
 

 

 
 
 
 
 
CODE:KXJ14 ♥ Asan Autumn ทวัรเ์กาหล-ีอาซาน-โซล 6D3N 

 

 
 
 

Code KXJ14:Asan Autumn ทวัรเ์กาหล ีเทีย่วครบ จดัเต็ม สดุคุม้ ราคาโดนใจ  
อาซาน อโุมงคต์น้แปะกว๊ย หอคอย GREEN TOWER FIRST VILLAGE  

ปั่นเรยีวไบท ์Asan Rail Bike สวนสนุก เอเวอรแ์ลนด ์พพิธิภณัฑส์าหรา่ย ใสชุ่ดฮนับก 
พระราชวงัด็อกซูกงุ ถนนก าแพงหนิสายโรแมนตกิ โซล โซลเทาวนเ์วอร ์

TEDDY BEAR MUSUEM ลอ่งเรอื ARA CRUISE 
ศนูยโ์สม คลองชองเกซอน ชอ้ปป้ิงเมยีงดง ทงแดมุน ชอ้ปป้ิงดวิตีฟ้ร ีรา้นละลายเงนิวอน 

  พกัอาซาน 1คนื โซล 2คนื 

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

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก2-6ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 
ทีน่ ัง่ 

3-8 ตลุาคม 61 15,888 

 

 

 

ไมม่รีาคาเด็ก 

Inf 5,000฿ 

4,500 25 

10-15 ตลุาคม 61 19,888 4,500 25 

12-17 ตลุาคม 61 19,888 4,500 25 

17-22 ตลุาคม 61 16,888 4,500 25 

19-24 ตลุาคม 61 19,888 4,500 25 

23-28 ตลุาคม 61 15,888 4,500 25 

30ต.ค – 4พ.ย 61 15,888 4,500 25 

9-14 พฤศจกิายน 61 15,888 4,500 25 

16-21 พฤศจกิายน 61 14,888 4,500 25 

23-28 พฤศจกิายน 61 15,888  4,500 25 
 



 

 

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

(XJ) มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสัมภาระ สายการบนิ AIR ASIA X 
ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ ัง่ จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3  (น า้หนกักระเป๋า 20 กก./
ทา่น ถอืขึน้เครือ่ง 7 กก.ตอ่ทา่น หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย และขอสงวนสทิธิ์
ในการเลอืกทีน่ ัง่บนเครือ่ง เนือ่งจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

วนัทีส่อง        ทา่อากาศยานอนิชอน-อาซาน– อโุมงคแ์ปะกว๊ย(Gokgyochon)-หอคอยGreen Tower   
                     First Village                                                                                          ,เทีย่ง,เย็น                                                                                               
02.50 น. น าท่านเดนิทางสู่ ประเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ THAI AIR  ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ700  

(มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง)  
10.05 น.  เดนิทางถงึ ทา่กาศยานอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้หมายเหตุ: เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง 

(กรณุาปรบันาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่ เพือ่ความสะดวกในการนดัหมาย) หลังจากผา่นการตรวจ
คนเขา้เมอืงและศลุกากรเกาหล ีจากนัน้ น าทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศ เดนิทางไป รับประทานอาหารเทีย่ง 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที1่)  เมน:ูชาบ ูชาบ ูสกุีส้ไตลเ์กาหล ีบนหมอ้ไฟรอ้นๆ ประกอบดว้ย ผักสด
ชนดิตา่งๆ และเนือ้หมสูไลดน์ ้าซปุรอ้นๆ และเสน้อดูง้ซึง่ขาดไมไ่ดใ้นการทาน ชาบ ูชาบ ูพรอ้มขา้วสวย 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงอาซาน (Asan) เมอืงสุดโรแมนตกิ
ส าหรับชมใบไมเ้ปลีย่นส ีและยังเป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงในเรือ่งบอ่น ้า
รอ้นและสปา เดนิทางสูถ่นน GOKGYOCHON อุโมงคแ์ปะกว๊ย 
ถนนสายนีข้ ึน้ชือ่วา่เป็นถนนสายโรแมนตกิอกีแห่งหนึง่ของเกาหลกี็
วา่ได ้เป็นถนนเลยีบคลองเคยีวกชีอน บรเิวณรมิคลองจะเต็มไปดว้ย

ตน้ GINKGO หรอืตน้แปะก๊วย ทีจ่ะพบว่าในชว่งฤดูรอ้น
จะเป็นสเีขยีวชะอุ่มและเปลี่ยนสเีป็นสทีองเหลอือร่าม
ไปทั่วบริเวณในช่วงฤดูใบไมร้่วง น าท่านเดินทางสู ่
หอคอย GREEN TOWER (รวมค่าลฟิท)์ หนึง่ใน 
สถานทีถ่า่ยท ารายการรนันิง่แมน รายการชือ่ดังของ
เกาหล ีบรเิวณนี้เป็นสถานทีข่องโรงงานก าจัดขยะทีไ่ด ้
สรา้งขึน้มา เพือ่รักษาสภาพแวดลอ้ม ขยะทีถู่กเผาจะสง่
ควันออกมาในปรมิาณที่นอ้ยที่สุดในแต่ละวัน GREEN 
TOWER มคีวามสูง 150 เมตร ใหท้่านไดช้ืน่ชมกับ
ทัศนียภาพโดยรอบ 360 องศาทั่วทัง้เมอืงอาซานโดย
มองลง และตืน่ตาตืน่ใจกับการมองทวิทัศน์เมอืงอาซาน

ผ่านพลาสตกิใสชนดิแข็งทนทานพเิศษลงไปยังพืน้ดนิ จากนัน้น า
ท่านเดนิทางสู ่ FIRST VILLAGE  อาณาจักรแห่งการชอ้ปป้ิง
สนิคา้แบรนดด์ังเกาหล ีชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์กาหลคีณุภาพทีเ่อามาลดราคากนัตลอดทัง้ปี อสิระใหท้า่นเดนิช ้

อปป้ิงเลอืกชมเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศัย 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่) เมน:ูHANSIK อาหารทีม่ผีักมากมายหลากหลายชนดิเป็นตัว

ชโูรง ซึง่จะเสริฟ์มาพรอ้มกบัขา้วหงุ เนื้อยา่ง น ้าซปุ และเครือ่งเคยีงต่างๆ ซึง่ดว้ยมผัีกเป็นตัวส าคัญท าใหฮ้ัน
ซกิเป็นอาหารเกาหลทีีท่ัง้อรอ่ยและท าใหส้ขุภาพรา่งกายแข็งแรงอกีดว้ย 
สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก  
ทีพ่กั : ASAN ONCHON HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่   
 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนั กอ่นวนัเดนิทาง) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(มือ้ที3่)  
น าทา่น ปั่นเรยีวไบท ์Asan Rail Bike ใหท้า่นไดเ้ปิดประสบการณ์ ป่ันเรยีวไบท ์บนทางรถไฟสายเกา่ของ

วนัทีส่าม      ปั่นเรยีวไบท ์Asan Rail Bike –  หมูบ่า้นพืน้เมอืงแวอมั - สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด(์รวม
บตัร) – SEOUL TOWER (ไมร่วมขึน้ลฟิต)์– ชอ้ปป้ิงทงแดมนุ          เชา้,เทีย่ง,เย็น                                                                        

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

เมอืงอนัซาน มรีะยะทางประมาณ 4 กโิลเมตร เป็นหนึง่กจิกรรมทีน่ยิมของ
ชาวเกาหล ีใหท้า่นไดส้มัผัสววิ ทวิทัศนธ์รรมชาตขิองเกาหล ีไมว่า่จะเป็น
แปลงเกษตร ทุง่นา ไรส่วนตา่งๆ ทีห่อ้มลอ้มไปดว้ยภเูขามากมาย 

จากนัน้น าท่านเยีย่มชม หมูบ่า้นพืน้เมอืงแวอมั (Oeam Folk Village) 
หมูบ่า้นโบราณอายกุว่า 500 ปี ทีย่ังมคีรอบครัวอยูอ่าศัยสบืทอดกันต่อมา 
บา้นเรอืนกวา่ 90 หลังเหล่านี้เป็นบา้นชัน้เดยีวสไตลเ์กาหลโีบราณ ถา้เป็น

บา้นคนมฐีานะหลังคาจะมงุดว้ยกระเบือ้ง หากเป็นบา้นชาวบา้นธรรมดาก็จะ
เป็นหลังคาฟาง สว่นก าแพงรัว้กอ่ดว้ยหนิกอ้นใหญ่ๆ  น ามาวางเรยีงซอ้นกัน
เป็นก าแพงอันแข็งแกร่ง คนในหมู่บา้นแถบนี้ยังคงท าการเกษตรกรรม 
สังเกตไดจ้ากทุ่งนาซึง่อยูช่ดิตดิกับหมู่บา้นเพิง่ลงกลา้ไวร้อการเตบิโต ใน
บรเิวณบา้นก็มตีน้ไม ้ไมผ้ลตา่งๆ เชน่ ลกูพลับ เกาลัด ตน้แปะก๊วย เป็นตน้ 
ทวิทัศน์ของทุ่งนาเขยีวๆ และตน้ไมร้่มรืน่กลมกลนืไปกับบา้นโบราณและ
ก าแพงหนิมองแลว้สวยเพลนิตาดไีมน่อ้ย และหากมาในฤดูอืน่ๆ ก็จะไดช้ม
สสีันทีส่วยงามแตกต่างกันไป ในแต่ละฤดูก็จะมสีสีันแตกต่างกันไป ชว่งฤดูรอ้น-ฤดูฝน 
เป็นสีเขยีว ช่วงฤดูใบไมร้่วงเป็นสีเหลืองและสแีดง ส่วนในฤดูหนาวจะมสีีขาวไปทั่ว
บรเิวณดว้ยหมิะ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที4่) เมนูคาลบี ้หมูย่างเกาหลีเป็นอาหารพื้นเมือง
เกาหลเีลือ่งชือ่และเป็นทีรู่จั้กกนัดทีั่วโลก มรีสชาตอิอกหวานกลมกล่อม โดยน าหมสูว่น
ทีต่ดิกับกระดูก น าไปยา่งบนเตาถ่านแบบดัง้เดมิ เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ และเครือ่ง
เคยีงตา่งๆ  
จนสมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ถูกขนานนามว่า “ดสินยีแ์ลนดเ์กาหล”ี
สวนเปิดในหุบเขาที่มชี ือ่เสยีงมากที่สุดของประเทศ ภายใน Festival World จะประกอบไปดว้ย
Global Fair,American Adventure, Magic Land European 
Adventure และ Equatorial Adventure การท่องเทีย่วภายใน
สวนสนุกแห่งนี้ แนะน าว่า   ควรขึน้รถบัสท่องไปกับโลกของสัตว์ป่า
ซาฟาร ีชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลกที่นี่ ท่านจะพบว่าเจา้ป่าสงิโต
และเสอืสามารถอยูด่ว้ยกนัไดอ้ยา่งเป็นสขุ และชมความน่ารักของหมทีี ่ 
สามารถสือ่สารกับคนขับไดอ้ย่างดีไม่ว่าจะตัวใหญ่มากถงึใหญ่นอ้ย  
จากนั้นทดลองสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด เช่น รถไฟเหาะ T-
Express หนอนสะบัด ชาร์ป  โรงหนังสามมติ ิบา้นผสีงิ หมุนตีลังกา

สองตลบ เป็นตน้ หรอืท่านสามารถเดนิไปชมเทศกาลดอกไมท้ีจ่ัดได ้
อย่างสวยงาม  เป็นสวนขนาดใหญ่ชมดอกไมห้ลากสสีันสวยงาม จน
สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางไป  ยอ้นรอยละครซรียีเ์กาหลดีัง MY 
NAME IS KIM SAM SOON และ  BOY OVER FLOWER ที ่“นัม
ซาน” ภเูขาแหง่เดยีวทีต่ัง้อยูใ่จกลางกรงุโซลบนยอดเขามหีอ SEOUL 
TOWER (ไม่รวมขึน้ลฟิต)์ 1ใน 18 หอคอยเมอืงทีส่งูทีสุ่ดในโลกมี
ความสงูถงึ 480 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล ถงึเวลาพาทุกท่านตะลุยสู่

แหล่งชอ้ป ป้ิงที่ไดช้ื่อว่าใหญ่ที่สุดในเอเชีย  ตลาดทงแดมุน 
หา้งสรรพสนิคา้กว่า 10 แห่ง ทีบ่างหา้งเปิดตลอด 24 ชัว่โมง เชน่  MIGLIORE, DOOTA TOWER, 
HELLO AM, DESIGNER CLUB  ทา่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้หลากหลายประเภทไดท้ีน่ี ่อาทเิชน่ เสือ้ผา้
บรุษุ-สตร ีรองเทา้บรุุษ-สตร ีรองเทา้ผา้ใบ เข็มขัด ของทีร่ะลกึ ชดุเครือ่งครัว ถุงเทา้ ผา้พันคอ ในราคา
เกาหล ีอยา่งแทจ้รงิ  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที5่) จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก 
:  ทีพ่กั CS AVENUE / CIEL HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:   
 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนั กอ่นวนัเดนิทาง) 

เชา้           บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่6) 
จากนัน้น าทา่นสู ่ศนูยโ์สมรฐับาล ซึง่รับรองคุณภาพจากรัฐบาล 

เป็นโสมทีอ่าย ุ6 ปี ซึง่ถอืวา่มคีณุภาพดทีีส่ดุ ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้

โสมคุณภาพและราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า โสมเกาหลถีอืเป็นยา

บ ารุงร่างกาย หรือสามารถซือ้เป็นของฝากจากประเทศเกาหล ี

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่รา้นสมุนไพร RED PINE เป็น

ผลติภัณฑ ์ทีส่กัดจากน ้ามันสน ทีม่สีรรคุณช่วยบ ารุงร่างกาย ลด

วนัทีส่ ี ่          ศนูยโ์สมรฐับาล- RED PINE – บลเูฮาส ์– พระราชวงัด็อกซูกงุ – DUTY FREE –  
                    ชอ้ปป้ิงเมยีงดง - กมิจแิลนด+์ใสชุ่ดฮนับก                                             เชา้,เทีย่ง,เย็น 



 

 

ไขมนั ชว่ยควบคมุอาหารและรักษาสมดลุในรา่งกายจากนัน้น าทา่นไปศนูยร์วมเครือ่งส าอางแบรนดด์งั

เกาหลเีชน่ROJUKISS,LOTREE,LANEIGN, SULWASOO ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ในราคาพเิศษ  จากนัน้น า

ท่านเดนิทางต่อไปยัง พระราชวงัถ็อกซูกุง (DEOKSUGUNG PALACE) 1 ใน 5 พระราชวัง

เก่าแก่ของราชวงศ์โชซอน มขีนาดไม่เล็กไม่ใหญ่โดดเด่นสง่างามท่ามกลางอาคารสไตลต์ะวันตกใจ

กลางกรงุโซล แต่สวยงามร่มรืน่ไปดว้ยตน้ไม ้ยิง่ชว่งฤดูใบไมเ้ปลีย่นสแีลว้ยิง่สวยงามไปอกี ในแต่ละวัน

จะมกีารเปลีย่นเวรยามของทหาร หากมาไดถู้กจังหวะจะไดช้มพธิเีปลีย่นเวรยามประจ าวัน ซึง่ในหนึง่วัน

นัน้จะม ี3 รอบ คอื รอบแรกตอน 11.00 น. รอบทีส่อง 14.00 น. และ  รอบสดุทา้ยตอน 15.30 น. และ

ใหท้่านสัมผัสกับบรรยากาศของ ถนนก าแพงหนิสายโรแมนตกิ มรีะยะทางยาว 900 เมตร เป็นผนังหนิ

ของพระราชวงัถ็อกซูกุง เดมิเคยเป็นผนังหนิแห่งแรกในเกาหลทีีส่รา้งใหค้รอบคลุมพืน้ทีท่ีอ่ยู่อาศัย

ของผูค้นกับสิง่แวดลอ้มไวร้่วมกันอยา่งลงตัว ระหว่างทางเต็มไปดว้ยตน้ไมก้ว่า 130 ตน้ และมมีา้น่ังอกี 

20 ที่ บรรยากาศที่ร่มรื่นและโรแมนตกิเป็นสถานที่ที่ดีส าหรับพักผ่อนหย่อนใจ และในช่วงฤดูใบไม ้

เปลี่ยนสปีระมาณเดือนพฤศจกิายน ใบแปะก๊วยจะพรอ้มใจกันเปลี่ยนเป็นสสีม้เหลือง ยาวตลอดแนว

ก าแพง ท าใหเ้ป็นหนึง่ในถนนเสน้ทีม่เีสน่หท์ีส่ดุเขาโซล 

 จากนัน้ น าทา่นเดนิทางผา่นชม ท าเนยีบประธานาธบิดหีรอืบลเูฮาส ์

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( มือ้ที ่7)  เมนูไกตุ่น๋โสม เป็น
อาหารบ ารงุสขุภาพตน้ต ารบีชาววัง เสริฟ์ในหมอ้ดนิ ท่ามกลางน ้าซปุทีก่ าลัง

เดอืดพล่าน คัดเลอืกไก่ขนาดก าลังเหมาะ ผ่านการเลีย้งจนอายุได ้45 วัน 
น ามาท าความสะอาด ควักเครื่องในออกจนหมด แลว้น าเครื่องยาจีน อาท ิ 
เกาลัด, เกา๋กี,้ พทุราจนี และรากโสม พรอ้มดว้ยขา้วเหนยีว ใสล่งไปในตัวไก ่
แลว้ผ่านการตุ๋นจนไดท้ี ่เนื้อไก่ล่อนจนสามารถรับประทานไดอ้ย่างสะดวก 
เพิม่รสชาตดิว้ยเสน้กว๋ยเตีย๋วแบบเกาหล ีเกลอื และพรกิไทป่น 

บา่ย  น าท่านเดนิทางสู่ คลองชองกเยชอน (Cheonggyecheon) หรือ
เรยีกอกีชือ่หนึง่วา่ คลองชองเกชอน หรอื ชองเคยอน เป็นคลองทีม่มีา
ตัง้แตส่มัยโบราณตัง้แตย่คุของราชวงศโ์ชชอน มอีายมุากกวา่ 600 ปี ความ

ยาว ประมาณ 11 กโิลเมตร ไหลผ่านกลางกรุงโซล จากนั้น น าท่านชม
แหล่งชอ้ปป้ิงปลอดภาษี DUTY FREE ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนม  
มากมาย อาท ินาฬกิา,แว่นตา,เครื่องส าอางค์,กระเป๋า,กลอ้งถ่ายรูป 
หรอืจะเป็นโทรศัพทม์อืถอื ใหท้า่นอสิระไดเ้ลอืกซือ้อยา่งเต็มที ่ 
จากนั้นใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซื้อตุ๊กตาหมีที่แต่งตัวในหลากหลาย 

COLLECTION ที ่TEDDY BEAR MUSUEM ขนาดยอ่ม ทีย่อ่มาก

จาก เกาะเชจูเลยทเีดยีว จะไดเ้ห็นไดส้ัมผัสหม ีแท็คดีแ้บรท์ีน่่ารักจาก

ทั่วโลกที่มีมากว่า 100 ปี โดยจัดท าเป็นเรื่องราวและฉากที่แสดง

เรือ่งราวและจ าลองวถิชีวีติของคนเกาหล ีโดยใช ้ตุ๊กตาหม ีแต่งตัวตาม

สไตล์น่ารักๆมทีัง้แบบแสดงโชว์และเป็นแบบเคลื่อนไหวได ้ท่านยัง

สามารถซือ้ ตุ๊กตาหม ีTEDDY BEAR SHOP 

  ถงึเวลาพาทุกท่านไปชอ้ปป้ิงที ่เมยีงดง หรอื สยามสแควรเ์กาหลที่านสามารถเลือกสนิคา้เทรนดแ์ฟชั่น
ล่าสุดของเกาหลีไดท้ี่นี่โดยเฉพาะสนิคา้วัยรุ่นเช่น เสือ้ผา้ รองเทา้ 
กระเป๋า เครือ่งประดับ ทัง้แบรนด์ เนม เชน่ EVISU, GAP, ONISUKA 
TIGER และสนิคา้จากแบรนด์เกาหลีโดยเฉพาะ เครื่องส าอางเช่น
ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, 
ROJUKISS, LANEIGE อกีทัง้ยังมรีา้นกาแฟ รา้นอาหารต่างๆ ท่าน
สามารถลิม้ลองไอศกรมี 2,000 วอน ทีส่งูเกอืบฟตุไดท้ีน่ี้  และKRISPY 
KREMEโดนัท ทีส่ดุแสนอรอ่ย  

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่8) เมนูบุฟเฟตบ์าบคีวิป้ิงยา่งสไตลเ์กาหล ีฟรกีับหลากหลาย

เนือ้สตัว ์ เนือ้หม ูเนือ้ไก ่เนือ้วัว ปลาหมกึ อาหารสไตลเ์กาหล ีขา้วสวยและน ้าซปุหลากหลายรสชาต ิ 

  :ทีพ่กั CS AVENUE / CIEL HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:    

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนั กอ่นวนัเดนิทาง)วนัที ่
  

วนัทีห่า้        ศนูยส์มนุไพรฮ็อกเกตนาม ู– พพิธิภณัฑส์าหรา่ย ใสชุ่ดฮนับก - AMETHYEST FACTORY    
ชอ้ปป้ิงยา่นฮงอคิ - ลอ่งเรอื ARA CRUISE - SUPER MARKET-ทา่อากาศยานอนิชอน                                                                                               
 เชา้,เทีย่ง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร ของโรงแรม (มือ้ที ่9)  



 

 

จากนัน้น าท่านชม พพิธิภณัฑส์าหรา่ย จัดแสดงเรือ่งราวต่างๆ
ของการท าสาหรา่ยและประวัตคิวามเป็นมาตน้ก าเนดิของการผลติ
สาหร่ายและขัน้ตอนการผลติสาหร่ายที่ใหม่ทุกวันใหท้่านจะได ้
เลือกชมิผลติภัณฑ์ที่ท าจากสาหร่ายหลากหลายรสชาตใิหล้ิม้
ลองและเลอืกซือ้เพือ่  ใหท้่านไดใ้สช่ดุประจ าชาตเิกาหล ี“ฮนั

บก” และถ่ายรูปภาพความประทับใจ น ามาเป็นของฝาก เช่น 

สาหรา่ยอบแหง้, สาหรา่ยยา่ง 
จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่  ศูนยส์มุนไพรฮ็อกเกตนามู ตน้ไม ้
ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและ
ระดับสงูเหนอืน ้าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพันธุข์องสมนุไพรฮอ๊กเกตนามนูี ้เป็นที ่ นยิมของคนเกาหลรีุน่
ใหม่ เพราะมผีลชว่ยดูแลตับใหแ้ข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกท าลายจาการดืม่แอลกอฮอล์ กาแฟ 
บหุรี ่สารตกคา้งจากอาหาร และยา สมควรแกเ่วลาจากนัน้พาท่านชม AMETHYEST FACTORY ชม
โรงงานพลอยสมี่วง เป็นของน าโชคของชาวเกาหลซี ึง่ม ีแหล่งก าเนดิใน ประเทศเกาหลี คนเกาหลีม ี
ความเชือ่วา่ เป็นพลอยน าโชค   น าความโชคดมีา ใหแ้ก ่ผูท้ีม่ไีวค้รอบครอง  

เทีย่ง      รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่10) เมน ูFish Roast ปลาสไตลเ์กาหล ี เสรฟิพรอ้มดว้ยน ้าซปุ
ปรงุรส รับประทานพรอ้มกบัผัก เครือ่งเคยีง และขา้วสวยรอ้นๆ 

บา่ย    น าทา่นเดนิทางสู ่ลอ่งเรอื GIMPO HUNDAI CRUISE ชมทศันยีภาพ 2 ฝั่งแมน่ า้ฮนั และน าทา่นชอ้ป
ป้ิง  HYUNDAI OUTLET มรีา้นคา้หลากหลายกวา่ 165 รา้นคา้ และมสีนิคา้ Brand ดังมากมายหลายยีห่อ้ 
เชน่ Armani, Calvin Klein, Diesel, DKNY, Guess, Escada โดยสนิคา้จะมกีารจัดลดราคา 30-80% 
ไดเ้วลาน าทา่นสูส่นามบนิอนิชอน น าทา่นสู ่ทา่อากาศยานอนิชอน ระหวา่งทางพาทา่นแวะละลายเงนิวอนที่
รา้นคา้สนามบนิ SUPER MARKET ซึง่ทา่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้เกาหลไีดอ้กีรอบ โดยเฉพาะของกนิ เชน่ 
บะหมีซ่นิราเมยีน (มามา่สไตลเ์กาหล)ี อดูง้ กมิจ ิ ขนมชอ็คโกพ้าย น ้าจิม้ปรงุรสหมยูา่งเกาหล ี ไกตุ่น๋โสม
ส าเร็จรปู ผลไมต้ามฤดกูาล ในราคาพเิศษกอ่นกลับเมอืงไทย  จนวมควรกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่ ทา่อากาศ
ยานอนิชอน  

วนัทีห่ก        ทา่อากาศยานอนิชอน - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

01.05 น.   เดนิทางกลับโดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X (XJ) เทีย่วบนิที ่XJ703  (ขากลบัไมม่บีรกิารอาหาร
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ไดต้ามอธัยาศยักบัพนกังานตอ้นรบับนเครือ่ง)  

04.55 น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง  โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 
***************************************** 

หากทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลบักรงุเทพฯ    

กรณุาแจง้บรษิทั กอ่นท าการจอง มฉิะน ัน้ บรษิทัฯ มสิามารถรบัผดิชอบใดใด ท ัง้ส ิน้ 

ราคาทวัรร์วม ราคาทวัรไ์มร่วม 

- ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบนิไป-กลับชัน้ประหยัดพรอ้มค่า
ภาษีสนามบนิทุกแห่งตามทีร่ะบุในรายการ (ตั๋วกรุ๊ปไม่

สามารถเลื่อนวันกลับได ้ตอ้งไป-กลับพรอ้มคณะ
เท่านั้น ) ทีน่ ัง่เป็นไปตามสายการบนิจดัสรรตาม

กรุป๊ทวัร ์ไมส่ามารถระบุได ้

- คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
- คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบใุนรายการ 

- ค่าทีพั่กตามระบุในรายการ พักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตาม
โรงแรมทีร่ะบหุรอืเทยีบเทา่ 

- คา่ยานพาหนะน าเทีย่วตามรายการ 

- คา่น า้หนกัสมัภาระ สายการบนิ THAI AIR ASIA 
X (XJ) 

ก าหนดน า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งไป-
กลบั ทา่นละ 20 กก. สมัภาระถอืขึน้เครือ่ง(Carry 

on) 7 กก. 
- ค่าหัวหนา้ทัวร์น าท่านท่องเที่ยวตลอดรายการใน

ตา่งประเทศ 

- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง  การชดเชย
อุบัติเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีว ิตสูญเสีย   อวัยวะ 

สายตาหรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ 1,000,000 บาท 
การรักษาพยาบาลต่ออบุัตเิหตุแตล่ะครัง้500,000บาท

(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่าน

สามารถสัง่ซือ้ประกนัสขุภาพเพิม่ได ้
 

- คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่โทรศัพท์
สว่นตัว, คา่ซักรดี, มนิบิารใ์นหอ้ง, รวมถงึคา่อาหาร และ

เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (หากทา่นตอ้งการสัง่
เพิม่ กรุณาตดิตอ่หัวหนา้ทวัรแ์ลว้จา่ยเพิม่เองตา่งหาก) 

- ค่าทปิคนขับรถและไกด์ทอ้งถิ่นท่านละ 50,000 วอน

หรือ 1,500 บาท ต่อท่านตลอดทั ้งทริป(ช าระที่
สนามบนิ) 

- คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% (กรณีที่
ท่านตอ้งการใบเสร็จรับเงินในนามบริษัทหรือตอ้งการ

ใบก ากบัภาษี) 

- ค่าน ้ าหนักกระเป๋าสัมภาระที่หนักเกินจากสายการบิน
ก าหนด (ปกต ิ20 กก.) 

- คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว 
กรุณาเตรียมเอกสารคอื 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจ าตัวคน

ตา่งดา้ว 3)ใบส าคัญถิน่ทีอ่ยู่ 4)ส าเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี 
5)สมุดบัญชเีงนิฝาก(ถา้มี) 6)รูปถ่ายส ี2 นิ้ว 2 รูป แลว้

ทางบริษัทฯจะเป็นผูด้ าเนินการยื่นวีซ่าใหท้่านโดยจ่าย

คา่บรกิารตา่งหาก 
(ส าหรับหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทาง

ตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

 



 

 

การอพัเกรดทีน่ั่ง สามารถอพัเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat  ส าหรับทีน่ั่งBusiness/Premium ตั๋วกรุ๊ปทวัรไ์มส่ามารถอพัทีน่ั่งได ้ 
 
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 กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วันเทา่นัน้พรอ้มช าระคา่น ้าหนัก** 
- ซือ้น าหนักเพิม่ 5กก. ช าระเพิม่ 600บาท /เพิม่10กก. ช าระเพิม่ 1,000บาท 
- เพิม่20กก. ช าระเพิม่ 2,000บาท  

 

ประกาศส าคญั รับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว คา่ทัวรท์ีจ่า่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการช าระแบบจา่ยช าระขาด และผู ้
จัดไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะนัน้หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอื
ใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย
และประเทศเกาหลใีต)้  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 บรษัิทฯ
ไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ กรณีกรุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทางโดยจ านวนสมาชกิไมถ่งึ 20 ทา่น บรษัิทฯแจง้ทา่นกอ่นการ
เดนิทาง 7 วัน โดยคนืเงนิคา่ทัวรใ์หก้บัทา่นทัง้หมด หรอืเลือ่นการเดนิทางในชว่งการเดนิทางอืน่ และคา่บรกิารนีรั้บเฉพาะ
นักทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่นัน้ และกรณีทีท่า่นเมือ่เดนิทางถงึแลว้ไมท่อ่งเทีย่วพรอ้มคณะบรษิทัฯขอเรยีกช าระเงนิเพิม่
ทา่นละ 300 USD   ประเทศเกาหลใีตจ้ะมชีา่งภาพมาถา่ยรปู และชว่ยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
และวนัสดุทา้ยชา่งภาพจะน าภาพถา่ยมาจ าหนา่ยกบัลกูทวัร ์หากวา่ทา่นใดสนใจสามารถซือ้ได ้แตถ่า้ทา่นใดไม่
สนใจก็ไมต่อ้งซือ้ เพราะทางบรษิทัทวัรไ์มม่กีารบงัคบัลกูทวัรซ์ือ้แตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 
 
ขอ้ความส าคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 

ในกรณีทีล่กูคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้แลว้ไมส่ามารถผา่น เขา้-ออก นอกประเทศได ้ท าใหลู้กคา้ตอ้งถูกสง่ตัว
กลับเขา้ประเทศไทย จงึมคี่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ในการเปลี่ยนตั๋วขากลับ และรวมถงึค่าบรกิารอืน่ๆที่เกดิขึน้ดว้ย ฉะนัน้ ลูกคา้
จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบในค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้ที่ทางประเทศนั้นๆเรียกเก็บ ทางผูจั้ดและทางสายการบนิจะไม่รับผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ในทกุกรณี หรอืตอ้งรอกลับประเทศไทยในเทีย่วบนิถัดไปทีม่ทีีน่ั่งว่าง หรอืตามวันเดนิทางของตั๋วเครือ่งบนิ 
ทัง้นี้ ขึน้อยูท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีตแ้ละสายการบนิเป็นผูพ้จิารณา ทางผูจ้ัดไม่สามารถเขา้ไป
แทรกแซงได ้  ** ตม. ตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีตจ้ะมกีารสุม่ตรวจ และอาจมกีารเรยีกไปสมัภาษณ์ ในการทีท่างตรวจ
คนเขา้เมอืงเรยีกสัมภาษณ์นัน้ ขึน้อยูก่ับทางตรวจคนเขา้เมอืงเป็นผูพ้จิารณา และอยูใ่นดุลพนิจิของทางเจา้หนา้ที ่ตม. ทาง
บรษัิททัวรไ์มส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
  
 เงือ่นไขในการจอง   มดัจ าทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น  และ ช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วันลว่งหนา้ 
(การไมช่ าระเงนิคา่มดัจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจอง
หรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลบั*)  
กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละด่านตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื** 



 

 

 
เอกสารใชใ้นการเดนิทาง  

- หนังสอืเดนิทางทีเ่หลอือายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน **กรณีท าหนังสอืเดนิทางเลม่ใหมก่รณุาเตรยีมหนังสอื
เดนิทางเลม่เกา่ไปดว้ย ณ วนัเดนิทาง  หนังสอืรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ (ต าแหน่ง, เงนิเดอืน) 

- ส าเนาบตัรพนักงาน และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน พรอ้มเซน็ส าเนาถกูตอ้ง 
- กรณีทีท่า่นเป็นเจา้ของกจิการกรณุาเตรยีมส าเนาหนังสอืจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ทา่นพรอ้มเซน็รับรองส าเนา 
-    กรณีเป็นนักเรยีนนักศกึษาเตรยีมหนังสอืรับรองจากทางสถาบนัเป็นภาษาองักฤษ 
-    การเรยีกเกบ็เอกสารเพิม่เตมินีเ้พือ่ประโยชนใ์นการเดนิทางเขา้ประเทศเกาหลขีองทา่นทีท่างบรษัิทจะได ้  
     แจง้ใหห้วัหนา้ทวัรท์ราบเพือ่ใหค้ าแนะน าทา่นในการเขา้เมอืงเกาหลใีต ้

 
การยกเลกิการจอง:เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตั๋วเครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด เมือ่ทา่นตกลงจองทวัรโ์ดยจา่ยเงนิมดัจ า 
หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง เลือ่นการเดนิทาง ขอคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทัง้สิน้  

 

หมายเหต ุ
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้
และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นได้
ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25 ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน
, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  



 

 

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE กรณีโรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของเกาหล ีหรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลา
ในการท่องเที่ยวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการบรหิารเวลา ซึง่
อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน ้าดืม่วันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน เริม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที5่ของการเดนิทางรวมจ านวน 4 ขวด 
15. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วเกาหล ีตามกฎหมายของประเทศเกาหล ีมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความ
เหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตาม
สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว 
ตาม พ.ร.บ การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทัวร ์ 
(ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทัว่ไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองให ้
ละเอยีด) 
17. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 
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