
 

 

 
 

รหสัโปรแกรม : 11165 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

KXJ16 ทวัรเ์กาหล ีสชีมพ ู6D3N  

 

Code KXJ16 : ทวัรเ์กาหล ีสชีมพ ูเทีย่วครบ 
จดัเต็ม สดุคุม้ ราคาโดนใจ   

เกาะนาม ิซูวอน เดอะการเดน้ออฟมอนิง่คาลม์  
Soyanggang Sky Walk พระราชวงัฮวาซองแฮงกงุ  
สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์พพิธิภณัฑส์าหรา่ย ใสชุ่ดฮนับก 

โซลเทาวนเ์วอร ์เกาะลอยน า้พลงังานแสงอาทติย ์ 
Floating Island แลนดม์ารค์กรงุโซล ที ่Seoullo 7017 
ชอ้ปป้ิงเมยีงดง ฮงแด ชอ้ปป้ิงดวิตีฟ้ร ีรา้นละลายเงนิวอน 



  พกัซูวอน 1 คนื โซล 2คนื 

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

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

2  อนิชอน - เกาะนาม ิ- เดอะการเดน้ออฟมอนิง่คาลม์ - Soyanggang Sky Walk 

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

4  ศนูยโ์สมรฐับาล - RED PINE –พพิธิภณัฑส์าหรา่ย –ใสชุดฮนับก – วดัโชเกซา -
DUTY FREE ชอ้ปป้ิงเมยีงดง 

5  ศนูยส์มนุไพรฮ็อกเกตนาม ู- AMETHYEST FACTORY – ถนนซากรุะยออโิดะ - ชอ้ป
ป้ิงยา่นฮงแด - HYUNDAI OUTLET – SUPER MARKET 

6  ทา่อากาศยานอนิชอน - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

12 - 16 Mar 2019  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

13 - 18 Mar 2019  16,888  16,888 16,888 5,000 4,500 

15 - 20 Mar 2019  16,888  16,888 16,888 5,000 4,500 

20 - 25 Mar 2019  16,888  16,888 16,888 5,000 4,500 

22 - 27 Mar 2019  16,888  16,888 16,888 5,000 4,500 

26 - 31 Mar 2019  16,888  16,888 16,888 5,000 4,500 

27 Mar - 01 Apr 2019  16,888  16,888 16,888 5,000 4,500 

29 Mar - 03 Apr 2019  16,888  16,888 16,888 5,000 4,500 

03 - 08 Apr 2019  21,888  21,888 21,888 5,000 4,500 



05 - 10 Apr 2019  21,888  21,888 21,888 5,000 4,500 

09 - 14 Apr 2019  25,888  25,888 25,888 5,000 4,500 

10 - 15 Apr 2019  25,888  25,888 25,888 5,000 4,500 

12 - 17 Apr 2019  25,888  25,888 25,888 5,000 4,500 

16 - 21 Apr 2019  17,888  17,888 17,888 5,000 4,500 

17 - 22 Apr 2019  18,888  18,888 18,888 5,000 4,500 

19 - 24 Apr 2019  17,888  17,888 17,888 5,000 4,500 

23 - 28 Apr 2019  18,888  18,888 18,888 5,000 4,500 

24 - 29 Apr 2019  18,888  18,888 18,888 5,000 4,500 

26 Apr - 01 May 2019  18,888  18,888 18,888 5,000 4,500 

28 Apr - 03 May 2019  19,888  19,888 19,888 5,000 4,500 

30 Apr - 05 May 2019  19,888  19,888 19,888 5,000 4,500 

03 - 08 May 2019  16,888  16,888 16,888 5,000 4,500 

07 - 12 May 2019  16,888  16,888 16,888 5,000 4,500 

10 - 15 May 2019  16,888  16,888 16,888 5,000 4,500 

15 - 20 May 2019  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

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

22 - 27 May 2019  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

24 - 29 May 2019  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

29 May - 03 Jun 2019  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

 

 



รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

23.30  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ขา
ออกช ัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI AIR ASIA X (XJ) มเีจา้หนา้ทีข่อง
บรษิทัฯคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ สายการบนิ AIR ASIA 
X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ ัง่ จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 (น า้หนกั
กระเป๋า 20 กก./ทา่น ถอืขึน้เครือ่ง 7 กก.ตอ่ทา่น และขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกที่
น ัง่บนเครือ่ง ทีน่ ัง่เป็นไปตามสายการบนิก าหนด) 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัที ่2 อนิชอน - เกาะนาม ิ- เดอะการเดน้ออฟมอนิง่คาลม์ - Soyanggang Sky Walk 

02.50  น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ประเทศเกาหลใีต ้โดยสำยกำรบนิ THAI AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่
XJ700 (มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง)  

10.05  เดนิทำงถงึ สนามบนิอนิชอน ประเทศเกำหลใีต ้หมำยเหต:ุ เวลำทอ้งถิน่เร็วกวำ่
ประเทศไทย 2 ชัว่โมง (กรณุาปรบันาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่ เพือ่ความ
สะดวกในการนดัหมาย) หลงัจำกผำ่นกำรตรวจคนเขำ้เมอืงและศลุกำกรเกำหล ี
จำกนัน้น ำทำ่นขึน้รถโคช้ปรับอำกำศ เดนิทำงไป รับประทำนอำหำรเทีย่ง 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่) เมนู พุลโกก ิ( Bulgogi ) อาหาร
ขึน้ชือ่ของเกาหล ีเป็นสกุ ีก้ ึง่น า้ก ึง่แหง้ สว่นผสมของเมนูนีค้อืหมหูมกัชิน้บางๆ 
ปลาหมกึสด ผกัตา่งๆ เชน่ กะหล า่ปล ีฟกัทองออ่น ถ ัว่งอก แครอท เห็ดและวุน้
เสน้มาตม้รวมกนั 

http://bit.ly/2NMk5YE


บำ่ย  น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เกาะนาม ิ(ใชเ้วลำน่ังเรอืประมำณ 10-15 นำท)ี ใหท้ำ่นไดด้ืม่ด ำ่กบั
ธรรมชำต ิแมกไม ้ทวิสนบนเกำะนำม ิซึง่ถอืเป็นชว่งเวลำทีด่ทีีส่ดุทำ่มกลำงบรรยำกำศ
โรแมนตกิ ใหท้ำ่นไดย้อ้นรอยละครรักแนว DRAMA ซรียีเ์กำหลทีีโ่ดง่ดงัไปทั่วเอเชยี 
WINTER LOVE SONG หรอื เพลงรกัในสายลมหนาว พรอ้มเก็บภำพ
ควำม  ประทับใจ ถำ่ยรปู กับดำรำแสดงน ำ BAE YONG JOON และ CHOI JI WOO รปู
ปัน้ทีส่รำ้งขึน้เพือ่ไวเ้ก็บเป็นภำพควำมประทับใจ กบัฉำกและเนื้อเรือ่งทีเ่รยีกเสยีงสะอืน้
และน ้ำตำของผูช้มนอกจออยำ่งทว่มทน้นอกจำกนี้ยังมกีจิกรรมอืน่ๆใหท้ำ่นไดป่ั้น
จักรยำนชมววิเหมอืนในละครหรอืชมฟำรม์เลีย้งนกกระจอกเทศ ไดเ้วลำสมควรน่ังเรอื
กลบัมำยังฝ่ัง 

      จำกนัน้เดนิทำงสู ่เดอะ การเ์ดน้ ออฟ มอรน์ ิง่ คาลม์ (The Garden of 
Morning Calm) คอืสวนดอกไมข้นำดใหญท่ีเ่ปิดใหบ้รกิำรนักทอ่งเทีย่วตลอดทัง้ปี 
โดยสวนนัน้ตัง้อยูใ่นเขตเมอืงในเมอืงกำพยอง (Gapyeong) จังหวัดเกยีงกโิด 
(Gyeonggi-do) ประเทศเกำหลใีต ้ซึง่ทีน่ี่ถอืไดว้ำ่เป็นสวรรคส์ ำหรับชำ่งภำพ ครอบครัว 
และคูร่ัก ทีม่ักจะมำพักผอ่นรวมทัง้ถำ่ยภำพสวยๆทีน่ีเ่สมอ เนื่องจำกสวนแหง่นี้เต็มไป
ดว้ยดอกไมน้ำนำพรรณ ทีส่ง่กลิน่หอมหวำนอบอวลไปทั่วทัง้สวน รวมถงึหมูต่น้สน
มำกมำยทีม่อบทัศนยีภำพแหง่ควำมงำมทีไ่มเ่หมอืนทีไ่หน เป็นสวนสวยทีต่ัง้อยูบ่นพืน้ที ่
30000 ตำรำงเมตร ทีน่ี่เปิดใหเ้ขำ้ชมตลอดทัง้ปี เป็นหนึง่ในสถำนทีท่ีน่่ำสนใจใน
จังหวัดคยองกโีด สวนนี้เป็นสวนสว่นตวัทีเ่กำ่แกท่ีส่ดุในประเทศเกำหลเีป็นพืน้ทีท่ำง
ศลิปะทีม่คีวำมสมดลุระหวำ่งควำมสวยงำมตำมธรรมชำต ิกบัแนวคดิของเกำหล ีและทีน่ี่
ดงึดดูนักทอ่งเทีย่วใหม้ำเทีย่วกนัมำถงึ 600,000 คนตอ่ปี ดว้ยวัตถปุระสงคค์อื เพือ่
สง่เสรมิควำมงำมของดอกไมแ้ละพชืเกำหลไีปทั่วโลก  

       จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่Soyanggang Sky Walk(สะพานกระจกใส) ทีอ่ยู่
ในเมอืงชนุชอน จังหวัดคงัวอน มำพสิจูนค์วำมหวำดเสยีวกนั โดยสะพำนโซยังกงัเป็น
สะพำนกระจกใสทีม่คีวำมยำว 156 เมตร เหนือทะเลสำบเอยีมโฮ เวลำทีเ่ดนิอยูบ่น
สะพำนแหง่นี้จะสำมำรถมองเห็นววิดำ้นลำ่งใตส้ะพำนทีเ่ป็นทะเลสำบไดอ้ยำ่งชดัเจน 
ท ำเอำคนทีก่ลวัควำมสงูถงึกบัเขำ่ออ่นเลยทเีดยีว จดุวัดใจอกีหนึง่บทพสิจูนค์อืกำรเดนิ
ขำ้มสะพำนทีย่ำว 156 เมตร  จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืงซวูอน  

ค ำ่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่) เมน ู DUKKALBI ไกผ่ัดเผ็ดบำรบ์คีวิเป็น
เนื้อไกท่ีห่ัน่ออกเป็นชิน้พอค ำคลกุเคลำ้ดว้ยซอีิ๊วเครือ่งปรงุ และหมักทิง้ไวจ้นไดท้ี ่จงึน ำ
เนื้อไกแ่ละผักมำผัดบนกระทะยักษ์ พรอ้มกมิจ ิซปุสำหรำ่ย และขำ้วสวย 

จนสมควรแกเ่วลำน ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่ัก  
ทีพ่กั: CENTRAL PLAZA OR QUEEN HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีพ่กั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนั กอ่นวนั
เดนิทาง) 

 

 



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

เชำ้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที3่) 

น ำทำ่นชม พระราชวงั ฮวาซอง แฮงกงุ พระรำชวังขององคช์ำยรัชทำยำท  แฮงกงุ
เป็นพระรำชวังทีพ่ระรำชวงศจ์ะมำประทับเมือ่เสด็จออกจำกเมอืงหลวง พระรำชวงัแหง่นี้
ตัง้อยูใ่นป่ำฮวำซองในซวูอนและเป็นพระรำชวังทีใ่หญเ่ป็นอนัดบัทีส่องในชว่งสมยันัน้ 
นอกจำกนัน้ยังไดร้ับกำรขนำนนำมวำ่เป็นพระรำชวังทีม่คีวำมงดงำมและมปีระวัตศิำสตร์
ทีย่ำวนำน เรอืนหลกัของพระรำชวังคอืหอ้งโถงพงซดูงั ปรำกฏใน “Love in the 
Moonlight” เป็นทีป่ระทับขององคช์ำยรัชทำยำท ในตอนที ่2 ขนัทจัีง(แสดงโดยอจีนุฮ
ยอก) แนะน ำรำอนใหรู้จั้กกบัเรอืนแหง่นี้ซ ึง่ก็คอืทีป่ระทับขององคช์ำยรัชทำยำท 
พระรำชวังฮวำซองแฮงกงุไดป้รำกฏอยูใ่นซรีสีใ์นตอนที ่3 ทีร่ำอนโดนพระมเหสคีมิ
(แสดงโดยฮนัซยูอน)ลงโทษ จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ถกู
ขนำนนำมวำ่ “ดสินยีแ์ลนดเ์กาหล”ี สวนเปิดในหบุเขำทีม่ชี ือ่เสยีงมำกทีส่ดุของ
ประเทศ ภำยใน Festival World จะประกอบไปดว้ย Global Fair, American 
Adventure, Magic Land European Adventure และ Equatorial 
Adventure กำรทอ่งเทีย่วภำยในสวนสนุกแหง่นี้ แนะน ำวำ่ ควรขึน้รถบสัทอ่งไปกบั
โลกของสตัวป่์ำซำฟำร ีชมไลเกอรแ์ฝดคูแ่รกของโลก ทีน่ี่ ทำ่นจะพบวำ่เจำ้ป่ำสงิโตและ
เสอืสำมำรถอยูด่ว้ยกนัไดอ้ยำ่งเป็นสขุ และชมควำมน่ำรักของหมทีี ่ สำมำรถสือ่สำรกบั
คนขบัไดอ้ยำ่งดไีมว่ำ่จะตวัใหญม่ำกถงึใหญน่อ้ย จำกนัน้ทดลองสนุกกบัเครือ่งเลน่นำนำ
ชนดิ เชน่ รถไฟเหำะ T-Express หนอนสะบดัชำรป์ โรงหนังสำมมติ ิบำ้นผสีงิ หมนุตี
ลงักำสองตลบ เป็นตน้   หรอืทำ่นสำมำรถเดนิไปชมเทสกำลดอกไมท้ีจั่ดไดอ้ยำ่ง
สวยงำมเป็นสวนขนำดใหญช่มดอกไมห้ลำกสสีนัสวยงำม เดนิทำงระหวำ่งชว่ง 14ม.ีค.-
4พ.ค จะไดช้มเทศกำล Everland Tulip Festival 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที4่) เมนูคาลบี ้หมยูำ่งเกำหลเีป็นอำหำรพืน้เมอืงเกำหลี
เลือ่งชือ่และเป็นทีรู่จั้กกนัดทีั่วโลก มรีสชำตอิอกหวำนกลมกลอ่ม โดยน ำหมสูว่นทีต่ดิ
กบักระดกู น ำไปยำ่งบนเตำถำ่นแบบดัง้เดมิ เสริฟ์พรอ้มขำ้วสวยรอ้นๆ และเครือ่งเคยีง
ตำ่งๆ 

น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สู ่กรงุโซล น ำทำ่นไป ศนูยร์วมเครือ่งส าอางแบรนดด์งัเกาหล ี
เชน่ ROJUKISS,LOTREE,LANEIGN,SULWASOO ใหท้ำ่นไดเ้ลอืกซือ้ในรำคำพเิศษ 
ถงึเวลำพำทกุทำ่นตะลยุสูแ่หลง่ชอ้ปป้ิงทีไ่ดช้ือ่วำ่ใหญท่ีส่ดุในเอเชยี จนสมควรแกเ่วลำ
น ำทำ่นเดนิทำงไป ยอ้นรอยละครซรียีเ์กำหลดีงั MY NAME IS KIM SAM SOON และ 
BOY OVER FLOWER ที ่“นัมซำน” ภเูขำแหง่เดยีวทีต่ัง้อยูใ่จกลำงกรงุโซลบนยอดเขำ
มหีอ SEOUL TOWER(ไมร่วมขึน้ลฟิต)์ 1ใน 18 หอคอยเมอืงทีส่งูทีส่ดุในโลกมี
ควำมสงูถงึ 480 เมตร เหนอืระดบัน ้ำทะเล น ำทำ่นชมเกำะ Floating Island เกำะ
ลอยน ้ำพลงังำนแสงอำทติย ์เป็นเกำะเทยีมสำมเกำะตัง้อยูร่มิแมน่ ้ำฮนั ตัง้อยูท่ำง
ดำ้นขวำของสะพำน Banpo Bridgeขำ้งในมทีัง้ทีจั่ดนทิรรศกำรรำ้นอำหำรและอืน่ๆ ทัง้
สำมเกำะเดนิเชือ่มตอ่กนัได ้ตอนกลำงคนืเปิดไฟแลว้สวยมำก บรรยำกำศด ีเหมำะกบั
กำรเดนิเลน่สบำยๆ อยูต่ดิกบัสะพำนบนัโพ 

ค ำ่  บรกิารอาหารค า่ (มือ้ที5่) เมนูไกตุ่น๋โสม เป็นอำหำรบ ำรงุสขุภำพตน้ต ำรับชำววัง 
เสริฟ์ในหมอ้ดนิ ทำ่มกลำงน ้ำซปุทีก่ ำลงัเดอืดพลำ่น คดัเลอืกไกข่นำดก ำลงัเหมำะ ผำ่น
กำรเลีย้งจนอำยไุด ้45 วัน น ำมำท ำควำมสะอำด ควักเครือ่งในออกจนหมด แลว้น ำ
เครือ่งยำจนี อำท ิเกำลดั, เกำ๋กี,้ พทุรำจนี และรำกโสม พรอ้มดว้ยขำ้วเหนียว ใสล่งไป



ในตวัไก ่แลว้ผำ่นกำรตุน๋จนไดท้ี ่เนื้อไกล่อ่นจนสำมำรถรับประทำนไดอ้ยำ่งสะดวก เพิม่
รสชำตดิว้ยเสน้กว๋ยเตีย๋วแบบเกำหล ีเกลอื และพรกิไทป่น จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสูท่ี่
พัก  
:ทีพ่กั GALAXY HOTEL//BENIKIA SEOUL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:    
 (ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 5-7 วัน กอ่นวัน
เดนิทำง) 

 

วนัที ่4 ศนูยโ์สมรฐับาล - RED PINE –พพิธิภณัฑส์าหรา่ย –ใสชุดฮนับก – วดัโชเกซา 
-DUTY FREE ชอ้ปป้ิงเมยีงดง 

เชำ้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่6)  

จำกนัน้น ำทำ่นสู ่ศนูยโ์สมรฐับาล ซึง่รับรองคณุภำพจำกรัฐบำล เป็นโสมทีอ่ำย ุ6 ปี ซึง่
ถอืวำ่มคีณุภำพดทีีส่ดุ ใหท้ำ่นไดเ้ลอืกซือ้โสมคณุภำพและรำคำถกูกวำ่ไทย 2 เทำ่ โสม
เกำหลถีอืเป็นยำบ ำรงุรำ่งกำย หรอืสำมำรถซือ้เป็นของฝำกจำกประเทศเกำหล ีจำกนัน้
น ำทำ่นเดนิทำงสู ่รา้นสมนุไพร RED PINE เป็นผลติภัณฑ ์ทีส่กดัจำกน ้ำมันสน ทีม่ี
สรรคณุชว่ยบ ำรงุรำ่งกำย ลดไขมัน ชว่ยควบคมุอำหำรและรักษำสมดลุในรำ่งกำย 

จำกนัน้น ำทำ่นชม พพิธิภณัฑส์าหรา่ย จัดแสดงเรือ่งรำวตำ่งๆของกำรท ำสำหรำ่ยและ
ประวัตคิวำมเป็นมำตน้ก ำเนดิของกำรผลติสำหรำ่ยและขัน้ตอนกำรผลติสำหรำ่ยทีใ่หม่
ทกุวันใหท้ำ่นจะไดเ้ลอืกชมิผลติภณัฑท์ีท่ ำจำกสำหรำ่ยหลำกหลำยรสชำตใิหล้ิม้ลอง
และเลอืกซือ้เพือ่  ใหท้ำ่นไดใ้สช่ดุประจ ำชำตเิกำหล ี“ฮนับก”และถำ่ยรปูภำพควำม
ประทับใจน ำมำเป็นของฝำก เชน่ สำหรำ่ยอบแหง้,สำหรำ่ยยำ่ง 

วดัโชเกซา(Jogyesa Temple)หรอืทีค่นไทยเรยีกวำ่“วัดพระยิม้” ในอดตีนัน้วัดแหง่
นี้เป็นเหมอืนศนูยก์ลำงของศำสนำพทุธนกิำยเซนในเกำหล ีซึง่เป็นวัดเกำ่แกแ่ละมี
ชือ่เสยีงเป็นอยำ่งยิง่ เมือ่เดนิเขำ้มำในวัดนี้ส ิง่แรกทีจ่ะสงัเกตเุห็นก็คอืตน้ไมใ้หญท่ี่
ดำ้นหนำ้ประตทูำงเขำ้ มคีวำมสงูถงึ 26 เมตร สว่นอำคำรหลกัของวัดนัน้มอีำยมุำกกวำ่ 
500 ปี และเป็นอำคำรขนำดใหญ ่ชือ่วำ่ Daeungjeon สรำ้งขึน้ในปี 1938 ภำยในมพีระ
ประธำนสทีองขนำดใหญ ่3 องค ์ซึง่ชำวเกำหลเีชือ่กนัวำ่มคีวำมศกัสทิธิ ์จงึนยิมไป
นมัสกำรในวันส ำคญัตำ่งๆ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่7) เมนูบบิมิบบั ขา้วย าเกาหล ีกบั ซุป สุกีส้ไตล์
เกาหล ีบนหมอ้ไฟรอ้นๆ ประกอบดว้ย ผกัสดชนดิตา่งๆ และเนือ้หมสูไลดน์ า้ซุป
รอ้นๆ และเสน้อูดง้ซึง่ขาดไมไ่ดใ้นการทาน ชาบ ูชาบ ูพรอ้มขา้วสวย   

บำ่ย  จำกนัน้ น ำทำ่นไปชม แลนดม์ารค์แหง่ใหมข่องกรุงโซล ที ่Seoullo 7017 
Seoullo 7017 เกดิจำกกำรปรับทัศนียภำพของถนนยกระดบัทีเ่กอืบจะถกูทบุทิง้
บรเิวณ Seoul Station ใหก้ลำยมำเป็นสวนสำธำรณะลอยฟ้ำ 

จำกนัน้น ำทำ่นชมแหลง่ชอ้ปป้ิงปลอดภำษี DUTY FREE ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์
เนม มำกมำย อำท ินำฬกิำ,แวน่ตำ,เครือ่งส ำอำงค,์กระเป๋ำ,กลอ้งถำ่ยรปู หรอืจะเป็น
โทรศพัทม์อืถอื ใหท้ำ่นอสิระไดเ้ลอืกซือ้อยำ่งเต็มที ่ ถงึเวลำน ำทำ่นเดนิทำงชอ้ปป้ิงที ่
เมยีงดง หรอื สยำมสแควรเ์กำหลทีำ่นสำมำรถเลอืกสนิคำ้เทรนดแ์ฟชัน่ลำ่สดุของ



เกำหลไีดท้ีน่ี่โดยเฉพำะสนิคำ้วยัรุน่เชน่เสือ้ผำ้ รองเทำ้ กระเป๋ำ เครือ่งประดบั ทัง้แบ
รนดเ์นม เชน่ EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสนิคำ้จำกแบรนดเ์กำหลโีดยเฉพำะ 
เครือ่งส ำอำงเชน่ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, 
ROJUKISS, LANEIGE อกีทัง้ยังมรีำ้นกำแฟ รำ้นอำหำรตำ่งๆ ทำ่นสำมำรถลิม้ลอง
ไอศกรมี 2,000 วอน ทีส่งูเกอืบฟตุไดท้ีน่ี้ และKRISPY KREMEโดนัท ทีส่ดุแสนอรอ่ย 

(อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง) 

ทีพ่กั:GALAXY HOTEL/BENIKIA SEOUL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนั กอ่น
วนัเดนิทาง) 

 

วนัที ่5 ศนูยส์มนุไพรฮ็อกเกตนาม ู- AMETHYEST FACTORY – ถนนซากรุะยออโิดะ - 
ชอ้ปป้ิงยา่นฮงแด - HYUNDAI OUTLET – SUPER MARKET 

เชำ้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร ของโรงแรม (มือ้ที ่8)  

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ศนูยส์มนุไพรฮ็อกเกตนาม ูตน้ไมช้นดินี้เจรญิเตบิโตในป่ำลกึบน
ภเูขำทีป่รำศจำกมลภำวะและระดบัสงูเหนือน ้ำทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพันธุข์อง
สมนุไพรฮอ๊กเกตนำมนูี้ เป็นทีน่ยิมของคนเกำหลรีุน่ใหม ่เพรำะมผีลชว่ยดแูลตบัให ้
แข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็งไมถ่กูท ำลำยจำกำรดืม่แอลกอฮอล ์กำแฟ บหุรี ่สำรตกคำ้ง
จำกอำหำร และยำ 

จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ถนนยออโิดะ (Yeouido’s Streets) (เฉพำะชว่งซำกรุะ
บำน) ถนนซำกรุะแหง่กรงุโซลมตีน้ซำกรุะกวำ่ 1,400 ตน้ในบรเิวณนี้ซ ึง่ในเดอืนเมษำยน
ในแตล่ะปีจะมกีำรจัดเทศกำลดอกซำกรุะณถนนสำยนีท้ำ่นจะไดส้มัผัสสสีนัแหง่ดอก
ซำกรุะพรอ้มถำ่ยรปูเป็นทีร่ะลกึในบรรยำกำศสดุโรแมนตคิในยำมเย็นถนนสำยนีก้็จะยิง่
คกึคกัมกีจิกรรมรืน่เรงิหลำกหลำยและมดีวงไฟประดบัประดำตดักบัสขีำวอมชมพขูอง
ดอกซำกรุะทีส่วยงำม 

จำกนัน้พำทำ่นชม AMETHYEST FACTORY ชมโรงงานพลอยสมีว่ง เป็นของน ำ
โชคของชำวเกำหลซี ึง่ม ีแหลง่ก ำเนดิใน ประเทศเกำหล ีคนเกำหลมี ีควำมเชือ่วำ่ เป็น
พลอยน ำโชค น ำควำมโชคดมีำใหแ้กผู่ท้ีม่ไีวค้รอบครอง   

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่9) เมนูจมิดกั (Jimdak) หรอืไกตุ่น๋ซอี ิ๊วเกำหล ีผสม
กบัวุน้เสน้ทีเ่หนยีวนุ่ม หวัหอมใหญ ่รสชำตคิลำ้ยไกพ่ะโลข้องไทยแตจ่ะเผ็ดกวำ่นดิ
หน่อย เป็นเมนูชือ่ดงัจำกเมอืงอนัดง 

น ำทำ่น ชอ้ปป้ิงยา่นฮงแด เป็นยำ่นชอ้ปป้ิงบรเิวณดำ้นหนำ้ของมหำวทิยำลยัฮงอกิ 
สนิคำ้ในยำ่นนี้สว่นใหญเ่ป็นสนิคำ้วัยรุน่ทีท่ันสมัยและรำคำไมแ่พงเชน่เสือ้ผำ้ทีอ่อกแบบ
โดยดไีซดเ์นอรเ์กำหลรีองเทำ้กระเป๋ำเครือ่งประดบั เครือ่งส ำอำง เชน่ เสือ้ผำ้ กระเป๋ำ 
รองเทำ้ ของกิ๊ฟชอ้ป เครือ่งเขยีน และทีเ่ยอะไมแ่พก้นัก็คอืขนมตำ่งๆและยังมรีำ้นแบ



รนดเ์นมอยูท่ัว่ไปเชน่ EVISU, ZARA อกีทัง้ยังมรีำ้นกำแฟทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ แกลเลอรี ่
รำ้นคำ้จ ำหน่ำยสนิคำ้แฟชัน่ คลบั ตลำดศลิปะ และรำ้นอำหำรทีน่่ำสนใจในหมูว่ยัรุน่อำย ุ
20-30 ปีทีน่ยิมมำเดนิเลน่ รำคำของสนิคำ้และรำ้นอำหำรตำ่งๆก็ยังไมแ่พงอกีดว้ย ซึง่จะ
คกึคกัเป็นพเิศษตัง้แตช่ว่งบำ่ยเป็นตน้ไป เพรำะรำ้นคำ้แตล่ะรำ้นจะทยอยเปิด
ใหบ้รกิำร น ำทำ่นชอ้ปป้ิง HYUNDAI OUTLET มรีำ้นคำ้หลำกหลำยกวำ่ 165รำ้นคำ้ 
และมสีนิคำ้Brand ดงัมำกมำยหลำยยีห่อ้ เชน่ Armani, Calvin Klein, Diesel, DKNY, 
Guess, Escada โดยสนิคำ้จะมกีำรจัดลดรำคำ 30-80%ไดเ้วลำน ำทำ่นสูส่นามบนิอนิ
ชอน น ำทำ่นสู ่สนำมบนิอนิชอน ระหวำ่งทำงพำทำ่นแวะละลำยเงนิวอนทีร่ำ้นคำ้
สนำมบนิ SUPER MARKET ซึง่ทำ่นสำมำรถเลอืกซือ้สนิคำ้เกำหลไีดอ้กีรอบ 
โดยเฉพำะของกนิ เชน่ บะหมีซ่นิรำเมยีน (มำมำ่สไตลเ์กำหล)ี อดูง้ กมิจ ิขนมชอ็คโก ้
พำย น ้ำจิม้ปรงุรสหมยูำ่งเกำหล ีไกตุ่น๋โสมส ำเร็จรปู ผลไมต้ำมฤดกูำล ในรำคำพเิศษ
กอ่นกลบัเมอืงไทย 

  

ค ำ่  บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที1่0) เมนู:ชาบ ูชาบ ูสุกีส้ไตลเ์กาหล ีบนหมอ้ไฟ
รอ้นๆ ประกอบดว้ย ผกัสดชนดิตา่งๆ และเนือ้หมสูไลดน์ า้ซุปรอ้นๆ และเสน้อูดง้
ซึง่ขาดไมไ่ดใ้นการทาน ชาบ ูพรอ้มขา้วสวย 

จนสมควรแกเ่วลำน ำทำ่นเดนิทำงสู ่ทา่อากาศยานอนิชอน 

 

วนัที ่6 ทา่อากาศยานอนิชอน - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

01.05  เดนิทำงกลบัโดยสำยกำรบนิ THAI AIR ASIA X (XJ) เทีย่วบนิที ่XJ703 (ไมม่ี
บรกิารอาหารเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ไดต้ามอธัยาศยักบั
พนกังานตอ้นรบับนเครือ่ง) 

  

04.55  เดนิทำงถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง เดนิทำงกลบัโดยสวัสดภิำพพรอ้มควำม
ประทับใจ 



 

หมายเหต ุ

หากทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลบักรงุเทพฯ 
กรณุาแจง้บรษิทั กอ่นท าการจอง มฉิะน ัน้ บรษิทัฯ มสิามารถรบัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

ราคาทวัรร์วม 

-       คำ่ตัว๋โดยสำรเครือ่งบนิไป-กลบัชัน้ประหยัดพรอ้มคำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ตำมทีร่ะบใุนรำยกำร 
(ตัว๋กรุ๊ปไมส่ำมำรถเลือ่นวนักลบัได ้ตอ้งไป-กลบัพรอ้มคณะเทำ่นัน้ ) ทีน่ ัง่เป็นไปตามสายการบนิ

จดัสรรตามกรุป๊ทวัร ์ไมส่ามารถระบไุด ้

-       คำ่อำหำรทกุมือ้ ตำมทีร่ะบใุนรำยกำร 

-       คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมทีร่ะบใุนรำยกำร 

-       คำ่ทีพ่ักตำมระบใุนรำยกำร พักหอ้งละ 2-3 ทำ่น ตำมโรงแรมทีร่ะบหุรอืเทยีบเทำ่ 

-       คำ่ยำนพำหนะน ำเทีย่วตำมรำยกำร 

-       คา่น า้หนกัสมัภาระ สายการบนิ THAI AIR ASIA X (XJ) ก าหนดน า้หนกัสมัภาระโหลด
ใตท้อ้งเครือ่งไป-กลบั ทา่นละ 20 กก. สมัภาระถอืขึน้เครือ่ง(Carry on) 7 กก. 

-       คำ่หวัหนำ้ทัวรน์ ำทำ่นทอ่งเทีย่วตลอดรำยกำรในตำ่งประเทศ 



-       คำ่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวำ่งเดนิทำง กำรชดเชยอบุตัเิหตสุว่นบคุคลกรณีเสยีชวีติสญูเสยีอวัยวะ 
สำยตำหรอืทพุพลภำพถำวรสิน้เชงิ 1,000,000 บำท กำรรักษำพยำบำลตอ่อบุตัเิหตแุตล่ะครัง้500,000
บำท(เงือ่นไขตำมกรมธรรม)์ไมร่วมประกนัสุขภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสุขภาพเพิม่ได ้

ราคาทวัรไ์มร่วม 

-       คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตวั อำท ิคำ่ท ำหนังสอืเดนิทำง, คำ่โทรศพัทส์ว่นตวั, คำ่ซกัรดี, มนิบิำรใ์นหอ้ง, 
รวมถงึคำ่อำหำร และเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรำยกำร (หำกทำ่นตอ้งกำรสัง่เพิม่ กรณุำตดิตอ่

หวัหนำ้ทวัรแ์ลว้จำ่ยเพิม่เองตำ่งหำก) 

-       คา่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 50,000 วอนหรอื 1,500 บาท ตอ่ทา่นตลอดท ัง้ท
รปิ(ช าระคา่ทปิทีส่นามบนิวนัเช็คอนิ) 

-       คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% และภำษีหกั ณ ทีจ่ำ่ย 3% (กรณีทีท่ำ่นตอ้งกำรใบเสร็จรับเงนิในนำม
บรษัิทหรอืตอ้งกำรใบก ำกับภำษี) 

-       คำ่น ้ำหนักกระเป๋ำสมัภำระทีห่นักเกนิจำกสำยกำรบนิก ำหนด (ปกต ิ20 กก.) 

-       คำ่วซีำ่ส ำหรับพำสปอรต์ตำ่งดำ้ว 

กรณุำเตรยีมเอกสำรคอื 1)พำสปอรต์ 2)ใบประจ ำตวัคนตำ่งดำ้ว 3)ใบส ำคญัถิน่ทีอ่ยู ่4)ส ำเนำทะเบยีน
บำ้น(ถำ้ม)ี 5)สมดุบญัชเีงนิฝำก(ถำ้ม)ี 6)รปูถำ่ยส ี2 นิว้ 2 รปู แลว้ทำงบรษัิทฯจะเป็นผูด้ ำเนนิกำรยืน่วี

ซำ่ใหท้ำ่นโดยจำ่ยคำ่บรกิำรตำ่งหำก 

(ส ำหรับหนังสอืเดนิทำงตำ่งดำ้ว เจำ้ของหนังสอืเดนิทำงตอ้งท ำเรือ่งแจง้เขำ้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่
วซีำ่) 

กำรอพัเกรดทีน่ั่ง สำมำรถอพัเกรดไดเ้ฉพำะ Hot Seat ส ำหรับทีน่ั่งBusiness/Premium ตัว๋กรุ๊ปทัวรไ์ม่
สำมำรถอพัทีน่ั่งได ้

ทีน่ ัง่ Hot Seat ราคา2,200 บาท/เทีย่ว เป็นทีน่ั่งทีม่พีืน้ทีว่ำ่งทีม่ำกกวำ่ทีน่ั่งมำตรฐำน ดว้ยพืน้ทีว่ำง
ขำทีก่วำ้งเป็นพเิศษ มพีืน้ทีพ่อทีจ่ะสำมำรถยดืขำไดอ้ยำ่งเตม็ที ่

 

 

**กรณีทำ่นมคีวำมประสงคจ์ะซือ้น ้ำหนักเพิม่ กรณุำแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทำง10วันเทำ่นัน้
พรอ้มช ำระคำ่น ้ำหนัก** 

-       ซือ้น ำหนักเพิม่       5 กก.   ช ำระเพิม่ 600  บำท 



-       ซือ้น ้ำหนักเพิม่       10 กก. ช ำระเพิม่ 1,000 บำท 

-       ซือ้น ้ำหนักเพิม่  20กก. ช ำระเพิม่ 2,000 บำท 

ประกาศส าคญั รับเฉพำะผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่กำรทอ่งเทีย่ว คำ่ทวัรท์ีจ่ำ่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นกำรช ำระแบบ
จำ่ยช ำระขำด และผูจั้ดไดช้ ำระใหก้บัสำยกำรบนิและสถำนทีต่ำ่งๆ แบบช ำระขำดเชน่กนักอ่นออก
เดนิทำง ฉะนัน้หำกทำ่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทำงหรอืใชบ้รกิำรตำมรำยกำรไมด่ว้ยสำเหตใุด หรอืไดรั้บกำร

ปฏเิสธกำรเขำ้หรอืออกนอกเมอืงจำกประเทศในรำยกำร (ประเทศไทยและประเทศเกำหลใีต)้ ทำงผูจั้ด 
ขอสงวนสทิธกิำรคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้คำ่ตัว๋เครือ่งบนิใหแ้กท่ำ่น 

*ขอสงวนสทิธใ์นกำรปรับเปลีย่นรำคำเพิม่ หำกมกีำรปรับขึน้ของภำษีน ้ำมันหรอืภำษีใดๆ จำกสำยกำร
บนิ * 

หมายเหตสุ าคญั : รำคำและคำ่บรกิำรเป็นรำคำตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่ช ำระเงนิคำ่จองทัวร ์ คำ่
ทัวร ์ 

มสิำมำรถเปลีย่นแปลง วันเดนิทำง ชือ่ผูเ้ดนิทำง และ/หรอื ยกเลกิ เลือ่นวันเดนิทำง ขอคนืเงนิมัดจ ำ 
คำ่ทัวรไ์ดท้กุกรณี และ กรณีทีท่ำ่นเดนิทำงมำจำกตำ่งจังหวัด โดยเครือ่งบนิภำยใน กรณุำแจง้บรษัิทฯ
กอ่นทีท่ ำกำรจองตัว๋เครือ่งบนิ มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้ กรณีกรุ๊ปไมส่ำมำรถ
ออกเดนิทำงโดยจ ำนวนสมำชกิไมถ่งึ 20 ทำ่น บรษัิทฯแจง้ทำ่นกอ่นกำรเดนิทำง 7 วัน โดยคนืเงนิคำ่

ทัวรใ์หก้บัทำ่นทัง้หมด หรอืเลือ่นกำรเดนิทำงในชว่งกำรเดนิทำงอืน่ และคำ่บรกิำรนี้รับเฉพำะ
นักทอ่งเทีย่วชำวไทยเทำ่นัน้ และกรณีทีท่า่นเมือ่เดนิทางถงึแลว้ไมท่อ่งเทีย่วพรอ้มคณะบรษิทัฯ
ขอเรยีกช าระเงนิเพิม่ทา่นละ 200 USD ประเทศเกำหลใีตจ้ะมชีำ่งภำพมำถำ่ยรปู และชว่ยดแูล

อ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง และวันสดุทำ้ยชำ่งภำพจะน ำภำพถำ่ยมำจ ำหน่ำยกบัลกูทวัร ์หำก
วำ่ทำ่นใดสนใจสำมำรถซือ้ได ้แตถ่ำ้ทำ่นใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซือ้ เพรำะทำงบรษัิททัวรไ์มม่กีำรบงัคบัลกู

ทัวรซ์ือ้แตอ่ยำ่งใด แตเ่ป็นกำรบอกกลำ่วลว่งหนำ้  

ขอ้ความส าคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 

ในกรณีทีล่กูคำ้เดนิทำงไปประเทศเกำหลใีต ้แลว้ไมส่ำมำรถผำ่น เขำ้-ออก นอกประเทศได ้ท ำใหล้กูคำ้
ตอ้งถกูสง่ตวักลบัเขำ้ประเทศไทย จงึมคีำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้ในกำรเปลีย่นตัว๋ขำกลบั และรวมถงึคำ่บรกิำร
อืน่ๆทีเ่กดิขึน้ดว้ย ฉะนัน้ ลกูคำ้จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบในคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้ทีท่ำงประเทศนัน้ๆเรยีกเก็บ 
ทำงผูจั้ดและทำงสำยกำรบนิจะไมรั่บผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้ในทกุกรณี หรอืตอ้งรอกลบัประเทศไทย
ในเทีย่วบนิถัดไปทีม่ทีีน่ั่งวำ่ง หรอืตำมวันเดนิทำงของตัว๋เครือ่งบนิ ทัง้นี้ข ึน้อยูท่ำงเจำ้หนำ้ทีต่รวจคน
เขำ้เมอืงของประเทศเกำหลใีตแ้ละสำยกำรบนิเป็นผูพ้จิำรณำ ทำงผูจั้ดไมส่ำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได ้
** ตม.ตรวจคนเขำ้เมอืงประเทศเกำหลใีตจ้ะมกีำรสุม่ตรวจ และอำจมกีำรเรยีกไปสมัภำษณ์ ในกำรที่
ทำงตรวจคนเขำ้เมอืงเรยีกสมัภำษณนั์น้ ขึน้อยูก่บัทำงตรวจคนเขำ้เมอืงเป็นผูพ้จิำรณำ และอยูใ่น

ดลุพนิจิของทำงเจำ้หนำ้ที ่ตม. ทำงบรษัิททัวรไ์มส่ำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได ้

เง ือ่นไขในการจอง มดัจ าทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น และ ช ำระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทำงอยำ่ง
นอ้ย 30 วันลว่งหนำ้ (กำรไมช่ ำระเงนิคำ่มัดจ ำ หรอืช ำระไมค่รบ หรอืเชค็ธนำคำรถกูระงับกำรจำ่ยไมว่ำ่

ดว้ยสำเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิกำรจองหรอืยกเลกิกำรเดนิทำง)  

**ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ผูเ้ดนิทำง (*จะตอ้งมอีำยเุหลอืมำกกวำ่ 6 เดอืนกอ่นหมดอำยนัุบจำกวนั
เดนิทำงไป-กลบั*) กรณุำตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทำงบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพำสปอรต์
หมดอำยแุละดำ่นตรวจปฏเิสธกำรออกและเขำ้เมอืงทำ่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอน

เงนิมดัจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื** 



 

เอกสารใชใ้นการเดนิทาง 

-       หนังสอืเดนิทำงทีเ่หลอือำยกุำรใชง้ำนมำกกวำ่ 6 เดอืน **กรณีท ำหนังสอืเดนิทำงเลม่ใหมก่รณุำ
เตรยีมหนังสอืเดนิทำงเลม่เกำ่ไปดว้ย ณ วันเดนิทำง  หนังสอืรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ 

(ต ำแหน่ง, เงนิเดอืน) 

-    ส ำเนำบตัรพนักงำน และส ำเนำกบตัรประจ ำตวัประชำชน พรอ้มเซน็ส ำเนำถกูตอ้ง 

-     กรณีทีท่ำ่นเป็นเจำ้ของกจิกำรกรณุำเตรยีมส ำเนำหนังสอืจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ทำ่นพรอ้มเซน็รับรอง
ส ำเนำ 

-    กรณีเป็นนักเรยีนนักศกึษำเตรยีมหนังสอืรับรองจำกทำงสถำบนัเป็นภำษำองักฤษ 

-    กำรเรยีกเก็บเอกสำรเพิม่เตมินี้เพือ่ประโยชนใ์นกำรเดนิทำงเขำ้ประเทศเกำหลขีองทำ่นทีท่ำงบรษัิท
จะได ้  

     แจง้ใหห้วัหนำ้ทัวรท์รำบเพือ่ใหค้ ำแนะน ำทำ่นในกำรเขำ้เมอืงเกำหลใีต ้

การยกเลกิการจอง:เนื่องจำกเป็นรำคำโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิเป็นรำคำแบบซือ้ขำด เมือ่ทำ่นตกลง
จองทัวรโ์ดยจำ่ยเงนิมัดจ ำ หรอื คำ่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินกำรยกเลกิ กำรเดนิทำง เลือ่นกำร

เดนิทำง ขอคนืเงนิไมว่ำ่กรณีใดทัง้ส ิน้ 

หมายเหต ุ

กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทาง

บรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่ม
คณะไมถ่งึ 25 ทา่น 



2. ขอสงวนสทิธิก์ำรเก็บคำ่นำ้มนัและภำษีสนำมบนิทกุแหง่เพิม่ หำกสำยกำรบนิมกีำรปรับขึน้กอ่นวัน
เดนิทำง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้อนัเนื่องจำกสำเหตุ
ตำ่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หำกเกดิกรณีควำมลำ่ชำ้จำกสำยกำรบนิ, กำรยกเลกิบนิ, กำร
ประทว้ง, กำรนัดหยดุงำน, กำรกอ่กำรจลำจล, ภัยธรรมชำต,ิ กำรนำสิง่ของผดิกฎหมำย ซึง่อยูน่อกเหนือ

ควำมรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หำกเกดิสิง่ของสญูหำย อนัเนื่องเกดิจำกควำมประมำทของทำ่น
, เกดิจำกกำรโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุำกควำมประมำทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทำ่นตกลงชำระเงนิมัดจำหรอืคำ่ทวัรท์ัง้หมดกบัทำงบรษัิทฯ แลว้ ทำงบรษัิทฯ จะถอืวำ่ทำ่นได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตำ่งๆ ทัง้หมด 

7. รำยกำรนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บกำรยนืยันจำกบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจำกไดส้ ำรองโรงแรม
ทีพ่ักในตำ่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อำจจะปรับเปลีย่นตำมทีร่ะบุ

ในโปรแกรม 

8. กำรจัดกำรเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในกำรจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขำ้พัก โดยมหีอ้งพักส ำหรับ
ผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอำจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ำมควำมประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บั

ควำมพรอ้มใหบ้รกิำรของโรงแรม และไมส่ำมำรถรับประกนัได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทำงตอ้งกำรควำมชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อำทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุำแจง้บรษัิทฯ อยำ่งนอ้ย 7
วันกอ่นกำรเดนิทำง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ำมำรถจัดกำรไดล้ว่งหนำ้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงำนและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินกำรใหค้ ำสญัญำใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด 
นอกจำกมเีอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจของผูจั้ดก ำกบัเทำ่นัน้  

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ำมำรถคนืคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่งๆ ไดเ้นื่องจำกเป็นกำรเหมำจำ่ยกบัตวัแทน
ตำ่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำงไมผ่ำ่นกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่ำ่จะเป็นกองตรวจ
คนเขำ้เมอืงหรอืกรมแรงงำนของทกุประเทศในรำยกำรทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมำจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไป

ในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหนี เขำ้ออกเมอืง เอกสำรเดนิทำงไมถ่กูตอ้ง หรอื กำรถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ  

12. กรณีตอ้งกำรพักแบบ 3ทำ่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE กรณีโรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่
เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใินกำรจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดย

ไมค่ำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ 

13. สภำพกำรจลำจรในชว่งวันเดนิทำงตรงกบัวันหยดุเทศกำลของเกำหล ีหรอื วนัเสำรอ์ำทติย ์รถ
อำจจะตดิ อำจท ำใหเ้วลำในกำรทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถำนทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของ

มัคคเุทศก ์และคนขบัรถในกำรบรหิำรเวลำ ซึง่อำจจะขอควำมรว่มมอืจำกผูเ้ดนิทำงในบำงครัง้ทีต่อ้งเรง่
รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตำมโปรแกรม 



14. บรกิำรน ้ำดืม่วนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน เริม่ในวันที2่ของกำรเดนิทำงถงึวันที5่ของกำรเดนิทำงรวม
จ ำนวน 4 ขวด 

15. กำรบรกิำรของรถบสัน ำเทีย่วเกำหล ีตำมกฎหมำยของประเทศเกำหล ีมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็น
ผูบ้รหิำรเวลำตำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสภำพกำรจรำจรในวันเดนิทำงนัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวน

สทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นเวลำทอ่งเทีย่วตำมสถำนทีใ่นโปรแกรมกำรเดนิทำง 

16. กำรประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ ำไวส้ ำหรับควำมคุม้ครองผูเ้ดนิทำง เป็นกำรกำรประกนัอบุตัเิหตจุำก
กำรเดนิทำงทอ่งเทีย่ว ตำม พ.ร.บ กำรทอ่งเทีย่ว เทำ่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ด้
ป่วย ทำ่นสำมำรถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทำงบรษัิทฯถอืวำ่ทำ่นไดเ้ขำ้ใจและยอมรับ

ขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทำ่นช ำระเงนิคำ่ทวัร ์

(ทำ่นสำมำรถซือ้ประกนัสขุภำพ ในระหวำ่งกำรเดนิทำงได ้จำกบรษัิท ประกนัทั่วไป และควรศกึษำ
เงือ่นไขควำมคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 

17. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ำมำรถคนืคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่งๆ ไดเ้นื่องจำกเป็นกำรเหมำจำ่ยกบัตวัแทน
ตำ่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำงไมผ่ำ่นกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่ำ่จะเป็นกองตรวจ
คนเขำ้เมอืงหรอืกรมแรงงำนของทกุประเทศในรำยกำรทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมำจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไป

ในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหนี เขำ้ออกเมอืง เอกสำรเดนิทำงไมถ่กูตอ้ง หรอื กำรถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ 

  

  

 


