
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ทวัรเ์กาหล ีซุปเปอร ์X  เทีย่วครบ จดัเต็ม สุดคุม้ ราคาโดนใจ ♥ 
เกาะนาม ิซูวอน ป้อมฮวาซอง หมูบ่า้น ENGLISH VILLAGE เอเวอรแ์ลนด ์ท ากมิจ ิใสช่ดุฮนับก 

โซล  พระราชวงัเคยีงบก ศูนยโ์สม โซลเทาวนเ์วอร ์ชอ้ปป้ิงเมยีงดง ทงแดมนุ ฮงฮกิ  
คลองชองเกซอน ชอ้ปป้ิงดวิตีฟ้ร ีรา้นละลายเงนิวอน  
แลนดม์ารค์แหง่ใหมข่องกรงุโซล ที ่Seoullo 7017  

  พกัซูวอน 1คนื โซล 2คนื 

เดนิทางโดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X เครือ่งล าใหญ่ AIRBUS A330-300 เวลาสวยถงึเชา้กลบัค ่า 
มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง (เฉพาะขาไป)  

ก าหนดวนัเดนิทาง 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก2-6ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 
พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ 

4-9 พ.ค.  15,888  

 

 

ไมม่รีาคาเด็ก 

Inf 5,000฿ 

 

 

 

 

 

 

4,500 25 

11-16 พ.ค.  15,888 4,500 25 

18-23 พ.ค.  14,888 4,500 25 

23-28 พ.ค.  16,888 4,500 25 

25-30 พ.ค.  17,888 4,500 25 

1-6 ม.ิย. 15,888 4,500 25 

8-13 ม.ิย.  15,888 4,500 25 

15-20 ม.ิย.  12,888 4,500 25 

22-27ม.ิย.  13,888 4,500 25 

29ม.ิย. - 4 ก.ค.  14,888 4,500 25 

6-11 ก.ค. 14,888 4,500 25 

13-18 ก.ค.  14,888  4,500 25 

20-25 ก.ค.  14,888  4,500 25 



 
 

 

25-30 ก.ค.  18,888  4,500 25 

1-6 ส.ค. 15,888  4,500 25 

8-13 ส.ค. 17,888  4,500 25 

10-15 ส.ค.  17,888  4,500 25 

22-27 ส.ค. 14,888  4,500 25 

29ส.ค. - 3 ก.ย.  13,888   4,500 25 

5-10 ก.ย.  15,888  4,500 25 

12-17 ก.ย.  14,888  4,500 25 

19-24 ก.ย.  15,888  4,500 25 

28ก.ย. - 3ต.ค.  17,888  4,500 25 

 
วนัแรก         ทา่อากาศยานดอนเมอืง  
23.30 น.   พรอ้มกันที่ ทา่อากาศยานดอนเมอืง  ขาออกช ัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI AIR ASIA X 

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

 

วนัทีส่อง       ทา่อากาศยานอนิชอน – เกาะนาม ิ- ซูวอน - ป้อมฮวาซอง                           ,เทีย่ง,เย็น                                                                        
02.50 น. น าท่านเดนิทางสู่ ประเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบิน THAI AIR  ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ700  (มี

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง)  
10.05 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้หมายเหตุ: เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง 

(กรุณาปรบันาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่ เพือ่ความสะดวกในการนดัหมาย) หลังจากผา่นการตรวจ
คนเขา้เมืองและศลุกากรเกาหล ีจากนัน้ น าทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศ เดนิทางไป รับประทานอาหารเทีย่ง 

เทีย่ง            บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มื้อที่1) เมนู พุลโกก ิ( Bulgogi ) 
อาหารขึน้ชือ่ของเกาหลเีหมือนกัน จะเรยีกว่าเป็นสกุีก้ ึง่น ้าก ึง่แหง้ก็คงไดค้รับ สว่นผสม
ของเมนูน้ีคือหมูหมักช ิน้บางๆ ปลาหมึกสด ผักต่าง ๆ เช่น กะหล าปลี ฟักทองอ่อน 
ถ่ัวงอก แครอท เห็ดและวุน้เสน้มาตม้รวมกัน  

บา่ย  น าทา่นเดนิทางสู่  เกาะนาม ิ(ใชเ้วลาน่ังเรือประมาณ 10-15 นาท)ี ให ้
ท่านไดด้ื่มด ่ากับธรรมชาติ แมกไม ้ทิวสนบนเกาะนามิ ซึ่งถือเป็น
ชว่งเวลาที่ดีที่สุดท่ามกลางบรรยากาศโรแมนตกิ ใหท้่านไดย้อ้นรอย
ละครรักแนว DRAMA ซีรีย์เกาหลีที่โด่งดังไปท่ัวเอเชีย  WINTER 

LOVE SONG  หรือ เพลงรกัในสายลมหนาว พรอ้มเก็บภาพความ
ประทับใจ ถา่ยรปู กับดาราแสดงน า BAE YONG JOON และ CHOI JI 
WOO รปูปั้นทีส่รา้งขึน้เพื่อไวเ้ก็บเป็นภาพความประทับใจ กับฉากและ

เน้ือเรือ่งทีเ่รยีกเสยีงสะอื้นและน ้าตาของผูช้มนอกจออยา่งทว่มทน้นอกจากน้ียังมีกจิกรรมอื่นๆให ้
ทา่นไดป่ั้นจักรยานชมววิเหมือนในละครหรือชมฟารม์เลีย้งนกกระจอกเทศ ไดเ้วลาสมควร น่ังเรือ
กลับมายังฝ่ัง จากนั้น น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซูวอน น าท่านชม ป้อมฮวาซอง ซึง่เป็นป้อมและ
ก าแพงเมือง สรา้งรายรอบตัวเมืองซวูอน ระยะทางยาวประมาณ 5,500เมตร ประกอบดว้ยเชงิเทนิ 
48 หลัง แต่บางสว่นไดถ้กูท าลายในสมัยสงครามเกาหล ีป้อมแหง่น้ีสรา้งขึน้โดยกษัตรยิช์อนโจ 

กษัตรยิ ์องคท์ี ่22 แหง่ราชวงศโ์ชซอนเพื่อเป็นทีร่ะลกึแกพ่ระราชบดิา ซึง่ถกูใสร่า้ยจาก
ราชส านักและถกูขังจนสิน้พระชนม์ ปัจจุบันป้อมน้ีไดรั้บการสถาปนาโดย UNESCO ให ้
เป็น มรดกโลก 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่) เมนู  DUKKALBI ไกผ่ดัเผ็ดบารบ์คีวิเป็น
เน้ือไกท่ีห่ั่นออกเป็นช ิน้พอค าคลกุเคลา้ดว้ยซอีิ๊ วเครือ่งปรงุ และหมักทิง้ไวจ้นไดท้ี ่จงึน า
เน้ือไกแ่ละผักมาผัดบนกระทะยักษ์ พรอ้มกมิจ ิซปุสาหรา่ย และขา้วสวย 
จนสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก  

ทีพ่กั: WESTVILLE OR CENTRAL PLAZA OR QUEEN HOTEL หรอืระดับใกลเ้คยีงกัน  



 
 

 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนั กอ่นวนัเดนิทาง) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที3่) จากนัน้ 

น าทา่นเดนิทางสู ่เดนิทางไปเทีย่ว สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์ ถกูขนาน
นามวา่ “ดสินยีแ์ลนดเ์กาหล”ี  สวนเปิดในหบุเขาทีม่ชี ือ่เสยีงมาก

ทีส่ดุของประเทศ ภายใน Festival World จะประกอบไป
ดว้ย Global Fair, American Adventure, Magic 
Land European Adventure และ Equatorial 
Adventure การทอ่งเทีย่วภายในสวนสนุกแหง่น้ี แนะน าวา่  

ควรขึน้รถบัสทอ่งไปกบัโลกของสัตวป่์าซาฟาร ีชมไลเกอรแ์ฝดคูแ่รกของโลกทีน่ี่ 
ทา่นจะพบวา่เจา้ป่าสงิโตและเสอืสามารถอยูด่ว้ยกันไดอ้ยา่งเป็นสขุ และชมความ

น่ารกัของหมีที ่ สามารถสือ่สารกับคนขับไดอ้ยา่งดไีมว่่าจะตัวใหญม่ากถงึใหญน่อ้ย  จากนัน้ทดลองสนุก
กับเครือ่งเลน่นานาชนดิ เชน่ รถไฟเหาะ T-Express หนอนสะบัด ชารป์  โรงหนังสามมติ ิบา้นผีสงิ หมุน
ตลัีงกาสองตลบ เป็นตน้ หรอืทา่นสามารถเดนิไปชมเทสกาลดอกไมท้ีจั่ดไดอ้ยา่งสวยงาม  
เป็นสวนขนาดใหญช่มดอกไมห้ลากสสัีนสวยงาม จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่ กมิจแิลนด ์
เลา่กันวา่กมิจเิกดิขึน้สมัยโชชอนโดยชาวบา้นจะเกบ็ผักสดหมักไวใ้นไหเพื่อไวก้นิไดใ้นทกุ
ฤดกูาล ชาวเกาหลจีะน ากมิจใิสล่งในอาหารแทบทกุชนดิ ตัง้แต ่ขา้วสวย ซปุ ขา้วผัด สต ู
บะหมี ่จนกระทัง้พซิซา่ และเบอรเ์กอร ์”กมิจ”ิ จงึถอืเป็นอาหารประจ าชาตขิองคนเกาหล ี
ทีไ่ม่วา่มื้อไหนจะตอ้งมกีมิจเิป็นเครือ่งเคยีงประจ าโต๊ะอาหารในทกุมื้อ คนเกาหลใีน
สมัยกอ่นนยิมท ากมิจไิวก้นิเองทีบ่า้น ซึง่กมิจนัิน้มีมากกวา่ 100 ชนดิ ดังนัน้สตูรตน้ต าหรับ
ของแตล่ะบา้นจงึไม่เหมอืนกนั ใหท้า่นไดเ้รยีนรูส้ว่นผสมของการท ากมิจแิละไดฝึ้กลองท าดว้ยฝีมอืของ
ตัวเองพรอ้มน าทกุทา่นไดใ้สช่ดุประจ าชาตเิกาหล ี“ฮนับก” และถา่ยรปูภาพความประทบัใจ   

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที4่) เมนูคาลบี ้หมูยา่งเกาหลเีป็นอาหารพืน้เมอืงเกาหลเีลือ่งชือ่และ
เป็นทีรู่จั้กกันดท่ัีวโลก มีรสชาตอิอกหวานกลมกลอ่ม โดยน าหมูสว่นทีต่ดิกับกระดกู น าไปยา่งบนเตาถา่น
แบบดัง้เดมิ เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ และเครือ่งเคยีงตา่งๆ  

บา่ย     น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่กรุงโซล จากนัน้ น าทา่นไปชม Teddy Bear Museum พบกับความน่ารักของเจา้หมี

เท็ดดีใ้นรปูแบบตา่งๆ โดยจัดท าเป็นเรือ่งราวและฉากทีแ่สดงเรือ่งราวและจ าลองวถิชีวีติของคน
เกาหล ีโดยใชตุ้๊กตาหมแีตง่ตัวตามสไตลน่์ารักๆมีทัง้แบบแสดงโชว์และเป็นแบบเคลือ่นไหวได ้
ทา่นยังสามารถซือ้ ตุ๊กตาหมี TEDDY BEAR SHOP  จนสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางไป  ยอ้น
รอยละครซรียีเ์กาหลดัีง MY NAME IS KIM SAM SOON และ  BOY OVER FLOWER ที ่
“นัมซาน” ภเูขาแหง่เดยีวทีตั่ง้อยูใ่จกลางกรงุโซลบนยอดเขามีหอ SEOUL TOWER 1 ใน 18 
หอคอยเมืองทีส่งูทีส่ดุในโลกมคีวามสงูถงึ 480 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล น าทา่นสู ่NAMSAN 
VIEW  POINT ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูและสัมผัสความน่ารักของวัยรุน่เกาหล ีนยิมมาคลอ้งกญุแจไว ้

ดว้ยกันระเบียงทุกดา้นของ  SEOUL TOWER จึงเต็มไปดว้ย กุญแจ

หลากหลายสี (ไม่รวมค่าลิฟท์)  จาก นั้น  น าท่านไป  ศูนย์รวม
เครือ่งส าอางแบรนดด์งัเกาหล ีเช่น ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, 
SULWASOO ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ในราคาพเิศษ  ถงึเวลาพาทกุทา่นตะลยุสู่
แ หล่งช อ้ ป ป้ิ งที่ ได ช้ื่ อ ว่ า ใหญ่ที่ สุด ใน เอ เชีย  ตล าดทงแดมุ น 
หา้งสรรพสินคา้กว่า 10 แห่ง ที่บางหา้งเปิดตลอด 24 ชั่ วโมง เช่น  

MIGLIORE, DOOTA TOWER, HELLO AM, DESIGNER CLUB  ท่ า น
สามารถเลอืกซือ้สนิคา้หลากหลายประเภทไดท้ีน่ี่ อาทเิชน่ เสือ้ผา้บุรษุ-สตร ี
รองเทา้บุรษุ-สตร ีรองเทา้ผา้ใบ เข็มขัด ของที่ระลกึ ชดุเครือ่งครัว ถงุเทา้ 
ผา้พันคอ ในราคาเกาหล ีอยา่งแทจ้รงิ จากนัน้ น าท่านไปชม แลนด์มาร์ค
แห่งใหม่ของกรงุโซล ที่ Seoullo 7017 Seoullo 7017 เกดิจากการ
ปรับทัศนียภาพของถนนยกระดับที่เกือบจะถูกทุบทิ้งบร ิเวณ Seoul 
Station ใหก้ลายมาเป็นสวนสาธารณะลอยฟ้า  

วนัทีส่าม      สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์(รวมบตัร) – กมิจแิลนด ์+ใสช่ดุ“ฮนับก” - COSMETIC SHOP 

SEOUL TOWER (ไม่รวมข ึน้ลฟิต์) - TEDDY BEAR MUSUEM - ช้อปป้ิงทงแดมุน  
เชา้,เทีย่ง,เย็น                                                                        



 
 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ (ม ือ้ที5่) เมนูไกตุ่น๋โสม เป็นอาหารบ ารงุสขุภาพตน้
ต ารบีชาววัง เสริฟ์ในหมอ้ดนิ ทา่มกลางน ้าซปุทีก่ าลังเดอืดพลา่น คัดเลอืก

ไกข่นาดก าลังเหมาะ ผ่านการเลีย้งจนอายไุด ้45 วัน น ามาท าความสะอาด 
ควักเครือ่งในออกจนหมด แลว้น าเครือ่งยาจีน อาท ิ เกาลัด, เกา๋กี,้ พุทรา
จีน และรากโสม พรอ้มดว้ยขา้วเหนียว ใสล่งไปในตัวไก ่แลว้ผ่านการตุน๋จน
ไดท้ี ่เน้ือไกล่อ่นจนสามารถรับประทานไดอ้ยา่งสะดวก เพิม่รสชาตดิว้ยเสน้
กว๋ยเตีย๋วแบบเกาหล ีเกลอื และพรกิไทป่น 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก ทีพ่กั: GALAXY HOTEL//BENIKIA SEOUL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั    

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนั กอ่นวนัเดนิทาง) 

เชา้           บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่6) 

จากนัน้ น าทา่นสู ่ศูนยโ์สมรฐับาล ซึง่รับรองคณุภาพจากรัฐบาล 

เป็นโสมทีอ่าย ุ6 ปี ซึง่ถือว่ามีคุณภาพดีทีส่ดุ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซื้อ

โสมคณุภาพและราคาถกูกว่าไทย 2 เทา่ โสมเกาหลีถือเป็นยา

บ ารุงร่างกาย หรือสามารถซื้อเป็นของฝากจากประเทศเกาหล ี

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูร่า้นสมุนไพร RED PINE เป็นผลติภัณฑ์ 

ทีส่กัดจากน ้ามันสน ทีม่ีสรรคณุชว่ยบ ารงุรา่งกาย ลดไขมัน ชว่ยควบคมุอาหารและรักษาสมดลุในรา่งกาย 

จากนัน้ น าทา่นเดนิทางผา่นชม ท าเนยีบประธานาธบิดหีรอืบลูเฮาส ์น าทา่น

เขา้ชม พระราชวงัเคยีงบ็อค พระราชวังเกา่แกท่ีส่ดุของราชวงศโ์ชซอน สรา้ง

ขึน้ในปี ค.ศ.1394 โดยใชเ้ป็นศนูยก์ลางการปกครองในสมัยโบราณโดยเป็นทัง้

ที่ประทับและฐานอ านาจของพระเจา้แทจอนและต่อเน่ืองมาถึงกษัตรยิ์ใน

ราชวงศโ์ชซอนพระทีน่ั่งคนึชองจอนถูกสรา้งขึน้มาเพื่อเป็นทีว่่าราชการตอ่มา

คณะปกครองเกาหลีของญี่ปุ่ นไดส้รา้งอาคารรัฐสภาขนาดยักษ์ขึ้นค่ันเพื่อ

ตอ้งการแสดงนัยเด่นชัดว่าตอ้งการตัดความผูกพันระหว่างพระราชวงศ์กับ

ราษฎรอาคารหลังน้ีไดถู้กรื้อถอนไปในโอกาสครบรอบ50ปีการปลดแอกจาก

ญีปุ่่ นในเขตพระราชวังยังมีพระต าหนักเคยีวฮเวรู เป็นอาคารสองชัน้ ตัวพระ

ต าหนักถกูสรา้งใหย้ืน่ออกไปกลางสระน ้าทีเ่ต็มไปดว้ยฝูงหงสส์รา้งขึน้เพื่อใชเ้ป็นสถานทีส่ าหรับจัดงานเลีย้ง

พระราชทาน 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ( ม ือ้ที ่ 7) : FISH ROAST  ปลายา่งสไตลเ์กาหล ี เสรฟิพรอ้มดว้ยน า้ซุป
ปรุงรส รบัประทานพรอ้มผกัและเครือ่งเคยีง ขา้วสวยรอ้นๆ  

บา่ย  น าทา่นเดนิทางสู่ คลองชองกเยชอน (Cheonggyecheon) หรือเรยีกอกีชือ่

หนึ่งวา่ คลองชองเกชอน หรอื ชองเคยอน เป็นคลองที่มีมาตัง้แตส่มัยโบราณ

ตั ้งแต่ยุคของราชวงศ์โชชอน มีอายุมากกว่า 600 ปี  ความยาว  ประมาณ 
11 กโิลเมตร ไหลผ่านกลางกรงุโซล จากนัน้ น าท่านชมแหล่งชอ้ปป้ิงปลอด
ภาษี DUTY FREE ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม  มากมาย อาท ินาฬกิา,แวน่ตา,

เครือ่งส าอางค,์กระเป๋า,กลอ้งถา่ยรปู หรอืจะเป็นโทรศัพทม์อืถอื ใหท้า่นอสิระ

ไดเ้ลอืกซื้ออยา่งเต็มที่  ถงึเวลาพาทกุทา่นไปชอ้ปป้ิงที ่เมยีงดง หรือ สยามส
แควร์เกาหลีท่านสามารถเลือกสินคา้เทรนด์แฟชั่นล่าสุดของเกาหลีไดท้ี่น่ี
โดยเฉพาะสนิคา้วัยรุ่นเช่นเสื้อผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื่องประดับ ทัง้แบรนด์เนม 
เช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสนิคา้จากแบรนด์เกาหลีโดยเฉพาะ 
เครื่องส าอางเช่นETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, 
ROJUKISS, LANEIGE อีกทัง้ยังมรีา้นกาแฟ รา้นอาหารตา่งๆ ทา่นสามารถลิม้ลอง
ไอศกรีม 2,000 วอน ทีส่งูเกอืบฟตุไดท้ีน้ี่  และKRISPY KREMEโดนัท ที่สดุแสน
อรอ่ย  

ค า่    บรกิารอาหารค า่  (ม ือ้ที ่8) เมนูพเิศษ บุฟเฟตบ์าบคีวิป้ิงยา่งสไตลเ์กาหล ี

ฟรีกับหลากหลายเน้ือสัตว์  เน้ือหมู เน้ือไก่ เน้ือวัว ปลาหมึก อาหารสไตล์เกาหลี ขา้วสวยและน ้าซุป

หลากหลายรสชาต ิ 

            ทีพ่กั: BENIKEA SEOUL OR GOLDEN FOREST CITY   หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

วนัทีส่ ี ่        ศูนยโ์สมรฐับาล- RED PINE – บลเูฮาส ์– พระราชวงัเคยีงบ็อค – พพิธิภณัฑพ์ืน้เมอืง –  
                  DUTY FREE - ชอ้ปป้ิงเมยีงดง                                                               เชา้,เทีย่ง,เย็น 



 
 

 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนั กอ่นวนัเดนิทาง)วนัที ่

วนัทีห่า้        ศูนยส์มนุไพรฮ็อกเกตนามู - AMETHYEST FACTORY - ชอ้ปป้ิงย่านฮงอคิ  

PAJU ENGLISH VILLAGE - Paju Premium Outlet - SUPER MARKET-ทา่อากาศยานอนิ
ชอน                                                                                                        เชา้,เทีย่ง 

เชา้   รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหาร ของโรงแรม (มือ้ที ่9) จากนัน้ น า

ทา่นเดนิทางสู ่ ศูนยส์มุนไพรฮ็อกเกตนามู ตน้ไมช้นดิน้ีเจรญิเตบิโตในป่าลกึบน
ภเูขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสงูเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพันธุ์ของ
สมุนไพรฮ๊อกเกตนามูน้ี เป็นทีน่ยิมของคนเกาหลรีุน่ใหม่ เพราะมีผลชว่ยดแูลตับให ้
แข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถกูท าลายจาการดื่มแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหรี ่สาร
ตกคา้งจากอาหาร และยา สมควรแก่เวลาจากนั้นพาท่านชม AMETHYEST 
FACTORY ชมโรงงานพลอยสีม่วง เป็นของน าโชคของชาวเกาหลีซึ่งมี 
แหลง่ก าเนิดใน ประเทศเกาหลี คนเกาหลีมี ความเชื่อว่า เป็นพลอยน าโชค   น า
ความโชคดมีา ใหแ้ก ่ผูท้ีม่ีไวค้รอบครอง    

เทีย่ง      รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่10) เมนู  จมิดกั (Jimdak) หรอืไกตุ่น๋
ซอีิ๊ วเกาหลี ผสมกับวุน้เสน้ทีเ่หนียวนุ่ม หัวหอมใหญ ่รสชาตคิลา้ยไกพ่ะโลข้อง
ไทยแตจ่ะเผ็ดกว่านดิหน่อย เป็นเมนูชือ่ดังจากเมืองอันดง 

บา่ย    น าทา่น ชอ้ปป้ิงทีฮ่งอกิ แหลง่ชอ้ปป้ิงทีอ่ยูล่อ้มรอบไปดว้ยมหาวทิยาลัยชือ่ดัง
ในเกาหล ีสนิคา้ในยา่นน้ีสว่นใหญเ่ป็นสนิคา้วัยรุน่ทีทั่นสมัยและราคาไม่แพงเชน่

เสื้อผา้ที่ออกแบบโดยดีไซด์เนอร์เกาหลีรองเทา้กระเป๋าเครื่องประดับ 
เครือ่งส าอาง และยังมีรา้นแบรนดเ์นมอยูท่ั่วไปเชน่ EVISU, ZARA ทกุวันเสาร์
ลานหนา้ประตขูองมหาวทิยาลัยฮงอคิ จะมีผลงานศลิปะในรปูแบบตา่งๆ เชน่ 
เครื่องประดับ ตุ๊กตา เสื้อผา้ และของแฮนด์เมด ที่น่ารักและใชค้วามคิด
สรา้งสรรค ์ของบางอยา่งท ามาช ิน้เดียวเพื่อใหไ้ดเ้ลือกซือ้ บางทีอาจเป็น
สนิคา้ที่มีช ิ้นเดียวในโลก  รา้นกาแฟขนาดย่อม ย่านฮงอิกซึ่งภายในรา้น 
จากน ั้น น าท่านเดินทางสู่ เมือ งพาจู  เดินทางสู่   PAJU ENGLISH 
VILLAGE สถานที่ถ่ายท าซีรี่ส์เกาหลีที่ โด่งดังต่างๆ สรา้งตามแบบ
สถาปัตยกรรมของเวอรจ์เินียสหรัฐอเมรกิา ทีใ่หค้วามรูส้กึเหมือนอยูใ่นสถานที่
ตน้แบบมาก ใหทุ้กท่านไดเ้พลดิเพลนิ ชมความน่ารักโดยรอบของ PAJU 
ENGLISH VILLAGE   จากนัน้ น าทา่นชอ้ปป้ิงที ่Paju Premium Outlet 
เป็น Outlet Mall แหง่ใหม่และใหญท่ีส่ดุในเกาหลใีต ้ซึง่มีรา้นคา้หลากหลาย
กว่า 165 รา้นคา้ และมีสนิคา้ Brand ดังมากมายหลายยี่หอ้ เชน่ Armani, 
Calvin Klein, Diesel, DKNY, Guess, Escada โดยสนิคา้จะมีการจัดลดราคา 
30-80% อีกดว้ย  ไดเ้วลาน าทา่นสูส่นามบนิอนิชอน  น าทา่นสู่สนามบนิอนิชอน ระหว่างทางพาท่านแวะ
ละลายเงินวอนที่รา้นคา้สนามบิน SUPER MARKET ซึง่ท่านสามารถเลือกซื้อสนิคา้เกาหลีไดอ้ีกรอบ 
โดยเฉพาะของกนิ เชน่ บะหมี่ซนิราเมียน (มาม่าสไตลเ์กาหลี) อูดง้ กมิจ ิขนมช็อคโกพ้าย น ้าจิม้ปรงุรสหมู
ยา่งเกาหล ีไกตุ่น๋โสมส าเร็จรปู ผลไมต้ามฤดกูาล ในราคาพเิศษกอ่นกลับเมืองไทย  จนวมควรกเ่วลาน าทา่น
เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานอนิชอน  

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

เคร ือ่งดืม่บนเครือ่ง ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ไดต้ามอธัยาศยักบัพนกังานตอ้นรบับนเครือ่ง)  
04.55 น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง  โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

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

หากทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลบักรุงเทพฯ    

กรณุาแจง้บรษิทั กอ่นท าการจอง มฉิะน ัน้ บรษิทัฯ มสิามารถรบัผดิชอบใดใด ท ัง้ส ิน้ 

ราคาทัวรร์วม ราคาทัวรไ์ม่รวม 

- คา่ต๋ัวโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยัดพรอ้ม
คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามทีร่ะบุในรายการ (ต๋ัว
กรุ๊ปไม่สามารถเลื่อนวันกลับได ้ตอ้งไป-กลับพรอ้ม

คณะเท่านั ้น ) ที่น ั่งเป็นไปตามสายการบิน

จดัสรรตามกรุป๊ทวัร ์ไมส่ามารถระบุได ้
- คา่อาหารทกุมื้อ ตามทีร่ะบุในรายการ 

- ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาท ิค่าท าหนังสือเดนิทาง, ค่า
โทรศัพทส์่วนตัว, คา่ซักรดี, มินบิารใ์นหอ้ง, รวมถงึ
คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ 
(หากท่านตอ้งการส่ังเพิ่ม กรุณาตดิตอ่หัวหนา้ทัวร์

แลว้จ่ายเพิม่เองตา่งหาก) 
- ค่าทิปคนขับรถและไกด์ทอ้งถิน่ท่านละ 45,000 



 
 

 

- คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบุในรายการ 
- คา่ที่พักตามระบุในรายการ พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 

ตามโรงแรมทีร่ะบุหรอืเทยีบเทา่ 
- คา่ยานพาหนะน าเทีย่วตามรายการ 
- ค่าน า้หนกัสมัภาระ สายการบนิ THAI AIR 

ASIA X (XJ) 

ก าหนดน า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเคร ือ่ง
ไป-กลบั ท่านละ 20 กก. สมัภาระถือขึ้น
เคร ือ่ง(Carry on) 7 กก. 

- คา่หัวหนา้ทัวรน์ าท่านทอ่งเที่ยวตลอดรายการใน
ตา่งประเทศ 

- คา่ประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง การชดเชย
อุบัตเิหตสุว่นบคุคลกรณีเสยีชวีติสญูเสยี   อวัยวะ 
สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ 1,000,000 
บาท การรักษาพยาบาลต่ออุบัตเิหตุแต่ละครัง้
500,000บาท(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)ไม่รวม
ประกันสขุภาพ ทา่นสามารถส่ังซือ้ประกันสขุภาพ

เพิม่ได ้
 

วอนหรอื 1,300 บาท ตอ่ทา่นตลอดทัง้ทรปิ(ช าระ
ทีส่นามบนิ) 

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

- คา่น ้าหนักกระเป๋าสัมภาระทีห่นักเกนิจากสายการบนิ

ก าหนด (ปกต ิ15 กก.) 
- คา่วีซา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว 

กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1)พาสปอรต์ 2)ใบประจ าตัว
คนต่างดา้ว 3)ใบส าคัญถิน่ที่อยู่ 4)ส าเนาทะเบียน
บา้น(ถา้มี) 5)สมุดบัญชเีงนิฝาก(ถา้มี) 6)รปูถา่ยส ี2 
นิว้ 2 รปู แลว้ทางบรษัิทฯจะเป็นผูด้ าเนนิการยืน่วีซ่า
ใหท้า่นโดยจ่ายคา่บรกิารตา่งหาก 
(ส าหรับหนังสอืเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสือเดินทาง
ตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วซีา่) 

การอัพเกรดทีน่ั่ง สามารถอัพเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat  ส าหรับทีน่ั่งBusiness/Premium ต๋ัวกรุป๊ทวัรไ์มส่ามารถอัพทีน่ั่งได ้ 
 

ทีน่ ัง่ Hot Seat ราคา3,000 บาท/เทีย่ว 
เป็นทีน่ั่งทีม่ีพื้นทีว่า่งทีม่ากกว่าทีน่ั่งมาตรฐาน ดว้ยพื้นทีว่างขาทีก่วา้งเป็นพเิศษ มีพื้นทีพ่อทีจ่ะสามารถ
ยดืขาไดอ้ยา่งเต็มที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

**กรณีทา่นมีความประสงคจ์ะซือ้น ้าหนักเพิม่ กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วันเทา่นัน้พรอ้มช าระคา่น ้าหนัก** 
- ซือ้น าหนักเพิม่ 5 กก. ช าระเพิม่ 600  บาท /เพิม่10กก. ช าระเพิม่ 1,000 บาท 

- เพิม่20กก. ช าระเพิม่ 2,000 บาท  
 
ประกาศส าคญั รับเฉพาะผูม้ีวัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว คา่ทัวรท์ีจ่่ายใหก้ับผูจั้ด เป็นการช าระแบบจา่ยช าระขาด และผู ้
จัดไดช้ าระใหก้ับสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะนัน้หากทา่นไม่ไดร้ว่มเดนิทางหรอื

ใชบ้รกิารตามรายการไม่ดว้ยสาเหตใุด หรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย
และประเทศเกาหลใีต)้  ทางผูจั้ด ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ต๋ัวเครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  
*ขอสงวนสทิธใ์นการปรับเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรับขึน้ของภาษีน ้ามันหรอืภาษีใดๆ จากสายการบนิ * 
หมายเหตุส าคญั : ราคาและคา่บรกิารเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่ช าระเงนิคา่จองทัวร ์ คา่ทัวร ์ 

มสิามารถเปลีย่นแปลง วันเดนิทาง ชือ่ผูเ้ดนิทาง และ/หรอื ยกเลกิ เลือ่นวันเดนิทาง ขอคนืเงนิมัดจ า คา่ทัวรไ์ดท้กุกรณี และ 
กรณทีีท่า่นเดนิทางมาจากตา่งจังหวัด โดยเครือ่งบนิภายใน กรณุาแจง้บรษัิทฯกอ่นทีท่ าการจองต๋ัวเครือ่งบนิ มฉิะนัน้ บรษัิทฯ
ไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ กรณกีรุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางโดยจ านวนสมาชกิไม่ถงึ 20 ทา่น บรษัิทฯแจง้ทา่นกอ่นการ
เดนิทาง 7 วัน โดยคนืเงนิคา่ทัวรใ์หก้บัทา่นทัง้หมด หรอืเลือ่นการเดนิทางในชว่งการเดนิทางอืน่ และคา่บรกิารน้ีรับเฉพาะ
นักทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่นัน้ และกรณีทีท่า่นเมือ่เดนิทางถงึแลว้ไมท่อ่งเทีย่วพรอ้มคณะบรษิทัฯขอเรยีกช าระเงนิเพิม่
ทา่นละ 200 USD   ประเทศเกาหลใีตจ้ะมชีา่งภาพมาถา่ยรูป และช่วยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
และวนัสุดทา้ยช่างภาพจะน าภาพถา่ยมาจ าหนา่ยกบัลูกทวัร ์หากวา่ทา่นใดสนใจสามารถซือ้ได ้แตถ่า้ทา่นใดไม่
สนใจก็ไมต่อ้งซือ้ เพราะทางบรษิทัทวัรไ์มม่กีารบงัคบัลูกทวัรซ์ือ้แตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 
 
ขอ้ความส าคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 



 
 

 

ในกรณีทีล่กูคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้แลว้ไม่สามารถผ่าน เขา้-ออก นอกประเทศได ้ท าใหล้กูคา้ตอ้งถกูสง่ตัว
กลับเขา้ประเทศไทย จึงมีคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ในการเปลี่ยนต๋ัวขากลับ และรวมถงึค่าบรกิารอื่นๆทีเ่กดิขึน้ดว้ย ฉะนัน้ ลูกคา้

จะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบในค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้ที่ทางประเทศนั้นๆเรยีกเก็บ ทางผูจั้ดและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบ
คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ในทกุกรณี หรอืตอ้งรอกลับประเทศไทยในเทีย่วบนิถัดไปทีม่ีทีน่ั่งว่าง หรอืตามวันเดนิทางของต๋ัวเครือ่งบนิ 
ทัง้น้ี ขึน้อยู่ทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมืองของประเทศเกาหลใีตแ้ละสายการบนิเป็นผูพ้จิารณา ทางผูจั้ดไม่สามารถเขา้ไป
แทรกแซงได ้  ** ตม. ตรวจคนเขา้เมืองประเทศเกาหลใีตจ้ะมกีารสุม่ตรวจ และอาจมีการเรยีกไปสัมภาษณ ์ในการทีท่างตรวจ
คนเขา้เมืองเรยีกสัมภาษณ์นัน้ ขึน้อยูก่ับทางตรวจคนเขา้เมืองเป็นผูพ้จิารณา และอยูใ่นดลุพนิจิของทางเจา้หนา้ที ่ตม. ทาง
บรษัิททัวรไ์ม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
  
 เงือ่นไขในการจอง   มดัจ าทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น  และ ช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วันลว่งหนา้ 

(การไมช่ าระเงนิคา่มัดจ า หรอืช าระไม่ครบ หรอืเช็คธนาคารถกูระงับการจ่ายไมว่่าดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจอง
หรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ*)  
กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมืองทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื** 
เอกสารใชใ้นการเดนิทาง  

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

- ส าเนาบัตรพนักงาน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พรอ้มเซ็นส าเนาถกูตอ้ง 
- กรณทีีท่า่นเป็นเจา้ของกจิการกรณุาเตรยีมส าเนาหนังสอืจดทะเบียนทีม่ชี ือ่ทา่นพรอ้มเซ็นรับรองส าเนา 
-    กรณีเป็นนักเรยีนนักศกึษาเตรยีมหนังสอืรับรองจากทางสถาบันเป็นภาษาอังกฤษ 
-    การเรยีกเกบ็เอกสารเพิม่เตมิน้ีเพือ่ประโยชน์ในการเดนิทางเขา้ประเทศเกาหลขีองทา่นทีท่างบรษัิทจะได ้  
     แจง้ใหห้วัหนา้ทวัรท์ราบเพือ่ใหค้ าแนะน าทา่นในการเขา้เมอืงเกาหลใีต ้

 
การยกเลกิการจอง:เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น ต๋ัวเครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด เมื่อทา่นตกลงจองทัวรโ์ดยจ่ายเงนิมัดจ า 
หรอื คา่ทัวรทั์ง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง เลือ่นการเดนิทาง ขอคนืเงนิไม่วา่กรณีใดทัง้สิน้  

 

หมายเหตุ 
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้
และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นได้
ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผูีร้ว่มคณะไมถ่งึ 25 ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมีการปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณคีวามลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน
, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมื่อทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงื่อนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯอีกครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบุหรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้น้ีข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ีอ านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้  
11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื่น ๆ  



 
 

 

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE กรณีโรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่คา่ใชจ้่ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของเกาหล ีหรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลา
ในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการบรหิารเวลา ซึง่
อาจจะขอความรว่มมือจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพื่อใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน ้าดืม่วันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน เร ิม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที5่ของการเดนิทางรวมจ านวน 4 ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วเกาหล ีตามกฎหมายของประเทศเกาหล ีมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความ
เหมาะสม ทัง้น้ีข ึน้อยูก่ับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั้นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาทอ่งเทีย่วตาม
สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบัุตเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว 
ตาม พ.ร.บ การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทัวร ์ 
(ทา่นสามารถซือ้ประกันสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกันท่ัวไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองให ้

ละเอียด) 
17. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไม่ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณอีื่น ๆ 
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