
 

 

 

 
 

CODE:KXJ22 Korea♥Cherry Blossom เกาหล-ีซูวอน-โซล 6วนั3คนื 
 
 

 

 
 
 

KXJ22:Korea Cherry Blossom  
เกาะนาม-ิเอเวอรแ์ลนด-์ซูวอน-โซล(6วนั3คนื) 

เทีย่วครบทกุไฮไลท ์ในโปรโมช ัน่สดุคุม้!! 
เกาะนาม ิ สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์ สะพานกระจกใส Soyanggang Sky Walk 
พระราชวงัเคยีงบ็อค พพิธิภณัฑส์าหรา่ย ใสช่ดุฮนับก อนัยางอารต์พารค์   

โซลทาวเวอร ์ ป้อมปราการฮวาซอง King's Cross คาเฟ่ธมี "แฮรร์ ี ่พอตเตอร"์  
ชอ้ปป้ิงเมยีงดง ฮงแด ชอ้ปป้ิงดวิตีฟ้ร ีรา้นละลายเงนิวอน  

อิม่อรอ่ยกบัเมนูพเิศษชือ่ดงัของเกาหล ี
  พกัซูวอน 1คนื โซล 2คนื 

โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X เครือ่งล าใหญ ่AIRBUS A330-300(เวลาสวยถงึเชา้กลบัค า่)        
              ก าหนดวนัเดนิทาง มนีาคม-เมษายน 63 
 
 
 
 
 



 

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ

2ปี ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว

เพ ิม่ 
ทีน่ ัง่ 

12-17 มนีาคม 63 15,888 

 

 

 

 

 

 

ไมม่รีาคาเด็ก 

Inf 5,000฿ 

 

 

 

4,500 25 

17-22 มนีาคม 63 16,888 4,500 25 

18-23 มนีาคม 63 16,888 4,500 25 

19-24 มนีาคม 63 16,888 4,500 25 

25-30 มนีาคม 63 16,888 4,500 25 

26-31 มนีาคม 63 16,888 4,500 25 

27มนีาคม-1เมษายน 63 16,888 4,500 25 

1-6 เมษายน 63 17,888 4,500 25 

2-7 เมษายน 63  18,888 4,500 25 

3-8 เมษายน 63 17,888 4,500 25 

8-13 เมษายน 63 17,888 4,500 25 

9-14 เมษายน 63 22,888 4,500 25 

10-15 เมษายน 63 22,888 4,500 25 

11-16 เมษายน 63 21,888 4,500 25 

12-17 เมษายน 63 21,888 4,500 25 

13-18 เมษายน 63 20,888 4,500 25 

14-19 เมษายน 63 19,888 4,500 25 

15-20 เมษายน 63 19,888 4,500 25 

16-21 เมษายน 63 19,888 4,500 25 
 

 

 

 

DMK–ICN  XJ700  02.40-10.00  

ICN-DMK   XJ703  01.05-04.40 

วนัแรก         กรงุเทพฯ(ทา่อากาศยานดอนเมอืง) - เกาหลใีต ้(สนามบนิอนิชอน) 
23.00น. พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง  อาคาร  1 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ  ขาออกช ัน้ 3 

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ  THAI AIR ASIA X (XJ) มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอํานว ยความสะดวก

ดา้นเอกสารและสมัภาระ สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทีน่ั่ง จัดที่
น่ังแบบ 3-3-3  (น้ําหนักกระเป๋า 20 กก/ทา่นถอืขึน้เครือ่ง 7กก/ทา่น และขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่ง
บนเครือ่ง ทีน่ั่งเป็นไปตามสายการบนิกําหนด) 

(ไม่มบีรกิารอาหารเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ทา่นสามารถสัง่ซือ้ไดต้ามอัธยาศยักบัพนักงานตอ้นรับบนเครือ่ง)                                                                                                                                                                        

วนัทีส่อง       อนิชอน - อนัยางอารต์พารค์ - เกาะนาม ิ- Soyanggang Sky Walk    เทีย่ง,เย็น                                                                        
02.40น. นําทา่นเดนิทางสูป่ระเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ THAI AIR  ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ700   

10.00น.  เดนิทางถงึ สนามบนิอนิชอน  ประเทศเกาหลใีต ้ หมายเหตุ :เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2ชัว่โมง 

(กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่ เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย) หลงัจากผ่านการตรวจคน
เขา้เมอืงและศลุกากรเกาหล ีนําทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศ  
นําทา่นเดนิทางสู ่อนัยางอารต์พารค์ (Anyang Art Park) จุดเชค็อนิสวน

สดุฮปิ ใกลโ้ซลอุทยานแห่งนีเ้พยีบพรอ้มไปดว้ยสิง่อํานวยความสะด วกเพือ่
การพักผอ่นทีห่ลากหลายเชน่น้ําตกเทยีม เวทเีปิดโล่ง หอ้งโถง
นทิรรศการ  เสน้ทางเดนิเทา้ และสิง่อํานวยความสะดวกแสงสว่าง ดว้ยน้ําทีใ่ส
สะอาดไหลผา่นหุบเขาใกลเ้คยีงและสภาพแวดลอ้มทีเ่ขยีวชอุ่มของป่าสวน
แห่งนีเ้ป็นสถานทีพั่กผอ่นทีส่ะดวกต่อการเดนิทางใกลก้ับสถานรีถไฟฟ้าใตด้นิ
กรุงโซลจากนัน้เดนิทางสูเ่กาะนาม ิ

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(มือ้ที1่)เมน:ูDUKKALBI ไกผ่ดัเผ็ดบารบ์คีวิเป็นเนื้อไก่

ทีห่ั่นออกเป็นชิน้พอคําคลกุเคลา้ดว้ยซอีิ๊วเครือ่งปรุงและหมักทิง้ไวจ้นไดท้ี ่จงึนําเนื้อไกแ่ละผักมา
ผัดบนกระทะยักษ์ พรอ้ม กมิจ ิซปุสาหร่าย และขา้วสวย 

นําทา่นเดนิทาง สู่ เกาะนาม  ิ(ใชเ้วลาน่ังเรอืประมาณ  10-15 นาที) ใหท้า่นไดด้ืม่ดํา่กบั
ธรรมชาต ิแมกไม ้ทวิสนบนเกาะนาม ิซึง่ถอืเป็นชว่งเวลาทีด่ทีีส่ดุทา่มกลางบรรยากาศโร
แมนตกิ  ใหท้า่นไดย้อ้นรอยละครรักแนว DRAMA ซรียีเ์กาหลทีีโ่ดง่ดงัไปทัว่ เอเชยี  

WINTER LOVE SONG  หรอื เพลงรักในสายลมหนาว  พรอ้มเก็บภาพความประทบัใจ 
ถา่ยรูป กบัดาราแสดงนํา BAE YONG JOON และ CHOI JI WOO รูปปั้นทีส่รา้งข ึน้เพือ่ไว ้

เก็บเป็นภาพความประทบัใจ กบัฉากและเนื้อเรือ่งทีเ่รยีกเสยีงสะอืน้และน้ําตาของผูช้ม
นอกจออย่างทว่มทน้นอกจาก นี้ยังมกีจิกรรมอืน่ๆใหท้า่นไดป่ั้นจักรยานชมววิเหมอืนใน
ละครหรอืชมฟารม์เลีย้งนกกระจอกเทศ ไดเ้วลาสมควร น่ังเรอืกลบัมายังฝ่ัง   



 

 

 

             จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่Soyanggang Sky Walk (สะพานกระจกใส )
ที่อยู่ในเมอืงชนุชอน จังหวัดคงัวอน มาพสิจูนค์วามหวาดเสยีวกนั  โดย

สะพานโซยังกงัเป็นสะพานกระจกใสทีม่คีวามยาว 156 เมตร เหนือ
ทะเลสาบเอยีมโฮ เวลาทีเ่ดนิอยู่บนสะพานแห่งนี้จะสามารถมองเห็นววิ

ดา้นลา่งใตส้ะพานทีเ่ป็นทะเลสาบไดอ้ย่างชดัเจน ทําเอาคนทีก่ลวัความสงู
ถงึกบัเขา่อ่อนเลยทเีดยีว จุดวัดใจอกีหนึง่บทพสิจูนค์อืการเดนิขา้มสะพานที่
ยาว 156 เมตร  จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซูวอน  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่) เมน:ูพลุโกก(ิBulgogi) อาหารขึน้ชือ่ของเกาหลี  เป็นสุ

กีก้ ึง่น้ําก ึง่แหง้ สว่นผสมของเมนูนี้คอืหมูหมักช ิน้บาง ๆ ปลาหมกึสด ผักตา่ง ๆ เชน่ กะหลํา่ ปล ีฟักทอง

อ่อน ถัว่งอก แครอท เห็ดและวุน้เสน้มาตม้รวมกนั 
นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก ทีพ่กั:Korea Tourist Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนั กอ่นเดนิทาง ) 

วนัทีส่าม       ป้อมปราการฮวาซอง - สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด(์รวมบตัร) - ตลาดทงแดมนุ 
                                                                                                                      เชา้,เทีย่ง,เย็น                                                                         
เชา้          รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่3) 

  นําทา่นเดนิทางสู่  ป้อมปราการฮวาซอง (Hwaseong Fortress)เป็น
ส ิง่กอ่สรา้งขนาดใหญ่ตัง้แตยุ่คโจซอน  เป็นป้อมปราการประจําเขต  

Suwon-si ของจังหวัดเคยีงกโีด (Gyeonggi-do) เพือ่เป็นรากฐานสาํหรับ
การสรา้งเมอืงใหม่ในบรเิวณนี้  กําแพงของป้อม ปราการมคีวามยาวถงึ  5.5 
กโิลเมตร  มปีระตู  4 ประตใูนแตล่ะทศิ  และมรีูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่

ย ิง่ใหญ่และงดงาม  รวมทัง้ศาลาทีช่ือ่ว่า  Hwahongmun ดว้ย   ปัจจุบัน
ป้อมนี้ไดร้ับการสถาปนาโดย UNESCO ใหเ้ป็น มรดกโลก 

จากนัน้ นําทา่นเดนิทางสู่  สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด์  ถกูขนานนามว่ า 
“ดสินยีแ์ลนดเ์กาหลี ” สวนเปิดในหุบเขาทีม่ชีือ่เสยีงมากทีส่ดุของ
ประเทศ ภายใน Festival World จะประกอบไปดว้ย Global Fair, 

American Adventure, Magic Land European Adventure และ 
Equatorial Adventure การทอ่งเทีย่วภายในสวนสนุกแห่งนี้ แนะนํา

ว่า ควรขึน้รถบัสทอ่งไปกับโลกของสตัวป่์าซาฟาร ีชมไลเกอรแ์ฝดคู่
แรกของโลก ทีน่ี่ ทา่นจะพบว่าเจา้ป่าสงิโตและเสอืสามารถอยู่
ดว้ยกนัไดอ้ย่างเป็นสขุ และชมความน่ารักของหมทีี่   สามารถสือ่สาร

กบัคนขบัไดอ้ย่างดไีม่ว่าจะตวัใหญ่มากถงึใหญ่นอ้ย  จากนัน้ทดลอง
สนุกกบัเครือ่งเลน่นานาชนดิ เชน่ รถไฟเหา ะ T-Express หนอน
สะบัดชารป์ โรงหนังสามมติ ิบา้นผสีงิ หมุนตลีงักาสองตลบ เป็นตน้ หรอืทา่นสามารถเดนิไปชมเทสกาลด

อกไมท้ีจ่ัดไดอ้ย่างสวยงามเป็นสวนขนาดใหญ่ชมดอกไมห้ลากสสีนัสวยงาม  
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที4่) เมนคูาลบี:้หมูย่างเกาหลเีป็นอาหารพืน้เมอืงเ กาหลเีลือ่ง

ชือ่และเป็นทีรู่จ้ักกนัดทีัว่โลก มรีสชาตอิอกหวานกลมกลอ่ม โดยนําหมูสว่นทีต่ดิกบักระดกู นําไป
ย่างบนเตาถา่นแบบดัง้เดมิ เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ และเครือ่งเคยีงตา่งๆ     
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูก่รุงโซล 

นําทา่นไป ศนูยร์วมเครือ่งส าอางแบรนดด์งัเกาหล ีเชน่ROJUKISS,LOTREE,LANEIGN,SULWASOO 
ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ในราคาพเิศษหลงัจากนัน้พาทกุทา่นตะลยุสูแ่หลง่ชอ้ปป้ิงทีไ่ดช้ือ่ว่าใหญ่ทีส่ดุใน

เอเชยี ตลาดทงแดมนุ อสิระใหท้า่นชอ๊ปป้ิงหา้งสรรพสนิคา้กว่า 10แห่ง ทีบ่างหา้งเปิดตลอด 24 ชัว่โมง 
เชน่ MIGLIORE, DOOTA TOWER, HELLO AM, DESIGNER CLUB  ทา่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้
หลากหลายประเภทไดท้ีน่ี่ อาทเิชน่ เสือ้ผา้บุรุษ-สตร ีรองเทา้บุรุษ-สตร ี

รองเทา้ผา้ใบ เข็มขดั ของทีร่ะลกึ ชดุเครือ่งครัว ถงุเทา้ ผา้พันคอ ในราคา
เกาหล ีอย่างแทจ้รงิ 

ค า่ บรกิาร อาหารค า่ (มือ้ที่5) เมนไูกตุ่น๋โสม :เป็นอ าหารบํารุงสขุภาพตน้

ตํารับชาววัง เสริฟ์ในหมอ้ดนิ ทา่มกลางน้ําซปุทีก่ําลงัเดอืดพลา่น  คดัเลอืกไก่

ขนาดกําลงัเหมาะ ผ่านการเลีย้งจนอายุได ้ 45 วัน แลว้นําเครือ่งยาจนี อาท ิ 

เกาลดั ,เกา๋กี้,พุทราจนี  และรากโสม พรอ้มดว้ยขา้วเหนียว ใสล่งไปในตวัไก ่

แลว้ผ่านการตุน๋จนไดท้ี ่เนือ้ไกล่อ่นจนสามารถรับประทานไดอ้ย่างสะดวก เพิม่

รสชาตดิว้ยเสน้กว๋ยเตีย๋วแบบเกาหล ีเกลอื และพรกิไทป่น  
 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูท่ีพ่ัก ทีพ่กั:VIP HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:
 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7วนั กอ่นวนัเดนิทาง) 

 
 
 

 
 
 

 



 

 

 

วนัทีส่ ี ่           พพิธิภณัฑส์าหรา่ย – ใสชุดฮนับก - พระราชวงัเคยีงบ็อค - โซลทาวเวอร ์                 
ชอ้ปป้ิงเมยีงดง                                                                           เชา้,เทีย่ง,--                                                                     

เชา้          รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่6)  
ระหว่างเดนิทางผ่านชม จากนัน้ นําทา่นสู ่ศนูยโ์สมรฐับาล ซึง่รับรองคณุภาพจากรัฐบาล เป็นโสมทีอ่ายุ 

6 ปี ซ ึง่ถอืว่ามคีณุภาพดทีีส่ดุ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้โสมคณุภาพและราคาถกูกวา่ไทย 2 เทา่ โสมเกาหลถีอื
เป็นยาบํารุงร่างกาย หรอืสามารถซือ้เป็นของฝากจากประเทศเกาหล ีจากนัน้นําทา่นเดนิทางสูร่า้น
สมุนไพร RED PINE เป็นผลติภณัฑ ์ทีส่กดัจากน้ํามันสน ทีม่สีรรคณุชว่ยบํารุงร่างกาย ลดไขมัน ชว่ย

ควบคมุอาหารและรักษาสมดลุในร่างกาย  จากนัน้นําทา่นชม พพิธิภณัฑส์าหรา่ย จัดแสดงเรือ่งราว
ตา่งๆของการทําสาหร่ายและประวัตคิวามเป็นมาตน้กําเนดิของ

การผลติสาหร่ายและขัน้ตอนการผลติสาหร่ายทีใ่หม่ทกุวันใหท้า่น
จะไดเ้ลอืกชมิผลติภณัฑท์ีทํ่าจากสาหร่ายหลากหลายรสชาตใิห ้
ล ิม้ลองและเลอืกซือ้เพือ่ใหท้า่นไดใ้สช่ดุประจ าชาตเิกาหล ี“ฮนั

บก”และถา่ยรูปภาพความประทบัใจนํามาเป็นของฝาก เชน่ 

สาหร่ายอบแหง้,สาหร่ายย่างเป็นมาตน้กําเนดิของการผลติ
สาหร่ายและขัน้ตอนการผลติสาหร่ายทีใ่หม่ทกุวันใหท้า่นจะได ้
เลอืกชมิผลติภณัฑท์ีทํ่าจากสาหร่ายหลากหลายรสชาตใิหล้ ิม้

ลองและเลอืกซือ้เพือ่ใหท้า่นไดใ้สช่ดุ 
 เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั(มือ้ที7่) เมนูบบิมิบบั:ขา้วย าเกาหล ีกบั ซุป สกุีส้ไตลเ์กาหล ีบนหมอ้

ไฟรอ้นๆ ประกอบดว้ย ผักสดชนดิตา่งๆ และเนื้อหมูสไลดน้ํ์าซปุรอ้นๆ และเสน้อูดง้ซึง่ขาดไม่ไดใ้น

การทาน ชาบู ชาบู พรอ้มขา้วสวย   
บา่ย จากนัน้นําทา่นเดนิทางผ่านชม  ท าเนยีบประธานาธบิดหี รอืบลเูฮาส์  และชม พระราชวงัเคยีงบ็อค  

พระราชวังเกา่แกท่ีส่ดุของราชวงศโ์ชซอน สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1394 โดยใชเ้ป็น  ศนูยก์ลางการปกครองใน
สมัยโบราณโดยเป็นทัง้ทีป่ระทบัและฐานอํานาจของพระ   เจา้แทจอนและ
ตอ่เนื่องมาถงึกษัตรยิใ์นราชวงศโ์ชซอนพระทีน่ั่งคนึชองจอนถกูสรา้งขึ้ นมา

เพือ่เป็นทีว่่าราชการตอ่มาคณะปกครองเกาหลขีองญีปุ่่ นไดส้รา้งอาคาร
รัฐสภาขนาดยักษ์ข ึน้คัน่เพือ่ตอ้งการแสดงนัยเดน่ชดัว่าตอ้งการตดัความ

ผูกพันระหว่างพระราชวงศก์บัราษฎรอาคารหลงันี้ไดถ้กูรือ้ถอนไปในโอกาส
ครบรอบ50ปีการปลดแอกจากญีปุ่่ นในเขตพระราชวังยังมพีระตําหนักเ คยีวฮ
เวรู เป็นอาคารสองชัน้ ตวัพระตําหนักถกูสรา้งใหย้ืน่ออกไปกลางสระน้ําที่

เต็มไปดว้ยฝูงหงสส์รา้งข ึน้เพือ่ใชเ้ป็นสถานทีส่าํหรับจัดงานเลีย้ง
พระราชทาน 
 เดนิทางไป ยอ้นรอยละครซรียีเ์กาหลดีงั MY NAME IS KIM SAM SOON 

และ  BOY OVER FLOWER ที ่“นัมซาน” ภเูขาแห่งเดยีวที่ ตัง้อยู่ใจกลาง
กรุงโซลบนยอดเขามหีอ SEOUL TOWER 1 ใน 18 หอคอยเมอืงทีส่งู

ทีส่ดุในโลกมคีวามสงูถงึ 480 เมตร เหนือระดบัน้ําทะเล นําทา่นสู ่
NAMSAN VIEW  POINT ใหท้า่นไดถ้า่ยรูปและสมัผัสความน่ารักของ
วัยรุ่นเกาหล ีนยิมมาคลอ้งกญุแจไวด้ว้ยกนัระเบยีงทกุดา้นของ  SEOUL 

TOWER จงึเต็มไปดว้ย กญุแจหลากหลายส ี(ไมร่วมคา่ลฟิท์) ถงึเวลาพา
ทกุทา่นตะลยุสูแ่หลง่ชอ้ปป้ิงทีไ่ดช้ือ่ว่าใหญ่ทีส่ดุในเอเชยี  

นําทา่นเดนิทางสู ่คลองชองเกชอน (Cheonggyecheon) เป็นคลองทีม่มีาตัง้แตส่มัยโบราณตัง้แต่
ยุคของราชวงศโ์ชชอน มอีายุมากกว่า 600 ปี ความยาว ประมาณ 11 กโิลเมตร ไหลผ่านกลางกรุงโซล 
จากนัน้ นําทา่นชม แหลง่ชอ้ปป้ิงปลอดภาษี  DUTY FREE ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม มากมาย อาท ิ

นาฬกิา,แว่นตา,เครือ่งสาํอางค,์กระเป๋า,กลอ้งถา่ยรูป หรอืจะเป็นโทรศพัทม์อืถอื ใหท้า่นอสิระไดเ้ลอืกซือ้
อย่างเต็มที่   ถงึเวลา นําทา่น เดนิทาง ชอ้ปป้ิงที ่ เมยีงดง  หรอื  

สยามสแควรเ์กาหลี ทา่นสามารถเลอืกสนิคา้เทรนดแ์ฟชัน่ลา่สดุ
ของเกาหลไีดท้ีน่ี่โดยเฉพาะสนิคา้วัยรุ่นเชน่เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า 
เครือ่งประดบั ทัง้แบรนดเ์นม เชน่ EVISU, GAP, ONISUKA TIGER 

และสนิคา้จากแบรนดเ์กาหลโีดยเฉพาะ เครือ่งสาํอางเชน่ ETUDE 
HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, 
LANEIGE อกีทัง้ยังมรีา้นกาแฟ รา้นอาหารตา่งๆ ทา่นสามารถลิม้

ลองไอศกรมี 2,000 วอน ทีส่งูเกอืบฟตุไดท้ีน่ี้  และ KRISPY 
KREMEโดนัท ทีส่ดุแสนอร่อย 

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

 
 

 
 



 

 

 

 

วนัทีห่า้         ถนนยออโิดะ - ชอ้ปป้ิงยา่นฮงแด - 934 King's cross cafe - รา้นละลายเงนิวอน                                                                             

                                                                                                    เชา้,เทีย่ง,-- 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร ของโรงแรม (มือ้ที ่8)  

จากนัน้ นําทา่นเดนิทางสู ่ศนูยส์มนุไพรฮ็อกเกตนาม ูตน้ไมช้นดินี้เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาที่
ปราศจากมลภาวะและระดบัสงูเหนือน้ําทะเล  50-800 เมตร เมล็ดพันธุข์องสมุนไพร ฮ๊อกเกตนามูนี้ 
เป็นทีน่ยิมของคนเกาหลรีุ่นใหม่ เพราะมผีลชว่ยดแูลตบัใหแ้ข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็งไม่ถกูทําลาย

จาการดืม่แอลกอฮอล ์กาแฟ บุหรี ่สารตกคา้งจากอาหาร และยา  
จากนัน้พาทา่นชม ชมโรงงานพลอยสมีว่ง  (AMETHYEST FACTORY) เป็นของนําโชคของ

ชาวเกาหลซี ึง่ม ีแหลง่กําเนดิใน ประเทศเกาหล ีคนเกาหลมี ีความเชือ่ว่า เป็นพลอย นําโชค  นํา
ความโชคดมีาใหแ้กผู่ท้ีม่ไีวค้รอบครอง    
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู่  ถนนยออโิดะ (Yeouido’s Streets) (เฉพาะชว่งซากรุะบาน กรณีไม่มี

ซากรุะแลว้จะไม่ไดพ้าไปสถานทีน่ี้) ถนนซากรุะแห่งกรุงโซลมตีน้ซากรุะกว่า  
1,400 ตน้ในบรเิวณนี้ซ ึง่ในเดอืนเมษายนในแตล่ะปีจะมกีารจัดเทศกาลดอก
ซากรุะณถนนสายนี้ทา่นจะไดส้มัผัสสสีนัแห่ งดอกซากรุะพรอ้มถา่ยรูปเป็นที่

ระลกึในบรรยากาศสดุโรแมนตคิในยามเย็นถนนสายนี้ก็จะยิง่คกึคกัมกีจิกรรม
รืน่เรงิหลากหลายและมดีวงไฟประดบัประดาตดักบัสขีาวอมชมพูของดอก

ซากรุะทีส่วยงา ม   นําทา่น  ชอ้ปป้ิงยา่นฮงแด เป็นย่านชอ้ปป้ิงบรเิวณ
ดา้นหนา้ของมหาวทิยาลยัฮงอกิ  นําทา่นไปถา่ยรูปที ่  934 King's cross 
คาเฟ่ธมี"แฮรร์ ี ่พอตเตอร"์ คาเฟ่เกาหล ีทีแ่ฟนๆ แฮรร์ี ่หา้มพลาด 

พาเหลา่สาวกแฮรีไ่ดเ้ขา้ไปสมัผัสโลกพ่อมดมุมถา่ยรูปสวยๆ 
พรอ้มพร็อบถา่ยรูปเก๋ๆ มากมาย (ไม่รวมคา่เครือ่งดืม่ )และอสิระชอ๊ป

ป้ิงสนิคา้ในย่านนี้สว่นใหญ่เป็นสนิคา้วัยรุ่นทีท่นัสมัยและราคาไม่แพง
เชน่เสือ้ผา้ทีอ่อกแบบโดยดไีซดเ์นอรเ์กาหลรีองเทา้กระเป๋า
เครือ่งประดบั เครือ่งสาํอาง เชน่  เสือ้ผา้  กระเป๋า  รองเทา้  

ของกิ๊ฟชอ้ป เครือ่งเขยีน และทีเ่ยอะไม่แพก้นัก็คอืขนมตา่งๆ และยัง
มรีา้นแบรนดเ์นมอยู่ทัว่ไปเชน่ EVISU,ZARA อกีทัง้ยังมรีา้นกาแฟ ที่

เป็นเอกลกัษณ์  แกลเลอรี่  รา้นคา้จําหน่ายสนิคา้แฟชัน่  คลบั ตลาด
ศลิปะ  และรา้นอาหารทีน่่าสนใจในหมู่วัยรุ่นอายุ  20-30 ปีทีน่ยิมมาเดนิเลน่  ราคาของสนิคา้และ
รา้นอาหารตา่งๆก็ยังไม่แพงอกีดว้ย  

เทีย่ง      บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่9) เมนจูมิดกั(Jimdak):หรอืไกตุ่น๋ซอี ิ๊วเกาหล ีผสมกบัวุน้เสน้
ทีเ่หนียวนุ่ม หัวหอมใหญ่ รสชาตคิลา้ยไกพ่ะโลข้องไทยแตจ่ะเผ็ดกว่านดิหน่อย เป็นเมนูชือ่ดงัจาก
เมอืงอันดง 

ไดเ้วลานําทา่นสูส่นามบนิอนิชอน นําทา่นสู ่สนามบนิอนิชอน ระหว่างทางพาทา่นแวะละลายเงนิวอนที ่
SUPER MARKET ซึง่ทา่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้เกาหลไีดอ้กีรอบ โดยเฉพาะของกนิ เชน่ บะหมีซ่นิรา

เมยีน (มาม่าสไตลเ์กาหล)ี อูดง้ กมิจ ิขนมช็ อคโกพ้าย น้ําจิม้ปรุงรสหมูย่างเกาหล ีไกตุ่น๋โสมสาํเร็จรูป 
ผลไมต้ามฤดกูาล ในราคาพเิศษกอ่นกลบัเมอืงไทย   
จนสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานอนิชอน  

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

(ไม่มบีรกิารอาหารเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ทา่นสามารถสัง่ซือ้ไดต้ามอัธยาศยักบัพนักงานตอ้นรับบนเครือ่ง)  
04.40 น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง  เดนิทางกลบัโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
 

หมายเหต:ุรายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

*กรณีลกูคา้ตอ้งการซือ้ตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ 
กรุณาตดิตอ่คอนเฟิรม์เวลากอ่นทําการจอง มฉิะนัน้ บรษัิทฯ มสิามารถรับผดิชอบใดใด ทัง้ส ิน้ 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

 

 

 

กรณุาแจง้บรษิทั  

ราคาทัวรร์วม ราคาทัวรไ์มร่วม 

- คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัชัน้ประหยัดพรอ้ม

คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามทีร่ะบุในรายการ (ตั๋ว

กรุ๊ปไมส่ามารถเลือ่นวันกลับได ้  ตอ้งไป- กลับพรอ้ม

คณะเทา่นัน้)ทีน่ ัง่เป็นไปตามสายการบนิจดัสรร

ตามกรุป๊ทวัร ์ไมส่ามารถระบไุด ้
- คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ 
- คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบุในรายการ 

- คา่ทีพ่ักตามระบุในรายการ พักหอ้งล ะ 2-3 ทา่น 
ตามโรงแรมทีร่ะบุหรอืเทยีบเทา่ 

- คา่ยานพาหนะนําเทีย่วตามรายการ 
- คา่น า้หนกั สมัภาระ  สายการบนิ  THAI AIR 

ASIA X (XJ) 

กําหนดน้ําหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งไป-
กลบั ทา่นละ 20กก สมัภาระถอืข ึน้เครือ่ง (Carry 

on) 7กก. 
- คา่หัวหนา้ทวัรนํ์าทา่นทอ่งเทีย่วตลอดรายการใน

ตา่งประเทศ 

- คา่ประกนัอุบัตเิหตรุะหว่างเดนิทาง  การชดเชย
อุบัตเิหตสุว่นบุคคลกรณีเสยีชวีติสญูเสยี   อวัยว ะ 
สายตาหรอื ทพุพลภาพถาวรส ิน้เชงิ  1,000,000 

บาท  การรัก ษาพยาบาลตอ่อุบัตเิหตแุตล่ะครัง้
500,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม์ )ไมร่วม

ประกนัสขุภาพ  ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประก ั น
สขุภาพเพิม่ได ้

- คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง , คา่

โทรศพัทส์ว่นตวั , คา่ซกัรดี , มนิบิารใ์นหอ้ง , รวมถงึ
คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ  

- คา่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ  50 ,000 

วอนหรอื 1,500 บาท ตอ่ทา่นตลอด ทัง้ทรปิ (ชาํระ
คา่ทปิที่ สนามบนิวันเชค็อนิ ) สาํหรับหัวหนา้ทวัร์
แลว้แตค่วามประทบัใจในการบรกิาร 

- คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทีห่นักเกนิจากสายการบนิ
กําหนด  (ปกต ิ20 กก.), คา่ประกนักระเป๋ากรณีเกดิ

การชาํรุดเสยีหาย 
- คา่วซีา่สาํหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว 

กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1)พาสปอรต์ 2)ใบประจําตวั

คนต่างดา้ว 3)ใบสาํคญัถิน่ทีอ่ยู่ 4)สาํเนาทะเบยีน
บา้น(ถา้ม)ี 5)สมุดบัญชเีงนิฝาก (ถา้มี) 6)รูปถา่ยส ี2 

นิว้ 2 รูป แลว้ทางบรษัิทฯจะเป็นผูด้ําเนนิการยืน่วซีา่
ใหท้า่นโดยจ่ายคา่บรกิารตา่งหาก 
(สําหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว  เจา้ของหนังสอืเดนิทาง

ตอ้งทําเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

 
ทีน่ ัง่ Hot Seat ราคา 2,200 บาท/เทีย่ว 

เป็นทีน่ั่งทีม่พีืน้ทีว่่างทีม่ากกว่าทีน่ั่งมาตรฐาน ดว้ยพืน้ทีว่างขาทีก่วา้งเป็นพเิศษ มพีืน้ทีพ่อทีจ่ะสามารถ
ยดืขาไดอ้ย่างเต็มที ่
 

 
 

 
 
 

 
 

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

**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้น้ําหนักเพิม่ กรุณาแจง้พรอ้มจองทวัรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วันพรอ้มชาํระคา่น้ําหนัก** 
- ซือ้นําหนักเพิม่  5 กก.  ชาํระเพิม่ 500  บาท  

- ซือ้น้ําหนักเพิม่  10 กก.  ชาํระเพิม่ 1,000 บาท 
- ซือ้น้ําหนักเพิม่ 20กก.  ชาํระเพิม่ 2,000 บาท  

ประกาศส าคญั รับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว คา่ทวัรท์ีจ่่ายใหก้บัผูจ้ัด เป็นการชาํระแบบจ่ายชาํระขาด และ
ผูจ้ัดไดช้าํระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบชาํระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะนัน้หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทาง

หรอืใช ้บรกิารตามรายการไม่ดว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้ับการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ 
(ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต)้  ทางผูจ้ัด ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ตัว๋เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  

*ขอสงวนสทิธใ์นการปรับเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรับขึน้ของภาษีน้ํามันหรอืภาษีใดๆ จากสายการบนิ * 
หมายเหตสุ าคญั : ราคาและคา่บรกิารเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่ชาํระเงนิคา่จองทวัร ์ คา่ทวัร ์ 

มสิามารถเปลีย่นแปลง วันเดนิทาง ชือ่ผูเ้ดนิทาง และ/หรอื ยกเลกิ เลือ่นวันเดนิทาง ขอคนืเงนิมัดจํา คา่ทวัรไ์ดท้กุกรณี 
และ กรณีทีท่า่นเดนิทางมาจากตา่งจังหวัด โดยเครือ่งบนิภายใน กรุณาแจง้บรษัิทฯกอ่นทีทํ่าการจองตัว๋เครือ่งบนิ มฉิะนัน้ 

บรษัิทฯไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้ กรณีกรุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางโดยจํานวนสมาชกิไม่ถงึ 20 ทา่น บรษัิทฯแจง้
ทา่นกอ่นการเดนิทาง 7 วัน โดยคนืเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทา่นทัง้หมด หรอืเลือ่นการเดนิทางในชว่งการเดนิทางอืน่ และ
คา่บรกิารนี้รับเฉพาะนักทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่นัน้ และกรณีทีท่า่นเมือ่เดนิทางถงึแลว้ไมท่อ่งเทีย่วพรอ้มคณะ

บรษิทัฯขอเรยีกช าระเงนิเพ ิม่ทา่นละ 300 USD   ประเทศเกาหลใีตจ้ะมชีา่งภาพมาถา่ยรปู และชว่ยดูแลอ านวย
ความสะดวกตลอดการเดนิทาง และวนัสดุทา้ยชา่งภาพจะน าภาพถา่ยมาจ าหนา่ยกบัลกูทวัร ์หากวา่ทา่นใด



 

 

 

สนใจสามารถซือ้ได ้แตถ่า้ทา่นใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซือ้ เพราะทางบรษิทัทวัรไ์มม่กีารบงัคบัลกูทวัรซ์ือ้แตอ่ยา่ง
ใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

 
ขอ้ความส าคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 

ในกรณีทีล่กูคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้แลว้ไม่สามารถผ่าน เขา้-ออก นอกประเทศได ้ทําใหล้กูคา้ตอ้งถกูสง่ตวักลบั
เขา้ประเทศไทย จงึมคีา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้ในการเปลีย่นตัว๋ขากลบั และรวมถงึคา่บรกิารอืน่ๆทีเ่กดิข ึน้ดว้ย ฉะนัน้ ลกูคา้
จะตอ้งเป็นผูร้ับผดิชอบในค่ าใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้ทีท่างประเทศนัน้ๆเรยีกเก็บ ทางผูจ้ัดและทางสายการบนิจะไม่รับผดิชอบ

คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้ ในทกุกรณี หรอืตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ทีีน่ั่งว่าง หรอืตามวันเดนิทางของตัว๋
เครือ่งบนิ ทัง้นี้ ข ึน้อยู่ทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของป ระเทศเกาหลใีตแ้ละสายการบนิเป็นผูพ้จิารณา  ทางผูจ้ัดไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้    **ตม. ตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีตจ้ะมกีารสุม่ตรวจ และอาจมกีารเรยีกไป

สมัภาษณ์ ในการทีท่างตรวจคนเขา้เมอืงเรยีกสมัภาษณ์นัน้ ข ึน้อยู่กบัทางตรวจคนเขา้เมอืงเป็นผูพ้จิารณา และอยู่ใน
ดลุพนิจิของทางเจา้หนา้ที ่ตม. ทางบรษัิททวัรไ์ม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

 
เง ือ่นไขในการจอง มดัจ าทา่นละ 10,000 บาทตอ่ทา่น  และ ชาํระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน
ลว่งหนา้ (การไม่ชาํระเงนิคา่มัดจํา หรอืชาํระไม่ครบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตใุดใด ผูจ้ัดมสีทิธิ

ยกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

**สาํเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลบั*)  

กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและดา่นตรวจปฏเิสธการออก
และเขา้เมอืงทา่น*** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื** 
 

เอกสารใชใ้นการเดนิทาง  
- หนังสอืเดนิทางทีเ่หลอือายุการใชง้านมากกว่า 6 เดอืน **กรณีทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม่กรุณาเตรยีม

หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ไปดว้ย ณ วันเดนิทาง  หนังสอืรับรองการทํางานเป็นภาษาอังกฤษ (ตําแหน่ง, 

เงนิเดอืน) 
- สาํเนาบัตรพนักงาน และสาํเนาบัตรประจําตวัประชาชน พรอ้มเซ็นสาํเนาถกูตอ้ง 

- กรณีทีท่า่นเป็นเจา้ของกจิการกรุณาเตรยีมสาํเนาหนังสอืจดทะเบยีนทีม่ชีือ่ทา่นพรอ้มเซ็นรับรองสาํเนา 
-    กรณีเป็นนักเรยีนนักศกึษาเตรยีมหนังสอืรบัรองจากทางสถาบันเป็นภาษาอังกฤษ 
-    การเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมินี้เพือ่ประโยชนใ์นการเดนิทางเขา้ประเทศเกาหลขีองทา่นทีท่างบรษัิทจะได ้  

     แจง้ใหห้ัวหนา้ทวัรท์ราบเพือ่ใหค้ําแนะนําทา่นในการเขา้เมอืงเกาหลใีต ้
 

การยกเลกิการจอง:เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด เมือ่ทา่นตกลงจองทวัรโ์ดยจ่ายเงนิ
มัดจํา หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง เลือ่นการเดนิทาง ขอคนืเงนิไม่ว่ากรณีใดทัง้ส ิน้  

 

หมายเหต ุ
กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างทา่นลกูคา้และ
บรษัิทฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25 ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณี ความลา่ชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การประทว้ง , การนัด

หยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น , เกดิจากการ
โจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครั ้ งหนึง่ หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมทีพ่ักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก   โดยมหีอ้งพักสาํหรับผูส้บูบุหรี ่ / 

ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม 
และไม่สามารถรับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วันกอ่นการ

เดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้  
11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุ

ประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร
เดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  



 

 

 

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3เตยีง TRIPLE กรณีโรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่คา่ใชจ้่ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของเกาหลี หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําให ้
เวลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขบัรถในการบรหิารเวลา 

ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน้ําดืม่วันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน เร ิม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที5่ของการเดนิทางรวมจํานวน 4 ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วเกาหล ีตามกฎหมายของประเทศเกาหล ีมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตาม

ความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาพการจราจร ในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลา
ทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวส้าํหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอุบัตเิหตจุากการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่ว ตาม พ.ร.บ การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดู
เงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชาํระเงนิคา่ทวัร ์ 

(ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหว่างการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทัว่ไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครอง
ใหล้ะเอยีด) 
17. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุ
ประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร

เดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 
 

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


