
 

 

 

 

 

  

 

  
 

 

 

DAY HIGHLIGHT 
MEAL HOTEL 

*หรือเทยีบเท่า 3 ดาว B L D 

1 กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานดอนเมอืง) - เกาหลใีต้ (สนามบินอนิชอน)    - 

2 อนิชอน - อนัยางอาร์ตพาร์ค - เกาะนาม ิ- SOYANGGANG SKY WALK    KOREA TOURIST HOTEL 

3 
ป้อมปราการฮวาซอง - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์(รวมบัตร) - ศูนย์รวม
เคร่ืองส าอาง - ตลาดทงแดมุน 

   

VIP HOTEL 

4 
ศูนย์โสมรัฐบาล  - ร้านสมุนไพร – พพิธิภัณฑ์สาหร่าย - ท าเนียบ
ประธานาธิบด ี– ใสชุดฮันบก - พระราชวงัเคยีงบ็อค - โซลทาวเวอร์ - ช้อปป้ิง
เมยีงดง 

   

5 
ถนนยออโิดะ - ช้อปป้ิงย่านฮงแด - 934 KING'S CROSS CAFE - ร้านละลาย
เงนิวอน   

   - 

6 ท่าอากาศยานอนิชอน - ท่าอากาศยานดอนเมอืง      - 

WONDERFUL KOREA 
เกาหล ีซูวอน โซล ชมซากรุะ  

6 วนั 3 คนื 
 

ราคาเร่ิมต้น 

15,900.- 
บาท / ท่าน 

             เดนิทางเดือน มีนาคม – เมษายน 2563 

 

 

 

 

 

 

 

            
 



 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานดอนเมอืง) - เกาหลใีต้ (สนามบินอนิชอน) 

22.30 น. พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานดอนเมือง  อาคาร 1 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ขาออกชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน 
THAI AIR ASIA X (XJ) มีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสัมภาระ สายการบิน AIR 
ASIA X ใชเ้คร่ือง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ที่น่ัง จัดที่น่ังแบบ 3-3-3  (น ำ้หนักกระเป๋ำ 20 กก/ท่ำนถือขึน้
เคร่ือง 7กก/ท่ำน และขอสงวนสิทธ์ิในกำรเลือกท่ีน่ังบนเคร่ือง ท่ีน่ังเป็นไปตำมสำยกำรบินก ำหนด) 
(ไม่มบีริการอาหารเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง ท่านสามารถส่ังซ้ือได้ตามอธัยาศัยกบัพนักงานต้อนรับบนเคร่ือง) 

วนัที่สอง อนิชอน - อนัยางอาร์ตพาร์ค - เกาะนาม ิ- SOYANGGANG SKY WALK 

02.40 น. น าท่านเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต ้โดย สายการบิน THAI AIR  ASIA X เที่ยวบินที่ XJ700   
10.00 น.  เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ หมายเหตุ:เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2ช่ัวโมง (กรุณำปรับ

นำฬิกำของท่ำนเป็นเวลำท้องถ่ิน เพ่ือควำมสะดวกในกำรนัดหมำย) 
หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเกาหลี น าท่านข้ึนรถโคช้
ปรับอากาศ  น าท่านเดินทางสู่ อันยางอาร์ตพาร์ค (ANYANG ART 
PARK) จุดเช็คอินสวน  สุดฮิป ใกลโ้ซลอุทยานแห่งน้ีเพียบพร้อมไปดว้ย
ส่ิงอ านวยความสะดวกเพ่ือการพกัผ่อนท่ีหลากหลายเช่นน ้าตกเทียม เวที
เปิดโล่ง ห้องโถงนิทรรศการ  เส้นทางเดินเท้า และส่ิงอ านวยความ
สะดวกแสงสว่าง ด้วยน ้ าท่ีใสสะอาดไหลผ่านหุบเขาใกล้เคียงและ
สภาพแวดลอ้มท่ีเขียวชอุ่มของป่าสวนแห่งน้ีเป็นสถานท่ีพกัผ่อนท่ีสะดวกต่อการเดินทางใกลก้บัสถานีรถไฟฟ้าใตดิ้น
กรุงโซลจากนั้นเดินทางสู่เกาะนามิ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  - เมนู DUKKALBI ไก่ผัดเผ็ดบาร์บีคิว เป็นเนือ้ไก่ที่ห่ันออกเป็นช้ินพอค า
คลุกเคล้าด้วยซีอิว๊เคร่ืองปรุงและหมกัทิง้ไว้จนได้ที่ จงึน าเนือ้ไก่และผกัมาผดับนกระทะยกัษ์ พร้อม กมิจ ิซุปสาหร่าย 
และข้าวสวย 
น าท่านเดินทางสู่ เกาะนามิ (ใช้เวลำน่ังเรือประมำณ 10-15 นำที) ใหท่้าน
ไดด่ื้มด ่ากบัธรรมชาติ แมกไม ้ทิวสนบนเกาะ  นามิ ซ่ึงถือเป็นช่วงเวลาท่ีดี
ท่ีสุดท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติก ให้ท่านไดย้อ้นรอยละครรักแนว 
DRAMA ซีรียเ์กาหลีท่ีโด่งดงัไปทัว่เอเชีย  WINTER LOVE SONG  หรือ 
เพลงรักในสายลมหนาว พร้อมเกบ็ภาพความประทบัใจ ถ่ายรูป กบัดารา
แสดงน า BAE YONG JOON และ CHOI JI WOO รูปป้ันท่ีสร้างข้ึนเพ่ือ
ไวเ้ก็บเป็นภาพความประทบัใจ กับฉากและเน้ือเร่ืองท่ีเรียกเสียงสะอ้ืนและน ้ าตาของผูช้มนอกจออย่างท่วมท้น
นอกจากน้ียงัมีกิจกรรมอ่ืนๆให้ท่านไดป่ั้นจกัรยานชมวิวเหมือนในละครหรือชมฟาร์มเล้ียงนกกระจอกเทศ ไดเ้วลา
สมควร นัง่เรือกลบัมายงัฝ่ัง  น าท่านเดินทางสู่ เมอืงซูวอน  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร - เมนูพุลโกก ิ(BULGOGI) อาหารขึน้ช่ือของเกาหล ีเป็นสุกีก้ึง่น า้กึง่แห้ง ส่วนผสม
ของเมนูนีค้ือหมูหมักช้ินบาง ๆ ปลาหมกึสด ผกัต่าง ๆ เช่น กะหล า่ปล ีฟักทองอ่อน ถั่วงอก แครอท เห็ดและวุ้นเส้นมา
ต้มรวมกนั 



 

 

            จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ SOYANGGANG SKY WALK (สะพานกระจกใส)ท่ีอยูใ่นเมืองชุนชอน จงัหวดัคงัวอน มา
พิสูจน์ความหวาดเสียวกนั โดยสะพานโซยงักงัเป็นสะพานกระจกใสท่ีมีความยาว 156 เมตร เหนือทะเลสาบเอียมโฮ 
เวลาท่ีเดินอยู่บนสะพานแห่งน้ีจะสามารถมองเห็นวิวดา้นล่างใตส้ะพานท่ีเป็นทะเลสาบไดอ้ย่างชดัเจน ท าเอาคนท่ี
กลวัความสูงถึงกบัเข่าอ่อนเลยทีเดียว จุดวดัใจอีกหน่ึงบทพิสูจน์คือการเดินขา้มสะพานท่ียาว 156 เมตร จากนั้นน า
ท่านเดินทางสู่ เมอืงซูวอน  
พกัที่ KOREA TOURIST HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว  

 (ช่ือโรงแรมท่ีท่ำนพัก ทำงบริษัทจะท ำกำรแจ้งพร้อมใบนัดหมำย 5-7 วัน ก่อนเดินทำง ) 

วนัที่สาม ป้อมปราการฮวาซอง - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์(รวมบัตร) - ศูนย์รวมเคร่ืองส าอาง - ตลาดทงแดมุน 

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น า ท่านเ ดินทางสู่  ป้อมปราการฮวาซอง  (HWASEONG 

FORTRESS) เป็นส่ิงก่อสร้างขนาดใหญ่ตั้งแต่ยุคโจซอน เป็น
ป้อมปราการประจ าเขต SUWON-SI ของจังหวัดเคียงกีโด
(GYEONGGI-DO) เพ่ือเป็นรากฐานส าหรับการสร้างเมืองใหม่
ในบริเวณน้ี ก าแพงของป้อมปราการมีความยาวถึง 5.5 
กิโลเมตร มีประตู 4 ประตูในแต่ละทิศ และมีรูปแบบทาง
สถาปัตยกรรมท่ียิ่งใหญ่และงดงาม รวมทั้ งศาลาท่ีช่ือว่า 
HWAHONGMUN ดว้ย  ปัจจุบนัป้อมน้ีไดรั้บการสถาปนาโดย UNESCO ใหเ้ป็น มรดกโลก จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ถูกขนานนามว่า “ดิสนียแ์ลนดเ์กาหลี” 
สวนเปิดในหุบเขาท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของประเทศ ภายใน 
FESTIVAL WORLD จะประกอบไปด้วย GLOBAL FAIR, 
AMERICAN ADVENTURE, MAGIC LAND EUROPEAN 
ADVENTURE แ ล ะ  EQUATORIAL ADVENTURE ก า ร
ท่องเท่ียวภายในสวนสนุกแห่งน้ี แนะน าว่า ควรข้ึนรถบสัท่อง
ไปกบัโลกของสัตวป่์าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก 
ท่ีน่ี ท่านจะพบว่าเจา้ป่าสิงโตและเสือสามารถอยู่ดว้ยกนัได้
อย่างเป็นสุข และชมความน่ารักของหมีท่ี  สามารถส่ือสารกับคนขับไดอ้ย่างดีไม่ว่าจะตัวใหญ่มากถึงใหญ่น้อย 
จากนั้นทดลองสนุกกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด เช่น รถไฟเหาะ T-EXPRESS หนอนสะบดัชาร์ป โรงหนงัสามมิติ บา้นผี
สิง หมุนตีลงักาสองตลบ เป็นตน้ หรือท่านสามารถเดินไปชมเทสกาลดอกไมท่ี้จดัไดอ้ยา่งสวยงามเป็นสวนขนาดใหญ่
ชมดอกไมห้ลากสีสนัสวยงาม  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร – เมนูคาลบี ้หมูย่างเกาหลีเป็นอาหารพืน้เมืองเกาหลีเลื่องช่ือและเป็นที่รู้จัก
กันดีทั่วโลก มีรสชาติออกหวานกลมกล่อม โดยน าหมูส่วนที่ติดกับกระดูก น าไปย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม เสิร์ฟ
พร้อมข้าวสวยร้อนๆ และเคร่ืองเคียงต่างๆ     
ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดินทางสู่ กรุงโซล  



 

 

น าท่านไป ศูนย์รวมเคร่ืองส าอาง แบรนด์ดงัเกาหลี เช่นROJUKISS,LOTREE,LANEIGN,SULWASOO ให้ท่านได้
เลือกซ้ือในราคาพิเศษหลงัจากนั้นพาทุกท่านตะลุยสู่แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีไดช่ื้อวา่ใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย ตลาดทงแดมุน อิสระ
ให้ท่านช๊อปป้ิงห้างสรรพสินคา้กว่า 10แห่ง ท่ีบางห้างเปิดตลอด 24 ชั่วโมง เช่น MIGLIORE, DOOTA TOWER, 
HELLO AM, DESIGNER CLUB  ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้หลากหลายประเภทไดท่ี้น่ี อาทิเช่น เส้ือผา้บุรุษ-สตรี 
รองเทา้บุรุษ-สตรี รองเทา้ผา้ใบ เขม็ขดั ของท่ีระลึก ชุดเคร่ืองครัว ถุงเทา้ ผา้พนัคอ ในราคาเกาหลี อยา่งแทจ้ริง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร - เมนูไก่ตุ๋นโสม เป็นอาหารบ ารุงสุขภาพต้นต ารับชาววัง เสิร์ฟในหม้อดิน 
ท่ามกลางน ้าซุปที่ก าลังเดือดพล่าน คัดเลือกไก่ขนาดก าลังเหมาะ ผ่านการเลี้ยงจนอายุได้ 45 วัน แล้วน าเคร่ืองยาจีน 
อาทิ  เกาลัด,เก๋ากี้,พุทราจีน และรากโสม พร้อมด้วยข้าวเหนียว ใส่ลงไปในตัวไก่ แล้วผ่านการตุ๋นจนได้ที่ เน้ือไก่ล่อน

จนสามารถรับประทานได้อย่างสะดวก เพิม่รสชาติด้วยเส้นก๋วยเตี๋ยวแบบเกาหลี เกลือ และพริกไทป่น  
 พกัที่ VIP HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 
 (ช่ือโรงแรมท่ีท่ำนพัก ทำงบริษัทจะท ำกำรแจ้งพร้อมใบนัดหมำย 5-7วัน ก่อนวันเดินทำง) 

วนัที่ส่ี ศูนย์โสมรัฐบาล  - ร้านสมุนไพร – พิพธิภัณฑ์สาหร่าย - ท าเนียบประธานาธิบดี – ใสชุดฮันบก - พระราชวังเคียงบ็อค 
- โซลทาวเวอร์ - ช้อปป้ิงเมยีงดง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
จากนั้นน าท่านสู่ ศูนย์โสมรัฐบาล ซ่ึงรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็นโสมท่ีอาย ุ6 ปี ซ่ึงถือว่ามีคุณภาพดีท่ีสุด ใหท่้าน
ไดเ้ลือกซ้ือโสมคุณภาพและราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็นยาบ ารุงร่างกาย หรือสามารถซ้ือเป็นของฝาก
จากประเทศเกาหลี จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ร้านสมุนไพร RED PINE เป็นผลิตภณัฑ ์ท่ีสกดัจากน ้ามนัสน ท่ีมีสรร
คุณช่วยบ ารุงร่างกาย ลดไขมนั ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย  จากนั้นน าท่านชม พพิิธภัณฑ์สาหร่าย 
จดัแสดงเร่ืองราวต่างๆของการท าสาหร่ายและประวติัความเป็นมาตน้ก าเนิดของการผลิตสาหร่ายและขั้นตอนการ
ผลิตสาหร่ายท่ีใหม่ทุกวนัใหท่้านจะไดเ้ลือกชิมผลิตภณัฑท่ี์ท าจากสาหร่ายหลากหลายรสชาติใหล้ิ้มลองและเลือกซ้ือ
เช่น สาหร่ายอบแหง้,สาหร่ายย่างเป็นตน้ ใหท่้านไดใ้ส่ชุดประจ าชาติเกาหลี “ฮันบก”และถ่ายรูปภาพความประทบัใจ
น ามาเป็นของฝาก  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร – เมนูบิบิมบับ ข้าวย าเกาหลี กับ ซุป สุกี้สไตล์เกาหลี บนหม้อไฟร้อนๆ 
ประกอบด้วย ผักสดชนิดต่างๆ และเนื้อหมูสไลด์น ้าซุปร้อนๆ และเส้นอูด้งซ่ึงขาดไม่ได้ในการทาน ชาบู ชาบู พร้อม
ข้าวสวย   

 จากนั้นน าท่านเดินทางผ่านชม ท าเนียบประธานาธิบดี หรือบลเูฮาส์ และ
ชม พระราชวงัเคียงบ็อค พระราชวงัเก่าแก่   ท่ีสุดของราชวงศ์โชซอน 
สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1394 โดยใช้เป็น  ศูนย์กลางการปกครองในสมัย
โบราณโดยเป็นทั้งท่ีประทบัและฐานอ านาจของพระ  เจา้แทจอนและ
ต่อเน่ืองมาถึงกษตัริยใ์นราชวงศ์โชซอนพระท่ีนั่งคึนชองจอนถูกสร้าง
ข้ึนมาเพ่ือเป็นท่ีว่าราชการต่อมาคณะปกครองเกาหลีของญ่ีปุ่นไดส้ร้าง
อาคารรัฐสภาขนาดยกัษข้ึ์นคัน่เพ่ือตอ้งการแสดงนยัเด่นชดัวา่ตอ้งการตดั
ความผูกพนัระหว่างพระราชวงศ์กบัราษฎรอาคารหลงัน้ีไดถู้กร้ือถอนไปในโอกาสครบรอบ50ปีการปลดแอกจาก



 

 

ญ่ีปุ่นในเขตพระราชวงัยงัมีพระต าหนกัเคียวฮเวรู เป็นอาคารสองชั้น ตวัพระต าหนกัถูกสร้างใหย้ื่นออกไปกลางสระ
น ้าท่ีเต็มไปดว้ยฝูงหงส์สร้างข้ึนเพ่ือใชเ้ป็นสถานท่ีส าหรับจดังานเล้ียง   พระราชทาน  เดินทางไปยอ้นรอยละครซีรีย์
เกาหลีดัง  MY NAME IS KIM SAM SOON และ   BOY OVER 
FLOWER  ท่ี นัมซาน ภูเขาแห่งเดียวท่ีตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซลบนยอด
เขามีหอ SEOUL TOWER 1 ใน 18 หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลกมี
ความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน ้ าทะเล น าท่านสู่ NAMSAN 
VIEW  POINT ให้ท่านได้ถ่ายรูปและสัมผสัความน่ารักของวยัรุ่น
เกาหลี นิยมม คลอ้งกุญแจไวด้้วยกันระเบียงทุกด้านของ SEOUL 
TOWER จึงเตม็ไปดว้ย กญุแจหลากหลายสี (ไม่รวม   ค่าลิฟท)์ ถึงเวลา
พาทุกท่านตะลุยสู่แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีไดช่ื้อว่าใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย น าท่าน
เดินทางสู่ คลองชองเกชอน (CHEONGGYECHEON) เป็นคลองท่ีมี
มาตั้งแต่สมยัโบราณตั้งแต่ยคุของราชวงศโ์ชชอน มีอายมุากกวา่ 600 ปี 
ความยาว ประมาณ 11 กิโลเมตร ไหลผ่านกลางกรุงโซล จากนั้นน า
ท่านชมแหล่งชอ้ปป้ิงปลอดภาษี DUTY  FREE ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์
เนม มากมาย อาทิ นาฬิกา,แวน่ตา,เคร่ืองส าอางค,์กระเป๋า,กลอ้งถ่ายรูป 
หรือจะเป็นโทรศพัท์มือถือ ให้ท่านอิสระไดเ้ลือกซ้ืออย่างเต็มท่ี  ถึง
เวลาน าท่านเดินทางชอ้ปป้ิงท่ี เมยีงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลีท่านสามารถเลือกสินคา้เทรนดแ์ฟชัน่ล่าสุดของเกาหลี
ไดท่ี้น่ีโดยเฉพาะสินคา้วยัรุ่นเช่นเส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า เคร่ืองประดบั ทั้งแบรนดเ์นม เช่น EVISU, GAP, ONISUKA 
TIGER และสินคา้จากแบรนดเ์กาหลีโดยเฉพาะ เคร่ืองส าอางเช่นETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, 
MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีกทั้งยงัมีร้านกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ ท่านสามารถล้ิมลองไอศกรีม 2,000 วอน ท่ี
สูงเกือบฟุตไดท่ี้น้ี  และKRISPY KREMEโดนทั ท่ีสุดแสนอร่อย 

 ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร - เมนูบิบิมบับข้าวย าเกาหล ีกบั ซุป สุกีส้ไตล์เกาหล ีบนหม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้วย 
ผกัสดชนิดต่างๆ และเนือ้หมูสไลด์น า้ซุปร้อนๆ และเส้นอูด้งซ่ึงขาดไม่ได้ในการทาน ชาบู ชาบู พร้อมข้าวสวย   

 พกัที่ VIP HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 
 (ช่ือโรงแรมท่ีท่ำนพัก ทำงบริษัทจะท ำกำรแจ้งพร้อมใบนัดหมำย 5-7วัน ก่อนวันเดินทำง) 

วนัที่ห้า ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - โรงงานพลอยสีม่วง - ถนนยออโิดะ - ช้อปป้ิงย่านฮงแด - 934 KING'S CROSS CAFE - 
ร้านละลายเงนิวอน   

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร ของโรงแรม  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตใน
ป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะ   และระดบัสูงเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร เมลด็
พนัธ์ุของสมุนไพรฮ๊อกเกตนามูน้ี เป็นท่ีนิยมของคนเกาหลีรุ่นใหม่ เพราะมีผลช่วย
ดูแลตบัให้แข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็งไม่ถูกท าลายจาการด่ืมแอลกอฮอล ์กาแฟ 
บุหร่ี สารตกค้างจากอาหาร และยา  จากนั้นพาท่านชม ชมโรงงานพลอยสีม่วง 



 

 

(AMETHYEST FACTORY) เป็นของน าโชคของชาวเกาหลีซ่ึงมี แหล่งก าเนิดใน ประเทศเกาหลี คนเกาหลีมี ความ
เช่ือว่า เป็นพลอยน าโชค  น าความโชคดีมาให้แก่ผูท่ี้มีไวค้รอบครอง จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ถนนยออิโดะ 
(YEOUIDO’S STREETS)  (เฉพาะช่วงซากุระบานกรณีไม่มีซากุระ
แล้วจะไม่ได้พาไปสถานที่นี)้ ถนนซากุระแห่งกรุงโซลมีตน้ซากุระกว่า 
1,400 ตน้ในบริเวณน้ีซ่ึงในเดือนเมษายนในแต่ละปีจะมีการจดัเทศกาล
ดอกซากุระณถนนสายน้ีท่านจะไดส้ัมผสัสีสันแห่งดอกซากุระพร้อม
ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกในบรรยากาศสุดโรแมนติคในยามเยน็ถนนสายน้ีก็
จะยิ่งคึกคกัมีกิจกรรมร่ืนเริงหลากหลายและมีดวงไฟประดบัประดาตดั
กบัสีขาวอมชมพูของดอกซากุระท่ีสวยงาม น าท่าน ช้อปป้ิงย่านฮงแด 
เป็นย่านช้อปป้ิงบริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลยัฮงอิก น าท่านไป
ถ่ายรูปท่ี  934 KING'S CROSS คาเฟ่ธีม"แฮร์ร่ี พอตเตอร์" คาเฟ่เกาหลี 
ท่ีแฟนๆ แฮร์ร่ี หา้มพลาด พาเหล่าสาวกแฮร่ีไดเ้ขา้ไปสัมผสัโลกพ่อมด
มุมถ่ายรูปสวยๆ พร้อมพร็อบถ่ายรูปเก๋ๆมากมาย(ไม่รวมค่าเคร่ืองด่ืม) 
และอิสระช๊อปป้ิงสินคา้ในย่านน้ีส่วนใหญ่เป็นสินคา้วยัรุ่นท่ีทนัสมยัและราคาไม่แพงเช่นเส้ือผา้ท่ีออกแบบโดยดีไซด์
เนอร์เกาหลีรองเทา้กระเป๋าเคร่ืองประดบั เคร่ืองส าอาง เช่น เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของก๊ิฟชอ้ป เคร่ืองเขียน และท่ี
เยอะไม่แพก้ันก็คือขนมต่างๆและยงัมีร้านแบรนด์เนมอยู่ทั่วไปเช่น EVISU,ZARA อีกทั้ งยงัมีร้านกาแฟท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ แกลเลอร่ี ร้านคา้จ าหน่ายสินคา้แฟชัน่ คลบั ตลาดศิลปะ และร้านอาหารท่ีน่าสนใจในหมู่วยัรุ่นอายุ 20-30 
ปีท่ีนิยมมาเดินเล่น ราคาของสินคา้และร้านอาหารต่างๆกย็งัไม่แพงอีกดว้ย  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน - เมนูจิมดัก(JIMDAK) หรือไก่ตุ๋นซีอิ๊วเกาหลี ผสมกับวุ้นเส้นที่เหนียวนุ่ม หัวหอมใหญ่ 
รสชาตคิล้ายไก่พะโล้ของไทยแต่จะเผด็กว่านิดหน่อย เป็นเมนูช่ือดงัจากเมอืงอนัดง 
พาท่านแวะละลายเงินวอนท่ี SUPER MARKET ซ่ึงท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้เกาหลีไดอี้กรอบ โดยเฉพาะของกิน 
เช่น บะหม่ีซินราเมียน (มาม่าสไตลเ์กาหลี) อดูง้ กิมจิ ขนมช็อคโกพ้าย น ้าจ้ิมปรุงรสหมยูา่งเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมส าเร็จรูป 
ผลไมต้ามฤดูกาล ในราคาพิเศษก่อนกลบัเมืองไทย   
จนสมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอนิชอน 

วนัที่หก ท่าอากาศยานอนิชอน - ท่าอากาศยานดอนเมอืง   

01.05 น.   เดินทางกลบัโดยสายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) เที่ยวบินที่ XJ703  
(ไม่มบีริการอาหารเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง ท่านสามารถส่ังซ้ือได้ตามอธัยาศัยกบัพนักงานต้อนรับบนเคร่ือง)  

04.40 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมอืง  เดินทางกลบัโดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
-------------------------------------------------- 

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 

12-17 ม.ีค. 63 15,900 15,900 4,500 

17-22 ม.ีค. 63 16,900 16,900 4,500 

18-23 ม.ีค. 63 16,900 16,900 4,500 

19-24 ม.ีค. 63 16,900 16,900 4,500 

25-30 ม.ีค. 63 16,900 16,900 4,500 

26-31 ม.ีค. 63 16,900 16,900 4,500 

27 ม.ีค.-01 เม.ย. 63 16,900 16,900 4,500 

01-06 เม.ย. 63 17,900 17,900 4,500 

02-07 เม.ย. 63 18,900 18,900 4,500 

03-08 เม.ย. 63 17,900 17,900 4,500 

08-13 เม.ย. 63 17,900 17,900 4,500 

09-14 เม.ย. 63(วนัสงกรานต์) 22,900 22,900 4,500 

10-15 เม.ย. 63(วนัสงกรานต์) 22,900 22,900 4,500 

11-16 เม.ย. 63(วนัสงกรานต์) 21,900 21,900 4,500 

12-17 เม.ย. 63(วนัสงกรานต์) 21,900 21,900 4,500 



 

 

13-18 เม.ย. 63(วนัสงกรานต์) 20,900 20,900 4,500 

14-19 เม.ย. 63 19,900 19,900 4,500 

15-20 เม.ย. 63 19,900 19,900 4,500 

16-21 เม.ย. 63 19,900 19,900 4,500 

***  ราคาทารก [ เด็กอายไุม่เกนิ 2 ขวบ ] 5,000.-  / ท่าน *** 

 

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

พร้อมพร้อมหลกัฐานการโอนเงนิมัดจ า หรือส่งพร้อมยอดคงเหลอื** 
 
อตัรานีร้วม 

 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบัชั้นประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามท่ีระบุในรายการ (ตัว๋กรุ๊ปไม่สามารถเล่ือนวนั
กลบัได ้ตอ้งไป-กลบัพร้อมคณะเท่านั้น) ที่น่ังเป็นไปตามสายการบินจัดสรรตามกรุ๊ปทัวร์ ไม่สามารถระบุได้ 

 ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุหรือเทียบเท่า 
 ค่ายานพาหนะน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าน ้าหนกัสมัภาระ สายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) ก าหนดน ้าหนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเคร่ืองไป-กลบั ท่านละ 20 กก 

สมัภาระถือข้ึนเคร่ือง(CARRY ON) 7 กก. 
 ค่าหวัหนา้ทวัร์น าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง การชดเชยอุบติัเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสีย   อวยัวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวร

ส้ินเชิง 1,000,000 บาท การรักษาพยาบาลต่ออุบติัเหตุแต่ละคร้ัง500,000บาท(เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ ไม่รวมประกนัสุขภาพ 
ท่านสามารถส่ังซ้ือประกนัสุขภาพเพิม่ได้ 

 
อตัรานีไ้ม่รวม 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส่์วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในหอ้ง, รวมถึงค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ี

สัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ  

 ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่นท่านละ 50,000 วอนหรือ 1,500 บาท ต่อท่านตลอดทั้งทริป (ช าระค่าทิปที่สนามบินวันเช็คอนิ) 

ส าหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจในการบริการ 



 

 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีหนกัเกินจากสายการบินก าหนด (ปกติ 20 กก.), ค่าประกนักระเป๋ากรณีเกิดการช ารุดเสียหาย 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% หกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าวซ่ีาส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าว 

กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3)ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่4)ส าเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี) 5)สมุดบญัชี

เงินฝาก(ถา้มี) 6)รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป แลว้ทางบริษทัฯจะเป็นผูด้  าเนินการยื่นวีซ่าใหท่้านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (ส าหรับ

หนงัสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า) 

 

 
ที่นั่ง HOT SEAT ราคา 2,200 บาท/เที่ยว 
เป็นท่ีนัง่ท่ีมีพ้ืนท่ีวา่งท่ีมากกวา่ท่ีนัง่มาตรฐาน ดว้ยพ้ืนท่ีวางขาท่ีกวา้งเป็นพิเศษ มีพ้ืนท่ีพอท่ีจะสามารถยืดขาไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
ท่ีนัง่พรีเม่ียม  ท่ีนัง่ HOT SEAT ท่ีนัง่มาตรฐาน โซนปลอดเสียง ประตูทางออก ท่ีนัง่ทารก หอ้งน ้า 
 
 
 
 
 
 
**กรณีท่านมคีวามประสงค์จะซ้ือน า้หนักเพิม่ กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวร์หรือก่อนเดนิทาง10วนัพร้อมช าระค่าน า้หนัก** 
- ซ้ือน าหนักเพิม่  5 กก.  ช าระเพิม่ 500  บาท  
- ซ้ือน า้หนักเพิม่  10 กก.  ช าระเพิม่ 1,000 บาท 
- ซ้ือน า้หนักเพิม่ 20กก.  ช าระเพิม่ 2,000 บาท 
 
การส ารองที่นั่งและช าระเงนิ  

 มดัจ าท่านละ 10,000 บาทต่อท่าน   

 ช าระส่วนที่เหลอืก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 15 วนัล่วงหน้า (การไม่ช าระเงนิค่ามัดจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูก
ระงบัการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จดัมีสิทธิยกเลกิการจองหรือยกเลกิการเดนิทาง)   

 
การยกเลกิการจอง : เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินเป็นราคาแบบซ้ือขาด เม่ือท่านตกลงจองทวัร์โดยจ่ายเงินมดัจ า หรือ ค่า

ทวัร์ทั้งหมดแลว้ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง เล่ือนการเดินทาง ขอคืนเงินไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน 

 
 



 

 

ประกาศส าคัญ รับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว ค่าทวัร์ท่ีจ่ายใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระ
ใหก้บัสายการบินและสถานท่ีต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตาม
รายการไม่ดว้ยสาเหตุใด หรือไดรั้บการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต)้ 
ทางผูจ้ดั ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินใหแ้ก่ท่าน 
*ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปล่ียนราคาเพ่ิม หากมีการปรับข้ึนของภาษีน ้ามนัหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน * 
 
หมายเหตุส าคัญ : ราคาและค่าบริการเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือช าระเงินค่าจองทวัร์  ค่าทวัร์ มิสามารถเปล่ียนแปลง วนั
เดินทาง ช่ือผูเ้ดินทาง และ/หรือ ยกเลิก เล่ือนวนัเดินทาง ขอคืนเงินมดัจ า ค่าทวัร์ไดทุ้กกรณี และ กรณีท่ีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั 
โดยเคร่ืองบินภายใน กรุณาแจง้บริษทัฯก่อนท่ีท าการจองตัว๋เคร่ืองบิน มิฉะนั้น บริษทัฯไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน กรณีกรุ๊ปไม่
สามารถออกเดินทางโดยจ านวนสมาชิกไม่ถึง 20 ท่าน บริษทัฯแจง้ท่านก่อนการเดินทาง 7 วนั โดยคืนเงินค่าทวัร์ให้กบัท่านทั้งหมด 
หรือเล่ือนการเดินทางในช่วงการเดินทางอ่ืน และค่าบริการน้ีรับเฉพาะนกัท่องเท่ียวชาวไทยเท่านั้น และกรณีที่ท่านเมือ่เดนิทางถึงแล้ว
ไม่ท่องเที่ยวพร้อมคณะบริษัทฯขอเรียกช าระเงินเพิ่มท่านละ 300 USD ประเทศเกาหลีใตจ้ะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอ านวย
ความสะดวกตลอดการเดินทาง และวนัสุดทา้ยช่างภาพจะน าภาพถ่ายมาจ าหน่ายกบัลูกทวัร์ หากว่าท่านใดสนใจสามารถซ้ือได ้แต่ถา้
ท่านใดไม่สนใจกไ็ม่ตอ้งซ้ือ เพราะทางบริษทัทวัร์ไม่มีการบงัคบัลกูทวัร์ซ้ือแต่อยา่งใด แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 
 
ข้อความส าคัญ โปรดอ่านอย่างละเอยีด 

ในกรณีท่ีลูกคา้เดินทางไปประเทศเกาหลีใต ้แลว้ไม่สามารถผ่าน เขา้-ออก นอกประเทศได ้ท าใหลู้กคา้ตอ้งถูกส่งตวักลบัเขา้
ประเทศไทย จึงมีค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนในการเปล่ียนตั๋วขากลบั และรวมถึงค่าบริการอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนด้วย ฉะนั้น ลูกค้าจะต้องเป็น
ผูรั้บผิดชอบในค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนท่ีทางประเทศนั้นๆเรียกเก็บ ทางผูจ้ดัและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในทุก
กรณี หรือตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเท่ียวบินถดัไปท่ีมีท่ีนัง่ว่าง หรือตามวนัเดินทางของตัว๋เคร่ืองบิน ทั้งน้ีข้ึนอยู่ทางเจา้หนา้ท่ีตรวจ
คนเขา้เมืองของประเทศเกาหลีใตแ้ละสายการบินเป็นผูพิ้จารณา ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้** ตม.ตรวจคนเขา้เมือง
ประเทศเกาหลีใตจ้ะมีการสุ่มตรวจ และอาจมีการเรียกไปสมัภาษณ์ ในการท่ีทางตรวจคนเขา้เมืองเรียกสมัภาษณ์นั้น ข้ึนอยูก่บัทางตรวจ
คนเขา้เมืองเป็นผูพิ้จารณา และอยูใ่นดุลพินิจของทางเจา้หนา้ท่ี ตม. ทางบริษทัทวัร์ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
 

เอกสารใช้ในการเดินทาง 

- หนงัสือเดินทางท่ีเหลืออายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดือน **กรณีท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่กรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเล่มเก่า

ไปดว้ย ณ วนัเดินทาง  หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ (ต าแหน่ง, เงินเดือน) 

- ส าเนาบตัรพนกังาน และส าเนากบตัรประจ าตวัประชาชน พร้อมเซ็นส าเนาถูกตอ้ง 

- กรณีท่ีท่านเป็นเจา้ของกิจการกรุณาเตรียมส าเนาหนงัสือจดทะเบียนท่ีมีช่ือท่านพร้อมเซ็นรับรองส าเนา 

- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษาเตรียมหนงัสือรับรองจากทางสถาบนัเป็นภาษาองักฤษ 

- การเรียกเกบ็เอกสารเพ่ิมเติมน้ีเพ่ือประโยชนใ์นการเดินทางเขา้ประเทศเกาหลีของท่านท่ีทางบริษทัจะไดแ้จง้ใหห้วัหนา้ทวัร์

ทราบเพ่ือใหค้ าแนะน าท่านในการเขา้เมืองเกาหลีใต ้



 

 

 

 

หมายเหตุ 

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งท่านลกูคา้และบริษทั ฯ และเม่ือ

ท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลือ่นการเดนิทางหรือปรับราคาค่าบริการขึน้ในกรณีที่มผีู้ร่วมคณะไม่ถึง 25 ท่าน 

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเกบ็ค่านา้มนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง 

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อ

การจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 

อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

6. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ทั้งหมด 

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเรียบร้อย

แลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

8. การจดัการเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกั โดยมีหอ้งพกัส าหรับผูสู้บบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได ้โดย

อาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความพร้อมใหบ้ริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้ 

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชวิ้วแชร์ กรุณาแจง้บริษทัฯ อยา่งนอ้ย 7วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น 

บริษทัฯไม่สามารถจดัการไดล่้วงหนา้ได ้

10. มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจ

ของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น  

11. ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ผา่นการ

พิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อนั

เน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน 

ๆ  

12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ3เตียง TRIPLE กรณีโรงแรมมีหอ้ง TRIPLE ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจดั

หอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คือ 1หอ้งพกัคู่ และ 1หอ้งพกัเด่ียว โดยไม่ค่าใชจ่้ายเพ่ิม 



 

 

13. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของเกาหลี หรือ วนัเสาร์อาทิตย ์รถอาจจะติด อาจท าใหเ้วลาในการ

ท่องเท่ียวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานท่ีนอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก ์และคนขบัรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความร่วมมือ

จากผูเ้ดินทางในบางคร้ังท่ีตอ้งเร่งรีบ เพ่ือใหไ้ดท่้องเท่ียวตามโปรแกรม 

14. บริการน ้าด่ืมวนัละ1ขวดต่อคนต่อวนั เร่ิมในวนัท่ี2ของการเดินทางถึงวนัท่ี5ของการเดินทางรวมจ านวน 4 ขวด 

15. การบริการของรถบสัน าเท่ียวเกาหลี ตามกฎหมายของประเทศเกาหลี มคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม 

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนั้นๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรม

การเดินทาง 

16. การประกนัภยั ท่ีบริษทัฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดินทาง เป็นการการประกนัอุบติัเหตุจากการเดินทางท่องเท่ียว ตาม พ.ร.บ 

การท่องเท่ียว เท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจบ็ไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเง่ือนไขกรมธรรมของบริษทัฯได ้และทางบริษทัฯ

ถือวา่ท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัร์ 

(ท่านสามารถซ้ือประกนัสุขภาพ ในระหวา่งการเดินทางได ้จากบริษทั ประกนัทัว่ไป และควรศึกษาเง่ือนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 

17. ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ผา่นการ

พิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อนั

เน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน 

ๆ 


