
 

 

 

 

  

 

  
 

 

ช่วงเวลาเดนิทาง มิถุนายน – กนัยายน 2562 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

WONDERFUL KOREA 
เกาหล ีSUMMER เอเวอร์แลนด์ 

6 วนั 3 คนื 

ไฮไลท์!!!  
 สนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 
 พาท่านมาพสูิจน์ความหวาดเสียวกบัสะพานโซยงักงัเป็นสะพานกระจกใส 
 ตามรอยซ่ีร่ียส์ช่ือดัง สัมผัสบรรยากาศเยน็สบายบนเกาะนามิ 
 สนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 
 แลนด์มาร์คช่ือดังของกรุงโซล โซลเทาวน์เวอร์   
 เพลดิเพลนิกบัการช้อปป้ิงย่านดงัของเกาหลี 
 ลิม้รสอาหารพืน้เมอืงสไตล์เกาหลแีท้ๆ 

ราคาเร่ิมต้น 

12,900.- 
บาท / ท่าน 



 

 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานดอนเมอืง)  

18.00  พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออกช้ัน 3 เคาน์เตอร์สายการบิน 
THAI AIR ASIA X (XJ) มเีจ้าหน้าที่ของบริษทัฯคอยอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ สายการบิน AIR 
ASIA X ใช้เคร่ือง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ที่น่ัง จัดที่น่ังแบบ 3-3-3 (น ้าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน ถือขึ้น
เคร่ือง 7 กก.ต่อท่าน และขอสงวนสิทธ์ิในการเลอืกที่น่ังบนเคร่ือง ที่นั่งเป็นไปตามสายการบินก าหนด) 

21.05  น ำท่ำนเดินทำงสู่ ประเทศเกาหลใีต้ โดยสำยกำรบิน THAI AIR ASIA X เท่ียวบินท่ี XJ704  
(ไม่มีบริการอาหารเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง ท่านสามารถส่ังซ้ือได้ตามอัธยาศัยกับพนักงานต้อนรับบนเคร่ือง) 
 

วนัที่สอง เกาหลใีต้(สนามบินอนิชอน) – เกาะนาม ิ- Soyanggang Sky Walk - ป้อมปราการฮวาซอง 

04.35 น. เดินทำงถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลใีต้ หมำยเหตุ:เวลำทอ้งถ่ินเร็วกวำ่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง (กรุณำปรับ
นำฬิกำของท่ำนเป็นเวลำทอ้งถ่ิน เพ่ือควำมสะดวกในกำรนดัหมำย) หลงัจำกผำ่นกำรตรวจคนเขำ้เมืองและศุลกำกร
เกำหลี น ำท่ำนข้ึนรถโคช้ปรับอำกำศ เดินทำงไป รับประทานอาหารเที่ยง 

เช้า บริการอาหารเช้า --- เมนูอูด้ง 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ เกาะนาม ิ(ใชเ้วลำนัง่เรือประมำณ 10-15 นำที) ใหท่้ำนไดด่ื้มด ่ำกบัธรรมชำติ แมกไม ้ทิวสนบนเกำะ
นำมิ ซ่ึงถือเป็นช่วงเวลำท่ีดีท่ีสุดท่ำมกลำงบรรยำกำศโรแมนติก ใหท่้ำนไดย้อ้นรอยละครรักแนว DRAMA ซีรียเ์กำหลี
ท่ีโด่งดงัไปทัว่เอเชีย WINTER LOVE SONG หรือ เพลงรักในสำยลมหนำว พร้อมเก็บภำพควำม ประทบัใจ ถ่ำยรูป 
กบัดำรำแสดงน ำ BAE YONG JOON และ CHOI JI WOO รูปป้ันท่ีสร้ำงข้ึนเพ่ือไวเ้ก็บเป็นภำพควำมประทบัใจ กบั
ฉำกและเน้ือเร่ืองท่ีเรียกเสียงสะอ้ืนและน ้ำตำของผูช้มนอกจออยำ่งท่วมทน้นอกจำกน้ียงัมีกิจกรรมอ่ืนๆใหท่้ำนไดป่ั้น
จกัรยำนชมวิวเหมือนในละครหรือชมฟำร์มเล้ียงนกกระจอกเทศ ไดเ้วลำสมควรนัง่เรือกลบัมำยงัฝ่ัง 

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ---- เมนู DUKKALBI ไก่ผัดเผ็ดบาร์บีคิวเป็นเนื้อไก่ที่ห่ันออกเป็นช้ินพอค า
คลุกเคล้าด้วยซีอิว๊เคร่ืองปรุง และหมกัทิง้ไว้จนได้ที่ จงึน าเนือ้ไก่และผกัมาผัดบนกระทะยักษ์ พร้อมกมิจ ิซุปสาหร่าย 
และข้าวสวย 

 จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ Soyanggang Sky Walk(สะพานกระจกใส) ท่ีอยู่ในเมืองชุนชอน จงัหวดัคงัวอน มำพิสูจน์
ควำมหวำดเสียวกนั โดยสะพำนโซยงักงัเป็นสะพำนกระจกใสท่ีมีควำมยำว 156 เมตร เหนือทะเลสำบเอียมโฮ เวลำท่ี
เดินอยู่บนสะพำนแห่งน้ีจะสำมำรถมองเห็นวิวดำ้นล่ำงใตส้ะพำนท่ีเป็นทะเลสำบไดอ้ย่ำงชดัเจน ท ำเอำคนท่ีกลวัควำม
สูงถึงกบัเข่ำอ่อนเลยทีเดียว จุดวดัใจอีกหน่ึงบทพิสูจน์คือกำรเดินขำ้มสะพำนท่ียำว 156 เมตร  จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำง
สู่เมืองซูวอน ป้อมปราการฮวาซอง(Hwaseong Fortress)เป็นส่ิงก่อสร้ำงขนำดใหญ่ตั้งแต่ยคุโจซอน เป็นป้อมปรำกำร
ประจ ำเขต Suwon-si ของจงัหวดัเคียงกีโด(Gyeonggi-do) เพ่ือเป็นรำกฐำนส ำหรับกำรสร้ำงเมืองใหม่ในบริเวณน้ี 
ก ำแพงของป้อมปรำกำรมีควำมยำวถึง 5.5 กิโลเมตร มีประตู 4 ประตูในแต่ละทิศ และมีรูปแบบทำงสถำปัตยกรรมท่ี
ยิ่งใหญ่และงดงำม รวมทั้งศำลำท่ีช่ือวำ่ Hwahongmun ดว้ย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร ---ชาบู ชาบู สุกีส้ไตล์เกาหลี บนหม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้วย ผกัสดชนิดต่างๆ และ
เนือ้หมูสไลด์น า้ซุปร้อนๆ และเส้นอูด้งซ่ึงขาดไม่ได้ในการทาน ชาบู พร้อมข้าวสวย 

 น าท่านเข้าสู่ที่พกัโรงแรม CENTRAL PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า 



 

 

 (ช่ือโรงแรมท่ีพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง) 
 

วนัที่สาม วดัวาวูจองซา - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์(รวมบัตร) - ตลาดทงแดมุน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงไป วัดวาวูจองซา เมืองยงอิน จงัหวดัเคียงคิโด สร้ำงเม่ือปี ค.ศ.1970 โดยนกับวชแฮต๊อกเป็นวดั

นิกำยหินยำน จุดเด่นของวดัวำวจูองชำ คือพระเศียรของพระพุทธรูปขนำด มหึมำ ซ่ึงประดิษฐำนอยู่ดำ้นหลงัสระน ้ำ 
และบริเวณรอบสระน ้ำจะมีพระพุทธรูปองคเ์ลก็ๆวำง เรียงรำยอยูโ่ดยรอบ และเม่ือท่ำนเดินข้ึนสู่เนินเขำจะพบอุโบสถ 
ซ่ึงภำยในเป็นท่ีประดิษฐำนพระนอนขนำดใหญ่ท่ีแกะสลกัมำจำกไมซ่ึ้งน ำมำจำกอินเดีย นอกจำกน้ีท่ีวดัแห่งน้ียงัเป็น
ท่ีเกบ็รักษำระฆงัท่ีใชตี้ในพิธีเปิดกีฬำโอลิมปิกในปี ค.ศ.1988 อีกดว้ย จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 
ถกูขนำนนำมว่ำ “ดิสนียแ์ลนดเ์กำหลี” สวนเปิดในหุบเขำท่ีมีช่ือเสียงมำกท่ีสุดของประเทศ ภำยใน Festival World จะ
ประกอบไปดว้ย Global Fair, American Adventure, Magic Land European Adventure และ Equatorial Adventure กำร
ท่องเท่ียวภำยในสวนสนุกแห่งน้ี แนะน ำวำ่ ควรข้ึนรถบสัท่องไปกบัโลกของสัตวป่์ำซำฟำรี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของ
โลก ท่ีน่ี ท่ำนจะพบว่ำเจำ้ป่ำสิงโตและเสือสำมำรถอยู่ดว้ยกนัไดอ้ย่ำงเป็นสุข และชมควำมน่ำรักของหมีท่ี  สำมำรถ
ส่ือสำรกบัคนขบัไดอ้ย่ำงดีไม่ว่ำจะตวัใหญ่มำกถึงใหญ่นอ้ย จำกนั้นทดลองสนุกกบัเคร่ืองเล่นนำนำชนิด เช่น รถไฟ
เหำะ T-Express หนอนสะบดัชำร์ป โรงหนงัสำมมิติ บำ้นผีสิง หมุนตีลงักำสองตลบ เป็นตน้   หรือท่ำนสำมำรถเดิน
ไปชมเทสกำลดอกไมท่ี้จดัไดอ้ยำ่งสวยงำมเป็นสวนขนำดใหญ่ชมดอกไมห้ลำกสีสนัสวยงำม 
(อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย เพือ่ความสะดวกในการท่องเที่ยว) 

 ไดเ้วลำพอสมควรน ำท่ำนเดินทำงสู่กรุงโซล พำทุกท่ำนตะลุยสู่แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีไดช่ื้อวำ่ใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย ตลาดทงแด
มุน  อิสระให้ท่ำนช๊อปป้ิงห้ำงสรรพสินคำ้กว่ำ 10แห่ง ท่ีบำงห้ำงเปิดตลอด 24 ชั่วโมง เช่น MIGLIORE, DOOTA 
TOWER, HELLO AM, DESIGNER CLUB  ท่ำนสำมำรถเลือกซ้ือสินคำ้หลำกหลำยประเภทไดท่ี้น่ี อำทิเช่น เส้ือผำ้
บุรุษ-สตรี รองเทำ้บุรุษ-สตรี รองเทำ้ผำ้ใบ เข็มขดั ของท่ีระลึก ชุดเคร่ืองครัว ถุงเทำ้ ผำ้พนัคอ ในรำคำเกำหลี อย่ำง
แทจ้ริง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  --- เมนูคาลบี ้หมูย่างเกาหลเีป็นอาหารพืน้เมอืงเกาหลีเลื่องช่ือและเป็นที่รู้จกักนัดี
ทั่วโลก มีรสชาติออกหวานกลมกล่อม โดยน าหมูส่วนที่ติดกับกระดูก น าไปย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม เสิร์ฟพร้อม
ข้าวสวยร้อนๆ และเคร่ืองเคียงต่างๆ จากน้ันน าท่านเดนิทางสู่ที่พกั 

 น าท่านเข้าสู่ที่พกัโรงแรม GALAXY HOTEL//VIP HOTEL หรือเทียบเท่า 
(ช่ือโรงแรมท่ีพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง) 
 

วนัที่ส่ี พพิธิภัณฑ์สาหร่าย-ใสชุดฮันบก-พระราชวงัเคียงบ็อค-SEOUL TOWER (ไม่รวมขึน้ลฟิต์) - ช้อปป้ิงเมยีงดง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จำกนั้นน ำท่ำนสู่ ศูนย์โสมรัฐบาล ซ่ึงรับรองคุณภำพจำกรัฐบำล เป็นโสมท่ีอำย ุ6 ปี ซ่ึงถือว่ำมีคุณภำพดีท่ีสุด ใหท่้ำน

ไดเ้ลือกซ้ือโสมคุณภำพและรำคำถูกกว่ำไทย 2 เท่ำ โสมเกำหลีถือเป็นยำบ ำรุงร่ำงกำย หรือสำมำรถซ้ือเป็นของฝำก
จำกประเทศเกำหลี จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ ร้านสมุนไพร RED PINE เป็นผลิตภณัฑ ์ท่ีสกดัจำกน ้ำมนัสน ท่ีมีสรร
คุณช่วยบ ำรุงร่ำงกำย ลดไขมนั ช่วยควบคุมอำหำรและรักษำสมดุลในร่ำงกำย 



 

 

จำกนั้นน ำท่ำนชม พิพิธภัณฑ์สาหร่าย จดัแสดงเร่ืองรำวต่ำงๆของกำรท ำสำหร่ำยและประวติัควำมเป็นมำตน้ก ำเนิด
ของกำรผลิตสำหร่ำยและขั้นตอนกำรผลิตสำหร่ำยท่ีใหม่ทุกวนัให้ท่ำนจะไดเ้ลือกชิมผลิตภณัฑ์ท่ีท ำจำกสำหร่ำย
หลำกหลำยรสชำติให้ล้ิมลองและเลือกซ้ือเพ่ือ  ให้ท่ำนไดใ้ส่ชุดประจ ำชำติเกำหลี “ฮนับก”และถ่ำยรูปภำพควำม
ประทบัใจน ำมำเป็นของฝำก เช่น สำหร่ำยอบแหง้,สำหร่ำยยำ่ง 

 กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร --- เมนูไก่ตุ๋นโสม เป็นอาหารบ ารุงสุขภาพต้นต ารับชาววัง เสิร์ฟในหม้อดิน 
ท่ามกลางน า้ซุปที่ก าลงัเดอืดพล่าน คัดเลอืกไก่ขนาดก าลังเหมาะ ผ่านการเลีย้งจนอายุได้ 45 วัน น ามาท าความสะอาด 
ควักเคร่ืองในออกจนหมด แล้วน าเคร่ืองยาจีน อาทิ  เกาลัด, เก๋ากี,้ พุทราจีน และรากโสม พร้อมด้วยข้าวเหนียว ใส่ลง
ไปในตัวไก่ แล้วผ่านการตุ๋นจนได้ที่ เนือ้ไก่ล่อนจนสามารถรับประทานได้อย่างสะดวก เพิ่มรสชาติด้วยเส้นก๋วยเตี๋ยว
แบบเกาหล ีเกลอื และพริกไทป่น 
จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงผ่ำนชม ท าเนียบประธานาธิบดีหรือบลูเฮาส์ และชม พระราชวังเคียงบ็อค พระรำชวงัเก่ำแก่
ท่ีสุดของรำชวงศ์โชซอน สร้ำงข้ึนในปี ค.ศ.1394 โดยใช้เป็น ศูนยก์ลำงกำรปกครองในสมยัโบรำณโดยเป็นทั้งท่ี
ประทบัและฐำนอ ำนำจของพระเจำ้แทจอนและต่อเน่ืองมำถึงกษตัริยใ์นรำชวงศโ์ชซอนพระท่ีนัง่คึนชองจอนถกูสร้ำง
ข้ึนมำเพ่ือเป็นท่ีว่ำรำชกำรต่อมำคณะปกครองเกำหลีของญ่ีปุ่นไดส้ร้ำงอำคำรรัฐสภำขนำดยกัษข้ึ์นคัน่เพ่ือตอ้งกำร
แสดงนัยเด่นชดัว่ำตอ้งกำรตดัควำมผูกพนัระหว่ำงพระรำชวงศ์กบัรำษฎรอำคำรหลงัน้ีไดถู้กร้ือถอนไปในโอกำส
ครบรอบ50ปีกำรปลดแอกจำกญ่ีปุ่นในเขตพระรำชวงัยงัมีพระต ำหนกัเคียวฮเวรู เป็นอำคำร สองชั้น ตวัพระต ำหนกั
ถกูสร้ำงใหย้ื่นออกไปกลำงสระน ้ำท่ีเตม็ไปดว้ยฝงูหงส์สร้ำงข้ึนเพ่ือใชเ้ป็นสถำนท่ีส ำหรับจดังำนเล้ียงพระรำชทำน 
น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ กรุงโซล เดินทำงไปยอ้นรอยละครซีรียเ์กำหลีดงั MY NAME IS KIM SAM SOON และ  BOY 
OVER FLOWER ท่ี “นมัซำน” ภูเขำแห่งเดียวท่ีตั้งอยู่ใจกลำงกรุงโซลบนยอดเขำมีหอ SEOUL TOWER 1 ใน 18 
หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลกมีควำมสูงถึง 480 เมตร เหนือระดบัน ้ำทะเล น ำท่ำนสู่ NAMSAN VIEW  POINT ให้
ท่ำนไดถ่้ำยรูปและสัมผสัควำมน่ำรักของวยัรุ่นเกำหลี นิยมมำคลอ้งกุญแจไวด้ว้ยกนัระเบียงทุกดำ้นของ SEOUL 
TOWER จึงเต็มไปดว้ย กุญแจหลำกหลำยสี (ไม่รวมค่ำลิฟท)์ ถึงเวลำพำทุกท่ำนตะลุยสู่แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีไดช่ื้อว่ำใหญ่
ท่ีสุดในเอเชีย 
จำกนั้นน ำท่ำนชมแหล่งชอ้ปป้ิงปลอดภำษี DUTY FREE ชอ้ปป้ิงสินคำ้แบรนด์เนม มำกมำย อำทิ นำฬิกำ,แว่นตำ,
เคร่ืองส ำอำงค์,กระเป๋ำ,กลอ้งถ่ำยรูป หรือจะเป็นโทรศพัทมื์อถือ ใหท่้ำนอิสระไดเ้ลือกซ้ืออย่ำงเต็มท่ี  ถึงเวลำน ำท่ำน
เดินทำงช้อปป้ิงท่ี เมียงดง หรือ สยำมสแควร์เกำหลีท่ำนสำมำรถเลือกสินคำ้เทรนด์แฟชั่นล่ำสุดของเกำหลีไดท่ี้น่ี
โดยเฉพำะสินคำ้วยัรุ่นเช่นเส้ือผำ้ รองเท้ำ กระเป๋ำ เคร่ืองประดับ ทั้งแบรนด์เนม เช่น EVISU, GAP, ONISUKA 
TIGER และสินคำ้จำกแบรนดเ์กำหลีโดยเฉพำะ เคร่ืองส ำอำงเช่นETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, 
MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีกทั้งยงัมีร้ำนกำแฟ ร้ำนอำหำรต่ำงๆ ท่ำนสำมำรถล้ิมลองไอศกรีม 2,000 วอน ท่ี
สูงเกือบฟุตไดท่ี้น้ี และKRISPY KREMEโดนทั ท่ีสุดแสนอร่อย 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  --- เมนูบิบิมบับ ข้าวย าเกาหลี กับ ซุป สุกี้สไตล์เกาหลี บนหม้อไฟร้อนๆ 
ประกอบด้วย ผักสดชนิดต่างๆ และเนื้อหมูสไลด์น ้าซุปร้อนๆ และเส้นอูด้งซ่ึงขาดไม่ได้ในการทาน ชาบู ชาบู พร้อม
ข้าวสวย 
น าท่านเข้าสู่ที่พกัโรงแรม GALAXY HOTEL/ VIP HOTEL หรือเทียบเท่า 

 (ช่ือโรงแรมท่ีพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง) 
 



 

 

วนัที่ห้า ช้อปป้ิงย่านฮงแด - HYUNDAI OUTLET- หมู่บ้านเทพนิยาย–อนิชอนไชน่าทาวน์ - SUPER MARKET 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่ำลึกบนภูเขำท่ีปรำศจำกมลภำวะและ

ระดบัสูงเหนือน ้ำทะเล 50-800 เมตร เมลด็พนัธ์ุของสมุนไพรฮ๊อกเกตนำมูน้ี เป็นท่ีนิยมของคนเกำหลีรุ่นใหม่ เพรำะมี
ผลช่วยดูแลตบัให้แข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็งไม่ถูกท ำลำยจำกำรด่ืมแอลกอฮอล ์กำแฟ บุหร่ี สำรตกคำ้งจำกอำหำร 
และยำจำกนั้นพำท่ำนชม AMETHYEST FACTORY ชมโรงงานพลอยสีม่วง เป็นของน ำโชคของชำวเกำหลีซ่ึงมี 
แหล่งก ำเนิดใน ประเทศเกำหลี คนเกำหลีมี ควำมเช่ือวำ่ เป็นพลอยน ำโชค น ำควำมโชคดีมำใหแ้ก่ผูท่ี้มีไวค้รอบครอง   

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  --- เมนูจิมดัก Jimdak) หรือไก่ตุ๋นซีอิ๊วเกาหลี ผสมกับวุ้นเส้นที่เหนียวนุ่ม 
หัวหอมใหญ่ รสชาตคิล้ายไก่พะโล้ของไทยแต่จะเผด็กว่านิดหน่อย เป็นเมนูช่ือดงัจากเมอืงอนัดง 

 น ำท่ำน ช้อปป้ิงย่านฮงแด เป็นย่ำนชอ้ปป้ิงบริเวณดำ้นหนำ้ของมหำวิทยำลยัฮงอิก สินคำ้ในย่ำนน้ีส่วนใหญ่เป็นสินคำ้
วยัรุ่นท่ีทันสมัยและรำคำไม่แพงเช่นเส้ือผำ้ท่ีออกแบบโดยดีไซด์เนอร์เกำหลีรองเท้ำกระเป๋ำเคร่ืองประดับ 
เคร่ืองส ำอำง เช่น เส้ือผำ้ กระเป๋ำ รองเทำ้ ของก๊ิฟชอ้ป เคร่ืองเขียน และท่ีเยอะไม่แพก้นัก็คือขนมต่ำงๆและยงัมีร้ำน
แบรนดเ์นมอยู่ทัว่ไปเช่น EVISU, ZARA อีกทั้งยงัมีร้ำนกำแฟท่ีเป็นเอกลกัษณ์ แกลเลอร่ี ร้ำนคำ้จ ำหน่ำยสินคำ้แฟชัน่ 
คลบั ตลำดศิลปะ และร้ำนอำหำรท่ีน่ำสนใจในหมู่วยัรุ่นอำยุ 20-30 ปีท่ีนิยมมำเดินเล่น รำคำของสินคำ้และร้ำนอำหำร
ต่ำงๆกย็งัไม่แพงอีกดว้ย ซ่ึงจะคึกคกัเป็นพิเศษตั้งแต่ช่วงบ่ำยเป็นตน้ไป เพรำะร้ำนคำ้แต่ละร้ำนจะทยอยเปิดใหบ้ริกำร 
น ำท่ำนชอ้ปป้ิง HYUNDAI OUTLET มีร้ำนคำ้หลำกหลำยกว่ำ 165ร้ำนคำ้ และมีสินคำ้Brand ดงัมำกมำยหลำยยี่หอ้ 
เช่น Armani, Calvin Klein, Diesel, DKNY, Guess, Escada โดยสินคำ้จะมีกำรจดัลดรำคำ 30-80% 
จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ หมู่บ้านเทพนิยายหรือดงฮวามาอึล เป็นถนนเลก็ๆในเมืองย่ำนJung-guของจงัหวดัอินชอน
(Incheon) ออกแบบและตกแต่งตำมผนงับำ้นก ำแพงต่ำงๆรวมทั้งทำงเดินต่ำงๆให้เป็นไปตำมเทพนิยำยหรือกำร์ตูน
ของดิสนีย ์เพ่ือดึงดูดนกัท่องเท่ียวให้เดินทำงมำเยี่ยมชมและสร้ำงควำมคึกคกัให้กบัหมู่บำ้นท ำให้หมู่บำ้นแสนจะ
ธรรมดำกลำยเป็นหมู่บำ้นแห่งเทพนิยำย มีนิยำยโด่งดงัหลำยเร่ือง อำทิเช่น สโนวไ์วทก์บัคนแคระทั้ง7,หนูนอ้ยหมวก
แดง,ปีเตอร์แพน,อะลำดินกบัตะเกียงวิเศษ,อลำดิน,สโนไวทฯ์ลฯรวมอยู่ในหมู่บำ้นแห่งน้ี ท ำใหเ้ป็นเหมือนสตูดิโอ
ถ่ำยรูปขนำดใหญ่ ท่ีไม่วำ่จะเดินไปทำงไหนกอ้ถ่ำยรูปไดเ้ก๋สุดๆหรือตวักำร์ตูนชุดพ้ืนเมืองชำวเกำหลีนอกจำกน้ีท่ำน
ยงัสำมำรถเพลิดเพลินไปกบัร้ำนกำแฟน่ำรักๆและเลือกซ้ือสินคำ้จำกร้ำนคำ้ขำยของท่ีระลึกทอ้งถ่ินไดอี้กดว้ย 
บริเวณไกลก้นัท่ำนสำมำรถเดินไปย่ำนอินชอน ไชน่าทาวน์ (Incheon ChinaTown)เกำหลีมอบเป็นพ้ืนท่ีพิเศษใหก้บั
ชำวจีนในยุคนั้นคือรำชวงศฉิ์ง(ChingDynasty) ในอดีตเคยมีร้ำนขำยของประเภทต่ำงๆท่ีมำจำกเมืองจีนแต่ในปัจจุบนั
ร้ำนส่วนใหญ่จะเป็นร้ำนอำหำรถึงแมว้่ำคนรุ่นปัจจุบนัในไชน่ำทำวนแ์ห่งน้ีจะเป็นรุ่นท่ี2 หรือ3 แลว้แต่กย็งัเป็นยำ่นท่ี
มีร้ำนอำหำรท่ีมีกล่ินอำยควำมเป็นจีนอยูม่ำกท่ีสุด แลว้ยำ่นน้ียงัเป็นไชน่ำทำวนเ์พียงแห่งเดียวในเกำหลีดว้ย 
ได้เวลาน าท่านสู่สนามบินอนิชอน 
ระหว่ำงทำงพำท่ำนแวะละลำยเงินวอนท่ีร้ำนคำ้สนำมบิน SUPER MARKET ซ่ึงท่ำนสำมำรถเลือกซ้ือสินคำ้เกำหลี
ไดอี้กรอบ โดยเฉพำะของกิน เช่น บะหม่ีซินรำเมียน (มำม่ำสไตลเ์กำหลี) อดูง้ กิมจิ ขนมช็อคโกพ้ำย น ้ำจ้ิมปรุงรสหมู
ยำ่งเกำหลี ไก่ตุ๋นโสมส ำเร็จรูป ผลไมต้ำมฤดูกำล ในรำคำพิเศษก่อนกลบัเมืองไทย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  --- เมนู พุลโกกิ ( Bulgogi ) อาหารขึ้นช่ือของเกาหลี เป็นสุกี้กึ่งน ้ากึ่งแห้ง 
ส่วนผสมของเมนูนีค้ือหมูหมกัช้ินบาง ๆ ปลาหมึกสด ผกัต่าง ๆ เช่น กะหล ่าปลี ฟักทองอ่อน ถั่วงอก แครอท เห็ดและ
วุ้นเส้นมาต้มรวมกนั 



 

 

 เวลำสมควรน ำทุกท่ำนเดินทำงกลบัสู่ สนามบินอนิชอน 
  

วนัที่หก ท่าอากาศยานอนิชอน - ท่าอากาศยานดอนเมอืง 

00.20  เดนิทางกลับโดยสายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) เที่ยวบินที่ XJ703 (ไม่มบีริการอาหารเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง ท่าน
สามารถส่ังซ้ือได้ตามอธัยาศัยกบัพนักงานต้อนรับบนเคร่ือง) 

04.20  เดนิทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมอืง เดนิทางกลบัโดยสวสัดภิาพพร้อมความประทับใจ 
-------------------------------------------------- 

หมายเหตุ : หากท่านต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลบักรุงเทพฯกรุณาแจ้งบริษัท ก่อนท าการจอง มฉิะนั้น บริษัทฯ มสิามารถ
รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

ข้อควรควรทราบ : 

 การลงร้านสินค้าพืน้เมอืง หรือร้านช้อปต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการทัวร์มผีลต่อราคาทัวร์ที่เสนอ จงึขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า 
จ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งส้ิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ พกั 
ห้องละ 2-3 

ท่าน 

เด็ก อายุ 2-12 ปี 
พกัเดี่ยว 

เพิม่ท่านละ พกักบั 1 
ผู้ใหญ่ 

พกักบั 2 ผู้ใหญ่  
มีเตียง 

พกักบั 2 ผู้ใหญ่
ไม่มีเตียง 

05 - 10 มิ.ย.62 12,900 12,900 12,900 12,900 4,500 

12 - 17 มิ.ย.62 13,900 13,900 13,900 13,900 4,500 

19 - 24 มิ.ย.62 13,900 13,900 13,900 13,900 4,500 

26 มิ.ย. - 01 ก.ค.62 13,900 13,900 13,900 13,900 4,500 

03 - 08 ก.ค.62 14,900 14,900 14,900 14,900 4,500 

10 - 15 ก.ค.62 13,900 13,900 13,900 13,900 4,500 

12 - 17 ก.ค.62 18,900 18,900 18,900 18,900 4,500 

17 - 22 ก.ค.62 13,900 13,900 13,900 13,900 4,500 

24 - 29 ก.ค.62 13,900 13,900 13,900 13,900 4,500 

26 - 31 ก.ค.62 18,900 18,900 18,900 18,900 4,500 

07 - 12 ส.ค.62 16,900 16,900 16,900 16,900 4,500 

14 - 19 ส.ค.62 13,900 13,900 13,900 13,900 4,500 

21 - 26 ส.ค.62 14,900 14,900 14,900 14,900 4,500 

28 ส.ค. - 02 ก.ย.62 14,900 14,900 14,900 14,900 4,500 

04 - 09 ก.ย.62 14,900 14,900 14,900 14,900 4,500 

11 - 16 ก.ย.62 14,900 14,900 14,900 14,900 4,500 

18 - 23 ก.ย.62 14,900 14,900 14,900 14,900 4,500 

25 - 30 ก.ย.62 14,900 14,900 14,900 14,900 4,500 

27 ก.ย. - 02 ต.ค.62 14,900 14,900 14,900 14,900 4,500 

***  ราคาทารก [ เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ ] 5,000.-  / ทา่น *** 

 



 

 

**ราคานีส้ าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้!! ** 
**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดนิทาง (*จะต้องมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนก่อนหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลบั*) กรุณาตรวจสอบก่อน
ส่งให้บริษทัมฉิะน้ันทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและเข้าเมอืงท่าน*** กรุณาส่ง

พร้อมพร้อมหลกัฐานการโอนเงนิมัดจ า หรือส่งพร้อมยอดคงเหลอื** 
 
 
 
 
อตัรานีร้วม 

 ค่ำตัว๋โดยสำรเคร่ืองบินไป-กลบัชั้นประหยดัพร้อมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งตำมท่ีระบุในรำยกำร (ตัว๋กรุ๊ปไม่สำมำรถเล่ือนวนั
กลบัได ้ตอ้งไป-กลบัพร้อมคณะเท่ำนั้น ) ท่ีนัง่เป็นไปตำมสำยกำรบินจดัสรรตำมกรุ๊ปทวัร์ ไม่สำมำรถระบุได ้

 ค่ำอำหำรทุกม้ือ ตำมท่ีระบุในรำยกำร 
 ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีต่ำงๆ ตำมท่ีระบุในรำยกำร 
 ค่ำท่ีพกัตำมระบุในรำยกำร พกัหอ้งละ 2-3 ท่ำน ตำมโรงแรมท่ีระบุหรือเทียบเท่ำ 
 ค่ำยำนพำหนะน ำเท่ียวตำมรำยกำร 
 ค่ำน ้ำหนกัสมัภำระ สำยกำรบิน THAI AIR ASIA X (XJ) ก ำหนดน ้ำหนกัสมัภำระโหลดใตท้อ้งเคร่ืองไป-กลบั ท่ำนละ 20 กก. 

สมัภำระถือข้ึนเคร่ือง(Carry on) 7 กก. 
 ค่ำหวัหนำ้ทวัร์น ำท่ำนท่องเท่ียวตลอดรำยกำรในต่ำงประเทศ 
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุระหวำ่งเดินทำง กำรชดเชยอุบติัเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวยัวะ สำยตำหรือทุพพลภำพถำวร

ส้ินเชิง 1,000,000 บำท กำรรักษำพยำบำลต่ออุบติัเหตุแต่ละคร้ัง500,000บำท(เง่ือนไขตำมกรมธรรม)์ไม่รวมประกนัสุขภำพ 
ท่ำนสำมำรถสัง่ซ้ือประกนัสุขภำพเพ่ิมได ้

 
 
อตัรานีไ้ม่รวม 

 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำท ำหนงัสือเดินทำง, ค่ำโทรศพัทส่์วนตวั, ค่ำซกัรีด, มินิบำร์ในหอ้ง, รวมถึงค่ำอำหำร และเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่

เพ่ิมนอกเหนือรำยกำร (หำกท่ำนตอ้งกำรสัง่เพ่ิม กรุณำติดต่อหวัหนำ้ทวัร์แลว้จ่ำยเพ่ิมเองต่ำงหำก) 

 ค่ำทิปคนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ินท่ำนละ 50,000 วอนหรือ 1,500 บำท ต่อท่ำนตลอดทั้งทริป(ช ำระค่ำทิปท่ีสนำมบินวนัเช็คอิน) 

 ค่ำภำษีมลูค่ำเพ่ิม 7% และภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% (กรณีท่ีท่ำนตอ้งกำรใบเสร็จรับเงินในนำมบริษทัหรือตอ้งกำรใบก ำกบัภำษี) 

 ค่ำน ้ำหนกักระเป๋ำสมัภำระท่ีหนกัเกินจำกสำยกำรบินก ำหนด (ปกติ 20 กก.) 

 ค่ำวีซ่ำส ำหรับพำสปอร์ตต่ำงดำ้ว 

กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจ าตวัคนต่างด้าว 3)ใบส าคัญถิ่นที่อยู่ 4)ส าเนาทะเบียนบ้าน(ถ้าม)ี 5)สมุดบัญชี

เงนิฝาก(ถ้าม)ี 6)รูปถ่ายสี 2 นิว้ 2 รูป แล้วทางบริษทัฯจะเป็นผู้ด าเนินการยืน่วซ่ีาให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก 

(ส าหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดนิทางต้องท าเร่ืองแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยืน่วซ่ีา) 



 

 

 
ประกาศส าคัญ รับเฉพำะผูมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือกำรท่องเท่ียว ค่ำทวัร์ท่ีจ่ำยใหก้บัผูจ้ดั เป็นกำรช ำระแบบจ่ำยช ำระขำด และผูจ้ดัไดช้ ำระ
ใหก้บัสำยกำรบินและสถำนท่ีต่ำงๆ แบบช ำระขำดเช่นกนัก่อนออกเดินทำง ฉะนั้นหำกท่ำนไม่ไดร่้วมเดินทำงหรือใชบ้ริกำรตำมรำยกำร
ไม่ดว้ยสำเหตุใด หรือไดรั้บกำรปฏิเสธกำรเขำ้หรือออกนอกเมืองจำกประเทศในรำยกำร (ประเทศไทยและประเทศเกำหลีใต)้ ทำงผูจ้ดั 
ขอสงวนสิทธิกำรคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่ำตัว๋เคร่ืองบินใหแ้ก่ท่ำน 
*ขอสงวนสิทธ์ในกำรปรับเปล่ียนรำคำเพ่ิม หำกมีกำรปรับข้ึนของภำษีน ้ำมนัหรือภำษีใดๆ จำกสำยกำรบิน * 
 
หมายเหตุส าคัญ : รำคำและค่ำบริกำรเป็นรำคำตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชั่น เม่ือช ำระเงินค่ำจองทวัร์  ค่ำทวัร์มิสำมำรถเปล่ียนแปลงวนั
เดินทำง ช่ือผูเ้ดินทำง และ/หรือ ยกเลิก เล่ือนวนัเดินทำง ขอคืนเงินมดัจ ำ ค่ำทวัร์ไดทุ้กกรณี และ กรณีท่ีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจงัหวดั 
โดยเคร่ืองบินภำยใน กรุณำแจง้บริษทัฯก่อนท่ีท ำกำรจองตัว๋เคร่ืองบิน มิฉะนั้น บริษทัฯไม่รับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึน กรณีกรุ๊ปไม่
สำมำรถออกเดินทำงโดยจ ำนวนสมำชิกไม่ถึง 20 ท่ำน บริษทัฯแจง้ท่ำนก่อนกำรเดินทำง 7 วนั โดยคืนเงินค่ำทวัร์ใหก้บัท่ำนทั้งหมด หรือ
เล่ือนกำรเดินทำงในช่วงกำรเดินทำงอ่ืน และค่ำบริกำรน้ีรับเฉพำะนกัท่องเท่ียวชำวไทยเท่ำนั้น และกรณีที่ท่านเมื่อเดินทางถึงแล้วไม่
ท่องเที่ยวพร้อมคณะบริษัทฯขอเรียกช าระเงนิเพิ่มท่านละ300 USD ประเทศเกำหลีใตจ้ะมีช่ำงภำพมำถ่ำยรูป และช่วยดูแลอ ำนวยควำม
สะดวกตลอดกำรเดินทำง และวนัสุดทำ้ยช่ำงภำพจะน ำภำพถ่ำยมำจ ำหน่ำยกบัลูกทวัร์ หำกว่ำท่ำนใดสนใจสำมำรถซ้ือได ้แต่ถำ้ท่ำนใด
ไม่สนใจกไ็ม่ตอ้งซ้ือ เพรำะทำงบริษทัทวัร์ไม่มีกำรบงัคบัลกูทวัร์ซ้ือแต่อยำ่งใด แต่เป็นกำรบอกกล่ำวล่วงหนำ้  
 
ข้อความส าคัญ โปรดอ่านอย่างละเอยีด 
ในกรณีท่ีลกูคำ้เดินทำงไปประเทศเกำหลีใต ้แลว้ไม่สำมำรถผำ่น เขำ้-ออก นอกประเทศได ้ท ำใหล้กูคำ้ตอ้งถกูส่งตวักลบัเขำ้ประเทศไทย 
จึงมีค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนในกำรเปล่ียนตัว๋ขำกลบั และรวมถึงค่ำบริกำรอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนดว้ย ฉะนั้น ลูกคำ้จะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบในค่ำใชจ่้ำย
ท่ีเกิดข้ึนท่ีทำงประเทศนั้นๆเรียกเก็บ ทำงผูจ้ดัและทำงสำยกำรบินจะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนในทุกกรณี หรือตอ้งรอกลบั
ประเทศไทยในเท่ียวบินถดัไปท่ีมีท่ีนัง่ว่ำง หรือตำมวนัเดินทำงของตัว๋เคร่ืองบิน ทั้งน้ีข้ึนอยู่ทำงเจำ้หนำ้ท่ีตรวจคนเขำ้เมืองของประเทศ
เกำหลีใตแ้ละสำยกำรบินเป็นผูพิ้จำรณำ ทำงผูจ้ดัไม่สำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได ้** ตม.ตรวจคนเขำ้เมืองประเทศเกำหลีใตจ้ะมีกำรสุ่ม
ตรวจ และอำจมีกำรเรียกไปสัมภำษณ์ ในกำรท่ีทำงตรวจคนเขำ้เมืองเรียกสัมภำษณ์นั้น ข้ึนอยู่กบัทำงตรวจคนเขำ้เมืองเป็นผูพิ้จำรณำ 
และอยูใ่นดุลพินิจของทำงเจำ้หนำ้ท่ี ตม. ทำงบริษทัทวัร์ไม่สำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได ้
 
การส ารองที่นั่งและช าระเงนิ 

 ยนืยันการส ารองที่นั่งกบัเจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยขำย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง 

 ช าระเงนิมัดจ าภายใน 2 วนันับจากวนัที่จอง เงินมดัจ ำถือเป็นกำรยืนยนักำรจองของท่ำน 

o เกาหล ีท่านละ 10,000 บาท 

 ค่ำทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช ำระล่วงหนำ้ 21 วนัก่อนเดินทำง 
 หำกท่ำนไม่ช ำระเงินค่ำทวัร์ส่วนท่ีเหลือตำมก ำหนดวนัดงักล่ำว ทำงบริษทัฯ ถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยไม่มีเง่ือนไข และ

ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินมดัจ ำ 
 หลงัจำกส ำรองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยขำยจะนดัวนั-เวลำ ไปรับหนงัสือเดินทำงและเอกสำรอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้นโปรแกรม 

เพ่ือด ำเนินกำรยื่นขอวีซ่ำ (ส ำหรับประเทศท่ีตอ้งท ำวีซ่ำ) 



 

 

**ส ำเนำหนำ้พำสปอร์ตผูเ้ดินทำง (*จะตอ้งมีอำยุเหลือมำกกว่ำ 6 เดือนก่อนหมดอำยนุบัจำกวนัเดินทำงไป-กลบั*) กรุณำตรวจสอบก่อน
ส่งใหบ้ริษทัมิฉะนั้นทำงบริษทัจะไม่รับผิดชอบกรณีพำสปอร์ตหมดอำยุและด่ำนตรวจปฏิเสธกำรออกและเขำ้เมืองท่ำน*** กรุณาส่ง
พร้อมพร้อมหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า หรือส่งพร้อมยอดคงเหลอื** 
 
เอกสารใช้ในการเดนิทาง 
-       หนงัสือเดินทำงท่ีเหลืออำยุกำรใชง้ำนมำกกว่ำ 6 เดือน **กรณีท ำหนงัสือเดินทำงเล่มใหม่กรุณำเตรียมหนงัสือเดินทำงเล่มเก่ำไป
ดว้ย ณ วนัเดินทำง  หนงัสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ (ต ำแหน่ง, เงินเดือน) 
-    ส ำเนำบตัรพนกังำน และส ำเนำกบตัรประจ ำตวัประชำชน พร้อมเซ็นส ำเนำถกูตอ้ง 
-     กรณีท่ีท่ำนเป็นเจำ้ของกิจกำรกรุณำเตรียมส ำเนำหนงัสือจดทะเบียนท่ีมีช่ือท่ำนพร้อมเซ็นรับรองส ำเนำ 
-    กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษำเตรียมหนงัสือรับรองจำกทำงสถำบนัเป็นภำษำองักฤษ 
-    กำรเรียกเกบ็เอกสำรเพ่ิมเติมน้ีเพ่ือประโยชนใ์นกำรเดินทำงเขำ้ประเทศเกำหลีของท่ำนท่ีทำงบริษทัจะได ้    
     แจง้ใหห้วัหนำ้ทวัร์ทรำบเพ่ือใหค้ ำแนะน ำท่ำนในกำรเขำ้เมืองเกำหลีใต ้
 
การยกเลกิการจอง:เน่ืองจำกเป็นรำคำโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินเป็นรำคำแบบซ้ือขำด เม่ือท่ำนตกลงจองทวัร์โดยจ่ำยเงินมดัจ ำ หรือ ค่ำทวัร์
ทั้งหมดแลว้ ขอสงวนสิทธิในกำรยกเลิก กำรเดินทำง เล่ือนกำรเดินทำง ขอคืนเงินไม่วำ่กรณีใดทั้งส้ิน 
 
หมายเหตุ 
กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อ
ท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แล้ว ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ่นไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลือ่นการเดนิทางหรือปรับราคาค่าบริการขึน้ในกรณีที่มผีู้ร่วมคณะไม่ถึง 25 ท่าน 
2. ขอสงวนสิทธ์ิกำรเกบ็ค่ำนำ้มนัและภำษีสนำมบินทุกแห่งเพ่ิม หำกสำยกำรบินมีกำรปรับข้ึนก่อนวนัเดินทำง 
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้อนัเน่ืองจำกสำเหตุต่ำงๆ 
4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกเกิดกรณีควำมล่ำชำ้จำกสำยกำรบิน, กำรยกเลิกบิน, กำรประทว้ง, กำรนดัหยุดงำน, กำรก่อ
กำรจลำจล, ภยัธรรมชำติ, กำรนำส่ิงของผิดกฎหมำย ซ่ึงอยูน่อกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษทัฯ 
5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกเกิดส่ิงของสูญหำย อนัเน่ืองเกิดจำกควำมประมำทของท่ำน, เกิดจำกกำรโจรกรรม และ 
อุบติัเหตุจำกควำมประมำทของนกัท่องเท่ียวเอง 
6. เม่ือท่ำนตกลงชำระเงินมดัจำหรือค่ำทวัร์ทั้งหมดกบัทำงบริษทัฯ แลว้ ทำงบริษทัฯ จะถือว่ำท่ำนไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่ำงๆ 
ทั้งหมด 
7. รำยกำรน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บกำรยืนยนัจำกบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึง หลงัจำกไดส้ ำรองโรงแรมท่ีพกัในต่ำงประเทศเรียบร้อยแลว้ 
โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอำจจะปรับเปล่ียนตำมท่ีระบุในโปรแกรม 
8. กำรจดักำรเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในกำรจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปท่ีเขำ้พกั โดยมีหอ้งพกัส ำหรับผูสู้บบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได ้โดย
อำจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ำมควำมประสงคข์องผูท่ี้พกั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัควำมพร้อมใหบ้ริกำรของโรงแรม และไม่สำมำรถรับประกนัได ้ 
9. กรณีผูเ้ดินทำงตอ้งกำรควำมช่วยเหลือเป็นพิเศษ อำทิเช่น ใชวิ้วแชร์ กรุณำแจง้บริษทัฯ อยำ่งนอ้ย 7วนัก่อนกำรเดินทำง มิฉะนั้น บริษทั
ฯไม่สำมำรถจดักำรไดล่้วงหนำ้ได ้



 

 

10. มคัคุเทศก ์พนกังำนและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในกำรใหค้ ำสัญญำใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจำกมีเอกสำรลงนำมโดยผูมี้อ  ำนำจ
ของผูจ้ดัก ำกบัเท่ำนั้น  
11. ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สำมำรถคืนค่ำใชจ่้ำยต่ำงๆ ไดเ้น่ืองจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกบัตวัแทนต่ำงๆ ในกรณีท่ีผูเ้ดินทำงไม่ผำ่นกำร
พิจำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่ำจะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมืองหรือกรมแรงงำนของทุกประเทศในรำยกำรท่องเท่ียว อนั
เน่ืองมำจำกกำรกระท ำท่ีส่อไปในทำงผิดกฎหมำย กำรหลบหนี เขำ้ออกเมือง เอกสำรเดินทำงไม่ถูกตอ้ง หรือ กำรถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน 
ๆ  
12. กรณีตอ้งกำรพกัแบบ 3ท่ำน ต่อห้องหรือห้องแบบ3เตียง TRIPLE กรณีโรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในกำรจดั
หอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คือ 1หอ้งพกัคู่ และ 1หอ้งพกัเด่ียว โดยไม่ค่ำใชจ่้ำยเพ่ิม 
13. สภำพกำรจลำจรในช่วงวนัเดินทำงตรงกบัวนัหยุดเทศกำลของเกำหลี หรือ วนัเสำร์อำทิตย ์รถอำจจะติด อำจท ำให้เวลำในกำร
ท่องเท่ียวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถำนท่ีนอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก ์และคนขบัรถในกำรบริหำรเวลำ ซ่ึงอำจจะขอควำมร่วมมือ
จำกผูเ้ดินทำงในบำงคร้ังท่ีตอ้งเร่งรีบ เพ่ือใหไ้ดท่้องเท่ียวตำมโปรแกรม 
14. บริกำรน ้ำด่ืมวนัละ1ขวดต่อคนต่อวนั เร่ิมในวนัท่ี2ของกำรเดินทำงถึงวนัท่ี5ของกำรเดินทำงรวมจ ำนวน 4 ขวด 
15. กำรบริกำรของรถบสัน ำเท่ียวเกำหลี ตำมกฎหมำยของประเทศเกำหลี มคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหำรเวลำตำมควำมเหมำะสม 
ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสภำพกำรจรำจรในวนัเดินทำงนั้นๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในกำรปรับเปล่ียนเวลำท่องเท่ียวตำมสถำนท่ีในโปรแกรม
กำรเดินทำง 
16. กำรประกนัภยั ท่ีบริษทัฯไดท้ ำไวส้ ำหรับควำมคุม้ครองผูเ้ดินทำง เป็นกำรกำรประกนัอุบติัเหตุจำกกำรเดินทำงท่องเท่ียว ตำม พ.ร.บ 
กำรท่องเท่ียว เท่ำนั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจบ็ไข้ได้ป่วย ท่ำนสำมำรถขอดูเง่ือนไขกรมธรรมของบริษทัฯได ้และทำงบริษทัฯ
ถือวำ่ท่ำนไดเ้ขำ้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เม่ือท่ำนช ำระเงินค่ำทวัร์ 
(ท่ำนสำมำรถซ้ือประกนัสุขภำพ ในระหว่ำงกำรเดินทำงได ้จำกบริษทั ประกนัทัว่ไป และควรศึกษำเง่ือนไขควำมคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สำมำรถคืนค่ำใชจ่้ำยต่ำงๆ ไดเ้น่ืองจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกบัตวัแทนต่ำงๆ ในกรณีท่ีผูเ้ดินทำงไม่ผำ่นกำร
พิจำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่ำจะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมืองหรือกรมแรงงำนของทุกประเทศในรำยกำรท่องเท่ียว อนั
เน่ืองมำจำกกำรกระท ำท่ีส่อไปในทำงผิดกฎหมำย กำรหลบหนี เขำ้ออกเมือง เอกสำรเดินทำงไม่ถูกตอ้ง หรือ กำรถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน 
ๆ 
 


