
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 13793 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

CODE:KXJ20 Hello♥Autumn ทวัรเ์กาหล-ีซูวอน-โซล 6วนั3คนื 

 

 

KXJ20:Hello Autumn เกาะนาม-ิเอเวอรแ์ลนด-์ซูวอน-โซล(6วนั3คนื) 
เทีย่วครบทกุไฮไลท ์ในโปรโมช ัน่สดุคุม้!! 

เกาะนาม ิ สวนยางจูนาร ิ พาราไดซ ์ซติ ี ้ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ 
พระราชวงัเคยีงบ็อค พพิธิภณัฑส์าหรา่ย ใสชุ่ดฮนับก  

อนัยางอารต์พารค์ โซลเทาวนเ์วอร ์ ฮานลี ปารค์ King's Cross คาเฟ่ธมี "แฮรร์ ี ่พอตเตอร"์  
ชอ้ปป้ิงเมยีงดง ฮงแด ชอ้ปป้ิงดวิตีฟ้ร ีฮุนไดเอา้เล็ท รา้นละลายเงนิวอน  

อิม่อรอ่ยกบัเมนพูเิศษชือ่ดงัของเกาหล ี
  พกัซูวอน 1คนื โซล 2คนื 

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

 
 
 
 
 



 

 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ

2ปี ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 
ทีน่ ัง่ 

2-7 ตลุาคม 62 14,888 

ไมม่รีาคาเด็ก 

Inf 5,000฿ 

 

 

 

4,500 25 

4-9 ตลุาคม 62 14,888 4,500 25 

9-14 ตลุาคม 62 18,888* 4,500 25 

11-16 ตลุาคม 62 18,888* 4,500 25 

16-21 ตลุาคม 62 15,888 4,500 25 

18-23 ตลุาคม 62 17,888* 4,500 25 

23-28 ตลุาคม 62 15,888 4,500 25 

25-30 ตลุาคม 62 14,888 4,500 25 

30ตลุาคม-4พฤศจกิายน 62 15,888 4,500 25 

31ตลุาคม-5พฤศจกิายน 62 15,888 4,500 25 

5-10 พฤศจกิายน 62 14,888 4,500 25 

6-11 พฤศจกิายน 62 16,888 4,500 25 

7-12 พฤศจกิายน 62 15,888 4,500 25 

12-17 พฤศจกิายน 62 15,888 4,500 25 

13-18 พฤศจกิายน 62 15,888 4,500 25 

14-19 พฤศจกิายน 62 15,888 4,500 25 

19-24 พฤศจกิายน 62 14,888 4,500 25 

20-25 พฤศจกิายน 62 15,888 4,500 25 

21-26 พฤศจกิายน 62 15,888 
ไมม่รีาคาเด็ก 

Inf 5,000฿ 

 

4,500 25 

26พฤศจกิายน–1ธนัวาคม 62 15,888 4,500 25 

27พฤศจกิายน–2ธนัวาคม 62 16,888 4,500 25 

28พฤศจกิายน–3ธนัวาคม 62 15,888 4,500 25 
 

วนัแรก         กรงุเทพฯ(ทา่อากาศยานดอนเมอืง) - เกาหลใีต ้(สนามบนิอนิชอน) 
18.00/22.30น.พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง  อาคาร 1 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ขาออกช ัน้ 3 

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI AIR ASIA X (XJ) มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอ านวยความสะดวก
ดา้นเอกสารและสมัภาระ สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ั่ง จัดที่
น่ังแบบ 3-3-3  (น ้าหนักกระเป๋า 20 กก/ทา่นถอืขึน้เครือ่ง 7กก/ท่าน และขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่ง
บนเครือ่ง ทีน่ั่งเป็นไปตามสายการบนิก าหนด) 

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

21.05/02.40น.น าทา่นเดนิทางสูป่ระเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ THAI AIR  ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ704/XJ700   
กรุ๊ปเดนิทาง วนัที ่2-30ต.ค    ขาไปXJ704 DMK-ICN 21.05-04.35  *บรกิารอาหารเชา้ทีภ่ัตาคาร 
กรุ๊ปเดนิทาง วนัที ่31ต.ค-3ธ.ค ขาไปXJ700 DMK-ICN 02.40-10.05 *บรกิารอาหารเชา้+เครือ่งดืม่บนเครือ่ง                                                                                                                                                                       

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

 

วนัทีส่อง       อนิชอน – สวนยางจนูาร ิ- พาราไดซ ์ซติ ี ้- เกาะนาม ิ                          เทีย่ง,เย็น                                                                        
04.35 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้หมายเหตุ:เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2ชัว่โมง 

(กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่ เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผา่นการตรวจคน
เขา้เมอืงและศลุกากรเกาหล ีน าทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศ เดนิทางไป รับประทานอาหารเทีย่ง 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(มือ้ที1่)เมนู:ชาบู ชาบู สุกีส้ไตลเ์กาหล ีบนหมอ้ไฟรอ้นๆ 
ประกอบดว้ย ผักสดชนดิต่างๆ และเนื้อหมสูไลดน์ ้าซปุรอ้นๆ และเสน้อดูง้ซึง่ขาดไมไ่ดใ้นการทาน ชาบ ู
พรอ้มขา้วสวย 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่พาราไดซ ์ซติ ี(้Paradise City& Casino) จุดเช็คอนิใหม่!! ถ่ายรูปชคิๆ ส าหรับ
นักทอ่งเทีย่ว เมอืงรสีอรท์ตากอากาศ ทีร่วมความหรหูรา ความบันเทงิ งานศลิปะสดุลอืค่า และคาสโินที่
ใหญท่ีส่ดุในเกาหล ีแหง่แรกในเอเชยี ระดับ 5ดาว ทีถ่กูเนรมติขึน้ใหม ่อยูไ่มไ่กลจากสนามบนิ  
ทีเ่ราตอ้งไปเช็คอนิเพราะทีน่ี่มตีกึดไีซน์แปลกตาที่ดูสวยล ้า และ
ทันสมัย ตัง้อยูใ่นโซน Culture Park แนะน าท่านเดนิชม “ศลิปะ

แหง่ความงามอนัหรหูรา” งานศลิปะชัน้เยีย่มจ านวน 2,700ชิน้ ของ

ศลิปินทีม่ชี ือ่เสยีงทัง้ในและต่างประเทศ กระจายอยู่ทั่วรสีอรท์ใน
พืน้ที ่เชน่ ล็อบบีช้ัน้หนึง่ ดา้นหนา้ลฟิท ์เลานจ ์และคาสโิน เป็นตน้
นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ถ่ายท าหนังซรีี่ย์และถ่ายท าภาพยนตร์
หลายๆเรือ่งอกีดว้ย  
จากนัน้น าทา่นชมความงดงาม สวนยางจนูาร(ิYangju Nari Park) 
ทา่นจะไดช้มความสวยงามของบรรดาดอกไม ้ดอกหญา้ ทีเ่ปลีย่นสี

ในชว่งฤดใูบไมเ้ปลีย่นสทีา่นจะไดถ้า่ยทา่มกลางทุ่งดอกหญา้ อาท ิ
สวนดอกหญา้ Pink Muhly และ ทีพ่ลาดไม่ไดเ้ลย คอื Globe 
Amaranth (ดอกบานไมรู่โ้รย),Kochia (ทุง่ตน้โคเคยี ดอกหญา้ไม ้
กวาดหรอื ทีค่นไทยเรยีกกันว่า ดอกโคเชยี),Whirling Butterflies 
(ดอกเล็กๆสขีาวอมชมพู) แขง่กันชชูอ่สวยงามในชว่งฤดูใบไมร้่วง
ของเกาหลี (หมายเหตุ:การเปลี่ยนสขีองทุ่งดอกโคเคยี ซึง่ทัง้นี้
ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ ทางบรษัิทมอิาจก าหนดได)้ 
น าทา่นเดนิทางสู ่เกาะนาม ิ(ใชเ้วลาน่ังเรอืประมาณ 10-15 นาท)ี 
ใหท้า่นไดด้ืม่ด า่กบัธรรมชาต ิแมกไม ้ทวิสนบนเกาะนาม ิซึง่ถอืเป็น
ชว่งเวลาที่ดทีี่สุดท่ามกลางบรรยากาศโรแมนตกิ ใหท้่านไดย้อ้น
รอยละครรักแนว DRAMA ซีรีย์เกาหลีที่โด่งดังไปทั่ วเอเชีย  
WINTER LOVE SONG  หรอื เพลงรักในสายลมหนาว พรอ้มเก็บ
ภาพความประทับใจ ถ่ายรูป กับดาราแสดงน า BAE YONG JOON 
และ CHOI JI WOO รูปปั้นทีส่รา้งขึน้เพือ่ไวเ้ก็บเป็นภาพความ
ประทับใจ กับฉากและเนื้อเรื่องที่เรียกเสยีงสะอืน้และน ้าตาของ
ผูช้มนอกจออยา่งทว่มทน้นอกจากนี้ยังมกีจิกรรมอืน่ๆใหท้่านไดป่ั้น
จักรยานชมววิเหมอืนในละครหรอืชมฟารม์เลีย้งนกกระจอกเทศ ไดเ้วลาสมควร น่ังเรอืกลับมายงัฝ่ัง   

   น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซูวอน  
ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่) เมน ูDUKKALBI ไกผ่ดัเผ็ดบารบ์คีวิเป็นเนือ้ไกท่ี่

หั่นออกเป็นชิน้พอค าคลกุเคลา้ดว้ยซอี ิ๊วเครือ่งปรงุและหมกัทิง้ไวจ้นไดท้ี ่จงึน าเนือ้ไกแ่ละผักมาผัด
บนกระทะยกัษ์ พรอ้ม กมิจ ิซปุสาหรา่ย และขา้วสวย 

                 จนสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก  
ทีพ่กั:CENTRAL PLAZA หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนั กอ่นเดนิทาง ) 

วนัทีส่าม      สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด(์รวมบตัร) – อนัยางอารต์พารค์ – ตลาดทงแดมนุ 
                                                                                                                      เชา้,เทีย่ง,เย็น                                                                         
เชา้          รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่3) 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ถูกขนานนามว่า 
“ดสินยีแ์ลนดเ์กาหล”ี สวนเปิดในหุบเขาทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุของ
ประเทศ ภายใน Festival World จะประกอบไปดว้ย Global Fair, 
American Adventure, Magic Land European Adventure และ 
Equatorial Adventure การทอ่งเทีย่วภายในสวนสนุกแห่งนี้ แนะน า
วา่ ควรขึน้รถบสัทอ่งไปกบัโลกของสัตวป่์าซาฟาร ีชมไลเกอรแ์ฝดคู่
แรกของโลก ที่นี่ ท่านจะพบว่าเจา้ป่าสงิโตและเสือสามารถอยู่
ดว้ยกนัไดอ้ยา่งเป็นสขุ และชมความน่ารักของหมทีี ่ สามารถสือ่สาร
กบัคนขบัไดอ้ยา่งดไีมว่่าจะตัวใหญ่มากถงึใหญ่นอ้ย จากนัน้ทดลอง
สนุกกับเครือ่งเล่นนานาชนดิ เชน่ รถไฟเหาะ T-Express หนอนสะบัดชารป์ โรงหนังสามมติ ิบา้นผีสงิ 
หมนุตลีังกาสองตลบ เป็นตน้ หรอืท่านสามารถเดนิไปชมเทสกาลดอกไมท้ี่จัดไดอ้ยา่งสวยงามเป็นสวน
ขนาดใหญช่มดอกไมห้ลากสสีนัสวยงาม  



 

 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที4่) เมนคูาลบี ้หมยูา่งเกาหลเีป็นอาหารพืน้เมอืงเกาหลเีลือ่ง
ชือ่และเป็นทีรู่จั้กกันดทีั่วโลก มรีสชาตอิอกหวานกลมกล่อม โดยน าหมูส่วนทีต่ดิกับกระดูก น าไป
ยา่งบนเตาถา่นแบบดัง้เดมิ เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ และเครือ่งเคยีงตา่งๆ     
ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นเดนิทางสูก่รงุโซล 
อนัยางอารต์พารค์(Anyang Art Park) จุดเช็คอนิสวนสุดฮปิ ใกลโ้ซล
อุทยานแห่งนี้เพียบพรอ้มไปดว้ยสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อการพักผ่อนที่
หลากหลายเช่นน ้าตกเทียม เวทเีปิดโล่ง หอ้งโถงนิทรรศการ  เสน้ทางเดนิ
เทา้ และสิง่อ านวยความสะดวกแสงสว่าง ดว้ยน ้าที่ใสสะอาดไหลผ่านหุบเขา
ใกลเ้คยีงและสภาพแวดลอ้มทีเ่ขยีวชอุม่ของป่าสวนแหง่นี้เป็นสถานทีพั่กผ่อนที่
สะดวกตอ่การเดนิทางใกลก้บัสถานีรถไฟฟ้าใตด้นิกรงุโซล 

น าทา่นไป ศนูยร์วมเครือ่งส าอางแบรนดด์งัเกาหล ีเชน่ 
ROJUKISS,LOTREE,LANEIGN,SULWASOO ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ในราคา
พเิศษหลังจากนัน้พาทกุทา่นตะลยุสูแ่หลง่ชอ้ปป้ิงทีไ่ดช้ ือ่วา่ใหญท่ีส่ดุใน
เอเชยี ตลาดทงแดมนุ อสิระใหท้า่นชอ๊ปป้ิงหา้งสรรพสนิคา้กวา่ 10แหง่ ที่
บางหา้งเปิดตลอด 24 ชัว่โมง เชน่ MIGLIORE, DOOTA TOWER, HELLO 
AM, DESIGNER CLUB  ทา่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้หลากหลายประเภทได ้
ทีน่ี ่อาทเิชน่ เสือ้ผา้บรุษุ-สตร ีรองเทา้บรุษุ-สตร ีรองเทา้ผา้ใบ เข็มขดั ของที่
ระลกึ ชดุเครือ่งครัว ถงุเทา้ ผา้พันคอ ในราคาเกาหล ีอยา่งแทจ้รงิ 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ (มือ้ที5่) เมนูไกตุ่น๋โสม เป็นอาหารบ ารุงสุขภาพตน้
ต ารับชาววัง เสริฟ์ในหมอ้ดนิ ทา่มกลางน ้าซปุทีก่ าลังเดอืดพลา่น คัดเลอืกไกข่นาดก าลังเหมาะ ผ่านการ
เลีย้งจนอายไุด ้45 วัน น ามาท าความสะอาด ควักเครือ่งในออกจนหมด แลว้น าเครือ่งยาจนี อาท ิ เกาลัด
,เกา๋กี,้พทุราจนี และรากโสม พรอ้มดว้ยขา้วเหนยีว ใสล่งไปในตัวไก ่แลว้ผา่นการตุน๋จนไดท้ี ่เนือ้ไกล่อ่น
จนสามารถรับประทานไดอ้ยา่งสะดวก เพิม่รสชาตดิว้ยเสน้กว๋ยเตีย๋วแบบเกาหล ีเกลอื และพรกิไทป่น  

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก ทีพ่กั:VIP HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:
 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7วนั กอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัทีส่ ี ่          พพิธิภณัฑส์าหรา่ย – ใสชุดฮนับก - พระราชวงัเคยีงบ็อค -SEOUL TOWER 
                    ชอ้ปป้ิงเมยีงดง                                                                         เชา้,เทีย่ง,เย็น                                                                     
เชา้          รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่6)  

ระหวา่งเดนิทางผา่นชม จากนัน้ น าทา่นสู ่ศนูยโ์สมรฐับาล ซึง่รับรองคณุภาพจากรัฐบาล เป็นโสมทีอ่าย ุ
6 ปี ซึง่ถอืวา่มคีณุภาพดทีีส่ดุ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้โสมคณุภาพและราคาถกูกวา่ไทย 2 เทา่ โสมเกาหลถีอื
เป็นยาบ ารงุรา่งกาย หรอืสามารถซือ้เป็นของฝากจากประเทศเกาหล ีจากนัน้น าทา่นเดนิทางสูร่า้น
สมนุไพร RED PINE เป็นผลติภณัฑ ์ทีส่กดัจากน ้ามนัสน ทีม่สีรรคณุชว่ยบ ารงุรา่งกาย ลดไขมนั ชว่ย
ควบคมุอาหารและรักษาสมดลุในรา่งกาย  จากนัน้น าทา่นชม พพิธิภณัฑส์าหรา่ย จัดแสดงเรือ่งราว
ตา่งๆของการท าสาหรา่ยและประวัตคิวามเป็นมาตน้ก าเนดิของการผลติสาหรา่ยและขัน้ตอนการผลติ
สาหรา่ยทีใ่หมท่กุวันใหท้า่นจะไดเ้ลอืกชมิผลติภณัฑท์ีท่ าจากสาหรา่ยหลากหลายรสชาตใิห ้
ลิม้ลองและเลอืกซือ้เพือ่  ใหท้า่นไดใ้สช่ดุประจ าชาตเิกาหล ี

“ฮนับก”และถา่ยรปูภาพความประทับใจน ามาเป็นของฝาก เชน่ 

สาหรา่ยอบแหง้,สาหรา่ยยา่งเป็นมาตน้ก าเนดิของการผลติ
สาหรา่ยและขัน้ตอนการผลติสาหรา่ยทีใ่หมท่กุวันใหท้า่นจะได ้
เลอืกชมิผลติภณัฑท์ีท่ าจากสาหรา่ยหลากหลายรสชาตใิหล้ิม้ลอง
และเลอืกซือ้เพือ่  ใหท้า่นไดใ้สช่ดุ 

 เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั(มือ้ที7่) เมนู พุลโกก(ิBulgogi) 
อาหารขึน้ชือ่ของเกาหล ีเป็นสกุีก้ ึง่น ้าก ึง่แหง้ สว่นผสมของเมนูนี้คอืหมหูมักช ิน้บาง ๆ ปลาหมกึสด ผัก
ตา่ง ๆ เชน่ กะหล ่าปล ีฟักทองออ่น ถั่วงอก แครอท เห็ดและวุน้เสน้มาตม้รวมกนั 

บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางผ่านชม ท าเนยีบประธานาธบิดหีรอืบลู
เฮาส ์และชม พระราชวงัเคยีงบ็อค พระราชวังเก่าแก่ที่สุดของ
ราชวงศโ์ชซอน สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1394 โดยใชเ้ป็น  ศูนยก์ลางการ
ปกครองในสมยัโบราณโดยเป็นทัง้ทีป่ระทับและฐานอ านาจของพระ  
เจา้แทจอนและต่อเนื่องมาถงึกษัตรยิใ์นราชวงศ์โชซอนพระทีน่ั่งคึ
นชองจอนถูกสรา้งขึน้มาเพื่อเป็นที่ว่าราชการต่อมาคณะปกครอง
เกาหลขีองญีปุ่่ นไดส้รา้งอาคารรัฐสภาขนาดยักษ์ขึน้คั่นเพือ่ตอ้งการ
แสดงนัยเด่นชัดว่าตอ้งการตัดความผูกพันระหว่างพระราชวงศ์กับ
ราษฎรอาคารหลังนี้ไดถู้กรือ้ถอนไปในโอกาสครบรอบ50ปีการปลด
แอกจากญีปุ่่ นในเขตพระราชวังยงัมพีระต าหนักเคยีวฮเวร ูเป็นอาคาร
สองชัน้ ตัวพระต าหนักถูกสรา้งใหย้ืน่ออกไปกลางสระน ้าที่เต็มไป
ดว้ยฝูงหงส์สร า้งขึ้นเพื่อใช เ้ ป็นสถานที่ส าห รับจัดงานเลี้ยง
พระราชทาน 
น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่กรงุโซล เดนิทางไปยอ้นรอยละครซรียีเ์กาหลี
ดัง MY NAME IS KIM SAM SOON และ  BOY OVER FLOWER ที ่



 

 

 

“นัมซาน” ภเูขาแห่งเดยีวทีต่ัง้อยูใ่จกลางกรุงโซลบนยอดเขามหีอ SEOUL TOWER 1 ใน 18 หอคอย
เมอืงทีส่งูทีส่ดุในโลกมคีวามสงูถงึ 480 เมตร เหนอืระดับน ้าทะเล น าทา่นสู ่NAMSAN VIEW  POINT 
ใหท้่านไดถ้่ายรูปและสัมผัสความน่ารักของวัยรุ่นเกาหล ีนยิมมาคลอ้งกุญแจไวด้ว้ยกันระเบยีงทุกดา้น
ของ SEOUL TOWER จงึเต็มไปดว้ย กญุแจหลากหลายส ี(ไมร่วมคา่ลฟิท)์ ถงึเวลาพาทุกท่านตะลุยสู่

แหลง่ชอ้ปป้ิงทีไ่ดช้ ือ่วา่ใหญท่ีส่ดุในเอเชยี  
จากนัน้น าท่านชมแหล่งชอ้ปป้ิงปลอดภาษี DUTY  FREE ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม มากมาย อาท ิ
นาฬกิา,แวน่ตา,เครือ่งส าอางค,์กระเป๋า,กลอ้งถา่ยรปู หรอืจะเป็นโทรศัพทม์อืถอื ใหท้า่นอสิระไดเ้ลอืกซือ้
อย่างเต็มที ่ ถงึเวลาน าท่านเดนิทางชอ้ปป้ิงที ่เมยีงดง หรอื สยามสแควรเ์กาหลที่านสามารถเลอืก
สินคา้เทรนด์แฟชั่นล่าสุดของเกาหลีไดท้ี่นี่โดยเฉพาะสินคา้วัยรุ่นเช่นเสื้อผา้ รองเทา้ กระเป๋า 
เครือ่งประดับ ทัง้แบรนดเ์นม เชน่ EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสนิคา้จากแบรนดเ์กาหลี
โดยเฉพาะ เครือ่งส าอางเชน่ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, 
LANEIGE อกีทัง้ยงัมรีา้นกาแฟ รา้นอาหารตา่งๆ ทา่นสามารถลิม้ลองไอศกรมี 2,000 วอน ทีส่งูเกอืบฟตุ
ไดท้ีน่ี ้ และKRISPY KREMEโดนัท ทีส่ดุแสนอรอ่ย 

 ค า่  บรกิารอาหารเย็น(มือ้ที8่)เมนบูบิมิบบั ขา้วย าเกาหล ี กบั ซุป สกุีส้ไตลเ์กาหล ีบนหมอ้ไฟ
รอ้นๆ ประกอบดว้ย ผักสดชนดิตา่งๆ และเนือ้หมสูไลดน์ ้าซปุรอ้นๆ และเสน้อดูง้ซึง่ขาดไมไ่ดใ้นการ
ทาน ชาบ ูชาบ ูพรอ้มขา้วสวย   

 ทีพ่กั:VIP HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 
                        (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนั กอ่นวนัเดนิทาง)วนัที ่

วนัทีห่า้         ชอ้ปป้ิงยา่นฮงแด - 934 King's cross cafe - ฮานลี ปารค์ - ฮนุไดเอา้เล็ท   
รา้นละลายเงนิวอน                                                                            เชา้,เทีย่ง, 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร ของโรงแรม (มือ้ที ่9)  
จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่ศนูยส์มนุไพรฮ็อกเกตนาม ูตน้ไมช้นดินีเ้จรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาที่
ปราศจากมลภาวะและระดับสงูเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพันธุข์องสมนุไพรฮ๊อกเกตนามนูี ้
เป็นทีน่ยิมของคนเกาหลรีุน่ใหม ่เพราะมผีลชว่ยดแูลตับใหแ้ข็งแรง ป้องกนัโรคตับแข็งไมถ่กูท าลาย
จาการดืม่แอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี ่สารตกคา้งจากอาหาร และยา  
จากนัน้พาท่านชม ชมโรงงานพลอยสมีว่ง (AMETHYEST FACTORY) เป็นของน าโชคของ
ชาวเกาหลซี ึง่ม ีแหล่งก าเนดิใน ประเทศเกาหล ีคนเกาหลมี ีความเชือ่ว่า เป็นพลอยน าโชค  น า
ความโชคดมีาใหแ้กผู่ท้ีม่ไีวค้รอบครอง    
น าทา่น ชอ้ปป้ิงยา่นฮงแด เป็นยา่นชอ้ปป้ิงบรเิวณดา้นหนา้ของมหาวทิยาลัยฮงอกิ  
น าทา่นไปถา่ยรปูที ่ 934 King's cross คาเฟ่ธมี"แฮรร์ี ่พอตเตอร"์ คาเฟ่เกาหล ีทีแ่ฟนๆ แฮรร์ี ่
หา้มพลาด พาเหล่าสาวกแฮรีไ่ดเ้ขา้ไปสัมผัสโลกพ่อมดมุมถ่ายรูป
สวยๆ พรอ้มพร็อบถ่ายรูปเก๋ๆมากมาย(ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม)และ
อสิระช๊อปป้ิงสนิคา้ในย่านนี้ส่วนใหญ่เป็นสนิคา้วัยรุ่นทีท่ันสมัยและ
ราคาไม่แพงเช่นเสือ้ผา้ที่ออกแบบโดยดีไซดเ์นอร์เกาหลีรองเทา้
กระเป๋าเครื่องประดับ เครื่องส าอาง เช่น เสื้อผา้ กระเป๋า รองเทา้ 
ของกิ๊ฟชอ้ป เครือ่งเขยีน และทีเ่ยอะไมแ่พก้ันก็คอืขนมต่างๆและยัง
มรีา้นแบรนดเ์นมอยูท่ั่วไปเชน่ EVISU,ZARA อกีทัง้ยังมรีา้นกาแฟที่
เป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี ่รา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้แฟชัน่ คลับ ตลาด
ศลิปะ และรา้นอาหารทีน่่าสนใจในหมูว่ัยรุ่นอายุ 20-30 ปีทีน่ยิมมา
เดนิเลน่ ราคาของสนิคา้และรา้นอาหารตา่งๆก็ยงัไมแ่พงอกีดว้ย  

เทีย่ง      บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่10) เมนูจมิดกั(Jimdak) หรอืไก่ตุ๋นซอี ิ๊วเกาหล ีผสมกับวุน้
เสน้ทีเ่หนยีวนุ่ม หัวหอมใหญ ่รสชาตคิลา้ยไกพ่ะโลข้องไทยแต่จะเผ็ดกว่านดิหน่อย เป็นเมนูชือ่ดัง
จากเมอืงอนัดง 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางไป ชม HANEUL PARK มพีืน้ที ่190,000 ตารางเมตร เป็นสวนสาธารณะที่
ตัง้อยูบ่นเนนิเขาทีส่งูทีส่ดุในบรรดาสวนทัง้ 5 แหง่ สวนแหง่นีจ้งึ

ไดช้ือ่วา่ ฮานลึ ทีแ่ปลวา่ ‘ทอ้งฟ้า’ การเขา้ชมรวมคา่น่ังรถไฟฟ้า

แลว้ เป็นสวนสาธารณะทีข่ ึน้ชือ่วา่สวยทีส่ดุในโซล และสามารถ
เทีย่วได ้ทกุฤดกูาล สามารถมองเห็นววิทวิทศันท์ีง่ดงามของ
เมอืงโซล ไมว่า่จะเป็นภเูขานัมซาน (Mount Namsan) ภเูขาบคุ
ฮนัซาน(Mount Bukhansan) และภเูขากวานัคซาน (Mount 
Gwanaksan) ในชว่งหนา้รอ้นจะมดีอกทานตะวันบานใหไ้ดช้ม 
สว่นในชว่งใบไมเ้ปลีย่นสกี็จะมเีทศกาลดอกหญา้บาน (Seoul 
Eulalia Festival) หลายคนนยิมมาชมความสวยงาม รวมถงึมตีน้ 
Redwood ยาวเรยีงรายไปถงึ 900 เมตร ใหช้มอกีดว้ย สลับกบัสสีนัของใบไมเ้ปลีย่นสทีีอ่ยูบ่นยอด
เขาของทีน่ีก่นั สวนฮานลึจงึกลายสวนสาธารณะทีโ่รแมนตกิสดุๆ  
น าทา่นชอ้ปป้ิง HYUNDAI OUTLET มรีา้นคา้หลากหลายกวา่ 165รา้นคา้และมสีนิคา้ Brand ดัง
มากมายหลายยีห่อ้ เชน่ Armani, Calvin Klein, Diesel, DKNY,Guess, Escada โดยสนิคา้จะมกีารจัด
ลดราคา 30-80% น าทา่นชอ้ปป้ิง HYUNDAI OUTLET มรีา้นคา้หลากหลายกวา่ 165รา้นคา้ และมสีนิคา้



 

 

 

Brand ดังมากมายหลายยีห่อ้ เชน่ Armani,Calvin Klein,Diesel,DKNY,Guess,Escada โดยสนิคา้จะมี
การจัดลดราคา 30-80%   
ไดเ้วลาน าทา่นสูส่นามบนิอนิชอน น าทา่นสู ่สนามบนิอนิชอน ระหวา่งทางพาทา่นแวะละลายเงนิวอนที ่
SUPER MARKET ซึง่ทา่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้เกาหลไีดอ้กีรอบ โดยเฉพาะของกนิ เชน่ บะหมีซ่นิรา
เมยีน (มามา่สไตลเ์กาหล)ี อดูง้ กมิจ ิ ขนมชอ็คโกพ้าย น ้าจิม้ปรงุรสหมยูา่งเกาหล ี ไกตุ่น๋โสมส าเร็จรปู 
ผลไมต้ามฤดกูาล ในราคาพเิศษกอ่นกลับเมอืงไทย   
จนสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานอนิชอน  

วนัทีห่ก        ทา่อากาศยานอนิชอน - ทา่อากาศยานดอนเมอืง                                                                                   
00.20 น.   เดนิทางกลับโดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X (XJ) เทีย่วบนิที ่XJ703 (ไมม่บีรกิารอาหาร

เครือ่งดืม่บนเครือ่ง ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ไดต้ามอธัยาศยักบัพนกังานตอ้นรบับนเครือ่ง)  
04.20 น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง  เดนิทางกลับโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

หากทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลบักรงุเทพฯ 

กรณุาแจง้บรษิทั กอ่นท าการจอง มฉิะน ัน้ บรษิทัฯ มสิามารถรบัผดิชอบใดใด ท ัง้ส ิน้ 
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ราคาทวัรร์วม ราคาทวัรไ์มร่วม 

- คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยัดพรอ้ม
คา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งตามทีร่ะบใุนรายการ (ตั๋ว
กรุ๊ปไม่สามารถเลื่อนวันกลับได ้ตอ้งไป-กลับพรอ้ม

คณะเท่า นั้น  )ที่น ั่งเ ป็นไปตามสายการบิน
จดัสรรตามกรุป๊ทวัร ์ไมส่ามารถระบไุด ้

- คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
- คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
- ค่าทีพ่ักตามระบุในรายการ พักหอ้งละ 2-3 ท่าน 

ตามโรงแรมทีร่ะบหุรอืเทยีบเทา่ 
- คา่ยานพาหนะน าเทีย่วตามรายการ 
- คา่น า้หนกัสมัภาระ สายการบนิ THAI AIR 

ASIA X (XJ) 
ก าหนดน า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง
ไป-กลบั ทา่นละ 20กก. สมัภาระถอืขึน้เครือ่ง
(Carry on) 7กก. 

- ค่าหัวหนา้ทัวรน์ าท่านท่องเทีย่วตลอดรายการใน
ตา่งประเทศ 

- ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง การชดเชย
อบุตัเิหตสุว่นบคุคลกรณีเสยีชวีติสญูเสยี   อวัยวะ 
สายตาหรอืทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ 1,000,000 
บาท การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครัง้
500,000บาท(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)ไม่รวม
ประกนัสุขภาพ ท่านสามารถส ัง่ซื้อประกนั
สขุภาพเพิม่ได ้

- ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาท ิค่าท าหนังสือเดนิทาง, ค่า
โทรศัพทส์ว่นตัว, ค่าซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้ง, รวมถงึ
ค่าอาหาร และเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ 
(หากท่านตอ้งการสั่งเพิม่ กรุณาตดิต่อหัวหนา้ทัวร์
แลว้จา่ยเพิม่เองตา่งหาก) 

- ค่าทิปคนขับรถและไกด์ทอ้งถิ่นท่านละ 50,000 
วอนหรอื 1,500 บาท ต่อท่านตลอดทัง้ทรปิ (ช าระ
คา่ทปิทีส่นามบนิวันเชค็อนิ) 

- ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
(กรณีที่ท่านตอ้งการใบเสร็จรับเงินในนามบริษัทหรือ

ตอ้งการใบก ากบัภาษี) 
- ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระทีห่นักเกนิจากสายการบนิ

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

- คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว 
กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1)พาสปอรต์ 2)ใบประจ าตัว
คนต่างดา้ว 3)ใบส าคัญถิน่ที่อยู่ 4)ส าเนาทะเบยีน
บา้น(ถา้ม)ี 5)สมดุบัญชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6)รูปถ่ายส ี2 
นิว้ 2 รูป แลว้ทางบรษัิทฯจะเป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่
ใหท้า่นโดยจา่ยคา่บรกิารตา่งหาก 
(ส าหรับหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทาง

ตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 



 

 

 

 
ทีน่ ัง่ Hot Seat ราคา 2,200 บาท/เทีย่ว 
เป็นทีน่ั่งทีม่พีืน้ทีว่า่งทีม่ากกวา่ทีน่ั่งมาตรฐาน ดว้ยพืน้ทีว่างขาทีก่วา้งเป็นพเิศษ มพีืน้ทีพ่อทีจ่ะสามารถ
ยดืขาไดอ้ยา่งเต็มที ่
 
 
 
 
 
 
 
 

 ท ีน่ ัง่พรเีมีย่ม ทีน่ ัง่ Hot Seat ทีน่ ัง่มาตรฐาน โซนปลอดเสยีง ประตทูางออก ทีน่ ัง่ทารก หอ้งน า้ 

**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้น ้าหนักเพิม่ กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วันพรอ้มช าระคา่น ้าหนัก** 
- ซือ้น าหนักเพิม่  5 กก.  ช าระเพิม่ 600  บาท  
- ซือ้น ้าหนักเพิม่  10 กก.  ช าระเพิม่ 1,000 บาท 
- ซือ้น ้าหนักเพิม่ 20กก.  ช าระเพิม่ 2,000 บาท  

ประกาศส าคญั รับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว คา่ทัวรท์ีจ่า่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการช าระแบบจา่ยช าระขาด และ
ผูจั้ดไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะนัน้หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทาง
หรือใชบ้รกิารตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใด หรือไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ 
(ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต)้  ทางผูจั้ด ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ตั๋วเครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  

*ขอสงวนสทิธใ์นการปรับเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรับขึน้ของภาษีน ้ามนัหรอืภาษีใดๆ จากสายการบนิ * 
หมายเหตสุ าคญั : ราคาและคา่บรกิารเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่ช าระเงนิคา่จองทัวร ์ คา่ทวัร ์ 
มสิามารถเปลีย่นแปลง วันเดนิทาง ชือ่ผูเ้ดนิทาง และ/หรอื ยกเลกิ เลือ่นวันเดนิทาง ขอคนืเงนิมดัจ า คา่ทวัรไ์ดท้กุกรณี 
และ กรณีทีท่า่นเดนิทางมาจากตา่งจังหวดั โดยเครือ่งบนิภายใน กรณุาแจง้บรษัิทฯกอ่นทีท่ าการจองตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้ 
บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ กรณีกรุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทางโดยจ านวนสมาชกิไมถ่งึ 20 ทา่น บรษัิทฯแจง้
ทา่นกอ่นการเดนิทาง 7 วัน โดยคนืเงนิคา่ทัวรใ์หก้บัทา่นทัง้หมด หรอืเลือ่นการเดนิทางในชว่งการเดนิทางอืน่ และ
คา่บรกิารนีรั้บเฉพาะนักทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่นัน้ และกรณีทีท่า่นเมือ่เดนิทางถงึแลว้ไมท่อ่งเทีย่วพรอ้มคณะ
บรษิทัฯขอเรยีกช าระเงนิเพิม่ทา่นละ 300 USD   ประเทศเกาหลใีตจ้ะมชีา่งภาพมาถา่ยรปู และชว่ยดแูลอ านวย
ความสะดวกตลอดการเดนิทาง และวนัสดุทา้ยชา่งภาพจะน าภาพถา่ยมาจ าหนา่ยกบัลกูทวัร ์หากวา่ทา่นใด
สนใจสามารถซือ้ได ้แตถ่า้ทา่นใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซือ้ เพราะทางบรษิทัทวัรไ์มม่กีารบงัคบัลกูทวัรซ์ือ้แตอ่ยา่ง
ใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 
 
ขอ้ความส าคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 

ในกรณีทีล่กูคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้แลว้ไมส่ามารถผ่าน เขา้-ออก นอกประเทศได ้ท าใหลู้กคา้ตอ้งถูก
สง่ตัวกลับเขา้ประเทศไทย จงึมคีา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ในการเปลีย่นตั๋วขากลับ และรวมถงึค่าบรกิารอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ดว้ย ฉะนัน้ 
ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบในค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้ที่ทางประเทศนัน้ๆเรียกเก็บ ทางผูจั้ดและทางสายการบนิจะไม่
รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ในทุกกรณี หรอืตอ้งรอกลับประเทศไทยในเทีย่วบนิถัดไปทีม่ทีีน่ั่งว่าง หรอืตามวันเดนิทาง
ของตั๋วเครือ่งบนิ ทัง้นี ้ข ึน้อยูท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีตแ้ละสายการบนิเป็นผูพ้จิารณา ทางผู ้
จัดไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้  ** ตม. ตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีตจ้ะมกีารสุม่ตรวจ และอาจมกีารเรยีกไป
สัมภาษณ์ ในการที่ทางตรวจคนเขา้เมอืงเรยีกสัมภาษณ์นัน้ ขึน้อยู่กับทางตรวจคนเขา้เมอืงเป็นผูพ้จิารณา และอยู่ใน
ดลุพนิจิของทางเจา้หนา้ที ่ตม. ทางบรษัิททัวรไ์มส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
 
เงือ่นไขในการจอง   มดัจ าทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น  และ ช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน

ลว่งหนา้ (การไมช่ าระเงนิคา่มดัจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธิ
ยกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลบั*)  
กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออก
และเขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื** 
 
เอกสารใชใ้นการเดนิทาง  

- หนังสอืเดนิทางทีเ่หลอือายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน **กรณีท าหนังสอืเดนิทางเลม่ใหมก่รณุาเตรยีม
หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ไปดว้ย ณ วันเดนิทาง  หนังสอืรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ (ต าแหน่ง, 
เงนิเดอืน) 

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



 

 

 

 
การยกเลกิการจอง:เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตั๋วเครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด เมือ่ทา่นตกลงจองทวัรโ์ดยจา่ยเงนิ
มดัจ า หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง เลือ่นการเดนิทาง ขอคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทัง้สิน้  

 

หมายเหต ุ
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น
ลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอื
วา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25 ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี่ / 
ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม 
และไมส่ามารถรับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร์ กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วันก่อนการ
เดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุ
ประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE กรณีโรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของเกาหล ีหรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าให ้
เวลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขับรถในการบรหิารเวลา 
ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน ้าดืม่วันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน เริม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที5่ของการเดนิทางรวมจ านวน 4 ขวด 
15. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วเกาหล ีตามกฎหมายของประเทศเกาหล ีมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตาม
ความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลา
ทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทาง
ทอ่งเทีย่ว ตาม พ.ร.บ การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดู
เงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทัวร ์ 
(ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทัว่ไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครอง
ใหล้ะเอยีด) 
17. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุ
ประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 
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