
 

 

 

 
 
 
 
 
 

รหสัโปรแกรม : 11924 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KXJ18:ทวัรเ์กาหล-ีซอรคัซาน-เกาะนาม-ิเอเวอรแ์ลนด-์ซูวอน-โซล(6วนั3คนื) 
เกาะนาม ิซอรคัซาน วดัชนิฮงึซา SAMCHOK MARINE CABLE CAR  

สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ สวนสตอเบอรี ่พพิธิภณัฑส์าหรา่ย ใสชุ่ดฮนับก  

พระราชวงัถ็อกซูกงุ โซลเทาวนเ์วอร ์ชมดอกซากรุะ ณ สวนยออโิด 

TRICK EYE MUSEUM + ICE MUSEUM  

ชอ้ปป้ิงเมยีงดง ฮงฮกิ Paju Premium Outlet ดวิตีฟ้ร ี รา้นละลายเงนิวอน  

  พกัโซรคัซาน 1คนื  โซล 2คนื 

เดนิทางโดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X เครือ่งล าใหญ ่AIRBUS A330-300  

เวลาสวยถงึเชา้กลบัเชา้ มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง (เฉพาะขาไป-กลบั)  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ2ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 
พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ 

12-17 เมษายน 62 25,900 
ไมม่รีาคาเด็ก 

Inf 5,000฿ 

 

4,500 30 

13-18 เมษายน 62 25,900 4,500 30 

14-23 เมษายน 62 22,900 4,500 25 

15-20 เมษายน 62 19,900 4,500 25 
 

 

 
 

 

 

 

วนัแรก          กรุงเทพฯ(ทา่อากาศยานดอนเมอืง) 
17.30 น.      พรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมอืง  อาคาร 1 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ขาออกช ัน้ 3 

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI AIR ASIA X (XJ) มีเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯคอยอ านวยความสะดวก
ดา้นเอกสารและสมัภาระ สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้คร ือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ที่

น ัง่ จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3  (น ้าหนักกระเป๋า 20 กก/ท่านถอืขึน้เครื่อง 7กก/ท่าน และขอสงวนสทิธิใ์นการ
เลอืกทีน่ั่งบนเครือ่ง ทีน่ั่งเป็นไปตามสายการบนิก าหนด) 

  
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

21.05 น. น าท่านเดนิทางสู ่ประเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ THAI AIR  ASIA X  เทีย่วบนิที ่
XJ704  (มบีรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง)  

 
 
 
 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

 

วนัทีส่อง       สนามบนิอนิชอน– เกาะนาม ิ–อทุยานแหง่ชาตซิอรคัซาน – วดัชนิฮงึซา                        
                                                                                                                   เทีย่ง,เย็น                                                                        

04.35 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้หมายเหตุ:เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 2ชัว่โมง 
(กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่ เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย) หลงัจากผ่านการตรวจคน
เขา้เมืองและศุลกากรเกาหล ีน าท่านขึน้รถโคช้ปรับอากาศ เดนิทางสู่

เมอืงชนุชอน 
  เดนิทางสู ่เกาะนาม ิเมอืงชนุชอน จังหวดั คงัวอน ลงเรอืเฟอรร์ขีา้ม

ไปยงัเกาะ (ใชเ้วลาประมาณ 10 นาท)ี ใหท้่านไดด้ืม่ด า่กบัธรรมชาต ิ
แมกไม ้ทวิสนบนเกาะนาม ิซึง่ถอืเป็นชว่งเวลาทีด่ทีีส่ดุทา่มกลาง
บรรยากาศโรแมนตกิของใบไมเ้ปลีย่นส ีภาพแหง่สสีนัความงดงามของ

ใบไม ้ใหท้่านไดย้อ้นรอยละครรักแนว DRAMA ซรียีเ์กาหลทีีโ่ดง่ดงั

ไปทั่วเอเชยี  WINTER LOVE SONG  หรอื เพลงรักในสายลมหนาว 
พรอ้มเก็บภาพความประทับใจ ถ่ายรูป กบัดาราแสดงน า BAE YONG JOON และ CHOI JI WOO รูป
ปั้นทีส่รา้งขึน้เพือ่ไวเ้ก็บเป็นภาพความประทับใจ กบัฉากและเน้ือเรือ่งทีเ่รยีกเสยีงสะอืน้และน ้าตาของ

ผูช้มนอกจออย่างท่วมทน้  นอกจากน้ียังมกีจิกรรมอืน่ๆใหท้่านไดป่ั้นจักรยานชมววิเหมอืนใน
ละครหรอืชมฟารม์เลีย้งนกกระจอกเทศ    

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(มือ้ที1่)เมน ูDUKKALBI ไกผ่ดัเผ็ดบารบ์คีวิเป็น
เน้ือไกท่ีห่ั่นออกเป็นชิน้พอค าคลกุเคลา้ดว้ยซอีิ๊วเครือ่งปรุงและหมักทิง้ไวจ้นไดท้ี ่จงึน าเน้ือไก่

และผักมาผัดบนกระทะยักษ์ พรอ้ม กมิจ ิซปุสาหร่าย และขา้วสวย 
เดนิทางสูจ่ังหวดัคงัวนัโด เพือ่เดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตซิอรคัซาน ระหวา่งทางไปอทุยานท่าน
จะไดเ้ห็นความงาม 2 ขา้งทาง ดอกไม ้ใบไมท้ีเ่ร ิม่ผลบิาน ตอ้นรับเทศกาลใบไมผ้ล ิสสีนัสดใส 

ตลอด 2 ขา้งทาง และ ไฮไลท!์! ระหวา่งทางไปอทุยานซอรัคซานทีม่ตีน้ซากรุะเป็น 100 ตน้ ( 
ประมาณชว่งปลายเดอืนมนีาคม – ตน้เมษายน ท่านจะไดเ้ห็นซุม้ตน้ซากรุะ 2ขา้ง สวยงามมากๆ 
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ ) 

เดนิทางสู่ อุทยานแห่งชาตโิซรคัซาน (ไม่รวม CABLE CAR )  แดนมหัศจรรยแ์ห่ง
ขนุเขาของผืนป่าทีอุ่ดมสมบูรณไ์ปดว้ยป่าไมแ้ละล าธารตามธรรมชาตทิีม่ีความงดงาม
มากทีส่ดุแห่งหนึง่ตลอดทัง้ปีในฤดใูบไมผ้ลภิูเขาจะถูกปกคลมุไปดว้ยใบไมเ้ขยีวขจใีห ้

ท่านไดเ้พลดิเพลนิกับววิสองขา้งทางทั่วทัง้หุบเขา  จากนัน้น าทุกท่านเดนิทางสู ่วดั
ชนิฮงึซา กอ่นเขา้สูอ่าณาเขตของวดัชนิฮงึซาใหท้่านไดถ้่ายรูปกบัอนุสาวรยีห์มีเสีย้ว
พระจันทร ์ที่สรา้งขึน้จากความเชื่อในต านานเรื่องเล่าว่าหมีเป็นตน้ก าเนิดของชาว

เกาหล ีน าท่านนมัสการพระพุทธรูปสัมฤทธิป์างสมาธขินาดใหญ่กลางหุบเขาที ่ วดัชนิ
ฮงึซา  วัดเก่าแก่ที่สรา้งในสมัยอาณาจักรชิลล่า อายุมากกว่า 1,000 ปี ท่านยัง
สามารถขา้มสะพานเขา้สู่เขตวหิารเพื่อสักการะและขอพรจากพระพุทธรูปดา้นใน 

รวมทัง้ภาพวาดทีเ่กีย่วเน่ืองกบัลทัธเิตา๋ และพุทธศาสนาทีน่่าสนใจ 
เย็น            บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัาคาร (มื้อที2่) เมนู พุลโกก  ิ( Bulgogi ) อาหารขึ้นชื่อของเกาหลี

เหมอืนกนั จะเรยีกวา่เป็นสกุีก้ ึง่น ้ากึง่แหง้ก็คงไดค้รับ สว่นผสมของเมนูน้ีคอืหมูหมักชิน้บางๆ ปลาหมกึสด 

ผักตา่ง ๆ เชน่ กะหล าปล ีฟักทองออ่น ถั่วงอก แครอท เห็ดและวุน้เสน้มาตม้รวมกนั  
                 จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่ัก ทีพ่กั:SEORAK PINE RESORT หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 
 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนั กอ่นเดนิทาง ) 

วนัทีส่าม        SAMCHOK MARINE CABLE CAR - สวนสตอเบอรี ่ - สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์  
                                                                                                             เชา้,เทีย่ง,เย็น                                                                         

เชา้          รับประทานอาหารเชา้ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่3) 

น าท่านเดนิทางสู่ SAMCHOK MARINE CABLE CAR (รวม
คา่ขึน้กระเชา้) นังกระเชา้ลอยฟ้าบนิเหนือมหาสมุทร ชมววิจาก
มุมสูง มีความยาวถึง 874 เมตรและความสูง 21 เมตร รองรับ
ผูโ้ดยสารไดสู้งสุด 32  ท่าน ใหทุ้กท่านไดข้าสนัหวาดเสยีว ตนื

เตน้เสมือนลอยอยู่กลางทะเลตะวันออกของเกาหลี จากมุมสูงนี
ทุกท่านจะสามารถมองเห็นท่าเรือจังโฮแฮงทีมีหาดทรายสขีาว
นวล และน ้ าทะเลสีน ้ าเงินใส สะทอ้นกระทบแสงแดดอ่อนๆ 

เพลดิเพลนิกบัทัศนียภาพสวยงามเก็บภาพเป็นความประทับใจ  
จากนัน้น าท่านไป ชมและเก็บสตอบอร ีทีไ่รส่ตอเบอรี ่ท่านสามารถเก็บและชมิได ้สตอบอรีเกาหลจีะมี
ลกูใหญ่และรสชาตหิวาน ท่านสามารถ  สัง่ซือ้ฝากคนทางบา้นได ้

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที4่) เมนูคาลบี ้หมูย่างเกาหลเีป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลเีลือ่ง
ชือ่และเป็นที่รูจ้ักกันดทีั่วโลก มีรสชาตอิอกหวานกลมกล่อม โดยน าหมูส่วนที่ตดิกับกระดูก น าไป
ย่างบนเตาถ่านแบบดัง้เดมิ เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ และเครือ่งเคยีงตา่งๆ     



 

 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด(์รวมบตัรค่าเขา้) ถูกขนานนามว่า “ดสินยีแ์ลนด์
เกาหล”ี สวนเปิดในหุบเขาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศ 

ภ าย ใน  Festival World จ ะป ระกอบ ไปด ้วย  Global Fair, 
American Adventure, Magic Land European Adventure 
และ Equatorial Adventure การท่องเที่ยวภายในสวนสนุกแห่ง

น้ี แนะน าว่า ควรขึ้นรถบัสท่องไปกับโลกของสัตวป่์าซาฟาร ี
ชมไลเกอรแ์ฝดคู่แรกของโลก ทีน่ี่ ท่านจะพบว่าเจา้ป่าสงิโตและ
เสอืสามารถอยู่ดว้ยกนัไดอ้ย่างเป็นสขุ และชมความน่ารักของหมี

ที่  สามารถสื่อสารกับคนขับไดอ้ย่างดีไม่ว่าจะตัวใหญ่มากถึง
ใหญ่นอ้ย จากนัน้ทดลองสนุกกบัเครือ่งเลน่นานาชนดิ เชน่ รถไฟ
เหาะ T-Express หนอนสะบัดชาร์ป โรงหนังสามมิต ิบา้นผีสงิ 

หมุนตลีังกาสองตลบ เป็นตน้   หรอืท่านสามารถเดนิไปชมเทสกาลดอกไมท้ีจ่ัดไดอ้ย่างสวยงามเป็นสวน
ขนาดใหญ่ชมดอกไมห้ลากสสีันสวยงาม เดนิทางช่วง 14มี.ค–4พ.ค ไดช้มเทศกาล Everland Tulip 
Festival  

น าท่านเดินทางเขา้สู่ กรุงโซล  น าท่ านไป  ศูนย์รวมเคร ื่องส าอางแบรนด์ดงัเกาหลี เช่น 
ROJUKISS,LOTREE,LANEIGN,SULWASOO ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ในราคาพเิศษ  ถงึเวลาพาท่านตะลยุสู่

แหลง่ชอ้ปป้ิงทีไ่ดช้ือ่วา่ใหญ่ทีส่ดุในเอเชยี  
ค า่ บรกิารอาหารค า่ (มือ้ท ี5่) เมนูไกตุ่๋นโสม เป็นอาหารบ ารุงสุขภาพตน้ต ารับชาววัง 

เสริฟ์ในหมอ้ดนิ ท่ามกลางน ้าซุปที่ก าลังเดือดพล่าน คัดเลือกไก่ขนาดก าลังเหมาะ 
ผ่านการเลีย้งจนอายุได ้45 วัน น ามาท าความสะอาด ควกัเครื่องในออกจนหมด แลว้
น าเครื่องยาจีน อาท ิ เกาลัด, เกา๋กี,้ พุทราจีน และรากโสม พรอ้มดว้ยขา้วเหนียว ใส่
ลงไปในตัวไก่ แลว้ผ่านการตุ๋นจนไดท้ี่ เน้ือไก่ล่อนจนสามารถรับประทานไดอ้ย่าง
สะดวก เพิม่รสชาตดิว้ยเสน้กว๋ยเตีย๋วแบบเกาหล ีเกลอื และพรกิไทป่น  

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

วนัทีส่ ี ่           พพิธิภณัฑส์าหรา่ย-ใสชุดฮนับก-พระราชวงัถ็อกซูกุง-ดวิตีฟ้ร-ี ชอ้ปป้ิงเมยีงดง 
SEOUL TOWER                                                                             เชา้,เทีย่ง,-                                                                     

เชา้           รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่6)  
ระหวา่งเดนิทางผ่านชม จากนัน้ น าท่านสู ่ศูนยโ์สมรฐับาล ซึง่รับรองคณุภาพจากรัฐบาล เป็นโสมทีอ่ายุ 
6 ปี ซึง่ถอืวา่มคีณุภาพดทีีส่ดุ ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมคณุภาพและราคาถูกกวา่ไทย 2 เท่า โสมเกาหลถีอื

เป็นยาบ ารุงร่างกาย หรอืสามารถซือ้เป็นของฝากจากประเทศเกาหล ีจากนัน้น าท่านเดนิทางสูร่า้น
สมุนไพร RED PINE เป็นผลติภัณฑ ์ทีส่กดัจากน ้ามันสน ทีม่สีรรคณุชว่ย
บ ารุงร่างกาย ลดไขมัน ชว่ยควบคมุอาหารและรักษาสมดลุในร่างกาย  

จากนัน้น าท่านชม พพิธิภณัฑส์าหรา่ย จัดแสดงเรื่องราวต่างๆของการ
ท าสาหร่ายและประวัตคิวามเป็นมาตน้ก าเนิดของการผลติสาหร่ายและ
ขัน้ตอนการผลติสาหร่ายทีใ่หม่ทุกวนัใหท้่านจะไดเ้ลอืกชมิผลติภัณฑท์ีท่ า

จากสาหร่ายหลากหลายรสชาตใิหล้ิม้ลองและเลือกซือ้เพือ่  ใหท้่านไดใ้ส่

ชดุ ประจ าชาตเิกาหล ี“ฮนับก”และถ่ายรูปภาพความประทับใจน ามาเป็น

ของฝาก เชน่ สาหร่ายอบแหง้,สาหร่ายย่าง 

พระราชวงัถ็อกซูกุง1ใน 5พระราชวงัเกา่แก่ของราชวงศโ์ชซอน 

มีขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่โดดเด่นสง่างามท่ามกลางอาคารสไตล์

ตะวันตกใจกลางกรุงโซล แตส่วยงามร่มรืน่ไปดว้ยตน้ไม ้ยิง่ชว่งฤดู

ใบไมเ้ปลีย่นสแีลว้ยิง่สวยงามไปอกี ในแต่ละวันจะมกีารเปลีย่นเวร

ยามของทหาร และใหท้่านสมัผัสกบับรรยากาศของ ถนนก าแพงหนิ

สายโรแมนติก  มี ระยะทางยาว 900เมตร เป็นผนังหินของ 

พระราชวงัถ็อกซูกุง เดมิเคยเป็นผนังหนิแห่งแรกในเกาหลทีี่สรา้งใหค้รอบคลุมพื้นที่ที่อยู่อาศัย

ของผูค้นกับสิง่แวดลอ้มไวร้่วมกนัอย่างลงตัว ระหวา่งทางเต็มไปดว้ยตน้ไมก้วา่ 130ตน้ และมีมา้น่ัง

อกี 20ที ่บรรยากาศทีร่่มรืน่และโรแมนตกิ  

สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางไป ยอ้นรอยละครซรียีเ์กาหลดีงั MY NAME IS 
KIM SAM SOON และ  BOY OVER FLOWER ที ่“นัมซาน” ภูเขาแห่งเดยีวที่

ตัง้อยู่ใจกลางกรุงโซลบนยอดเขามีหอ SEOUL TOWER 1ใน 18หอคอย
เมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถงึ 480เมตร เหนือระดับน ้าทะเล(ไม่รวมขึน้
ลฟิต)์ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั(มือ้ที7่) เมนบูบิมิบบั ขา้วย าเกาหล ีกบั ซปุ สกุี้
สไตลเ์กาหลบีนหมอ้ไฟรอ้นๆประกอบดว้ย ผักสดชนดิตา่งๆ และเน้ือหมูสไลด์
น ้าซปุรอ้น และเสน้อดูง้ซึง่ขาดไม่ไดใ้นการทาน ชาบู ชาบู พรอ้มขา้วสวย    



 

 

 

จากนั้นน าท่านชมแหล่งชอ้ปป้ิงปลอดภาษี DUTY  FREE ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม  มากมาย อาท ิ
นาฬกิา,แวน่ตา,เครือ่งส าอางค,์กระเป๋า,กลอ้งถ่ายรูป หรอืจะเป็นโทรศัพทม์อืถอื ใหท้่านอสิระไดเ้ลอืกซือ้

อย่างเต็มที่  ถงึเวลาน าท่านเดนิทางชอ้ปป้ิงที่ เมยีงดง หรอื สยามสแควรเ์กาหลที่านสามารถเลอืก
สินคา้เทรนด์แฟชั่นล่าสุดของเกาหลีไดท้ี่ น่ีโดยเฉพาะสินคา้วัยรุ่นเช่นเสื้อผา้ รองเทา้ กระเป๋า 
เครื่องประดับ ทั ้งแบรนด์เนม เช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินคา้จากแบรนด์เกาหลี

โดยเฉพาะ เครือ่งส าอางเชน่ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, 
LANEIGE อกีทัง้ยังมรีา้นกาแฟ รา้นอาหารตา่งๆ ท่านสามารถลิม้ลองไอศกรมี 2,000 วอน ทีสู่งเกอืบฟุต
ไดท้ีน้ี่  และKRISPY KREMEโดนัท ทีส่ดุแสนอร่อย  

(อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง ) 
 ทีพ่กั:GALAXY HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 
                       (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนั กอ่นวนัเดนิทาง)วนัที ่

วนัทีห่า้         TRICK EYE  MUSEUM - ICE MUSEUM – ยา่นฮงแด -  ชมดอกซากรุะ ณ สวนยออโิด 

หมูบ่า้นฝร ัง่เศส - Paju Premium Outlet– SUPER MARKET              เชา้,เทีย่ง,เย็น 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร ของโรงแรม (มือ้ที ่8)  

จากนั้น น าท่านเดนิทางสู่ ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู  ตน้ไมช้นิดน้ี
เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาทีป่ราศจากมลภาวะและระดบัสงูเหนือน ้าทะเล 
50-800 เมตร เมล็ดพันธุ ์ของสมุนไพรฮ๊อกเกตนามูน้ี เป็นที่นิยมของคน

เกาหลรีุ่นใหม่ เพราะมผีลชว่ยดแูลตบัใหแ้ข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็งไม่ถูก
ท าลายจาการดืม่แอลกอฮอล ์กาแฟ บุหรี ่สารตกคา้งจากอาหาร และยา  

จากนัน้น าท่านสู ่TRICK EYE MUSEUM พพิธิภณัฑภ์าพศลิปะ 3มติิ

“เคล็ดลบังานศลิปะแห่งภาพ” แนวคดิรูปแบบใหม่ เพือ่ตอ้งการจะจุด
ประกายความคดิสรา้งสนัและจนิตนาการของการสรา้งภาพ โดยใชเ้ทคนคิ
พเิศษจากภาพสามมติทิีร่วมทฤษฎทีางวทิยาศาสตรแ์ละการซอ้นภาพกระตุน้ความ

เคลือ่นไหวของภาพใหม้มีติเิหมอืนจรงิ โดยใหค้วามรูส้กึมสีว่นร่วมกบัภาพถ่ายนัน้ๆ ใน
พพิธิภัณฑม์ภีาพงานชิน้โบวแ์ดง สนุกกนัแบบเต็มๆ กบัการแอ็คชัน่ท่าทางตา่งๆ ทีรู่ป

ถ่ายของท่านจะออกมาดปูระหนึง่เหมอืนจรงิในเหตกุารณพ์รอ้มกบัเขา้ชม 

ICE MUSEUM เมอืงน ้าแข็งทีม่ผีลงานศลิปะแกะสลกัน ้าแข็งกวา่ 50 
ชิน้  รวมอยู่ในทีเ่ดยีวพรอ้มจัดแสดงในแบบทีไ่ม่ธรรมดา แตจ่ าลองเป็น

เมอืงทีทุ่กอย่างกลายเป็นน ้าแข็ง! และเอาใจเด็กๆ ดว้ยสไลเดอรน์ ้าแข็ง 
และกจิกรรมอืน่ๆ อกีมากมาย ใหค้ณุไดเ้ดนิเทีย่วอย่างไม่รูส้กึเบือ่ อาท ิ
สมัผัสประสบการณน่ั์งรถลากกวางรูดอรฟ์ ทักทายลงุซานตา้ โพสท่าคูก่บั

นกเพนกวนิขัว้โลก ส ารวจบา้นน ้าแข็งเอสกโิม เยีย่มชมปราสาทน ้าแข็ง ชม
ววิจากบนก าแพงเมอืง และลองเขา้พักโรงแรมทีทุ่กอย่างท าจากน ้าแข็ง   

เทีย่ง      บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่9) เมนูจมิดกั (Jimdak) หรือไก่ตุ๋น

ซอีิ๊วเกาหล ีผสมกบัวุน้เสน้ทีเ่หนียวนุ่ม หัวหอมใหญ่ รสชาตคิลา้ยไกพ่ะโลข้องไทยแตจ่ะเผ็ดกวา่นดิ
หน่อย เป็นเมนูชือ่ดงัจากเมอืงอนัดง 
น าท่าน ชอ้ปป้ิงยา่นฮงแด  เป็นย่านชอ้ปป้ิงบรเิวณดา้นหนา้ของมหาวทิยาลยัฮงอกิ สนิคา้ในย่านน้ี

ส่วนใหญ่เป็นสนิคา้วัยรุ่นที่ทันสมัยและราคาไม่แพงเช่นเสื้อผา้ที่ออกแบบโดยดีไซดเ์นอรเ์กาหลี
รองเทา้กระเป๋าเครือ่งประดับ เครื่องส าอาง เชน่ เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของกิ๊ฟชอ้ป เครื่องเขยีน 
และทีเ่ยอะไม่แพก้นัก็คอืขนมตา่งๆและยังมรีา้นแบรนดเ์นมอยู่ทั่วไปเชน่ EVISU, ZARA  

อกีทัง้ยังมรีา้นกาแฟทีเ่ป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี ่รา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้แฟชั่น คลับ ตลาดศลิปะ และ
รา้นอาหารทีน่่าสนใจในหมู่วยัรุ่นอายุ 20-30 ปีทีน่ยิมมาเดนิเลน่ ราคาของสนิคา้และรา้นอาหารตา่งๆ
ก็ยังไม่แพงอกีดว้ย ซึง่จะคกึคักเป็นพเิศษตัง้แต่ชว่งบ่ายเป็นตน้ไป เพราะรา้นคา้แต่ละรา้นจะทยอย

เปิดใหบ้รกิาร  จากนัน้น าท่าน ชมดอกซากรุะ ณ สวนยออโิด ชม
ดอกซากรุะแห่งเกาหล ีณ ถนนยออโิด ทีจ่ะบานสะพรั่งไปทั่วไปถนน

ยูอโิดะ หรือ ยออโิด มีตน้ซากุระกว่า 1,400 ตน้ในบรเิวณน้ี ซึง่ใน

เดอืนเมษายน (สงกรานต)์ในแตล่ะปี จะมกีารจัดเทศกาลดอกซากรุะ 
ณ ถนนสายน้ี ท่านจะไดส้ัมผัสสีสันแห่งดอกซากุระ พรอ้มถ่ายรูป
เป็นที่ระลกึในบรรยากาศสุดแสนโรแมนตคิ ในยามเย็นถนนสายน้ีก็

จะคกึคกั มกีจิกรรมรืน่เรงิหลากหลาย และมดีวงไฟประดับประตดักับ
สขีามอมชมพูของดอกซากรุะทีส่วยงาม    
จากนั้นพาท่านชม AMETHYEST FACTORY ชมโรงงานพลอย

สมีว่ง เป็นของน าโชคของชาวเกาหลซี ึง่มี แหลง่ก าเนดิใน ประเทศเกาหล ีคนเกาหลมี ีความเชือ่ว่า 
เป็นพลอยน าโชคน าความโชคดมีาใหแ้กผู่ท้ีม่ไีวค้รอบครอง   
น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นฝร ัง่เศส(LaProvence Village) ที่น่ีจะมีธีมเป็น
หมู่บา้นสไตลฝ์รั่งเศส มรีา้นอาหารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรา้นชาบู หรอืรา้นอาหาร

ในสวนที่มีเน้ือย่างสุดอร่อย และยังมี Provence Living Gallery ที่ตกแต่ง
อย่างมีดไีซน์และสวยงาม รวมถงึ Herb Village ก็เป็นบา้นสมุนไพรหมู่ที่เต็ม
ไปดว้ยกลิน่หอมหวาน ทัง้ยังมรีา้นเสือ้ผา้แฟชัน่ รา้นเบเกอรร์ีแ่ละคาเฟ่สไตล์



 

 

 

ยุโรปดว้ยรา้นคา้ต่างๆ ที่น่ี มีความเป็นเอกลักษณ์และไม่ซ ้ากัน ดว้ยการตกแต่งดว้ยสสีนัประหนึ่งสี

ของลูกกวาดที่สดใส และการใชภ้าพวาดหรอืงานศลิปะตา่งๆ เขา้มาใชใ้นการตกแต่ง จงึท าใหร้า้น

รวงทีน่ี่ ดสูวยงาม น่าเดนิ และน่าสนใจยิง่ขึน้รวมถงึมรีา้นกาแฟ และรา้นเบเกอรร์ีม่ากมาย  
จากนัน้ น าท่านชอ้ปป้ิงที ่Paju Premium Outlet เป็น Outlet Mall แห่งใหม่และใหญ่ทีส่ดุใน
เกาหลใีต ้ ซึง่มรีา้นคา้หลากหลายกวา่ 165 รา้นคา้และมสีนิคา้Brandดงัมากมายหลายยีห่อ้เชน่

Armani,Calvin Klein,Diesel,DKNY,Guess,Escada โดยสนิคา้จะมกีารจัดลดราคา30-80% อกีดว้ย 
ไดเ้วลาน าท่านสูส่นามบนิอนิชอน น าท่านสู ่สนามบนิอนิชอน ระหวา่งทางพาท่านแวะละลายเงนิวอนที่
รา้นคา้สนามบนิ SUPER MARKET ซึง่ท่านสามารถเลอืกซือ้สนิคา้เกาหลไีดอ้กีรอบ โดยเฉพาะของกนิ 

เชน่ บะหมีซ่นิราเมยีน (มาม่าสไตลเ์กาหล)ี อดูง้ กมิจ ิขนมช็อคโกพ้าย น ้าจิม้ปรุงรสหมูย่างเกาหล ีไกตุ่น๋
โสมส าเร็จรูป ผลไมต้ามฤดกูาล ในราคาพเิศษกอ่นกลบัเมอืงไทย   

ค า่  บรกิารอาหารค า่ (มือ้ท ี1่0)  เมนู:ชาบ ูชาบ ูสุกีส้ไตลเ์กาหล ีบนหมอ้ไฟรอ้นๆ ประกอบดว้ย ผักสด

ชนดิตา่งๆ และเน้ือหมูสไลดน์ ้าซปุรอ้นๆ และเสน้อดูง้ซึง่ขาดไม่ไดใ้นการทาน ชาบู พรอ้มขา้วสวย 
จนสมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานอนิชอน  

วนัทีห่ก        ทา่อากาศยานอนิชอน - ทา่อากาศยานดอนเมอืง                                                                                   
05.50 น.   เดนิทางกลบัโดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X (XJ) เทีย่วบนิที ่XJ705 (บรกิารอาหารเคร ือ่งดืม่

บนเคร ือ่ง)  
10.38 น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง  เดนิทางกลบัโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

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

หากทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลบักรงุเทพฯ 

กรณุาแจง้บรษิทั กอ่นท าการจอง มฉิะน ัน้ บรษิทัฯ มสิามารถรบัผดิชอบใดใด ท ัง้ส ิน้ 

ราคาทัวรร์วม ราคาทัวรไ์มร่วม 

- คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยัดพรอ้ม
คา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ (ตั๋ว
กรุ๊ปไม่สามารถเลื่อนวันกลับได ้ตอ้งไป-กลับพรอ้ม

คณะเทา่นัน้)ทีน่ ัง่เป็นไปตามสายการบนิจดัสรร
ตามกรุป๊ทวัร ์ไมส่ามารถระบไุด ้

- คา่อาหารทุกมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ 

- คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักหอ้งละ 2-3 ท่าน 

ตามโรงแรมทีร่ะบุหรอืเทยีบเท่า 

- คา่ยานพาหนะน าเทีย่วตามรายการ 
- ค่าน า้หนกัสมัภาระ สายการบนิ THAI AIR 

ASIA X (XJ) 

ก าหนดน า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเคร ือ่ง
ไป-กลบั ทา่นละ 20กก. สมัภาระถอืขึน้เคร ือ่ง
(Carry on) 7กก. 

- คา่หัวหนา้ทัวรน์ าท่านท่องเที่ยวตลอดรายการใน
ตา่งประเทศ 

- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง การชดเชย

อบุัตเิหตุสว่นบุคคลกรณีเสยีชวีติสูญเสยี   อวัยวะ 
สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิน้เชิง 1,000,000 
บาท การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครัง้

500,000บาท(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)ไม่รวม
ประกนัสุขภาพ ท่านสามารถส ัง่ซื้อประกนั
สุขภาพเพิม่ได ้

 

- ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิ ค่าท าหนังสือเดนิทาง, ค่า
โทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบารใ์นหอ้ง, รวมถึง
ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ 

(หากท่านตอ้งการสั่งเพิ่ม กรุณาตดิต่อหัวหนา้ทัวร์
แลว้จ่ายเพิม่เองตา่งหาก) 

- คา่ทปิคนขับรถและไกดท์อ้งถิน่ท่านละ 50,000 วอน

หรอื 1,500 บาท ต่อท่านตลอดทัง้ทรปิ (ช าระค่าทปิ
ทีส่นามบนิวนัเช็คอนิ) 

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
(กรณีที่ท่านตอ้งการใบเสร็จรับเงินในนามบริษัทหรือ
ตอ้งการใบก ากับภาษี) 

- คา่น ้าหนักกระเป๋าสัมภาระที่หนักเกนิจากสายการบนิ

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

- คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว 

กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1)พาสปอรต์ 2)ใบประจ าตัว
คนต่างดา้ว 3)ใบส าคัญถิ่นที่อยู่ 4)ส าเนาทะเบียน
บา้น(ถา้มี) 5)สมุดบัญชเีงนิฝาก(ถา้มี) 6)รูปถ่ายส ี2 

นิว้ 2 รูป แลว้ทางบรษัิทฯจะเป็นผูด้ าเนนิการยื่นวซี่า
ใหท้่านโดยจ่ายคา่บรกิารตา่งหาก 
(ส าหรับหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทาง
ตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

 
ทีน่ ัง่ Hot Seat ราคา 2,200 บาท/เทีย่ว 

เป็นทีน่ั่งทีม่พีืน้ทีว่า่งทีม่ากกวา่ทีน่ั่งมาตรฐาน ดว้ยพืน้ทีว่างขาทีก่วา้งเป็นพเิศษ มพีืน้ทีพ่อทีจ่ะสามารถ
ยดืขาไดอ้ย่างเต็มที ่
 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 ท ีน่ ัง่พรเีม ีย่ม ท ีน่ ัง่ Hot Seat ทีน่ ัง่มาตรฐาน โซนปลอดเสยีง ประตูทางออก ทีน่ ัง่ทารก หอ้งน า้ 

**กรณีท่านมคีวามประสงคจ์ะซือ้น ้าหนักเพิม่ กรุณาแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วนัพรอ้มช 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 รับเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว คา่ทัวรท์ีจ่่ายใหก้บัผูจ้ัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และ
ผูจ้ัดไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะนัน้หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทาง

หรือใชบ้รกิารตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใด หรือไดร้ับการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ 
(ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต)้  ทางผูจ้ัด ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ตัว๋เครือ่งบนิใหแ้กท่่าน  

*ขอสงวนสทิธใ์นการปรับเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรบัขึน้ของภาษีน ้ามันหรอืภาษีใดๆ จากสายการบนิ * 

หมายเหตสุ าคญั : ราคาและคา่บรกิารเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่ช าระเงนิคา่จองทัวร ์ คา่ทัวร ์ 
มสิามารถเปลีย่นแปลง วนัเดนิทาง ชือ่ผูเ้ดนิทาง และ/หรอื ยกเลกิ เลือ่นวนัเดนิทาง ขอคนืเงนิมัดจ า คา่ทัวรไ์ดทุ้กกรณี 
และ กรณีทีท่่านเดนิทางมาจากตา่งจังหวดั โดยเครือ่งบนิภายใน กรุณาแจง้บรษัิทฯกอ่นทีท่ าการจองตัว๋เครือ่งบนิ มฉิะนัน้ 

บรษัิทฯไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ กรณีกรุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางโดยจ านวนสมาชกิไม่ถงึ 20 ท่าน บรษัิทฯแจง้
ทา่นกอ่นการเดนิทาง 7 วนั โดยคนืเงนิคา่ทัวรใ์หก้บัท่านทัง้หมด หรอืเลือ่นการเดนิทางในชว่งการเดนิทางอืน่ และ
คา่บรกิารน้ีรับเฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยเท่านัน้ และกรณีทีท่า่นเมือ่เดนิทางถงึแลว้ไมท่อ่งเทีย่วพรอ้มคณะ

บรษิทัฯขอเรยีกช าระเงนิเพิม่ทา่นละ 300 USD   ประเทศเกาหลใีตจ้ะมชีา่งภาพมาถา่ยรปู และชว่ยดูแลอ านวย
ความสะดวกตลอดการเดนิทาง และวนัสุดทา้ยชา่งภาพจะน าภาพถา่ยมาจ าหนา่ยกบัลูกทวัร ์หากวา่ทา่นใด
สนใจสามารถซือ้ได ้แตถ่า้ทา่นใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซือ้ เพราะทางบรษิทัทวัรไ์มม่กีารบงัคบัลูกทวัรซ์ือ้แตอ่ยา่ง

ใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 
 
ขอ้ความส าคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 

ในกรณีทีล่กูคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้แลว้ไม่สามารถผ่าน เขา้-ออก นอกประเทศได ้ท าใหล้กูคา้ตอ้งถูกสง่ตวักลับ
เขา้ประเทศไทย จึงมีค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้ในการเปลี่ยนตั๋วขากลับ และรวมถึงค่าบรกิารอื่นๆที่เกดิขึน้ดว้ย ฉะนัน้ ลูกคา้
จะตอ้งเป็นผูร้ับผดิชอบในค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้ที่ทางประเทศนัน้ๆเรียกเก็บ ทางผูจ้ัดและทางสายการบนิจะไม่รับผดิชอบ

ค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้ในทุกกรณี หรือตอ้งรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบนิถัดไปที่มีที่น่ังว่าง หรือตามวันเดนิทางของตั๋ว
เครือ่งบนิ ทัง้น้ี ขึน้อยู่ทางเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีตแ้ละสายการบนิเป็นผูพ้จิารณา ทางผูจ้ัดไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงได  ้  ** ตม. ตรวจคนเขา้เมืองประเทศเกาหลีใตจ้ะมีการสุ่มตรวจ และอาจมีการเรียกไป

สัมภาษณ์ ในการที่ทางตรวจคนเขา้เมืองเรียกสัมภาษณ์นัน้ ขึน้อยู่กับทางตรวจคนเขา้เมืองเป็นผูพ้ ิจารณา และอยู่ใน
ดลุพนิจิของทางเจา้หนา้ที ่ตม. ทางบรษัิททัวรไ์ม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
 

เง ือ่นไขในการจอง   มดัจ าทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น  และ ช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 15 วนั
ลว่งหนา้ (การไม่ช าระเงนิคา่มัดจ า หรอืช าระไม่ครบ หรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจ้ัดมสีทิธิ
ยกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกวา่ 6 เดอืนก่อนหมดอายุนับจากวนัเดนิทางไป-กลับ*)  

กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและดา่นตรวจปฏเิสธการออก
และเขา้เมอืงท่าน*** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื** 
 

เอกสารใชใ้นการเดนิทาง  
- หนังสอืเดนิทางทีเ่หลอือายุการใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน **กรณีท าหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม่กรุณาเตรยีม

หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ไปดว้ย ณ วนัเดนิทาง  หนังสอืรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ (ต าแหน่ง, 

เงนิเดอืน) 
- ส าเนาบัตรพนักงาน และส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน พรอ้มเซ็นส าเนาถูกตอ้ง 
- กรณีทีท่่านเป็นเจา้ของกจิการกรุณาเตรยีมส าเนาหนังสอืจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ท่านพรอ้มเซ็นรับรองส าเนา 

-    กรณีเป็นนักเรยีนนักศกึษาเตรยีมหนังสอืรับรองจากทางสถาบันเป็นภาษาองักฤษ 
-    การเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิน้ีเพือ่ประโยชนใ์นการเดนิทางเขา้ประเทศเกาหลขีองท่านทีท่างบรษัิทจะได ้  
     แจง้ใหห้ัวหนา้ทัวรท์ราบเพือ่ใหค้ าแนะน าท่านในการเขา้เมอืงเกาหลใีต ้

 
การยกเลกิการจอง:เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด เมือ่ท่านตกลงจองทัวรโ์ดยจ่ายเงนิ
มัดจ า หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง เลือ่นการเดนิทาง ขอคนืเงนิไม่วา่กรณีใดทัง้สิน้  

 

หมายเหต ุ
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น

ลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอื
วา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25 ท่าน  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  



 

 

 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธิของโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี่ / 
ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม 
และไม่สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้วิแชร์ กรุณาแจง้บริษัทฯ อย่างนอ้ย 7วันก่อนการ
เดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเท่านัน้  
11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเที่ยว อนัเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร

เดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE กรณีโรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่คา่ใชจ้่ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของเกาหล ีหรือ วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าให ้
เวลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขบัรถในการบรหิารเวลา 
ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้่องเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่วนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วนั เริม่ในวนัที2่ของการเดนิทางถงึวนัที5่ของการเดนิทางรวมจ านวน 4 ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วเกาหล ีตามกฎหมายของประเทศเกาหล ีมัคคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตาม
ความเหมาะสม ทั ้งน้ีขึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลา

ท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุัตเิหตจุากการเดนิทาง
ท่องเทีย่ว ตาม พ.ร.บ การท่องเทีย่ว เท่านัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดู

เงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิคา่ทัวร ์ 
(ท่านสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครอง
ใหล้ะเอยีด) 

17. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรือกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร

เดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 
 

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


