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พเิศษ...พกัโรงแรมระดบั 4 ดาวใจกลางเมยีงดง LOTTE CITY 

เมนูสุดพเิศษ....บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ!์!!และอาหารทะเลนานาชนดิ กนิดืม่แบบไมอ่ ัน้ เบยีร ์ไวน ์ไมอ่ ัน้ 

สนุกสนานกบัการปั่นRail Bike พรอ้มชมบรรยากาศความงามของธรรมชาตริอบดา้น 

ตามรอยซรีีย่์ชื่อดงั...สมัผสับรรยากาศสุดแสนโรแมนตคิที่เกาะนาม ิ

พาท่านย้อนยุคกบัตลาดกลางคนืในปี 1890 Namsangol  Night Market 

ช็อปป้ิงเพลนิเกนิหา้มใจ...ตลาดอแีทวอนและ Line Friends Store ที่ใหญท่ี่สุดของกรุงโซล 

ก าหนดวนัเดนิทาง:กรกฎาคม 60  

26-30 ก.ค. 60 
15,900.- 

ก าหนดวนัเดนิทาง:สิงหาคม 60  

11-15ส.ค.60  (วันหยุดวันแม่แห่งชาต)ิ 
17,900.- 

ก าหนดวนัเดนิทาง: กนัยายน 60 

06-10/27ก.ย.-01ต.ต.60/30ก.ย.-04ต.ค.60 
15,900.- 

 

 

 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เท ีย่ง ค ่า โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ – สนามบนิอนิชอน – เขา้สู่ทีพั่ก  X X X 

THE HOTEL 

YEONGJONG ระดับ 3 

ดาวหรือเทยีบเท่า 

2 
อนิชอน - เกาะนาม ิ– ป่ันRail Bike-โรงเรียนกมิจ ิ + ชุดฮันบก 

สวนสนุกเอเวอร์แลนด-์โซล 

O O O 

  LOTTE CITY 

MYEONGDONG ระดับ 

4 ดาวหรือเทยีบเท่า 

3 
พระราชวังชางด็อกคุง - ศูนย์โสม- ศูนย์สมุนไพรเกาหล ี - Cosmetic Shop 

Duty Free-คลองชองเกชอน-ตลาดเมยีงดง-NamsangolNight Market 
O O 

บุฟ

เฟ่ต ์

ขาปู

  LOTTE CITY 

MYEONGDONG ระดับ 

4 ดาวหรือเทยีบเท่า 

เกาหลHีot Promotion 
4 StarIn Seoul 5วนั 3 คนื (XJ) 

โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์ 
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ยักษ์ 

4 
โซลทาวเวอร์-ศูนย์น ้ามันสนเข็มแดง-พลอยอะเมทสิ- ตลาดอแีท

วอน+Line Friends Store – ถนนฮงอกิ-ซุปเปอร์มาร์เก็ต–อนิชอน 

O O X  

5 อนิชอน-กรุงเทพฯ X X X  

 
วนัทีแ่รก กรุงเทพ –อินชอน – เขา้สู่ท ีพ่กั 

13.30 น. คณะมาพรอ้มกันที ่สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ช ัน้ 3 เคานเ์ตอร ์4 สายการ

บนิ ไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(Thai Air Asia X)เช็คอนิกรุ๊ปของสายการบนิโดยมี

เจา้หนา้ที ่ใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก 

 

16.10 น. 

 

 

 

ออกเดินทางสู่ เมอืงอินชอนประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต ้โดยสายการบิน 

ไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ์ (Thai Air Asia X) เท ีย่วบนิที ่XJ702 

*ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งเนือ่งจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสาย

การบนิซึง่ระบบการจองทีน่ั่งเป็นแบบสุ่มทีน่ั่งว่าง หากท่านมคีวามประสงคท์ ีจ่ะระบุ

ท ีน่ั่งบนเครือ่ง หรอืเปลีย่นทีน่ั่ง จะมค่ีาใชจ่้ายเพิ่มเตมิ สามารถดูอัตราค่าบรกิารได ้

จากทา้ยรายการนี*้ 

 

23.35น. 

 

 

เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตอิินชอนสาธารณรัฐเกาหลีใตเ้วลาทอ้งถ ิ่น

เร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมายกรุณาปรับนาฬิกา

ของท่านเป็นเวลาทอ้งถ ิน่) น าท่านผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรแลว้ 

 

 ท ีพ่กั THE HOTEL YEONGJONG ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่, เมอืงอนิชอน  

วนัทีส่อง          อินชอน - เกาะนาม–ิ ป่ันRail Bike-โรงเรยีนกมิจ ิ+ ชุดฮนับก- สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด-์โซล 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

 น าท่านชม เกาะนาม ิ(NAMISEOM ISLAND) ชมทวิทัศนซ์ึง่เคยใชเ้ป็นสถานทีถ่่าย

ท าละครทวี ี“WINTER LOVE SONG” อันโด่งดังไปทั่วทัง้เกาหลแีละเอเชยี เกาะ

นามนิีม้ ีรูปร่างคลา้ยใบไม ้ท ี่ลอยอยู่ทางตอนเหนอืของแม่น ้าฮัน ท่านสามารถชม

บรรยากาศรอบเกาะ เช่น การเดนิเล่นเท ีย่วชมสวนเกาหล ีคาราวะสุสานนายพลนา

ม ิเดนิผ่านกลางแมกไมแ้ห่งสวนสนทีสู่งเสยีดฟ้า ผ่านดงตน้สน ดอกสน ตน้เกาลัด 

เลอืกน่ังทีม่า้น่ังรมิฝ่ังเพื่อชมบรรยากาศโรแมนตคิใตเ้งาไม ้พรอ้มมเีวลาใหท้่านได ้

เก็บโลเคช่ันประทับใจ ใหท้่านไดอ้สิระเลอืกชมฟารม์เลีย้งนกกระจอกเทศซึง่ตัง้อยู่

บนเกาะ หรอืจะเลอืกขีจั่กรยานชมววิเหมอืนฉากในละครตามอัธยาศัยจนไดเ้วลา

สมควรอ าลาเกาะนามิจากนัน้ใหท้่านไดส้นุกสนานกับกิจกรรมป่ันจักรยานบนราง

รถไฟ Rail Bikeมีจักรยานแบบน่ัง 2 คน และน่ัง 4 คน ใหท้่านไดส้นุกสนานกับ

การป่ันจักรยานบนรางรถไฟ โดยมจัีกรยานราว 50 คัน ทัง้ 2 แบบคละกัน ป่ันไป

ตามรางรถไฟ ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาตอิันสดใสของฤดูใบไมผ้ลิ**ขอสงวน

สทิธิ์ในการไม่ระบุสถานที่ป่ัน Rail Bike ทั ้งนี้ทางไกด์ทอ้งถ ิน่จะจัดตามความ

เหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้งกับโปรแกรมและสถานการณ์ท ีเ่กดิขึน้ ** 
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กลางวนั 

 

บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมนู “ทกัคาลบี”้ไก่

บาบคีวิผัดซอสเกาหล ีเป็นอาหารเลือ่งชือ่ของเมอืงชุนชอน โดยน าไก่บาบคีวิ ตอ้ก 

(ขา้วเหนยีวป้ันเกาหล)ี มันหวาน ผักต่างๆ ลงผัดกับซอสพรกิเกาหลใีนกระทะแบน 

วธิกีารทานแบบเมีย่งค าไทย โดยห่อกับผักกาดแกว้เมือ่ทานไประยะหนึง่จะน าขา้ว

สวย และสาหร่ายแหง้มาผัดรวมกับทักคาลบ ีเพื่อใหเ้กดิอาหารชนดิใหม่ คอื ทัก

คาลบบีกคมึ หรอืขา้วผัดพรกิไก่ท ีท่ัง้หอมน่ารับประทาน เสริฟ์พรอ้มเครือ่งเคยีง 

ไกบ่าบคีวิผดั

ซอสเกาหลี 

 

 

 

 น าท่านสู่ โรงเร ียนกมิจิ เรยีนรูว้ ิธกีารท ากมิจ ิกมิจเิป็นผักดองทีส่ามารถเก็บไวไ้ด ้

นานและเป็นอาหารทีข่ ึน้โต๊ะชาวเกาหลทีุกมือ้ปัจจุบันนีก้มิจเิป็นทีน่ยิมแพร่หลายที่

ไม่ว่ามือ้ไหนก็จะตอ้งมกี ิมจิเป็นส่วนประกอบอยู่ในอาหารมื้อนัน้ๆดว้ยทุกครัง้ไป 

และกมิจนิียั้งมมีากกว่า 100 ชนดิใหเ้ลอืกรับประทานใหท้่านฝึกลองท าและไดช้ิม

กมิจฝีิมอืของตัวท่านเองโดยมวีทิยากรสอนวธิกีารท าและขัน้ตอนการเตรยีมวัตถุดบิ

ใหท้่านทุกขัน้ตอนและสามารถน ากลับมาเป็นของฝากได ้พเิศษ...ใหท้ ่านได้

ทดลองสวมชุดฮ ันบก ชุดประจ าชาติเกาหลี เพื่อเก็บภาพแห่งความ

ประทบัใจ จากนัน้น าท่านสู่สวนสนุกเอเวอรแ์ลนดเ์ป็นสวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่

ทีสุ่ดของประเทศโดยมบีรษัิทซัมซุงเป็นเจา้ของ ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขา ใหท้่านได ้

อสิระเท ีย่วชมท่องไปกับโลกของสัตวป่์าซาฟาร ีชมไลเกอรแ์ฝดคู่แรกของโลก ทีน่ ี่

ท่านจะพบเจา้ป่าสงิโต และเสอืสามารถอยู่ดว้ยกันไดอ้ย่างเป็นสุข ชมความน่ารัก

ของหมที ี่สารถสือ่สารกับคนขับรถไดเ้ป็นอย่างด ีหรอืเขา้สู่ดนิแดนแห่งเทพนยิาย 

สวนสีฤ่ดู ซึง่จะปลูกดอกไมเ้ปลีย่นไปตามฤดูกาล อกีทั ้งยังสามารถสนุกกับเครือ่ง

เล่นนานาชนดิ อาทเิช่น สเปซทัวร ์รถไฟเหาะและหนอนสะบัด ชมสวนดอกไมซ้ึ่ง

ก าลังบานสะพร่ังอวดสสัีนเต็มสวน ชมกจิกรรมและการแสดงต่างๆ ท ีจั่ดตามตาราง

ประจ าวันดว้ยบัตรเขา้ชมแบบ ONE DAY TICKET เล่นไดทุ้กเครือ่งเล่นไม่จ ากัด

รอบ เลอืกชมและเลอืกซือ้ชอ้บป้ิงในรา้นคา้ของทีร่ะลกึต่างๆอย่างมากมาย 

 

ค ่า 

  

บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  บรกิารท่านดว้ย “คาลบี”้หมูย่างเกาหล ี

เป็นอาหารพื้นเมอืงเกาหลที ีเ่ลือ่งชือ่และรูจั้กกันดทีั่วโลก มรีสชาตอิอกหวาน นุ่ม

และกลมกล่อม น าหมูสเต็กส่วนทีต่ ิดกับกระดูก(เชือ่ว่าเป็นส่วนทีอ่ร่อยทีสุ่ด) ย่าง

บนเตาถ่านแบบดัง้เดมิและตัดเป็นชิน้พอค า ห่อทานแบบเมีย่งค าไทย โดยใส่น ้าจิม้

เตา้เจยีวและเครือ่งเคยีงทีช่อบหรอืขา้วสวยรอ้นตามทีช่อบ บรกิารเครือ่งเคยีงต่างๆ 

หมูยา่งเกาหลี 

 

 ทีพ่กั โรงแรมLOTTE CITY MYEONGDONG ระดบั4 ดาวหรอืเทยีบเทา่, 

เมอืงโซล 

 

วนัทีส่าม พระราชวงัชางด็อกคุง - ศูนยโ์สม- ศูนยส์มุนไพรเกาหลี - Cosmetic Shop- Duty Free-
คลองชองเกชอน-Namsangol Night Market - ตลาดเมยีงดง 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

 น าท่านชม พระราชวงัชางด๊อกกุงเป็นพระราชวังล าดับทีส่องทึถู่กสรา้งต่อจาก

พระราชวังเคยีงบกกุงในปีค.ศ. 1405และมีความส าคัญในการเป็นที่พ านักของ

พระมหากษัตรยิ์หลายพระองคใ์นสมยัราชวงศโ์ชซอน (Joseon)  และยังเป็น1ใน5

ของพระราชวังส าคัญทียั่งคงรักษาไว ้จากนั้นน าท่านสู่ หมู่บา้นบุกชอนฮ ันอก

หมู่บา้นดัง้เดมิของเกาหลที ี่มปีระวัตยิาวนานทีเ่รียกว่าฮันอกหมู่บา้นประกอบดว้ย

ตรอกซอกซอยอันเป็นทีตั่ ้งของบา้นแบบดัง้เดิมกว่ารอ้ยหลังและเป็นที่เก็บรักษา

สภาพแวดลอ้มของเมอืงไวเ้พื่อเป็นการบอกเล่าประวัตศิาสตรแ์ละเป็นมรดกทาง

วัฒนธรรมตั้งแต่สมัยราชวงศ์โชซอนทีม่ ีอายุกว่า 600 ปีน าท่านสู่ ศูนยโ์สม ซึ่ง
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รัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลติจากโสมทีม่ ีอายุ 6 ปี ซึง่ถอืว่าเป็นโสมทีม่คุีณภาพดี

ท ีสุ่ด ชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้่านไดเ้ลือกซือ้โสมที่มคุีณภาพดีท ีท่ ีสุ่ดและ

ราคาถูกกว่าไทยถงึ 2 เท่า เพื่อน าไปบ ารุงร่างกาย หรอืฝากญาติผูใ้หญ่ที่ท่านรัก

และนับถอื น าท่านชม ศูนยส์มุนไพรเกาหลี ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เลือกชม สมุน

ไพรฮอตเกนามูของเกาหล ีท ีน่ ามาแปรรูปเป็นรูปแบบต่างๆ ทีม่สีรรพคุณรักษาโรค 

และบ ารุงร่างกาย 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบรกิารทา่นดว้ย เมนู“ซมัเกทงั”เป็น

อาหารวังในสมัยก่อนปัจจุบันเป็นอาหารเลือ่งชือ่ของเมอืงหลวงเชือ่กันว่าบ ารุงและ

เสรมิสุขภาพเสริฟ์ท่านละ 1 ตัวในหมอ้ดินรอ้นภายในตัวไก่จะมขีา้วเหนยีวรากโสม

พุทราแดงเกาลัดเสริฟ์พรอ้มเครือ่งเคยีงเสน้ขนมจนีเหลา้โสมพรกิไทยด าและเกลอื 

ไกตุ๋่นโสม

เกาหลี 

บา่ย น าท่านชม Cosmetic Shopศูนย์รวมเครือ่งส าอางคช์ื่อดังของเกาหลี มากมาย

หลายแบรนดดั์ง อาทเิช่น W.S.Nature,Rojukiss, Misshaเป็นตน้จากนัน้น าท่านช ้

อปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีทีห่า้ง DUTY FREE  จากนัน้น าท่านชม คลองชองเก

ชอนสรา้งมาตัง้แต่สมัยพระเจา้ยองโจแห่งราชวงศโ์ชชอน อายุเก่าแก่กว่า 600 ปี 

เดมิเป็นคลองน ้าเน่า สลัมเพียบ รถตดิสุดๆ จนมกีารสรา้งทางด่วนทับคลอง ไม่ม ี

ใครอยากจะเดนิผ่าน ต่อมาปี 2003 รัฐบาลไดบู้รณะคลองใหม่ ทุบทางด่วนทิ้ง 

แลว้ทุ่มงบกว่า 386 พันลา้นวอน พัฒนาจนน ้าใสสะอาด เป็นสถานทีพั่กผ่อนหย่อน

ใจสุดฮิตของชาวกรุงโซลและนักท่องเท ีย่วอย่างเราๆจากนั้นน าท่านชม ตลาดนัด

กลางคืนNamsangol Night Marketเป็นตลาดนัดทีจ่ะพาท่านยอ้นยุคกลับไป

ในปี 1890ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิไปกับกจิกรรมต่างๆทีผ่สมผสานประเพณีเก่าแก่กบั

ความทันสมัยมเีกมสก์ารแข่งขันแบบดัง้เดมิการแสดงดนตรแีบบดัง้เดมิและแฟช่ัน

โชว์เสือ้ผา้แบบสมัยก่อนที่มชีาวต่างชาตเิป็นคนแสดงรวมถงึยังมโีอกาสทีจ่ะได ้

ลองชมิอาหารเปอรเ์ซยีดัง้เดมิ 

เวลาเปืด-ปิด : 17:00-22:00 ทุกวันเสาร ์(June - July 2017), 

17:00-22:00 ทุกวันศุกร-์เสาร ์(August - October 2017) 

**หมายเหตุ โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม 

 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมนูพิเศษ...บุฟเฟ่ตข์าปู

ยกัษ์ (INTERNATIONAL BUFFET KING CRAB) ภัตตาคารบุฟเฟ่ต์พรอ้มขาปู

ยักษ์อลาสกา้และ อาหารทะเลสดๆหลากหลายชนดิใหเ้ลอืกรับประทานไดม้ากมาย

และเครือ่งดืม่ ***ทัง้นีร้ายการอาหารอาจมกีารปรับเปลีย่น*** 

บุฟเฟ่ต ์

     ขาปูยกัษ์ 

 จากนัน้ใหท้่าน ชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย ณ ตลาดเมยีงดง แหล่งรวมวัยรุ่นย่านสยามส

แควร์ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งเป็นแหล่งรวมเครื่องส าอางค์ชื่อดัง อาทิ Etude, 

Skinfood, The Face Shop, Misshaเป็นตน้ 

 

 ทีพ่กั โรงแรมLOTTE CITY MYEONGDONG ระดบั4 ดาวหรอืเทยีบเทา่, 

เมอืงโซล 

 

วนัทีส่ี่ โซลทาวเวอร-์ศูนยน์ า้มนัสนเข็มแดง-พลอยอเมทสิ- ตลาดอีแทวอน +Line Friends Store – 
ถนนฮงอิก- ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต–อนิชอน 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

 น าท่านชมโซลทาวเวอร ์1 ใน 18 หอคอยเมอืงทีสู่งท ีสุ่ดในโลกมคีวามสูงถงึ 480 

เมตรเหนอืระดับน ้าทะเลท่านสามารถชมทัศนยีภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาว

เวอรไ์ดร้อบทศิ 360 องศาโดยสามารถมองไดถ้งึเขาพูกักซันและถา้หันไปยังทศิ
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ตรงขา้มก็จะเห็นไกลไปถงึแม่น ้าฮันกัง *** ราคาไม่รวมค่าขึน้ลฟิท ์*** จากนัน้น า

ท่านชม ศูนยส์มุนไพรสนเข็มแดง ซึง่ผลติจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี

ซึง่จะใชต้น้สนเข็มแดงจากยอดเขาทีป่ระเทศ เกาหลเีหนอืมาผลติโดยใช ้

เทคโนโลยีพรอ้มกับการวจัิยทีป่ระเทศเกาหลใีตอ้อกมา เป็น น ้ามันสนเข็มแดง ภูมิ

ประเทศ ของประเทศเกาหลเีป็นภูเขาประมาณ 70 เปอรเ์ซ็นต ์โดยกว่าจะมาเป็น

น ้ามันสนเข็มแดงได ้1 แคปซูล ตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กโิลกรัม มา

สกัดเอาน ้ามันมาผลติและวจัิยออกมาเป็นน ้ามันสนนีน้ าท่านสู่โรงงานพลอยอ

เมทสิหรอืพลอยสมี่วงทีม่ชีือ่เสยีงของประเทศเกาหลซีึง่ชาวโสมเชือ่ว่าถา้ไดม้ ี

พลอยชนดินีต้ดิตัวไวจ้ะท าใหม้โีชคลาภและสิง่ดีๆ เกดิขึน้กับชวีติ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ย “บุลโกกิ”หรอืเนื้อ

หมูสดหมักกับซ๊อสและเครือ่งเทศจนไดท้ ี ่แลว้น ามาใส่บนกระทะผัดกับกะหล ่าปีสด

และวุน้เสน้ของเกาหล ีมนี ้าขลุกขลกิรสชาตอิอกหวานเล็กนอ้ย พรอ้มกับเสริฟ์ขา้ว

สวยและเครือ่งเคยีงต่างๆ 

เนือ้หมูกบัซ๊อส

ผดักบักะหล ่า 

 

 น าพาท่านข็อปป้ิง ตลาดอีแทวอนถนนนีเ้ต็มไปดว้ยรา้นสนิคา้ประมาณ 2,000 รา้น

และบาร์คลับและรา้นอาหารพื้ นเมืองยาวเหยียดบริเวณนี้เป็นทั ้งท ี่พั กของ

ชาวต่างชาตใินเกาหลแีละเป็นสถานทีช่อ้ปป้ิงส าหรับนักท่องเท ีย่วนอกจากรา้นขาย

ของแลว้ยังมแีผงขายของก็จะมสีนิคา้ประเภทต่างๆใหเ้ลอืกซือ้เช่นหมวกเสือ้ยืด

และอื่นๆรวมไปถึงเป็นแหล่งขายอาหารนานาชาติรวมไปถึงอาหารไทยอีกดว้ย 

จากนัน้ใหท้่านชม Line Friends Store สาขาตลาดอีแทวอนซึ่งไดช้ื่อว่าเป็น

สาขาที่เป็นช็อปใหญ่ที่สุดโซล มทีั ้งหมด3 ชั้นซึ่งแต่ละชั้นก็จะตกแต่งดว้ยธีม

คาแรคเตอรสุ์ดน่ารักแตกต่างกันออกไป โดยทีชั่ ้น 3 จะเป้นส่วนของ Line Cafe มี

ขนมเครือ่งดืม่และไอศครมีจ าหน่ายมากมายใหท้่านไดเ้ลอืกชมิเลอืกช็อป จากนั้น

พาท่านชม ถนนฮงอิกเป็นย่านชอ้ปป้ิงบรเิวณดา้นหนา้ของมหาวทิยาลัยฮงอิก

(Hongik University)เป็นศูนย์รวมเด็กวัยรุ่นและเด็กมหาวทิยาลัยวัยรุ่นอายุ 20-30 

ปีท ีน่ ิยมมาเดนิเล่นราคาของสินคา้และรา้นอาหารต่างๆก็ยังไม่แพงอกีดว้ยของที่

ขายกันเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสนิคา้แฟช่ันเช่นเสือ้ผา้กระเป๋ารองเทา้ของกิ๊ฟชอ้ป

เครือ่งเขยีนและทีเ่ยอะไม่แพก้ันก็คอืขนมต่างๆ 

 

ค ่า  อิสระอาหารค ่าเพือ่ใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธยัาศย  

22.00 น. น าท่านเช็คอนิและโหลดสัมภาระ  ณ สนามบนิอนิชอนโดยสายการบนิ ไทยแอร์

เอเชยีเอ็กซ์  

 

วนัทีห่า้ อินชอน - กรุงเทพฯ 

01.05น.  น าท่านเดนิทางกลับสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบนิ ไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ์ (Thai 

Air Asia X) เท ีย่วบนิที ่ XJ703 
 

04.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ   
 

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

 

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายุกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 
ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รุงเทพฯ และทีป่ระเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอื

เขา้ประเทศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทิง้สิ้น 
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หมายเหตุ **  บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธใินการเปลี่ยนแปลงเทีย่วบนิท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

ท ัง้นีข้ึน้อยูก่บัสายการบนิ บรษิทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการเพือ่ความเหมาะสมไมว่า่จะเกดิจาก

ความขดัขอ้งของ ยานพาหนะหรอืมเีหตุหนึง่เหตุใดจนท าใหไ้มส่ามารถด าเนนิการตามหมายก าหนดการได้

โปรแกรมการเดนิทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลี่ยนแปลงรายการทอ่งเทีย่วบางรายการหรอื

ทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการ และจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทาง ใน

กรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย    อตัราคา่บรกิารนี ้ส าหรบัเดนิทางต ัง้แต ่30 ทา่น

ขึน้ไป ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 30 ทา่น 
 

** กรุณาส่งมอบหนงัสือเดนิทางใหบ้รษิทัฯ กอ่นวนัเดนิทาง เพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง ** 

ก าหนดการเดนิทาง 
 

ก าหนดการเดนิทาง 

ราคา 

ผูใ้หญ ่

(หอ้งละ2 

ทา่น) 

เด็กอายุต ่า

กวา่ 12  ปี 

พกักบั

ผูใ้หญ ่1 

ทา่น 

เด็กอายุต ่า

กวา่ 12 ปี 

พกักบั

ผูใ้หญ ่2 

ทา่น มเีตยีง

เสรมิ 

เด็กอายุต ่า

กวา่ 12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น ไมม่ี

เตยีงเสรมิ 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

ก าหนดวนัเดนิทาง:กรกฎาคม 60  

26-30 ก.ค. 60 
15,900.- 15,900.- 15,900.- 15,900.- 5,900.- 

ก าหนดวนัเดนิทาง:สงิหาคม 60  

11-15ส.ค.60  (วันหยดุวันแม่แหง่ชาต)ิ 
17,900.- 17,900.- 17,900.- 17,900.- 5,900.- 

ก าหนดวนัเดนิทาง: กนัยายน 60 

06-10/27ก.ย.-01ต.ต.60/30ก.ย.-04ต.ค.

60 

15,900.- 15,900.- 15,900.- 15,900.- 5,900.- 

 

ราคาจอยแลนด ์ไมร่วมราคาต ัว๋เครือ่งบนิ 8,900  บาท/ท่าน 

 

** ลูกคา้ทีบ่นิกบัสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ์มเีงือ่นไขเพิม่ตามรายละเอียดดา้นล่าง ** 
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1. สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซใ์ชร้ะบบการจองทีน่ั่งเป็นแบบสุ่มทีน่ั่งว่าง อาจจะท าใหค้รอบครัวทีม่าดว้ยกันไม่ไดน่ั้ง

ตดิกัน หากลูกคา้เท่าไดป้ระสงคจ์ะจองทีน่ั่งตดิกันจะมรีายละเอยีดการค่าใชจ่้ายในการซือ้ท ีน่ั่งเพิ่ม…ดังนี ้
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*หมายเหตุ...ส าหรบัผู้โดยสารที่ตอ้งการน ัง่ในโซน Quiet Zone และ บรเิวณทางออกฉุกเฉินจะตอ้งมี

คุณสมบตัติามเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้
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- ผู้โดยสารจะตอ้งมอีายุ 10 ปีขึน้ไป ส าหรบัที่น ัง่ Quiet Zone 

- ผู้โดยสารที่ไมไ่ดเ้ดนิทางรว่มกบัผู้โดยสารที่มอีายุต ่ากวา่ 10 ปี (เด็กหรอืทารก) 

- มคีวามพรอ้มทางดา้นรา่งกายและจติใจเพือ่ที่จะช่วยเหลอืลูกเรอืในกรณีฉุกเฉิน 

- สามารถเขา้ใจค าแนะน าในกรณีฉุกเฉินฉบบัพมิพ/์ค าพูดได  ้

- อายุ 15 ปีขึน้ไป ส าหรบัที่น ัง่บรเิวณทางออกฉุกเฉิน 

- ไมใ่ช่ผู้ที่ก าลงัต ัง้ครรภ ์

- ไมไ่ดซ้ือ้ที่น ัง่เสรมิ 

ส าหรบัเหตุผลดา้นความปลอดภยั ทางสายการบนิขอสงวนสทิธิใ์นการก าหนดทีน่ ัง่ใหมบ่นเครือ่ง หากผูโ้ดยสารไม่

มคุีณสมบตัติามเกณฑท์ีก่ล่าวไวข้า้ง 

2. ทางแอรเ์อเชยีมนี า้หนกักระเป๋าใหท้า่นละ 20 กก. ตอ่ 1 เทีย่วการเดนิทาง ทา่นใดประสงคจ์ะซื้อน า้หนกัเพิม่

กรุณาแจง้เจา้หนา้ที ่ณ วนัจองทวัร.์..อตัราคา่สมัภาระตามรายละเอียดดา้นล่าง.. 

3.  ส่วนลูกคา้ทีจ่ะซื้ออุปกรณ์ทีเ่กีย่วกบัการกฬีา อาทเิชน่ ไมก้อลฟ์ ตอ้งซื้อคา่สมัภาระเป็นคา่อุปกรณ์กฬีา

เพิม่เตมิแยกจากคา่สมัภาระ ตามรายละเอียดดา้นลา่ง  

น า้หนกัขาไป /กลบั 20 KG 25 KG 30 KG 40 KG 

ราคา [จา่ยเพิม่] บาท - 350.- 550.- 1,490.- 

คา่อุปกรณ์กฬีา 900.- 1,150.- 1,250.- 1,550.- 

** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัซือ้น า้หนกัเพิม่หลงัจากท าการจองแล้ว ถา้ลูกคา้มนี า้หนกัเกนิก าหนดตอ้งจา่ยคา่

สมัภาระเพิม่หนา้เคานเ์ตอรต์ามอตัราทีส่ายการบนิก าหนดคอื... 

- ออกเดนิทางจาก สนามบนิดอนเมอืง น า้หนกัเกนิกวา่ก าหนด คดิกโิลละ 500 บาท / ทา่น / เทีย่ว  

- ออกเดนิทางจาก สนามบนิอินชอน น า้หนกัเกนิกวา่ก าหนด คดิกโิลละ 18 ,000 วอน / ทา่น / เทีย่ว 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. ค่าบัตรโดยสารชัน้ทัศนาจรไป – กลับ (ต๋ัวกรุ๊ป) รวมภาษี สนามบนิและภาษีน ้ามันไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

2. ค่าทีพั่ก 3 คนื หอ้งละ 2 - 3 ท่าน 

3. ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 

การเดนิทางจากประเทศไทยเขา้สู่ประเทศเกาหลแีละพธิกีารเขา้เมอืง  

เอกสารทีค่วรเตรยีมก่อนการเดนิทาง เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลจีะพิจารณาใหเ้ฉพาะ

นักท่องเท ีย่วท ีม่าท่องเท ีย่วโดยสุจรติเท่านัน้ท ีผ่่านเขา้เมอืงได ้และพิจารณาจาก  

1. หลักฐานการท างานประจ าของนักท่องเท ีย่ว ซึง่สมควรทีน่ าตดิตัวไปแสดงดว้ย เช่น บัตรพนักงาน นามบัตร 

จดหมายการท างานภาษาอังกฤษ (กรณีเดนิทางคนเดยีว) จดหมายรับรองออกโดยบรษัิทผูจั้ดคณะ  

2. หลักฐานการเงนิ ในระหว่างการท่องเท ีย่วประเทศเกาหลสีมควรทีจ่ะน าเงนิสดตดิตัวไปดว้ยประมาณ  300

เหรยีญสหรัฐ หรอืประมาณ 300,000 วอน ส าหรับการเดนิทาง 2   วัน (หากไม่มบัีตรเครดติคารด์) หากมบัีตร

เครดติต่างประเทศ เช่น Visa Card, American Express, Dinners Club หรอื Master Card ตอ้งน าตดิตัวไปดว้ย

หรอืหลักฐานการเงนิอืน่ใดทีจ่ะแสดงใหเ้จา้หนา้ทีท่ราบว่าท่านคอืนักทอ่งเท ีย่ว 

3. ใบรับรองสถานศกึษาหากท่านยังอยู่ในระหว่างการศกึษาหรอืบัตรนักศกึษาและควรเดนิทางกับผูป้กครอง เช่น 

บดิา มารดา ป้า นา้ อา ทีม่นีามสกุลเดยีวกัน 

4.  หากเป็นพาสปอรต์ใหม่ ควรน าพาสปอรต์เก่าเย็บเล่มคู่กับพาสปอรต์ใหม่หรอืน าตดิตัวไปดว้ย   

5.  การแต่งกายสุขภาพและแลดูเป็นนักท่องเท ีย่ว ไม่ควรสวมใส่รองเทา้แตะ 
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4. หัวหนา้ทัวรห์รอืมัคคุเทศกท์อ้งถ ิน่ผูช้ านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดนิทาง 

5. ประกันอุบัตเิหตุวงเงนิท่านละ200,000 บาท  เสยีชวีติ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

6. สัมภาระน ้าหนักไม่เกนิท่านละ 20 กก.  

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

7. ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย 

8. ค่าใชจ่้ายส่วนตัว อาท ิค่าอาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ ค่าซักรดี ค่าโทรศัพท ์เป็นตน้ 

9. ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีท ีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม 

10. วซ่ีาเขา้ประเทศเกาหลใีนกรณีท ีผู่เ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว หรอื ประเทศทีท่ ีต่อ้งท าวซ่ีาเขา้ประเสาธารณ

รัฐเกาหลใีต ้ค่าธรรมเนยีมการยื่นวซ่ีาท่านละ 1,400 บาท ส าหรับผูท้ ีถ่อืหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ 

เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้ก่อนการส่งเอกสารยื่นวซ่ีา 

11. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%และหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

12. ค่าทปิไกดแ์ละคนขับรถประมาณ 30,000 วอน ต่อท่านต่อทรปิ 
 

การส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรุณาส ารองทีน่ั่ง+ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าทัวรส่์วนทีเ่หลอื ช าระทัง้หมดก่อนการเดนิทาง 15วัน 

3.  เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิค่าบรกิารไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับใน

เงือ่นไขและขอ้ตกลงต่าง ๆ  ท ีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

เงือ่นไขการยกเลิก 

1.  ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื่นวซ่ีาให ้เมือ่ผลวซ่ีาผ่านแลว้มกีารยกเลกิ

การเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามัดจ าทัง้หมด 

2.  ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-45 วันเก็บเงนิมดัจ าท ัง้หมด 

3.  ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 7-14 วันเก็บค่าใชจ่้าย 80% ของราคาทัวร ์ต่อท่าน 

4.  ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า 1-7 วัน เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 100% ของราคาทัวร ์

5. ยกเลิกการเดนิทางในวันเดนิทาง,ถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

ใต ้ไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆท ัง้สิ้นในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ จะตอ้งมใีบรับรอง

แพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้นีท้่าน

จะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อืค่าธรรมเนยีมในการมัดจ าต๋ัวท่านละ 10,000 บาทและค่าใชจ่้าย

อืน่ๆ 

6.  ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืค่ามัดจ าท ีพั่กโดยตรงหรอื

โดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเท ีย่วบนิพิเศษเช่น Extra Flight 

และ Charter Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดไมว่า่ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

7. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื  

เขา้ประเทศทีร่ะบุไวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้สิ้น 

 **ส าคญั!! บรษิทั ท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้ประเทศเกาหลีใต้

โดยผดิกฎหมายและในข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและเกาหลีใต ้ขึน้อยูก่บัการ

พจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่น ัน้ ลูกคา้ทุกทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทาง

มคัคุเทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้สิน้** 

8. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 



 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

ICN-XJ022                                                                                                               หนา้11จาก12  
       
 

รหัสโปรแกรมทัวร ์  ICN-XJ022 IN NAMI 5D3N OCT17-XJ-W07 

 

เงือ่นไขการเดนิทาง 

1.  บรษัิทฯ มสีทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ี ้เม ือ่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2.  บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ท ีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวัิตแิละอืน่ๆท ีอ่ยู่นอกเหนอื

การควบคุมของทางบรษัิทฯหรอืค่าใชจ่้ายเพิ่มเตมิท ีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, 

การสูญหาย, ความล่าชา้ หรอืจากอุบัตเิหตุต่างๆ 

3.  หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเท ีย่วจะสิน้สุดลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคนื

ค่าบรกิารทีท่่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4.  บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนือ่งมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอ ืน่ๆ 

5.  รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพั่กในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6.  ราคานีค้ดิตามราคาต๋ัวเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาต๋ัวเครือ่งบนิปรับสูงขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ ีจ่ะปรับราคาต๋ัว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกล่าว 

7.  กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร

จากสายการบนิบรษัิทฯขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสุดความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวร์

อ ืน่ทดแทนให ้แต่จะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับค่าบรกิารนัน้ๆ 

8.  มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากับเท่านัน้ 

9.  หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดย

ขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

10. กรณีท ีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ท ีป่ระเทศไทย และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที ่

 บรษัิทระบุในรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์ม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

11.  บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จุีดประสงคก์ารเดนิทางเพื่อท่องเท ีย่วเกาหลเีท่านัน้ 

12.  เท ีย่วบนิ และรายการท่องเท ีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

13.  เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิค่าบรกิารไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับใน

เงือ่นไขและขอ้ตกลงต่าง ๆ  ท ีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

14. โรงแรมทีพั่กในประเทศเกาหลมีมีาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของทีพั่กแตกต่างกับประเทศไทย โดย

โรงแรมทีพั่กทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลี

ตามทีร่ะบุในรายการท่องเท ีย่วเท่านัน้ โรงแรมทีป่ระเทศเกาหลโีดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin หรอื

Double) ในกรณีท ีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ3ท่านขึน้อยู่กับขอ้จ ากัดของหอ้งพักและการวางรูปแบบของ

หอ้งพักของแต่ละโรงแรม ซึง่มคีวามแตกต่างกันอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพักตดิกัน และไม่สามารถเสรมิเตยีง

ไดต้ามทีต่อ้งการโรงแรมหลายแห่งจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากประเทศเกาหลอียู่ในแถบทีม่อีณุหภูมติ ่า

เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในช่วงฤดูรอ้นเท่านัน้ 

15. กระเป๋าสัมภาระต่างๆถอืเป็นทรัพย์สนิส่วนตัวของท่าน ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายสูญหายล่าชา้ 

หรอือุบัตเิหตุต่างๆ ใดๆทัง้สิน้ 

16. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ หากท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ

ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้และถา้ทา่นตอ้งการ

แยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัรเ์พือ่ทอ่งเทีย่วเอง โดยไมล่งรา้นศูนยโ์สม, ศูนยส์มุนไพร, รา้นน า้มนัสน, ศูนย์

เครือ่งส าอาง และรา้นพลอยอะเมทสิ ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 
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300 USD ตอ่ทา่น 

17. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิร์าคานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยและทอ่งเทีย่วเป็นหมูค่ณะแบบ Join Tour 

เทา่น ัน้ กรณีตอ้งการตดักรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบรษิทัอกีคร ัง้หากเป็นนกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต ิ

หรอื พระสงฆ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทา่นละ 4,000 บาท 

18. ในระหวา่งทอ่งเทีย่วจะมชีา่งภาพมาถา่ยรูปและชว่ยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และใน

วนัสุดทา้ยของการเดนิทางชา่งภาพจะน าภาพถา่ยมาจ าหนา่ยหากวา่ทา่นใดสนใจสามารถซื้อไดแ้ตถ่า้

ทา่นใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซื้อท ัง้นีข้ึน้อยูก่บัความพงึพอใจของทา่น ทางบรษิทัทวัรไ์มม่กีารบงัคบัใหซ้ื้อแต่

อยา่งใดแตเ่ป็นการบอกกล่าวลว่งหนา้เพือ่ใหผุ้เ้ดนิทางไดร้บัทราบ 

19. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯกอ่นทุกคร ัง้มิ

เชน่น ัน้ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท ัง้สิน้ 

 

 

 

 


