่ะเผ็ดกว่านดิหน่อย เป็นเมนูชือ่ดัง
จากเมอืงอนัดง 

บา่ย    น าทา่น ชอ้ปป้ิงทีฮ่งอกิ แหลง่ชอ้ปป้ิงทีอ่ยูล่อ้มรอบไปดว้ยมหาวทิยาลัยชือ่ดังในเกาหล ีสนิคา้ในยา่นนี้
สว่นใหญ่เป็นสนิคา้วัยรุน่ทีท่ันสมัยและราคาไมแ่พงเชน่เสือ้ผา้ทีอ่อกแบบโดยดไีซดเ์นอรเ์กาหลรีองเทา้
กระเป๋าเครือ่งประดับ เครือ่งส าอาง และยังมรีา้นแบรนดเ์นมอยูท่ั่วไปเชน่ EVISU, ZARA ทุกวันเสารล์าน
หนา้ประตูของมหาวทิยาลัยฮงอกิ จะมผีลงานศลิปะในรูปแบบต่างๆ เชน่ เครือ่งประดับ ตุ๊กตา เสือ้ผา้ 
และของแฮนด์เมด ที่น่ารักและใชค้วามคดิสรา้งสรรค ์ของบางอย่างท ามาชิน้เดียวเพื่อใหไ้ดเ้ลอืกซือ้ 
บางทอีาจเป็นสนิคา้ทีม่ชี ิน้เดยีวในโลก  รา้นกาแฟขนาดย่อม ย่านฮงอกิซึง่ภายในรา้น จากนัน้ น าท่าน
เดนิทางสูเ่มอืงพาจ ูเดนิทางสู ่ PAJU ENGLISH VILLAGE สถานทีถ่่ายท าซรีีส่เ์กาหลทีีโ่ด่งดังต่างๆ 
สรา้งตามแบบสถาปัตยกรรมของเวอรจ์เินยีสหรัฐอเมรกิา ทีใ่หค้วามรูส้กึเหมอืน
อยูใ่นสถานทีต่น้แบบมาก ใหท้กุท่านไดเ้พลดิเพลนิ ชมความน่ารักโดยรอบของ 
PAJU ENGLISH VILLAGE จ าก นั้ น  น าท่ าน ช อ้ ป ป้ิ งที่  Paju Premium 
Outlet เป็น Outlet Mall แห่งใหม่และใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต  ้ซึ่งมีรา้นคา้
หลากหลายกว่า 165 รา้นคา้ และมสีนิคา้ Brand ดังมากมายหลายยีห่อ้ เช่น 
Armani, Calvin Klein, Diesel, DKNY, Guess, Escada โดยสนิคา้จะมกีารจัด
ลดราคา 30-80% อีกดว้ย ไดเ้วลาน าท่านสู่สนามบินอินชอน น าท่านสู่

สนามบนิอนิชอน ระหวา่งทางพาทา่นแวะละลายเงนิวอนทีร่า้นคา้สนามบนิ SUPER MARKET ซึง่ทา่น
สามารถเลอืกซือ้สนิคา้เกาหลไีดอ้กีรอบ โดยเฉพาะของกนิ เชน่ บะหมีซ่นิราเมยีน (มามา่สไตลเ์กาหล)ี 
อดูง้ กมิจ ิขนมช็อคโกพ้าย น ้าจิม้ปรุงรสหมูย่างเกาหล ีไกตุ่๋นโสมส าเร็จรูป ผลไมต้ามฤดูกาล ในราคา
พเิศษกอ่นกลับเมอืงไทย  จนสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานอนิชอน  

 
 
 
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  ท่านละ 20 กก. สมัภาระถือขึ้น
เครือ่ง(Carry on) 7 กก. 

- ค่าหัวหนา้ทัวรน์ าท่านท่องเทีย่วตลอดรายการใน
ตา่งประเทศ 

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

 

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

- ค่าทิปคนขับรถและไกด์ทอ้งถิ่นท่านละ 45,000 
วอนหรอื 1,300 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) 

การอพัเกรดทีน่ั่ง สามารถอพัเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat ส าหรับทีน่ั่งBusiness/Premium ตั๋วกรุ๊ปทวัรไ์มส่ามารถอพัทีน่ั่งได ้ 

วนัทีห่ก     ทา่อากาศยานอนิชอน - ทา่อากาศยานดอนเมอืง                                                                                   
 



 

 

 

 
ทีน่ ัง่ Hot Seat ราคา3,000 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 ทางผูจั้ดและทางสายการบนิจะไม่
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 30 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. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ 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 ้าดืม่วันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน 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. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุ
ประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 
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