
 

KXJ19 : ทวัรเ์กาหล ีHello Summer (6D3N)  

 

KXJ19: Hello Summer เกาะนาม-ิเอเวอร ์
แลนด-์ซูวอน-โซล(6วนั3คนื) 

เกาะนาม ิซูวอน ป้อมปราการฮวาซอง Soyanggang Sky Walk วดัวาวจูองซา สวนสนกุเอ
เวอรแ์ลนด ์พระราชวงัเคยีงบ็อค พพิธิภณัฑส์าหรา่ย ใสชุ่ดฮนับก โซลเทาวนเ์วอร ์ LED 

Rose Garden หมูบ่า้นเทพนยิาย อนิชอน ไชนา่ทาวน ์ชอ้ปป้ิงเมยีงดง ฮงแด ชอ้ปป้ิงดวิตี้

ฟร ีฮนุไดเอา้เล็ท รา้นละลายเงนิวอน 

พกัซูวอน 1คนื โซล 2คนื 

โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X เครือ่งลําใหญ ่AIRBUS A330-300 (เวลาสวยถงึเชา้
กลบัคํา่) 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  กรงุเทพฯ(ทา่อากาศยานดอนเมอืง)  

2  เกาหลใีต(้สนามบนิอนิชอน) – เกาะนาม ิ- Soyanggang Sky Walk - ป้อม
ปราการฮวาซอง 



 

3  วดัวาวจูองซา - สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด(์รวมบตัร) - LED Rose Garden - 
ตลาดทงแดมนุ 

4  พพิธิภณัฑส์าหรา่ย-ใสชุดฮนับก-พระราชวงัเคยีงบ็อค-SEOUL TOWER (ไมร่วมขึน้
ลฟิต)์ - ชอ้ปป้ิงเมยีงดง 

5  ชอ้ปป้ิงยา่นฮงแด - HYUNDAI OUTLET- หมูบ่า้นเทพนยิาย–อนิชอนไชนา่ทาวน ์- 
SUPER MARKET 

6  ทา่อากาศยานอนิชอน - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

05 - 10 Jun 2019  12,888  12,888 12,888 5,000 4,500 

12 - 17 Jun 2019  13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 

19 - 24 Jun 2019  13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 

26 Jun - 01 Jul 2019  13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 

03 - 08 Jul 2019  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

10 - 15 Jul 2019  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

12 - 17 Jul 2019  20,888  20,888 20,888 5,000 4,500 

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

24 - 29 Jul 2019  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

26 - 31 Jul 2019  20,888  20,888 20,888 5,000 4,500 

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

14 - 19 Aug 2019  13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 

21 - 26 Aug 2019  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 



 

28 Aug - 02 Sep 2019  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

04 - 09 Sep 2019  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

11 - 16 Sep 2019  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

18 - 23 Sep 2019  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

25 - 30 Sep 2019  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

27 Sep - 02 Oct 2019  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 กรงุเทพฯ(ทา่อากาศยานดอนเมอืง)  

18.00  พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ 
ขาออกช ัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI AIR ASIA X (XJ) มเีจา้หนา้ทีข่อง
บรษิทัฯคอยอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ สายการบนิ AIR ASIA 
X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทีน่ ัง่ จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-
3 (นํา้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น ถอืขึน้เครือ่ง 7 กก.ตอ่ทา่น และขอสงวนสทิธิ์
ในการเลอืกทีน่ ัง่บนเครือ่ง ทีน่ ัง่เป็นไปตามสายการบนิกําหนด) 

21..05  นําทา่นเดนิทางสู ่ประเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ THAI AIR  ASIA X 
เทีย่วบนิที ่XJ704   

(ไมม่บีรกิารอาหารเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ทา่นสามารถสัง่ซือ้ไดต้ามอธัยาศยักบัพนักงาน
ตอ้นรับบนเครือ่ง) 

วนัที ่2 เกาหลใีต(้สนามบนิอนิชอน) – เกาะนาม ิ- Soyanggang Sky Walk - ป้อม
ปราการฮวาซอง 

04.35  เดนิทางถงึ สนามบนิอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้หมายเหต:ุเวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่
ประเทศไทย 2ชัว่โมง (กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่ เพือ่ความสะดวกใน
การนัดหมาย) หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเกาหล ีนําทา่นขึน้รถโคช้
ปรับอากาศ เดนิทางไปรับประทานอาหารเชา้ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้(มือ้ที1่) เมนูอูดง้ 

นําทา่นเดนิทางสู ่เกาะนาม ิ(ใชเ้วลาน่ังเรอืประมาณ 10-15 นาท)ี ใหท้า่นไดด้ืม่ดํา่กบั
ธรรมชาต ิแมกไม ้ทวิสนบนเกาะนาม ิซึง่ถอืเป็นชว่งเวลาทีด่ทีีส่ดุทา่มกลางบรรยากาศ
โรแมนตกิ ใหท้า่นไดย้อ้นรอยละครรักแนว DRAMA ซรียีเ์กาหลทีีโ่ดง่ดงัไปทั่วเอเชยี 
WINTER LOVE SONG หรอื เพลงรักในสายลมหนาว พรอ้มเก็บภาพความ ประทับใจ 
ถา่ยรปู กบัดาราแสดงนํา BAE YONG JOON และ CHOI JI WOO รปูปัน้ทีส่รา้งขึน้เพือ่
ไวเ้ก็บเป็นภาพความประทบัใจ กบัฉากและเนื้อเรือ่งทีเ่รยีกเสยีงสะอืน้และน้ําตาของ



 
ผูช้มนอกจออยา่งทว่มทน้นอกจากนี้ยังมกีจิกรรมอืน่ๆใหท้า่นไดป่ั้นจักรยานชมววิเหมอืน
ในละครหรอืชมฟารม์เลีย้งนกกระจอกเทศ ไดเ้วลาสมควรน่ังเรอืกลบัมายังฝ่ัง 

เทีย่ง  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่) เมนู DUKKALBI ไกผ่ัดเผ็ดบารบ์คีวิเป็น
เนื้อไกท่ีห่ัน่ออกเป็นชิน้พอคําคลกุเคลา้ดว้ยซอีิ๊วเครือ่งปรงุ และหมักทิง้ไวจ้นไดท้ี ่จงึนํา
เนื้อไกแ่ละผักมาผัดบนกระทะยักษ์ พรอ้มกมิจ ิซปุสาหรา่ย และขา้วสวย 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่Soyanggang Sky Walk(สะพานกระจกใส) ทีอ่ยูใ่นเมอืง
ชนุชอน จังหวัดคงัวอน มาพสิจูนค์วามหวาดเสยีวกนั โดยสะพานโซยังกงัเป็นสะพาน
กระจกใสทีม่คีวามยาว 156 เมตร เหนือทะเลสาบเอยีมโฮ เวลาทีเ่ดนิอยูบ่นสะพานแหง่
นี้จะสามารถมองเห็นววิดา้นลา่งใตส้ะพานทีเ่ป็นทะเลสาบไดอ้ยา่งชดัเจน ทําเอาคนที่
กลวัความสงูถงึกบัเขา่ออ่นเลยทเีดยีว จดุวัดใจอกีหนึง่บทพสิจูนค์อืการเดนิขา้มสะพาน
ทีย่าว 156 เมตร  จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซูวอน ป้อมปราการฮวาซอง
(Hwaseong Fortress)เป็นสิง่กอ่สรา้งขนาดใหญต่ัง้แตย่คุโจซอน เป็นป้อมปราการ
ประจําเขต Suwon-si ของจังหวัดเคยีงกโีด(Gyeonggi-do) เพือ่เป็นรากฐานสาํหรับการ
สรา้งเมอืงใหมใ่นบรเิวณนี้ กําแพงของป้อมปราการมคีวามยาวถงึ 5.5 กโิลเมตร มปีระต ู
4 ประตใูนแตล่ะทศิ และมรีปูแบบทางสถาปัตยกรรมทีย่ ิง่ใหญแ่ละงดงาม รวมทัง้ศาลาที่
ชือ่วา่ Hwahongmun ดว้ย 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร(มือ้ที3่) เมนู:ชาบ ูชาบู สกุีส้ไตลเ์กาหล ีบนหมอ้ไฟ
รอ้นๆ ประกอบดว้ย ผักสดชนดิตา่งๆ และเนื้อหมสูไลดน้ํ์าซปุรอ้นๆ และเสน้อดูง้ซึง่ขาด
ไมไ่ดใ้นการทาน ชาบ ูพรอ้มขา้วสวย 

จนสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก  
ทีพ่กั: CENTRAL PLAZA HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีพ่กั ทางบรษิทัจะทําการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนั กอ่นวนั
เดนิทาง) 

 

วนั

ที ่3 
วดัวาวจูองซา - สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด(์รวมบตัร) - LED Rose Garden - ตลาดทงแด
มนุ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที4่) 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางไป วดัวาวจูองซา เมอืงยงอนิ จังหวัดเคยีงคโิด สรา้งเมือ่ปี ค.ศ.1970 
โดยนักบวชแฮตอ๊กเป็นวัดนกิายหนิยาน จดุเดน่ของวดัวาวจูองชา คอืพระเศยีรของพระพทุธรปู
ขนาด มหมึา ซึง่ประดษิฐานอยูด่า้นหลงัสระน้ํา และบรเิวณรอบสระน้ําจะมพีระพทุธรปูองคเ์ล็กๆวาง 
เรยีงรายอยูโ่ดยรอบ และเมือ่ทา่นเดนิขึน้สูเ่นนิเขาจะพบอโุบสถ ซึง่ภายในเป็นทีป่ระดษิฐานพระ
นอนขนาดใหญท่ีแ่กะสลกัมาจากไมซ้ ึง่นํามาจากอนิเดยี นอกจากนีท้ีว่ัดแหง่นี้ยงัเป็นทีเ่ก็บรักษา



 
ระฆังทีใ่ชต้ใีนพธิเีปิดกฬีาโอลมิปิกในปี ค.ศ.1988 อกีดว้ย จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่สวนสนุกเอ
เวอรแ์ลนด ์ถกูขนานนามวา่ “ดสินยีแ์ลนดเ์กาหล”ี สวนเปิดในหบุเขาทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุของ
ประเทศ ภายใน Festival World จะประกอบไปดว้ย Global Fair, American Adventure, 
Magic Land European Adventure และ Equatorial Adventure การทอ่งเทีย่วภายใน
สวนสนุกแหง่นี้ แนะนําวา่ ควรขึน้รถบสัทอ่งไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟาร ีชมไลเกอรแ์ฝดคูแ่รก
ของโลก ทีน่ี่ ทา่นจะพบวา่เจา้ป่าสงิโตและเสอืสามารถอยูด่ว้ยกนัไดอ้ยา่งเป็นสขุ และชมความ
น่ารักของหมทีี ่ สามารถสือ่สารกบัคนขบัไดอ้ยา่งดไีมว่า่จะตวัใหญม่ากถงึใหญน่อ้ย จากนัน้
ทดลองสนุกกบัเครือ่งเลน่นานาชนดิ เชน่ รถไฟเหาะ T-Express หนอนสะบดัชารป์ โรงหนังสาม
มติ ิบา้นผสีงิ หมนุตลีงักาสองตลบ เป็นตน้   หรอืทา่นสามารถเดนิไปชมเทสกาลดอกไมท้ีจั่ดได ้
อยา่งสวยงามเป็นสวนขนาดใหญช่มดอกไมห้ลากสสีนัสวยงาม 

(อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว) 

ไดเ้วลาพอสมควรนําทา่นเดนิทางสูก่รงุโซล พาทกุทา่นตะลยุสูแ่หลง่ชอ้ปป้ิงทีไ่ดช้ือ่วา่ใหญท่ีส่ดุ
ในเอเชยี ตลาดทงแดมนุ และพาทา่นชมไฮไลทท์ีพ่ลาดไมไ่ด ้นําทา่นชม LED Rose Garden 
ทีจั่ดอยูบ่รเิวณ Oullim Square อสิระใหท้า่นชอ๊ปป้ิงหา้งสรรพสนิคา้กวา่ 10แหง่ ทีบ่างหา้งเปิด
ตลอด 24 ชัว่โมง เชน่ MIGLIORE, DOOTA TOWER, HELLO AM, DESIGNER CLUB  ทา่น
สามารถเลอืกซือ้สนิคา้หลากหลายประเภทไดท้ีน่ี่ อาทเิชน่ เสือ้ผา้บรุษุ-สตร ีรองเทา้บรุษุ-สตร ี
รองเทา้ผา้ใบ เข็มขดั ของทีร่ะลกึ ชดุเครือ่งครัว ถงุเทา้ ผา้พันคอ ในราคาเกาหล ีอยา่งแทจ้รงิ 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ (มือ้ที5่) เมนูคาลบี ้หมยูา่งเกาหลเีป็นอาหารพืน้เมอืงเกาหลเีลือ่งชือ่และ
เป็นทีรู่จ้กักนัดที ัว่โลก มรีสชาตอิอกหวานกลมกลอ่ม โดยนําหมสูว่นทีต่ดิกบักระดกู นําไป
ยา่งบนเตาถา่นแบบด ัง้เดมิ เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ และเครือ่งเคยีงตา่งๆ จากนัน้นําทา่น
เดนิทางสูท่ีพ่ัก  
:ทีพ่กั GALAXY HOTEL//VIP HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:    
 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วัน กอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัที ่4 พพิธิภณัฑส์าหรา่ย-ใสชุดฮนับก-พระราชวงัเคยีงบ็อค-SEOUL TOWER (ไม่
รวมขึน้ลฟิต)์ - ชอ้ปป้ิงเมยีงดง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่6)  

จากนัน้นําทา่นสู ่ศนูยโ์สมรฐับาล ซึง่รับรองคณุภาพจากรัฐบาล เป็นโสมทีอ่าย ุ6 ปี ซึง่
ถอืวา่มคีณุภาพดทีีส่ดุ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้โสมคณุภาพและราคาถกูกวา่ไทย 2 เทา่ โสม
เกาหลถีอืเป็นยาบํารงุรา่งกาย หรอืสามารถซือ้เป็นของฝากจากประเทศเกาหล ีจากนัน้
นําทา่นเดนิทางสู ่รา้นสมนุไพร RED PINE เป็นผลติภัณฑ ์ทีส่กดัจากน้ํามันสน ทีม่ี
สรรคณุชว่ยบํารงุรา่งกาย ลดไขมัน ชว่ยควบคมุอาหารและรักษาสมดลุในรา่งกาย 

จากนัน้นําทา่นชม พพิธิภณัฑส์าหรา่ย จัดแสดงเรือ่งราวตา่งๆของการทําสาหรา่ยและ



 
ประวัตคิวามเป็นมาตน้กาํเนดิของการผลติสาหรา่ยและขัน้ตอนการผลติสาหรา่ยทีใ่หม่
ทกุวันใหท้า่นจะไดเ้ลอืกชมิผลติภณัฑท์ีทํ่าจากสาหรา่ยหลากหลายรสชาตใิหล้ิม้ลอง
และเลอืกซือ้เพือ่  ใหท้า่นไดใ้สช่ดุประจําชาตเิกาหล ี“ฮนับก”และถา่ยรปูภาพความ
ประทับใจนํามาเป็นของฝาก เชน่ สาหรา่ยอบแหง้,สาหรา่ยยา่ง 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่7) เมนูไกตุ่น๋โสม เป็นอาหารบํารงุสุขภาพตน้ตํารบั
ชาววงั เสริฟ์ในหมอ้ดนิ ทา่มกลางนํา้ซุปทีกํ่าลงัเดอืดพลา่น คดัเลอืกไกข่นาด
กําลงัเหมาะ ผา่นการเลีย้งจนอายไุด ้45 วนั นํามาทําความสะอาด ควกัเครือ่งใน
ออกจนหมด แลว้นําเครือ่งยาจนี อาท ิ เกาลดั, เกา๋กี,้ พุทราจนี และรากโสม 
พรอ้มดว้ยขา้วเหนยีว ใสล่งไปในตวัไก ่แลว้ผา่นการตุน๋จนไดท้ ี ่เนือ้ไกล่อ่นจน
สามารถรบัประทานไดอ้ยา่งสะดวก เพิม่รสชาตดิว้ยเสน้กว๋ยเตีย๋วแบบเกาหล ี
เกลอื และพรกิไทป่น 

บา่ย  จากนัน้นําทา่นเดนิทางผา่นชม ทําเนยีบประธานาธบิดหีรอืบลูเฮาส ์และชม 
พระราชวงัเคยีงบ็อค พระราชวังเกา่แกท่ีส่ดุของราชวงศโ์ชซอน สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.
1394 โดยใชเ้ป็น ศนูยก์ลางการปกครองในสมัยโบราณโดยเป็นทัง้ทีป่ระทับและฐาน
อํานาจของพระเจา้แทจอนและตอ่เนื่องมาถงึกษัตรยิใ์นราชวงศโ์ชซอนพระทีน่ั่งคนึชอง
จอนถกูสรา้งขึน้มาเพือ่เป็นทีว่า่ราชการตอ่มาคณะปกครองเกาหลขีองญีปุ่่ นไดส้รา้ง
อาคารรัฐสภาขนาดยักษ์ขึน้คัน่เพือ่ตอ้งการแสดงนัยเดน่ชดัวา่ตอ้งการตดัความผกูพัน
ระหวา่งพระราชวงศก์บัราษฎรอาคารหลงันี้ไดถ้กูรือ้ถอนไปในโอกาสครบรอบ50ปีการ
ปลดแอกจากญีปุ่่ นในเขตพระราชวังยังมพีระตําหนักเคยีวฮเวร ูเป็นอาคาร สองชัน้ ตวั
พระตําหนักถกูสรา้งใหย้ืน่ออกไปกลางสระน้ําทีเ่ต็มไปดว้ยฝงูหงสส์รา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็น
สถานทีส่าํหรับจัดงานเลีย้งพระราชทาน 

นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่กรงุโซล เดนิทางไปยอ้นรอยละครซรียีเ์กาหลดีงั MY NAME IS 
KIM SAM SOON และ  BOY OVER FLOWER ที ่“นัมซาน” ภเูขาแหง่เดยีวทีต่ัง้อยูใ่จ
กลางกรงุโซลบนยอดเขามหีอ SEOUL TOWER 1 ใน 18 หอคอยเมอืงทีส่งูทีส่ดุใน
โลกมคีวามสงูถงึ 480 เมตร เหนือระดบัน้ําทะเล นําทา่นสู ่NAMSAN VIEW  POINT 
ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูและสมัผสัความน่ารักของวัยรุน่เกาหล ีนยิมมาคลอ้งกญุแจไวด้ว้ยกนั
ระเบยีงทกุดา้นของ SEOUL TOWER จงึเต็มไปดว้ย กญุแจหลากหลายส ี(ไมร่วมคา่
ลฟิท)์ ถงึเวลาพาทกุทา่นตะลยุสูแ่หลง่ชอ้ปป้ิงทีไ่ดช้ือ่วา่ใหญท่ีส่ดุในเอเชยี 

จากนัน้นําทา่นชมแหลง่ชอ้ปป้ิงปลอดภาษี DUTY FREE ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์
เนม มากมาย อาท ินาฬกิา,แวน่ตา,เครือ่งสาํอางค,์กระเป๋า,กลอ้งถา่ยรปู หรอืจะเป็น
โทรศพัทม์อืถอื ใหท้า่นอสิระไดเ้ลอืกซือ้อยา่งเต็มที ่ ถงึเวลานําทา่นเดนิทางชอ้ปป้ิงที ่
เมยีงดง หรอื สยามสแควรเ์กาหลทีา่นสามารถเลอืกสนิคา้เทรนดแ์ฟชัน่ลา่สดุของ
เกาหลไีดท้ีน่ี่โดยเฉพาะสนิคา้วยัรุน่เชน่เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งประดบั ทัง้แบ
รนดเ์นม เชน่ EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสนิคา้จากแบรนดเ์กาหลโีดยเฉพาะ 
เครือ่งสาํอางเชน่ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, 
ROJUKISS, LANEIGE อกีทัง้ยังมรีา้นกาแฟ รา้นอาหารตา่งๆ ทา่นสามารถลิม้ลอง
ไอศกรมี 2,000 วอน ทีส่งูเกอืบฟตุไดท้ีน่ี้ และKRISPY KREMEโดนัท ทีส่ดุแสนอรอ่ย 

คํา่  บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที8่) เมนูบบิมิบบั ขา้วยําเกาหล ีกบั ซุป สุกีส้ไตล์
เกาหล ีบนหมอ้ไฟรอ้นๆ ประกอบดว้ย ผกัสดชนดิตา่งๆ และเนือ้หมสูไลดนํ์า้ซุป
รอ้นๆ และเสน้อูดง้ซึง่ขาดไมไ่ดใ้นการทาน ชาบ ูชาบ ูพรอ้มขา้วสวย  



 
ทีพ่กั:GALAXY HOTEL/ VIP HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วัน กอ่นวัน
เดนิทาง) 

 

วนัที ่5 ชอ้ปป้ิงยา่นฮงแด - HYUNDAI OUTLET- หมูบ่า้นเทพนยิาย–อนิชอนไชนา่
ทาวน ์- SUPER MARKET 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร ของโรงแรม (มือ้ที ่9)  

นําทา่นเดนิทางสู ่ศนูยส์มนุไพรฮ็อกเกตนาม ูตน้ไมช้นดินี้เจรญิเตบิโตในป่าลกึบน
ภเูขาทีป่ราศจากมลภาวะและระดบัสงูเหนือน้ําทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพันธุข์อง
สมนุไพรฮอ๊กเกตนามนูี้ เป็นทีน่ยิมของคนเกาหลรีุน่ใหม ่เพราะมผีลชว่ยดแูลตบัให ้
แข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็งไมถ่กูทําลายจาการดืม่แอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี ่สารตกคา้ง
จากอาหาร และยา 

จากนัน้พาทา่นชม AMETHYEST FACTORY ชมโรงงานพลอยสมีว่ง เป็นของนํา
โชคของชาวเกาหลซี ึง่ม ีแหลง่กําเนดิใน ประเทศเกาหล ีคนเกาหลมี ีความเชือ่วา่ เป็น
พลอยนําโชค นําความโชคดมีาใหแ้กผู่ท้ีม่ไีวค้รอบครอง   

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่10) เมนูจมิดกั Jimdak) หรอืไกตุ่น๋ซอี ิ๊วเกาหล ีผสม
กบัวุน้เสน้ทีเ่หนยีวนุ่ม หวัหอมใหญ ่รสชาตคิลา้ยไกพ่ะโลข้องไทยแตจ่ะเผ็ดกวา่นดิ
หน่อย เป็นเมนูชือ่ดงัจากเมอืงอนัดง 

นําทา่น ชอ้ปป้ิงยา่นฮงแด เป็นยา่นชอ้ปป้ิงบรเิวณดา้นหนา้ของมหาวทิยาลยัฮงอกิ 
สนิคา้ในยา่นนี้สว่นใหญเ่ป็นสนิคา้วัยรุน่ทีท่ันสมัยและราคาไมแ่พงเชน่เสือ้ผา้ทีอ่อกแบบ
โดยดไีซดเ์นอรเ์กาหลรีองเทา้กระเป๋าเครือ่งประดบั เครือ่งสาํอาง เชน่ เสือ้ผา้ กระเป๋า 
รองเทา้ ของกิ๊ฟชอ้ป เครือ่งเขยีน และทีเ่ยอะไมแ่พก้นัก็คอืขนมตา่งๆและยังมรีา้นแบ
รนดเ์นมอยูท่ัว่ไปเชน่ EVISU, ZARA อกีทัง้ยังมรีา้นกาแฟทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ แกลเลอรี ่
รา้นคา้จําหน่ายสนิคา้แฟชัน่ คลบั ตลาดศลิปะ และรา้นอาหารทีน่่าสนใจในหมูว่ยัรุน่อาย ุ
20-30 ปีทีน่ยิมมาเดนิเลน่ ราคาของสนิคา้และรา้นอาหารตา่งๆก็ยังไมแ่พงอกีดว้ย ซึง่จะ
คกึคกัเป็นพเิศษตัง้แตช่ว่งบา่ยเป็นตน้ไป เพราะรา้นคา้แตล่ะรา้นจะทยอยเปิด
ใหบ้รกิาร นําทา่นชอ้ปป้ิง HYUNDAI OUTLET มรีา้นคา้หลากหลายกวา่ 165รา้นคา้ 
และมสีนิคา้Brand ดงัมากมายหลายยีห่อ้ เชน่ Armani, Calvin Klein, Diesel, DKNY, 
Guess, Escada โดยสนิคา้จะมกีารจัดลดราคา 30-80% 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นเทพนยิายหรอืดงฮวามาอลึ เป็นถนนเล็กๆในเมอืง
ยา่นJung-guของจังหวัดอนิชอน(Incheon) ออกแบบและตกแตง่ตามผนังบา้นกําแพง
ตา่งๆรวมทัง้ทางเดนิตา่งๆใหเ้ป็นไปตามเทพนยิายหรอืการต์นูของดสินีย ์เพือ่ดงึดดู



 
นักทอ่งเทีย่วใหเ้ดนิทางมาเยีย่มชมและสรา้งความคกึคกัใหก้บัหมูบ่า้นทําใหห้มูบ่า้น
แสนจะธรรมดากลายเป็นหมูบ่า้นแหง่เทพนยิาย มนียิายโดง่ดงัหลายเรือ่ง อาทเิชน่ 
สโนวไ์วทก์บัคนแคระทัง้7,หนูนอ้ยหมวกแดง,ปีเตอรแ์พน,อะลาดนิกบัตะเกยีงวเิศษ,อ
ลาดนิ,สโนไวทฯ์ลฯรวมอยูใ่นหมูบ่า้นแหง่นี้ ทําใหเ้ป็นเหมอืนสตดูโิอถา่ยรปูขนาดใหญ ่
ทีไ่มว่า่จะเดนิไปทางไหนกอ้ถา่ยรปูไดเ้กส๋ดุๆหรอืตวัการต์นูชดุพืน้เมอืงชาวเกาหลี
นอกจากนี้ทา่นยังสามารถเพลดิเพลนิไปกบัรา้นกาแฟน่ารักๆและเลอืกซือ้สนิคา้จาก
รา้นคา้ขายของทีร่ะลกึทอ้งถิน่ไดอ้กีดว้ย 

บรเิวณไกลก้นัทา่นสามารถเดนิไปยา่นอนิชอน ไชนา่ทาวน ์(Incheon 
ChinaTown)เกาหลมีอบเป็นพืน้ทีพ่เิศษใหก้บัชาวจนีในยคุนัน้คอืราชวงศฉ์งิ
(ChingDynasty) ในอดตีเคยมรีา้นขายของประเภทตา่งๆทีม่าจากเมอืงจนีแตใ่นปัจจบุนั
รา้นสว่นใหญจ่ะเป็นรา้นอาหารถงึแมว้า่คนรุน่ปัจจบุนัในไชน่าทาวนแ์หง่นี้จะเป็นรุน่ที2่ 
หรอื3 แลว้แตก่ย็ังเป็นยา่นทีม่รีา้นอาหารทีม่กีลิน่อายความเป็นจนีอยูม่ากทีส่ดุ แลว้ยา่น
นี้ยังเป็นไชน่าทาวนเ์พยีงแหง่เดยีวในเกาหลดีว้ย 

ไดเ้วลานําทา่นสูส่นามบนิอนิชอน 

ไดเ้วลานําทา่นสูส่นามบนิอนิชอน ระหวา่งทางพาทา่นแวะละลายเงนิวอนทีร่า้นคา้
สนามบนิ SUPER MARKET ซึง่ทา่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้เกาหลไีดอ้กีรอบ 
โดยเฉพาะของกนิ เชน่ บะหมีซ่นิราเมยีน (มามา่สไตลเ์กาหล)ี อดูง้ กมิจ ิขนมชอ็คโก ้
พาย น้ําจิม้ปรงุรสหมยูา่งเกาหล ีไกตุ่น๋โสมสาํเร็จรปู ผลไมต้ามฤดกูาล ในราคาพเิศษ
กอ่นกลบัเมอืงไทย 

คํา่  บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที1่1) เมนู พุลโกก ิ( Bulgogi ) อาหารขึน้ชือ่ของ
เกาหล ีเป็นสุกีก้ ึง่นํา้ก ึง่แหง้ สว่นผสมของเมนูนีค้อืหมหูมกัชิน้บาง ๆ ปลาหมกึสด 
ผกัตา่ง ๆ เชน่ กะหลํา่ปล ีฟกัทองออ่น ถ ัว่งอก แครอท เห็ดและวุน้เสน้มาตม้
รวมกนั 

จนสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานอนิชอน 

 

วนัที ่6 ทา่อากาศยานอนิชอน - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

00.20  เดนิทางกลบัโดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X (XJ) เทีย่วบนิที ่XJ703 (ไมม่ี
บรกิารอาหารเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ไดต้ามอธัยาศยักบั
พนกังานตอ้นรบับนเครือ่ง) 

  



 
04.20  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง เดนิทางกลบัโดยสวัสดภิาพพรอ้มความ

ประทับใจ 

หมายเหต ุ

หากทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลบักรงุเทพฯ 
กรณุาแจง้บรษิทั กอ่นทําการจอง มฉิะน ัน้ บรษิทัฯ มสิามารถรบัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

ราคาทวัรร์วม 

-       คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามทีร่ะบใุนรายการ 
(ตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถเลือ่นวนักลบัได ้ตอ้งไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่นัน้ ) ทีน่ ัง่เป็นไปตามสายการบนิ
จดัสรรตามกรุป๊ทวัร ์ไมส่ามารถระบไุด ้

-       คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 

-       คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบใุนรายการ 

-       คา่ทีพ่ักตามระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบหุรอืเทยีบเทา่ 

-       คา่ยานพาหนะนําเทีย่วตามรายการ 

-       คา่นํา้หนกัสมัภาระ สายการบนิ THAI AIR ASIA X (XJ) กําหนดนํา้หนกัสมัภาระโหลด
ใตท้อ้งเครือ่งไป-กลบั ทา่นละ 20 กก. สมัภาระถอืขึน้เครือ่ง(Carry on) 7 กก. 

-       คา่หวัหนา้ทัวรนํ์าทา่นทอ่งเทีย่วตลอดรายการในตา่งประเทศ 

-       คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง การชดเชยอบุตัเิหตสุว่นบคุคลกรณีเสยีชวีติสญูเสยีอวัยวะ 
สายตาหรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ 1,000,000 บาท การรักษาพยาบาลตอ่อบุตัเิหตแุตล่ะครัง้500,000
บาท(เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ไมร่วมประกนัสุขภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสุขภาพเพิม่ได ้

ราคาทวัรไ์มร่วม 

-       คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง, คา่โทรศพัทส์ว่นตวั, คา่ซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้ง, 
รวมถงึคา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (หากทา่นตอ้งการสัง่เพิม่ กรณุาตดิตอ่
หวัหนา้ทวัรแ์ลว้จา่ยเพิม่เองตา่งหาก) 

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

-       คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีทีท่า่นตอ้งการใบเสร็จรับเงนิในนาม
บรษัิทหรอืตอ้งการใบกํากับภาษี) 

-       คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทีห่นักเกนิจากสายการบนิกําหนด (ปกต ิ20 กก.) 



 
-       คา่วซีา่สาํหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว 

กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1)พาสปอรต์ 2)ใบประจําตวัคนตา่งดา้ว 3)ใบสาํคญัถิน่ทีอ่ยู ่4)สาํเนาทะเบยีน
บา้น(ถา้ม)ี 5)สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6)รปูถา่ยส ี2 นิว้ 2 รปู แลว้ทางบรษัิทฯจะเป็นผูด้ําเนนิการยืน่วี
ซา่ใหท้า่นโดยจา่ยคา่บรกิารตา่งหาก 

(สาํหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่
วซีา่) 

การอพัเกรดทีน่ ัง่  Hot Seat และ Business/Premium  

ทีน่ ัง่ Hot Seat ราคา 2,200 บาท/เทีย่ว เป็นทีน่ั่งทีม่พีืน้ทีว่า่งทีม่ากกวา่ทีน่ั่งมาตรฐาน ดว้ยพืน้ที่
วางขาทีก่วา้งเป็นพเิศษ มพีืน้ทีพ่อทีจ่ะสามารถยดืขาไดอ้ยา่งเตม็ที ่

  

**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้น้ําหนักเพิม่ กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วันเทา่นัน้
พรอ้มชาํระคา่น้ําหนัก** 

-       ซือ้นําหนักเพิม่       5 กก.   ชาํระเพิม่  600  บาท 

-       ซือ้น้ําหนักเพิม่       10 กก. ชาํระเพิม่ 1,000 บาท 

-       ซือ้น้ําหนักเพิม่  20กก. ชาํระเพิม่ 2,000 บาท 

ประกาศสําคญั รับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว คา่ทวัรท์ีจ่า่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการชาํระแบบ
จา่ยชาํระขาด และผูจั้ดไดช้าํระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบชาํระขาดเชน่กนักอ่นออก
เดนิทาง ฉะนัน้หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดรั้บการ
ปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต)้ ทางผูจั้ด 
ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ตัว๋เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น 

*ขอสงวนสทิธใ์นการปรับเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรับขึน้ของภาษีน้ํามันหรอืภาษีใดๆ จากสายการ
บนิ * 

หมายเหตสํุาคญั : ราคาและคา่บรกิารเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่ชาํระเงนิคา่จองทัวร ์ คา่
ทัวร ์ 
มสิามารถเปลีย่นแปลง วันเดนิทาง ชือ่ผูเ้ดนิทาง และ/หรอื ยกเลกิ เลือ่นวันเดนิทาง ขอคนืเงนิมัดจํา 
คา่ทัวรไ์ดท้กุกรณี และ กรณีทีท่า่นเดนิทางมาจากตา่งจังหวัด โดยเครือ่งบนิภายใน กรณุาแจง้บรษัิทฯ
กอ่นทีทํ่าการจองตัว๋เครือ่งบนิ มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ กรณีกรุ๊ปไมส่ามารถ
ออกเดนิทางโดยจํานวนสมาชกิไมถ่งึ 20 ทา่น บรษัิทฯแจง้ทา่นกอ่นการเดนิทาง 7 วัน โดยคนืเงนิคา่
ทัวรใ์หก้บัทา่นทัง้หมด หรอืเลือ่นการเดนิทางในชว่งการเดนิทางอืน่ และคา่บรกิารนี้รับเฉพาะ
นักทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่นัน้ และกรณีทีท่า่นเมือ่เดนิทางถงึแลว้ไมท่อ่งเทีย่วพรอ้มคณะบรษิทัฯ
ขอเรยีกชําระเงนิเพิม่ทา่นละ300 USD ประเทศเกาหลใีตจ้ะมชีา่งภาพมาถา่ยรปู และชว่ยดแูล
อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และวันสดุทา้ยชา่งภาพจะนําภาพถา่ยมาจําหน่ายกบัลกูทวัร ์หาก



 
วา่ทา่นใดสนใจสามารถซือ้ได ้แตถ่า้ทา่นใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซือ้ เพราะทางบรษัิททัวรไ์มม่กีารบงัคบัลกู
ทัวรซ์ือ้แตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้  

ขอ้ความสําคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 

ในกรณีทีล่กูคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้แลว้ไมส่ามารถผา่น เขา้-ออก นอกประเทศได ้ทําใหล้กูคา้
ตอ้งถกูสง่ตวักลบัเขา้ประเทศไทย จงึมคีา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ในการเปลีย่นตัว๋ขากลบั และรวมถงึคา่บรกิาร
อืน่ๆทีเ่กดิขึน้ดว้ย ฉะนัน้ ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบในคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ทีท่างประเทศนัน้ๆเรยีกเก็บ 
ทางผูจั้ดและทางสายการบนิจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ในทกุกรณี หรอืตอ้งรอกลบัประเทศไทย
ในเทีย่วบนิถัดไปทีม่ทีีน่ั่งวา่ง หรอืตามวันเดนิทางของตัว๋เครือ่งบนิ ทัง้นี้ข ึน้อยูท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคน
เขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีตแ้ละสายการบนิเป็นผูพ้จิารณา ทางผูจั้ดไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
** ตม.ตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีตจ้ะมกีารสุม่ตรวจ และอาจมกีารเรยีกไปสมัภาษณ์ ในการที่
ทางตรวจคนเขา้เมอืงเรยีกสมัภาษณนั์น้ ขึน้อยูก่บัทางตรวจคนเขา้เมอืงเป็นผูพ้จิารณา และอยูใ่น
ดลุพนิจิของทางเจา้หนา้ที ่ตม. ทางบรษัิททัวรไ์มส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

เง ือ่นไขในการจอง มดัจําทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น และ ชาํระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่ง
นอ้ย 15 วันลว่งหนา้ (การไมช่าํระเงนิคา่มัดจํา หรอืชาํระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่
ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)  

**สาํเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวนั
เดนิทางไป-กลบั*) กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์
หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอน
เงนิมดัจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื** 

เอกสารใชใ้นการเดนิทาง 

-       หนังสอืเดนิทางทีเ่หลอือายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน **กรณีทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหมก่รณุา
เตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ไปดว้ย ณ วันเดนิทาง  หนังสอืรับรองการทํางานเป็นภาษาองักฤษ 
(ตําแหน่ง, เงนิเดอืน) 

-    สาํเนาบตัรพนักงาน และสาํเนากบตัรประจําตวัประชาชน พรอ้มเซน็สาํเนาถกูตอ้ง 

-     กรณีทีท่า่นเป็นเจา้ของกจิการกรณุาเตรยีมสาํเนาหนังสอืจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ทา่นพรอ้มเซน็รับรอง
สาํเนา 

-    กรณีเป็นนักเรยีนนักศกึษาเตรยีมหนังสอืรับรองจากทางสถาบนัเป็นภาษาองักฤษ 

-    การเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมินี้เพือ่ประโยชนใ์นการเดนิทางเขา้ประเทศเกาหลขีองทา่นทีท่างบรษัิท
จะได ้  
     แจง้ใหห้วัหนา้ทัวรท์ราบเพือ่ใหค้ําแนะนําทา่นในการเขา้เมอืงเกาหลใีต ้

การยกเลกิการจอง:เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด เมือ่ทา่นตกลง
จองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมัดจํา หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง เลือ่นการ
เดนิทาง ขอคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทัง้ส ิน้ 



 
หมายเหต ุ

กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทาง
บรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่ม
คณะไมถ่งึ 25 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวัน
เดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตุ
ตา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือ
ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น
, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้าํรองโรงแรม
ทีพ่ักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุ
ในโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก โดยมหีอ้งพักสาํหรับ
ผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บั
ความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7
วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีํานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้  

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ  



 
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE กรณีโรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่
เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดย
ไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่ 

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของเกาหล ีหรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถ
อาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของ
มัคคเุทศก ์และคนขบัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่
รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน้ําดืม่วนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน เริม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที5่ของการเดนิทางรวม
จํานวน 4 ขวด 

15. การบรกิารของรถบสันําเทีย่วเกาหล ีตามกฎหมายของประเทศเกาหล ีมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็น
ผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวน
สทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวส้าํหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุาก
การเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตาม พ.ร.บ การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ด้
ป่วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับ
ขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชาํระเงนิคา่ทวัร ์

(ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทั่วไป และควรศกึษา
เงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
17. ผูจั้ดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ 

  

  

 


