
 

KXJ19:ทวัร์เกาหลี Hello Summer (6D3N)  

 

KXJ19: Hello Summer เกาะนาม-ิเอเวอรแ์ลนด-์ซู
วอน-โซล(6วนั3คนื) 

เกาะนาม ิซูวอน ป้อมปราการฮวาซอง Soyanggang Sky Walk วดัวาวจูองซา สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์
พระราชวงัเคยีงบ็อค พพิธิภณัฑส์าหรา่ย ใสชุ่ดฮนับก โซลเทาวนเ์วอร ์ LED Rose Garden หมูบ่า้นเทพ

นยิาย อนิชอน ไชนา่ทาวน ์ชอ้ปปิL งเมยีงดง ฮงแด ชอ้ปปิL งดวิตีLฟร ีฮนุไดเอา้เล็ท รา้นละลายเงนิวอน 

พกัซูวอน 1คนื โซล 2คนื 

โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X เครืSองลาํใหญ ่AIRBUS A330-300 (เวลาสวยถงึเชา้กลบัคํSา) 

วันที� รายละเอียดท่องเที�ยว 

1  กรงุเทพฯ(ทา่อากาศยานดอนเมอืง)  

2  เกาหลใีต(้สนามบนิอนิชอน) – เกาะนาม ิ- Soyanggang Sky Walk - ป้อมปราการฮวาซอง 

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

4  พพิธิภณัฑส์าหรา่ย-ใสชุดฮนับก-พระราชวงัเคยีงบ็อค-SEOUL TOWER (ไมร่วมขึLนลฟิต)์ - ชอ้ป
ปิL งเมยีงดง 

5  ชอ้ปปิL งยา่นฮงแด - HYUNDAI OUTLET- หมูบ่า้นเทพนยิาย–อนิชอนไชนา่ทาวน ์- SUPER 
MARKET 

6  ทา่อากาศยานอนิชอน - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 



 

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดวันเดนิทาง ผู้ใหญ่ เดก็(เสริมเตยีง) เดก็(ไม่เสริมเตยีง) ทารก พักเดี�ยว 

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 ์

วันที� 1 กรงุเทพฯ(ทา่อากาศยานดอนเมอืง)  



 

18.00  พรอ้มกนัที� ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ขาออกช ัLน 3 
เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI AIR ASIA X (XJ) มเีจา้หนา้ทีSของบรษิทัฯคอยอํานวยความ
สะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครืSอง AIRBUS A330-300 
จํานวน 377 ทีSน ัSง จดัทีSน ัSงแบบ 3-3-3 (นํ Lาหนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น ถอืขึLนเครืSอง 7 กก.ตอ่
ทา่น และขอสงวนสทิธิjในการเลอืกทีSน ัSงบนเครืSอง ทีSน ัSงเป็นไปตามสายการบนิกําหนด) 

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

(ไมม่บีรกิารอาหารเครื�องดื�มบนเครื�อง ทา่นสามารถสั�งซื�อไดต้ามอธัยาศยักบัพนักงานตอ้นรับบน
เครื�อง) 

วันที� 2 เกาหลใีต(้สนามบนิอนิชอน) – เกาะนาม ิ- Soyanggang Sky Walk - ป้อมปราการฮวาซอง 

04.35  เดนิทางถงึ สนามบนิอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้หมายเหต:ุเวลาทอ้งถิ�นเร็วกวา่ประเทศไทย 2
ชั�วโมง (กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิ�น เพื�อความสะดวกในการนัดหมาย) หลงัจากผา่น
การตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเกาหล ีนําทา่นขึ�นรถโคช้ปรับอากาศ เดนิทางไปรับประทานอาหาร
เชา้ 

เช้า  บรกิารอาหารเชา้(มืLอทีS1) เมนอูดูง้ 

นําทา่นเดนิทางสู ่เกาะนาม ิ(ใชเ้วลานั�งเรอืประมาณ 10-15 นาท)ี ใหท้า่นไดด้ื�มดํ�ากบัธรรมชาต ิแมก
ไม ้ทวิสนบนเกาะนาม ิซึ�งถอืเป็นชว่งเวลาที�ดทีี�สดุทา่มกลางบรรยากาศโรแมนตกิ ใหท้า่นไดย้อ้นรอย
ละครรักแนว DRAMA ซรียีเ์กาหลทีี�โดง่ดงัไปทั�วเอเชยี WINTER LOVE SONG หรอื เพลงรักในสาย
ลมหนาว พรอ้มเก็บภาพความ ประทบัใจ ถา่ยรปู กบัดาราแสดงนํา BAE YONG JOON และ CHOI JI 
WOO รปูปั�นที�สรา้งขึ�นเพื�อไวเ้ก็บเป็นภาพความประทบัใจ กบัฉากและเนื�อเรื�องที�เรยีกเสยีงสะอื�นและ
นํ�าตาของผูช้มนอกจออยา่งทว่มทน้นอกจากนี�ยงัมกีจิกรรมอื�นๆใหท้า่นไดปั้�นจักรยานชมววิเหมอืนใน
ละครหรอืชมฟารม์เลี�ยงนกกระจอกเทศ ไดเ้วลาสมควรนั�งเรอืกลบัมายงัฝั�ง 

เที�ยง  บรกิารอาหารคํSา ณ ภตัตาคาร (มืLอทีS2) เมน ูDUKKALBI ไกผั่ดเผ็ดบารบ์คีวิเป็นเนื�อไกท่ี�หั�น
ออกเป็นชิ�นพอคําคลกุเคลา้ดว้ยซอีิSวเครื�องปรงุ และหมักทิ�งไวจ้นไดท้ี� จงึนําเนื�อไกแ่ละผักมาผัดบน
กระทะยกัษ์ พรอ้มกมิจ ิซปุสาหรา่ย และขา้วสวย 

จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่Soyanggang Sky Walk(สะพานกระจกใส) ที�อยูใ่นเมอืงชนุชอน 
จังหวดัคงัวอน มาพสิจูนค์วามหวาดเสยีวกนั โดยสะพานโซยงักงัเป็นสะพานกระจกใสที�มคีวามยาว 
156 เมตร เหนอืทะเลสาบเอยีมโฮ เวลาที�เดนิอยูบ่นสะพานแหง่นี�จะสามารถมองเห็นววิดา้นลา่งใต ้
สะพานที�เป็นทะเลสาบไดอ้ยา่งชดัเจน ทําเอาคนที�กลวัความสงูถงึกบัเขา่ออ่นเลยทเีดยีว จดุวดัใจอกี
หนึ�งบทพสิจูนค์อืการเดนิขา้มสะพานที�ยาว 156 เมตร  จากนั�นนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซูวอน ป้อม
ปราการฮวาซอง(Hwaseong Fortress)เป็นสิ�งกอ่สรา้งขนาดใหญต่ั �งแตย่คุโจซอน เป็นป้อม
ปราการประจําเขต Suwon-si ของจังหวดัเคยีงกโีด(Gyeonggi-do) เพื�อเป็นรากฐานสําหรับการสรา้ง
เมอืงใหมใ่นบรเิวณนี� กําแพงของป้อมปราการมคีวามยาวถงึ 5.5 กโิลเมตร มปีระต ู4 ประตใูนแตล่ะ
ทศิ และมรีปูแบบทางสถาปัตยกรรมที�ย ิ�งใหญแ่ละงดงาม รวมทั �งศาลาที�ชื�อวา่ Hwahongmun ดว้ย 

คํ�า  บรกิารอาหารคํSา ณ ภตัตาคาร(มืLอทีS3) เมน:ูชาบ ูชาบ ูสกุี�สไตลเ์กาหล ีบนหมอ้ไฟรอ้นๆ 
ประกอบดว้ย ผักสดชนดิตา่งๆ และเนื�อหมสูไลดนํ์�าซปุรอ้นๆ และเสน้อดูง้ซึ�งขาดไมไ่ดใ้นการทาน 
ชาบ ูพรอ้มขา้วสวย 

จนสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี�พัก  
ทีSพกั: CENTRAL PLAZA HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชืSอโรงแรมทีSพกั ทางบรษิทัจะทาํการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนั กอ่นวนัเดนิทาง) 



 

 

วัน

ที� 

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

เช้า บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มืLอทีS4) 

จากนั�นนําทา่นเดนิทางไป วดัวาวจูองซา เมอืงยงอนิ จังหวดัเคยีงคโิด สรา้งเมื�อปี ค.ศ.1970 โดยนักบวชแฮตอ๊ก
เป็นวดันกิายหนิยาน จดุเดน่ของวดัวาวจูองชา คอืพระเศยีรของพระพทุธรปูขนาด มหมึา ซึ�งประดษิฐานอยูด่า้นหลงั
สระนํ�า และบรเิวณรอบสระนํ�าจะมพีระพทุธรปูองคเ์ล็กๆวาง เรยีงรายอยูโ่ดยรอบ และเมื�อทา่นเดนิขึ�นสูเ่นนิเขาจะพบ
อโุบสถ ซึ�งภายในเป็นที�ประดษิฐานพระนอนขนาดใหญท่ี�แกะสลกัมาจากไมซ้ึ�งนํามาจากอนิเดยี นอกจากนี�ที�วดัแหง่
นี�ยงัเป็นที�เก็บรักษาระฆงัที�ใชต้ใีนพธิเีปิดกฬีาโอลมิปิกในปี ค.ศ.1988 อกีดว้ย จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่สวนสนกุ
เอเวอรแ์ลนด ์ถกูขนานนามวา่ “ดสินยีแ์ลนดเ์กาหล”ี สวนเปิดในหบุเขาที�มชีื�อเสยีงมากที�สดุของประเทศ ภายใน 
Festival World จะประกอบไปดว้ย Global Fair, American Adventure, Magic Land European 
Adventure และ Equatorial Adventure การทอ่งเที�ยวภายในสวนสนุกแหง่นี� แนะนําวา่ ควรขึ�นรถบสัทอ่งไป
กบัโลกของสตัวป่์าซาฟาร ีชมไลเกอรแ์ฝดคูแ่รกของโลก ที�นี� ทา่นจะพบวา่เจา้ป่าสงิโตและเสอืสามารถอยูด่ว้ยกนั
ไดอ้ยา่งเป็นสขุ และชมความน่ารักของหมทีี�  สามารถสื�อสารกบัคนขบัไดอ้ยา่งดไีมว่า่จะตวัใหญม่ากถงึใหญน่อ้ย 
จากนั�นทดลองสนุกกบัเครื�องเลน่นานาชนดิ เชน่ รถไฟเหาะ T-Express หนอนสะบดัชารป์ โรงหนังสามมติ ิบา้นผสีงิ 
หมนุตลีงักาสองตลบ เป็นตน้   หรอืทา่นสามารถเดนิไปชมเทสกาลดอกไมท้ี�จัดไดอ้ยา่งสวยงามเป็นสวนขนาดใหญ่
ชมดอกไมห้ลากสสีนัสวยงาม 

(อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพืSอความสะดวกในการทอ่งเทีSยว) 

ไดเ้วลาพอสมควรนําทา่นเดนิทางสูก่รงุโซล พาทกุทา่นตะลยุสูแ่หลง่ชอ้ปปิ�งที�ไดช้ื�อวา่ใหญท่ี�สดุในเอเชยี 
ตลาดทงแดมนุ และพาทา่นชมไฮไลทท์ี�พลาดไมไ่ด ้นําทา่นชม LED Rose Garden ที�จัดอยูบ่รเิวณ Oullim 
Square อสิระใหท้า่นชอ๊ปปิ�งหา้งสรรพสนิคา้กวา่ 10แหง่ ที�บางหา้งเปิดตลอด 24 ชั�วโมง เชน่ MIGLIORE, 
DOOTA TOWER, HELLO AM, DESIGNER CLUB  ทา่นสามารถเลอืกซื�อสนิคา้หลากหลายประเภทไดท้ี�นี� อาทิ
เชน่ เสื�อผา้บรุษุ-สตร ีรองเทา้บรุษุ-สตร ีรองเทา้ผา้ใบ เข็มขดั ของที�ระลกึ ชดุเครื�องครัว ถงุเทา้ ผา้พันคอ ในราคา
เกาหล ีอยา่งแทจ้รงิ 

คํ�า  บรกิารอาหารคํSา (มืLอทีS5) เมนคูาลบีL หมยูา่งเกาหลเีป็นอาหารพืLนเมอืงเกาหลเีลืSองชืSอและเป็นทีSรูจ้กักนัดี
ท ัSวโลก มรีสชาตอิอกหวานกลมกลอ่ม โดยนําหมสูว่นทีSตดิกบักระดกู นําไปยา่งบนเตาถา่นแบบด ัLงเดมิ 
เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ และเครืSองเคยีงตา่งๆ จากนั�นนําทา่นเดนิทางสูท่ี�พัก  
:ทีSพกั GALAXY HOTEL//VIP HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:    
 (ชื�อโรงแรมที�ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนั กอ่นวนัเดนิทาง) 

 



 

วัน

ที� 

4 

พพิธิภณัฑส์าหรา่ย-ใสชุดฮนับก-พระราชวงัเคยีงบ็อค-SEOUL TOWER (ไมร่วมขึLนลฟิต)์ - ชอ้ปปิL งเมยีง
ดง 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มืLอทีS 6)  

จากนั�นนําทา่นสู ่ศนูยโ์สมรฐับาล ซึ�งรับรองคณุภาพจากรัฐบาล เป็นโสมที�อาย ุ6 ปี ซึ�งถอืวา่มคีณุภาพดทีี�สดุ ให ้
ทา่นไดเ้ลอืกซื�อโสมคณุภาพและราคาถกูกวา่ไทย 2 เทา่ โสมเกาหลถีอืเป็นยาบํารงุรา่งกาย หรอืสามารถซื�อเป็น
ของฝากจากประเทศเกาหล ีจากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่รา้นสมนุไพร RED PINE เป็นผลติภณัฑ ์ที�สกดัจาก
นํ�ามันสน ที�มสีรรคณุชว่ยบํารงุรา่งกาย ลดไขมัน ชว่ยควบคมุอาหารและรักษาสมดลุในรา่งกาย 

จากนั�นนําทา่นชม พพิธิภณัฑส์าหรา่ย จัดแสดงเรื�องราวตา่งๆของการทําสาหรา่ยและประวตัคิวามเป็นมาตน้กําเนดิ
ของการผลติสาหรา่ยและขั �นตอนการผลติสาหรา่ยที�ใหมท่กุวนัใหท้า่นจะไดเ้ลอืกชมิผลติภณัฑท์ี�ทําจากสาหรา่ย
หลากหลายรสชาตใิหล้ิ�มลองและเลอืกซื�อเพื�อ  ใหท้า่นไดใ้สช่ดุประจําชาตเิกาหล ี“ฮนับก”และถา่ยรปูภาพความ
ประทบัใจนํามาเป็นของฝาก เชน่ สาหรา่ยอบแหง้,สาหรา่ยยา่ง 

  
เที�ย

ง  

บรกิารอาหารกลางวนั (มืLอทีS 7) เมนไูกตุ่น๋โสม เป็นอาหารบาํรงุสขุภาพตน้ตาํรบัชาววงั เสริฟ์ในหมอ้ดนิ 
ทา่มกลางนํ LาซุปทีSกําลงัเดอืดพลา่น คดัเลอืกไกข่นาดกําลงัเหมาะ ผา่นการเลีLยงจนอายไุด ้45 วนั นํามา
ทาํความสะอาด ควกัเครืSองในออกจนหมด แลว้นําเครืSองยาจนี อาท ิ เกาลดั, เกา๋กีL, พทุราจนี และรากโสม 
พรอ้มดว้ยขา้วเหนยีว ใสล่งไปในตวัไก ่แลว้ผา่นการตุน๋จนไดท้ ีS เนืLอไกล่อ่นจนสามารถรบัประทานไดอ้ยา่ง
สะดวก เพิSมรสชาตดิว้ยเสน้กว๋ยเตี~ยวแบบเกาหล ีเกลอื และพรกิไทป่น 

บา่

ย  

จากนั�นนําทา่นเดนิทางผา่นชม ทาํเนยีบประธานาธบิดหีรอืบลเูฮาส ์และชม พระราชวงัเคยีงบ็อค พระราชวงั
เกา่แกท่ี�สดุของราชวงศโ์ชซอน สรา้งขึ�นในปี ค.ศ.1394 โดยใชเ้ป็น ศนูยก์ลางการปกครองในสมัยโบราณโดยเป็น
ทั �งที�ประทบัและฐานอํานาจของพระเจา้แทจอนและตอ่เนื�องมาถงึกษัตรยิใ์นราชวงศโ์ชซอนพระที�นั�งคนึชองจอนถกู
สรา้งขึ�นมาเพื�อเป็นที�วา่ราชการตอ่มาคณะปกครองเกาหลขีองญี�ปุ่ นไดส้รา้งอาคารรัฐสภาขนาดยกัษ์ขึ�นคั�นเพื�อ
ตอ้งการแสดงนัยเดน่ชดัวา่ตอ้งการตดัความผกูพันระหวา่งพระราชวงศก์บัราษฎรอาคารหลงันี�ไดถ้กูรื�อถอนไปใน
โอกาสครบรอบ50ปีการปลดแอกจากญี�ปุ่ นในเขตพระราชวงัยงัมพีระตําหนักเคยีวฮเวร ูเป็นอาคาร สองชั �น ตวัพระ
ตําหนักถกูสรา้งใหย้ื�นออกไปกลางสระนํ�าที�เต็มไปดว้ยฝงูหงสส์รา้งขึ�นเพื�อใชเ้ป็นสถานที�สําหรับจัดงานเลี�ยง
พระราชทาน 

นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่กรงุโซล เดนิทางไปยอ้นรอยละครซรียีเ์กาหลดีงั MY NAME IS KIM SAM SOON และ  BOY 
OVER FLOWER ที� “นัมซาน” ภเูขาแหง่เดยีวที�ตั �งอยูใ่จกลางกรงุโซลบนยอดเขามหีอ SEOUL TOWER 1 ใน 18 
หอคอยเมอืงที�สงูที�สดุในโลกมคีวามสงูถงึ 480 เมตร เหนอืระดบันํ�าทะเล นําทา่นสู ่NAMSAN VIEW  POINT 
ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูและสมัผัสความน่ารักของวยัรุน่เกาหล ีนยิมมาคลอ้งกญุแจไวด้ว้ยกนัระเบยีงทกุดา้นของ SEOUL 
TOWER จงึเต็มไปดว้ย กญุแจหลากหลายส ี(ไมร่วมคา่ลฟิท)์ ถงึเวลาพาทกุทา่นตะลยุสูแ่หลง่ชอ้ปปิ�งที�ไดช้ื�อวา่
ใหญท่ี�สดุในเอเชยี 

จากนั�นนําทา่นชมแหลง่ชอ้ปปิ�งปลอดภาษี DUTY FREE ชอ้ปปิL งสนิคา้แบรนดเ์นม มากมาย อาท ินาฬกิา,
แวน่ตา,เครื�องสําอางค,์กระเป๋า,กลอ้งถา่ยรปู หรอืจะเป็นโทรศพัทม์อืถอื ใหท้า่นอสิระไดเ้ลอืกซื�ออยา่งเต็มที�  ถงึ
เวลานําทา่นเดนิทางชอ้ปปิ�งที� เมยีงดง หรอื สยามสแควรเ์กาหลทีา่นสามารถเลอืกสนิคา้เทรนดแ์ฟชั�นลา่สดุของ
เกาหลไีดท้ี�นี�โดยเฉพาะสนิคา้วยัรุน่เชน่เสื�อผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื�องประดบั ทั �งแบรนดเ์นม เชน่ EVISU, GAP, 
ONISUKA TIGER และสนิคา้จากแบรนดเ์กาหลโีดยเฉพาะ เครื�องสําอางเชน่ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE 
FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อกีทั �งยงัมรีา้นกาแฟ รา้นอาหารตา่งๆ ทา่นสามารถลิ�มลองไอศกรมี 
2,000 วอน ที�สงูเกอืบฟตุไดท้ี�นี� และKRISPY KREMEโดนัท ที�สดุแสนอรอ่ย 

  
คํ�า  บรกิารอาหารกลางวนั (มืLอทีS8) เมนบูบิมิบบั ขา้วยําเกาหล ีกบั ซุป สกุ ีLสไตลเ์กาหล ีบนหมอ้ไฟรอ้นๆ 

ประกอบดว้ย ผกัสดชนดิตา่งๆ และเนืLอหมสูไลดนํ์ Lาซุปรอ้นๆ และเสน้อดูง้ซึSงขาดไมไ่ดใ้นการทาน ชาบ ู



 

ชาบ ูพรอ้มขา้วสวย  

ทีSพกั:GALAXY HOTEL/ VIP HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 

(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนั กอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วันที� 5 ชอ้ปปิL งยา่นฮงแด - HYUNDAI OUTLET- หมูบ่า้นเทพนยิาย–อนิชอนไชนา่ทาวน ์- SUPER 
MARKET 

เช้า  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร ของโรงแรม (มืLอทีS 9)  

นําทา่นเดนิทางสู ่ศนูยส์มนุไพรฮ็อกเกตนาม ูตน้ไมช้นดินี�เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาที�ปราศจาก
มลภาวะและระดบัสงูเหนอืนํ�าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพันธุข์องสมนุไพรฮอ๊กเกตนามนูี� เป็นที�นยิม
ของคนเกาหลรีุน่ใหม ่เพราะมผีลชว่ยดแูลตบัใหแ้ข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็งไมถ่กูทําลายจาการดื�ม
แอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี� สารตกคา้งจากอาหาร และยา 

จากนั�นพาทา่นชม AMETHYEST FACTORY ชมโรงงานพลอยสมีว่ง เป็นของนําโชคของชาว
เกาหลซีึ�งม ีแหลง่กําเนดิใน ประเทศเกาหล ีคนเกาหลมี ีความเชื�อวา่ เป็นพลอยนําโชค นําความโชค
ดมีาใหแ้กผู่ท้ี�มไีวค้รอบครอง   

เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั (มืLอทีS 10) เมนจูมิดกั Jimdak) หรอืไกตุ่น๋ซอีิSวเกาหล ีผสมกบัวุน้เสน้ที�
เหนยีวนุ่ม หวัหอมใหญ ่รสชาตคิลา้ยไกพ่ะโลข้องไทยแตจ่ะเผ็ดกวา่นดิหน่อย เป็นเมนูชื�อดงัจาก
เมอืงอนัดง 

นําทา่น ชอ้ปปิL งยา่นฮงแด เป็นยา่นชอ้ปปิ�งบรเิวณดา้นหนา้ของมหาวทิยาลยัฮงอกิ สนิคา้ในยา่นนี�
สว่นใหญเ่ป็นสนิคา้วยัรุน่ที�ทนัสมัยและราคาไมแ่พงเชน่เสื�อผา้ที�ออกแบบโดยดไีซดเ์นอรเ์กาหลี
รองเทา้กระเป๋าเครื�องประดบั เครื�องสําอาง เชน่ เสื�อผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของกิSฟชอ้ป เครื�องเขยีน 
และที�เยอะไมแ่พก้นัก็คอืขนมตา่งๆและยงัมรีา้นแบรนดเ์นมอยูท่ั�วไปเชน่ EVISU, ZARA อกีทั �งยงัมี
รา้นกาแฟที�เป็นเอกลกัษณ์ แกลเลอรี� รา้นคา้จําหน่ายสนิคา้แฟชั�น คลบั ตลาดศลิปะ และรา้นอาหารที�
น่าสนใจในหมูว่ยัรุน่อาย ุ20-30 ปีที�นยิมมาเดนิเลน่ ราคาของสนิคา้และรา้นอาหารตา่งๆก็ยงัไมแ่พง
อกีดว้ย ซึ�งจะคกึคกัเป็นพเิศษตั �งแตช่ว่งบา่ยเป็นตน้ไป เพราะรา้นคา้แตล่ะรา้นจะทยอยเปิด
ใหบ้รกิาร นําทา่นชอ้ปปิL ง HYUNDAI OUTLET มรีา้นคา้หลากหลายกวา่ 165รา้นคา้ และมสีนิคา้
Brand ดงัมากมายหลายยี�หอ้ เชน่ Armani, Calvin Klein, Diesel, DKNY, Guess, Escada โดย
สนิคา้จะมกีารจัดลดราคา 30-80% 

จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นเทพนยิายหรอืดงฮวามาอลึ เป็นถนนเล็กๆในเมอืงยา่นJung-gu
ของจังหวดัอนิชอน(Incheon) ออกแบบและตกแตง่ตามผนังบา้นกําแพงตา่งๆรวมทั �งทางเดนิตา่งๆให ้
เป็นไปตามเทพนยิายหรอืการต์นูของดสินยี ์เพื�อดงึดดูนักทอ่งเที�ยวใหเ้ดนิทางมาเยี�ยมชมและสรา้ง
ความคกึคกัใหก้บัหมูบ่า้นทําใหห้มูบ่า้นแสนจะธรรมดากลายเป็นหมูบ่า้นแหง่เทพนยิาย มนียิายโดง่ดงั
หลายเรื�อง อาทเิชน่ สโนวไ์วทก์บัคนแคระทั �ง7,หนูนอ้ยหมวกแดง,ปีเตอรแ์พน,อะลาดนิกบัตะเกยีง
วเิศษ,อลาดนิ,สโนไวทฯ์ลฯรวมอยูใ่นหมูบ่า้นแหง่นี� ทําใหเ้ป็นเหมอืนสตดูโิอถา่ยรปูขนาดใหญ ่ที�ไม่
วา่จะเดนิไปทางไหนกอ้ถา่ยรปูไดเ้กส๋ดุๆหรอืตวัการต์นูชดุพื�นเมอืงชาวเกาหลนีอกจากนี�ทา่นยงั
สามารถเพลดิเพลนิไปกบัรา้นกาแฟน่ารักๆและเลอืกซื�อสนิคา้จากรา้นคา้ขายของที�ระลกึทอ้งถิ�นไดอ้กี
ดว้ย 



 

บรเิวณไกลก้นัทา่นสามารถเดนิไปยา่นอนิชอน ไชนา่ทาวน ์(Incheon ChinaTown)เกาหลมีอบ
เป็นพื�นที�พเิศษใหก้บัชาวจนีในยคุนั�นคอืราชวงศฉ์งิ(ChingDynasty) ในอดตีเคยมรีา้นขายของ
ประเภทตา่งๆที�มาจากเมอืงจนีแตใ่นปัจจบุนัรา้นสว่นใหญจ่ะเป็นรา้นอาหารถงึแมว้า่คนรุน่ปัจจบุนัในไช
น่าทาวนแ์หง่นี�จะเป็นรุน่ที�2 หรอื3 แลว้แตก็่ยงัเป็นยา่นที�มรีา้นอาหารที�มกีลิ�นอายความเป็นจนีอยูม่าก
ที�สดุ แลว้ยา่นนี�ยงัเป็นไชน่าทาวนเ์พยีงแหง่เดยีวในเกาหลดีว้ย 

ไดเ้วลานําทา่นสูส่นามบนิอนิชอน 

ไดเ้วลานําทา่นสูส่นามบนิอนิชอน ระหวา่งทางพาทา่นแวะละลายเงนิวอนที�รา้นคา้สนามบนิ 
SUPER MARKET ซึ�งทา่นสามารถเลอืกซื�อสนิคา้เกาหลไีดอ้กีรอบ โดยเฉพาะของกนิ เชน่ บะหมี�ซ ิ
นราเมยีน (มามา่สไตลเ์กาหล)ี อดูง้ กมิจ ิขนมชอ็คโกพ้าย นํ�าจิ�มปรงุรสหมยูา่งเกาหล ีไกตุ่น๋โสม
สําเร็จรปู ผลไมต้ามฤดกูาล ในราคาพเิศษกอ่นกลบัเมอืงไทย 

  
คํ�า  บรกิารอาหารกลางวนั (มืLอทีS11) เมน ูพลุโกก ิ( Bulgogi ) อาหารขึLนชืSอของเกาหล ีเป็นสกุ ีL

ก ึSงนํ Lาก ึSงแหง้ สว่นผสมของเมนนูีLคอืหมหูมกัชิLนบาง ๆ ปลาหมกึสด ผกัตา่ง ๆ เชน่ กะหลํSาปล ี
ฟกัทองออ่น ถ ัSวงอก แครอท เห็ดและวุน้เสน้มาตม้รวมกนั 

จนสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานอนิชอน 

 

วันที� 6 ทา่อากาศยานอนิชอน - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

00.20  เดนิทางกลบัโดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X (XJ) เทีSยวบนิทีS XJ703 (ไมม่บีรกิารอาหาร
เครืSองดืSมบนเครืSอง ทา่นสามารถส ัSงซืLอไดต้ามอธัยาศยักบัพนกังานตอ้นรบับนเครืSอง) 

  
04.20  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง เดนิทางกลบัโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

หมายเหต ุ

หากทา่นตอ้งซืLอบตัรโดยสารภายในประเทศเพืSอไปและกลบักรงุเทพฯ 
กรณุาแจง้บรษิทั กอ่นทาํการจอง มฉิะน ัLน บรษิทัฯ มสิามารถรบัผดิชอบใดๆ ท ัLงส ิLน 

ราคาทวัรร์วม 

-       คา่ตั�วโดยสารเครื�องบนิไป-กลบัชั �นประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามที�ระบใุนรายการ (ตั�วกรุป๊ไม่
สามารถเลื�อนวนักลบัได ้ตอ้งไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่นั�น ) ทีSน ัSงเป็นไปตามสายการบนิจดัสรรตามกรุป๊ทวัร ์ไม่

สามารถระบไุด ้

-       คา่อาหารทกุมื�อ ตามที�ระบใุนรายการ 

-       คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามที�ระบใุนรายการ 



 

-       คา่ที�พักตามระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที�ระบหุรอืเทยีบเทา่ 

-       คา่ยานพาหนะนําเที�ยวตามรายการ 

-       คา่นํ Lาหนกัสมัภาระ สายการบนิ THAI AIR ASIA X (XJ) กําหนดนํLาหนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครืSอง
ไป-กลบั ทา่นละ 20 กก. สมัภาระถอืขึLนเครืSอง(Carry on) 7 กก. 

-       คา่หัวหนา้ทวัรนํ์าทา่นทอ่งเที�ยวตลอดรายการในตา่งประเทศ 

-       คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง การชดเชยอบุตัเิหตสุว่นบคุคลกรณีเสยีชวีติสญูเสยีอวยัวะ สายตาหรอืทพุพล
ภาพถาวรสิ�นเชงิ 1,000,000 บาท การรักษาพยาบาลตอ่อบุตัเิหตแุตล่ะครั �ง500,000บาท(เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ไม่

รวมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถส ัSงซืLอประกนัสขุภาพเพิSมได ้

ราคาทวัรไ์มร่วม 

-       คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง, คา่โทรศพัทส์ว่นตวั, คา่ซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้ง, รวมถงึคา่อาหาร 
และเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนอืรายการ (หากทา่นตอ้งการสั�งเพิ�ม กรณุาตดิตอ่หัวหนา้ทวัรแ์ลว้จา่ยเพิ�มเองตา่งหาก) 

-       คา่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถิSนทา่นละ 50,000 วอนหรอื 1,500 บาท ตอ่ทา่นตลอดท ัLงทรปิ(ชําระคา่
ทปิทีSสนามบนิวนัเช็คอนิ) 

-       คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% (กรณีที�ทา่นตอ้งการใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิทหรอืตอ้งการ
ใบกํากบัภาษี) 

-       คา่นํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระที�หนักเกนิจากสายการบนิกําหนด (ปกต ิ20 กก.) 

-       คา่วซีา่สําหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว 

กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1)พาสปอรต์ 2)ใบประจําตวัคนตา่งดา้ว 3)ใบสําคญัถิ�นที�อยู ่4)สําเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี 5)
สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6)รปูถา่ยส ี2 นิ�ว 2 รปู แลว้ทางบรษัิทฯจะเป็นผูดํ้าเนนิการยื�นวซีา่ใหท้า่นโดยจา่ยคา่บรกิาร

ตา่งหาก 

(สําหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรื�องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยื�นวซีา่) 

การอพัเกรดทีSน ัSง  Hot Seat และ Business/Premium  

ทีSน ัSง Hot Seat ราคา 2,200 บาท/เทีSยว เป็นที�นั�งที�มพีื�นที�วา่งที�มากกวา่ที�นั�งมาตรฐาน ดว้ยพื�นที�วางขาที�กวา้งเป็น
พเิศษ มพีื�นที�พอที�จะสามารถยดืขาไดอ้ยา่งเต็มที� 

  

**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซื�อนํ�าหนักเพิ�ม กรณุาแจง้พรอ้มจองทวัรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วนัเทา่นั�นพรอ้มชาํระคา่
นํ�าหนัก** 

-       ซื�อนําหนักเพิ�ม       5 กก.   ชําระเพิ�ม  600  บาท 

-       ซื�อนํ�าหนักเพิ�ม       10 กก. ชําระเพิ�ม 1,000 บาท 

-       ซื�อนํ�าหนักเพิ�ม  20กก. ชาํระเพิ�ม 2,000 บาท 
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ประกาศสาํคญั รับเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว คา่ทวัรท์ี�จา่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการชาํระแบบจา่ยชาํระขาด 
และผูจั้ดไดช้าํระใหก้บัสายการบนิและสถานที�ตา่งๆ แบบชาํระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง ฉะนั�นหากทา่นไมไ่ดร้ว่ม
เดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศใน
รายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต)้ ทางผูจั้ด ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทั �งคา่ตั�วเครื�องบนิ

ใหแ้กท่า่น 

*ขอสงวนสทิธใ์นการปรับเปลี�ยนราคาเพิ�ม หากมกีารปรับขึ�นของภาษีนํ�ามันหรอืภาษีใดๆ จากสายการบนิ * 

หมายเหตสุาํคญั : ราคาและคา่บรกิารเป็นราคาตั�วเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อชาํระเงนิคา่จองทวัร ์ คา่ทวัร ์ 
มสิามารถเปลี�ยนแปลง วนัเดนิทาง ชื�อผูเ้ดนิทาง และ/หรอื ยกเลกิ เลื�อนวนัเดนิทาง ขอคนืเงนิมัดจํา คา่ทวัรไ์ดท้กุกรณี 

และ กรณีที�ทา่นเดนิทางมาจากตา่งจังหวดั โดยเครื�องบนิภายใน กรณุาแจง้บรษัิทฯกอ่นที�ทําการจองตั�วเครื�องบนิ 
มฉิะนั�น บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�น กรณีกรุป๊ไมส่ามารถออกเดนิทางโดยจํานวนสมาชกิไมถ่งึ 20 ทา่น 

บรษัิทฯแจง้ทา่นกอ่นการเดนิทาง 7 วนั โดยคนืเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทา่นทั �งหมด หรอืเลื�อนการเดนิทางในชว่งการเดนิทาง
อื�น และคา่บรกิารนี�รับเฉพาะนักทอ่งเที�ยวชาวไทยเทา่นั�น และกรณีทีSทา่นเมืSอเดนิทางถงึแลว้ไมท่อ่งเทีSยวพรอ้ม

คณะบรษิทัฯขอเรยีกชําระเงนิเพิSมทา่นละ300 USD ประเทศเกาหลใีตจ้ะมชีา่งภาพมาถา่ยรปู และชว่ยดแูลอํานวย
ความสะดวกตลอดการเดนิทาง และวนัสดุทา้ยชา่งภาพจะนําภาพถา่ยมาจําหน่ายกบัลกูทวัร ์หากวา่ทา่นใดสนใจ

สามารถซื�อได ้แตถ่า้ทา่นใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซื�อ เพราะทางบรษัิททวัรไ์มม่กีารบงัคบัลกูทวัรซ์ื�อแตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นการ
บอกกลา่วลว่งหนา้  

ขอ้ความสาํคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 

ในกรณีที�ลกูคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้แลว้ไมส่ามารถผา่น เขา้-ออก นอกประเทศได ้ทําใหล้กูคา้ตอ้งถกูสง่ตวั
กลบัเขา้ประเทศไทย จงึมคีา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�นในการเปลี�ยนตั�วขากลบั และรวมถงึคา่บรกิารอื�นๆที�เกดิขึ�นดว้ย ฉะนั�น 
ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบในคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�นที�ทางประเทศนั�นๆเรยีกเก็บ ทางผูจั้ดและทางสายการบนิจะไม่

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�นในทกุกรณี หรอืตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเที�ยวบนิถดัไปที�มทีี�นั�งวา่ง หรอืตามวนัเดนิทาง
ของตั�วเครื�องบนิ ทั �งนี�ข ึ�นอยูท่างเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีตแ้ละสายการบนิเป็นผูพ้จิารณา ทางผู ้
จัดไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้** ตม.ตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีตจ้ะมกีารสุม่ตรวจ และอาจมกีารเรยีกไป
สมัภาษณ์ ในการที�ทางตรวจคนเขา้เมอืงเรยีกสมัภาษณ์นั�น ขึ�นอยูก่บัทางตรวจคนเขา้เมอืงเป็นผูพ้จิารณา และอยูใ่น

ดลุพนิจิของทางเจา้หนา้ที� ตม. ทางบรษัิททวัรไ์มส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

เง ืSอนไขในการจอง มดัจาํทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น และ ชาํระสว่นที�เหลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วนั
ลว่งหนา้ (การไมช่าํระเงนิคา่มัดจํา หรอืชาํระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธิ

ยกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)  

**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวนัเดนิทางไป-กลบั*) 
กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนั�นทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการ

ออกและเขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจาํ หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื** 

เอกสารใชใ้นการเดนิทาง 

-       หนังสอืเดนิทางที�เหลอือายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน **กรณีทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหมก่รณุาเตรยีมหนังสอื
เดนิทางเลม่เกา่ไปดว้ย ณ วนัเดนิทาง  หนังสอืรับรองการทํางานเป็นภาษาองักฤษ (ตําแหน่ง, เงนิเดอืน) 

-    สําเนาบตัรพนักงาน และสําเนากบตัรประจําตวัประชาชน พรอ้มเซน็สําเนาถกูตอ้ง 

-     กรณีที�ทา่นเป็นเจา้ของกจิการกรณุาเตรยีมสําเนาหนังสอืจดทะเบยีนที�มชีื�อทา่นพรอ้มเซน็รับรองสําเนา 

-    กรณีเป็นนักเรยีนนักศกึษาเตรยีมหนังสอืรับรองจากทางสถาบนัเป็นภาษาองักฤษ 



 

-    การเรยีกเก็บเอกสารเพิ�มเตมินี�เพื�อประโยชนใ์นการเดนิทางเขา้ประเทศเกาหลขีองทา่นที�ทางบรษัิทจะได ้  
     แจง้ใหห้วัหนา้ทวัรท์ราบเพื�อใหคํ้าแนะนําทา่นในการเขา้เมอืงเกาหลใีต ้

การยกเลกิการจอง:เนื�องจากเป็นราคาโปรโมชั�น ตั�วเครื�องบนิเป็นราคาแบบซื�อขาด เมื�อทา่นตกลงจองทวัรโ์ดย
จา่ยเงนิมัดจํา หรอื คา่ทวัรท์ั �งหมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง เลื�อนการเดนิทาง ขอคนืเงนิไมว่า่กรณี

ใดทั �งสิ�น 

หมายเหต ุ

กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัLงหมดกอ่นทาํการจอง เพืSอความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น
ลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมืSอทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัLงหมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะ

ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงืSอนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัLงหมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิjท ีSจะเลืSอนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึLนในกรณีทีSมผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25 
ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิ�การเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวนัเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อนัเนื�องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง 

6. เมื�อทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ั �งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั �งหมด 

7. รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครั �งหนึ�ง หลงัจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม 

8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุป๊ที�เขา้พัก โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี� / 
ปลอดบหุรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของ

โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนั�น บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั�น  

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที�ผู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ

ทกุประเทศในรายการทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE กรณีโรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดี�ยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ�ม 



 

13. สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของเกาหล ีหรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําให ้
เวลาในการทอ่งเที�ยวและ ชอ้ปปิ�งแตล่ะสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขบัรถในการบรหิาร

เวลา ซึ�งอาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั �งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนํ�าดื�มวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วนั เริ�มในวนัที�2ของการเดนิทางถงึวนัที�5ของการเดนิทางรวมจํานวน 4 ขวด 

15. การบรกิารของรถบสันําเที�ยวเกาหล ีตามกฎหมายของประเทศเกาหล ีมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตาม
ความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนั�นๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนเวลา

ทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 

16. การประกนัภยั ที�บรษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทาง
ทอ่งเที�ยว ตาม พ.ร.บ การทอ่งเที�ยว เทา่นั�น ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดู

เงื�อนไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื�อทา่นชาํระเงนิคา่ทวัร ์

(ทา่นสามารถซื�อประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทั�วไป และควรศกึษาเงื�อนไขความ
คุม้ครองใหล้ะเอยีด) 

17. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที�ผู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ

ทกุประเทศในรายการทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ 

  

  

 

 

 


