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KXJ12 ทวัรเ์กาหล ีSUPER X 6D3N  

 

Code KXJ12 : ทวัรเ์กาหล ีซุปเปอร ์X  เทีย่ว
ครบ จดัเต็ม สดุคุม้ ราคาโดนใจ 6วนั 3คนื 
เทีย่วครบ จดัเต็ม สดุคุม้ ราคาโดนใจ  

เกาะนาม ิซวูอน ป้อมฮวาซอง หมูบ่า้น ENGLISH VILLAGE เอเวอรแ์ลนด ์ท ากมิ
จ ิใสชุ่ดฮนับก โซล พระราชวงัเคยีงบก ศนูยโ์สม โซลเทาวนเ์วอร ์ชอ้ปป้ิงเมยีง
ดง ทงแดมนุ ฮงฮกิ คลองชองเกซอน ชอ้ปป้ิงดวิตีฟ้ร ีรา้นละลายเงนิวอน แลนด์

มารค์แหง่ใหมข่องกรงุโซล ที ่Seoullo 7017 

 พกัซูวอน 1 คนื โซล 2 คนื 
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เดนิทางโดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X เครือ่งล าใหญ ่AIRBUS A330-
300 เวลาสวยถงึเชา้กลบัค า่ มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง (เฉพาะขา

ไป) 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  กรงุเทพ (ทา่อากาศยานดอนเมอืง) - เกาหลใีต ้(สนามบนิอนิชอน) 

2  อนิชอน เกาะนาม ิซูวอน ป้มฮวาซอง 

3  สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์(รวมบตัร) กมิจแิลนด ์ใสชุ่ด“ฮนับก” COSMETIC SHOP 
SEOUL TOWER (ไมร่วมขึน้ลฟิต)์ TEDDY BEAR MUSUEM ชอ้ปป้ิงทงแดมนุ 

4  ศนูยโ์สมรฐับาล RED PINE บลูเฮาส ์พระราชวงัเคยีงบ็อค พพิธิภณัฑพ์ืน้เมอืง 
DUTY FREE ชอ้ปป้ิงเมยีงดง 

5  
ศนูยส์มนุไพรฮ็อกเกตนาม ูAMETHYEST FACTORY ชอ้ปป้ิง ยา่นฮงอคิ PAJU 
ENGLISH VILLAGE Paju Premium Outlet SUPER MARKET ทา่อากาศยานอนิ
ชอน  

6  ทา่อากาศยานอนิชอน ทา่อากาศยานดอนเมอืง 
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อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

15 - 20 Jun 2018  12,888  12,888 12,888 5,000 4,500 

22 - 27 Jun 2018  13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 

29 Jun - 04 Jul 2018  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

06 - 11 Jul 2018  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

13 - 18 Jul 2018  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

20 - 25 Jul 2018  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

25 - 30 Jul 2018  18,888  18,888 18,888 5,000 4,500 

01 - 06 Aug 2018  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

08 - 13 Aug 2018  17,888  17,888 17,888 5,000 4,500 

10 - 15 Aug 2018  17,888  17,888 17,888 5,000 4,500 

22 - 27 Aug 2018  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

29 Aug - 03 Sep 2018  13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 

05 - 10 Sep 2018  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

12 - 17 Sep 2018  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

19 - 24 Sep 2018  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

28 Sep - 03 Oct 2018  17,888  17,888 17,888 5,000 4,500 
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รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 กรงุเทพ (ทา่อากาศยานดอนเมอืง) - เกาหลใีต ้(สนามบนิอนิชอน) 

23.30  พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง ขาออกช ัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI 
AIR ASIA X (XJ) มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและ
สมัภาระ สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 
ทีน่ ัง่ จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 (น า้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น ถอืขึน้เครือ่ง 7 กก.ตอ่
ทา่น หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย และขอสงวนสทิธิใ์นการ
เลอืกทีน่ ัง่บนเครือ่ง เนือ่งจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิ) 

วนัที ่2 อนิชอน เกาะนาม ิซูวอน ป้มฮวาซอง 

02.50  น าทา่นเดนิทางสู ่ประเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X เทีย่วบนิ
ที ่XJ700 (มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง)  

10.05  เดนิทางถงึ สนามบนิอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้หมายเหต:ุ เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่
ประเทศไทย 2 ชัว่โมง (กรณุาปรบันาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่ เพือ่ความ
สะดวกในการนดัหมาย) หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเกาหล ี
จากนัน้น าทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศ เดนิทางไป รับประทานอาหารเทีย่ง 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่) เมนู พลุโกก ิ(Bulgogi) อาหารขึน้ชือ่
ของเกาหลเีหมอืนกนั จะเรยีกวา่เป็นสกุีก้ ึง่น ้ากึง่แหง้ก็คงไดค้รับ สว่นผสมของเมนูนี้คอื
หมหูมักชิน้บางๆ ปลาหมกึสด ผักตา่งๆ เชน่ กะหล าปล ีฟักทองออ่น ถ่ัวงอก แครอท 
เห็ดและวุน้เสน้มาตม้รวมกนั 

บา่ย  น าทา่นเดนิทางสู ่เกาะนาม ิ(ใชเ้วลาประมาณ 10 นาท)ี ใหท้า่นไดด้ืม่ด า่กบัธรรมชาต ิ
แมกไม ้ทวิสนบนเกาะนาม ิซึง่ถอืเป็นชว่งเวลาทีด่ทีีส่ดุทา่มกลางบรรยากาศโรแมนติ
กของหวิมะขาวโพลน ใหท้า่นไดย้อ้นรอยละครรักแนว DRAMA ซรียีเ์กาหลทีีโ่ดง่ดงัไป
ทั่วเอเชยี WINTER LOVE SONG หรอื เพลงรกัในสายลมหนาว พรอ้มเก็บภาพ
ความประทับใจ ถา่ยรปู กบัดาราแสดงน า BAE YONG JOON และ CHOI JI WOO รปู
ปัน้ทีส่รา้งขึน้เพือ่ไวเ้ก็บเป็นภาพความประทับใจ กบัฉากและเนื้อเรือ่งทีเ่รยีกเสยีงสะอืน้
และน ้าตาของผูช้มนอกจออยา่งทว่มทน้นอกจากนี้ยังมกีจิกรรมอืน่ๆใหท้า่นไดป่ั้น
จักรยานชมววิเหมอืนในละครหรอืชมฟารม์เลีย้งนกกระจอกเทศ ไดเ้วลาสมควร น่ังเรอื
กลบัมายังฝ่ัง จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซูวอน น าทา่นชม ป้อมฮวาซอง ซึง่เป็น
ป้อม และก าแพงเมอืง สรา้งรายรอบตวั เมอืงซวูอน ระยะทางยาวประมาณ 5,500เมตร 
ประกอบดว้ยเชงิเทนิ 48 หลงั แตบ่างสว่นไดถ้กูท าลายในสมัยสงครามเกาหล ีป้อมแหง่
นี้สรา้งขึน้โดยกษัตรยิช์อนโจ กษัตรยิ ์องคท์ี ่22 แหง่ราชวงศโ์ชซอนเพือ่เป็นทีร่ะลกึแก่
พระราชบดิา ซึง่ถกูใสร่า้ยจากราชส านักและถกูขงัจนสิน้พระชนม ์ปัจจบุนัป้อมนี้ไดรั้บ
การสถาปนาโดย UNESCO ใหเ้ป็นมรดกโลก 
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ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่) เมนู DUKKALBI ไกผ่ัดเผ็ดบารบ์คีวิเป็นเนื้อ
ไกท่ีห่ัน่ออกเป็นชิน้พอค าคลกุเคลา้ดว้ยซอีิ๊วเครือ่งปรงุและหมักทิง้ไวจ้นไดท้ี ่จงึน าเนื้อ
ไกแ่ละผักมาผัดบนกระทะยักษ์ พรอ้ม กมิจ ิซปุสาหรา่ย และขา้วสวย 

จนสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั  

ทีพ่กั: WESTVILLE OR CENTRAL PLAZA OR QUEEN HOTEL หรอืระดบั
ใกลเ้คยีงกนั อสิระพกัผอ่นตาม
อธัยาศยั                                                                     

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วัน กอ่นวัน
เดนิทาง) 

 

วนัที ่3 
สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์(รวมบตัร) กมิจแิลนด ์ใสชุ่ด“ฮนับก” COSMETIC 
SHOP SEOUL TOWER (ไมร่วมขึน้ลฟิต)์ TEDDY BEAR MUSUEM ชอ้ป
ป้ิงทงแดมนุ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที3่) 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เดนิทางไปเทีย่วสวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ถกูขนานนามวา่ 
“ดสินยีแ์ลนดเ์กาหล”ี สวนเปิดในหบุเขาทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุของประเทศ ภายใน 
Festival World จะประกอบไปดว้ย Global Fair, American Adventure, 
Magic Land European Adventure และ Equatorial Adventure การ
ทอ่งเทีย่วภายในสวนสนุกแหง่นี้ แนะน าวา่ ควรขึน้รถบสัทอ่งไปกบัโลกของสตัวป่์า
ซาฟาร ีชมไลเกอรแ์ฝดคูแ่รกของโลก ทีน่ี่ ทา่นจะพบวา่เจา้ป่าสงิโตและเสอืสามารถอยู่
ดว้ยกนัไดอ้ยา่งเป็นสขุ และชมความน่ารักของหมทีี ่ สามารถสือ่สารกบัคนขบัไดอ้ยา่งดี
ไมว่า่จะตวัใหญม่ากถงึใหญน่อ้ย จากนัน้ทดลองสนุกกบัเครือ่งเลน่นานาชนดิ เชน่ 
รถไฟเหาะ T-Express หนอนสะบดัชารป์ โรงหนังสามมติ ิบา้นผสีงิ หมนุตลีงักาสอง
ตลบ เป็นตน้ หรอืทา่นสามารถเดนิไปชมเทสกาลดอกไมท้ีจั่ดไดอ้ยา่งสวยงามเป็นสวน
ขนาดใหญช่มดอกไมห้ลากสสีนัสวยงาม เดนิทางระหวา่งชว่ง 15มนีาคม – 5
พฤษภาคม จะไดช้มเทศกาล Everland Tullpip Festival จากนัน้น าทา่นเดนิทาง
สู ่กมิจแิลนด ์เลา่กนัวา่กมิจเิกดิขึน้สมัยโชชอนโดยชาวบา้นจะเก็บผักสดหมักไวใ้นไห
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เพือ่ไวก้นิไดใ้นทกุฤดกูาล ชาวเกาหลจีะน ากมิจใิสล่งในอาหารแทบทกุชนดิ ตัง้แต ่ขา้ว
สวย ซปุ ขา้วผัด สต ูบะหมี ่จนกระทัง้พซิซา่ และเบอรเ์กอร ์”กมิจ”ิ จงึถอืเป็นอาหาร
ประจ าชาตขิองคนเกาหล ีทีไ่มว่า่มือ้ไหนจะตอ้งมกีมิจเิป็นเครือ่งเคยีงประจ าโตะ๊อาหาร
ในทกุมือ้ คนเกาหลใีนสมยักอ่นนยิมท ากมิจไิวก้นิเองทีบ่า้น ซึง่กมิจนัิน้มมีากกวา่ 100 
ชนดิ ดงันัน้สตูรตน้ต าหรับของแตล่ะบา้นจงึไมเ่หมอืนกนั ใหท้า่นไดเ้รยีนรูส้ว่นผสมของ
การท ากมิจแิละไดฝึ้กลองท าดว้ยฝีมอืของตวัเองพรอ้มน าทกุทา่นไดใ้สช่ดุประจ าชาติ
เกาหล ี“ฮนับก” และถา่ยรปูภาพความประทับใจ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที4่) เมนูคาลบี ้หมยูา่งเกาหลเีป็นอาหารพืน้เมอืง
เกาหลเีลือ่งชือ่และเป็นทีรู่จั้กกนัดทีั่วโลก มรีสชาตอิอกหวานกลมกลอ่ม โดยน าหมสูว่น
ทีต่ดิกบักระดกู น าไปยา่งบนเตาถา่นแบบดัง้เดมิ เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ และเครือ่ง
เคยีงตา่งๆ 

บา่ย  น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่กรงุโซล จากนัน้น าทา่นไปชม Teddy Bear Museum พบกบั
ความน่ารักของเจา้หมเีท็ดดี ้ในรปูแบบตา่งๆโดยจัดท าเป็นเรือ่งราวและฉากทีแ่สดง
เรือ่งราวและจ าลองวถิชีวีติของคนเกาหล ีโดยใช ้ตุก๊ตาหม ีแตง่ตวัตามสไตลน่์ารักๆมี
ทัง้แบบแสดงโชวแ์ละเป็นแบบเคลือ่นไหวได ้ทา่นยังสามารถซือ้ ตุก๊ตาหม ีTEDDY 
BEAR SHOP  จนสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางไป  ยอ้นรอยละครซรียีเ์กาหลดีงั MY 
NAME IS KIM SAM SOON และ  BOY OVER FLOWER ที ่“นมัซาน” ภเูขา
แหง่เดยีวทีต่ัง้อยูใ่จกลางกรงุโซล บนยอดเขามหีอ SEOUL TOWER 1 ใน 18 
หอคอยเมอืงทีส่งูทีส่ดุในโลกมคีวามสงูถงึ 480 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล น าทา่นสู ่
NAMSAN VIEW POINT ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูและสมัผัสความน่ารักของวยัรุน่เกาหล ี
นยิมมาคลอ้งกญุแจไวด้ว้ยกนัระเบยีงทกุดา้นของ SEOUL TOWER จงึเตม็ไปดว้ย
กญุแจหลากหลายส ี(ไมร่วมคา่ลฟิท)์ จากนัน้น าทา่นไป ศนูยร์วมเครือ่งส าอางแบ
รนดด์งัเกาหล ีเชน่ ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO ใหท้า่นได ้
เลอืกซือ้ในราคาพเิศษ ถงึเวลาพาทกุทา่นตะลยุสูแ่หลง่ชอ้ปป้ิงทีไ่ดช้ือ่วา่ใหญท่ีส่ดุใน
เอเชยี ตลาดทงแดมนุ หา้งสรรพสนิคา้กวา่ 10 แหง่ ทีบ่างหา้งเปิดตลอด 24 ชัว่โมง 
เชน่ MIGLIORE, DOOTA TOWER, HELLO AM, DESIGNER CLUB ทา่น
สามารถเลอืกซือ้สนิคา้หลากหลายประเภทไดท้ีน่ี่ อาทเิชน่ เสือ้ผา้บรุษุ-สตร ีรองเทา้
บรุษุ-สตร ีรองเทา้ผา้ใบ เขม็ขดั ของทีร่ะลกึ ชดุเครือ่งครัว ถุงเทา้ ผา้พันคอ ในราคา
เกาหล ีอยา่งแทจ้รงิ จากนัน้ น าทา่นไปชมแลนดม์ารค์แหง่ใหมข่องกรงุโซล ที ่
Seoullo 7017 Seoullo 7017 เกดิจากการปรับทัศนียภาพของถนนยกระดบัที่
เกอืบจะถกูทบุทิง้บรเิวณ Seoul Station ใหก้ลายมาเป็นสวนสาธารณะลอยฟ้า 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ (มือ้ที5่) เมนูไกตุ่น๋โสม เป็นอาหารบ ารงุสขุภาพตน้ต ารบีชาววัง 
เสริฟ์ในหมอ้ดนิ ทา่มกลางน ้าซปุทีก่ าลงัเดอืดพลา่น คดัเลอืกไกข่นาดก าลงัเหมาะ ผา่น
การเลีย้งจนอายไุด ้45 วัน น ามาท าความสะอาด ควักเครือ่งในออกจนหมด แลว้น า
เครือ่งยาจนี อาท ิเกาลดั, เกา๋กี,้ พทุราจนี และรากโสม พรอ้มดว้ยขา้วเหนียว ใสล่งไป
ในตวัไก ่แลว้ผา่นการตุน๋จนไดท้ี ่เนื้อไกล่อ่นจนสามารถรับประทานไดอ้ยา่งสะดวก เพิม่
รสชาตดิว้ยเสน้กว๋ยเตีย๋วแบบเกาหล ีเกลอื และพรกิไทป่น 
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จากน ัน้น าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กั : GALAXY HOTEL // BENIKIA SEOUL หรอื
ระดบัใกลเ้คยีงกนั  

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วัน กอ่นวัน
เดนิทาง) 

 

วนัที ่4 ศนูยโ์สมรฐับาล RED PINE บลูเฮาส ์พระราชวงัเคยีงบ็อค พพิธิภณัฑพ์ืน้เมอืง 
DUTY FREE ชอ้ปป้ิงเมยีงดง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่6)  

ระหวา่งเดนิทางผา่นชม ซากรุะแหง่เกาหล ีณ ถนนยออโิดะ (Yeouido’s 
Streets) (เฉพาะชว่งซากรุะบาน) ถนนซากรุะแหง่กรงุโซลมตีน้ซากรุะกวา่ 1,400 
ตน้ในบรเิวณนี้ซ ึง่ในเดอืนเมษายนในแตล่ะปีจะมกีารจัดเทศกาลดอกซากรุะณถนนสาย
นี้ทา่นจะไดส้มัผัสสสีนัแหง่ดอกซากรุะพรอ้มถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึในบรรยากาศสดุโรแมน
ตคิในยามเย็นถนนสายนี้ก็จะยิง่คกึคกัมกีจิกรรมรืน่เรงิหลากหลายและมดีวงไฟประดบั
ประดาตดักบัสขีาวอมชมพขูองดอกซากรุะทีส่วยงาม จากนัน้ น าทา่นสู ่ศนูยโ์สม
รฐับาล ซึง่รับรองคณุภาพจากรัฐบาล เป็นโสมทีอ่าย ุ6 ปี ซึง่ถอืวา่มคีณุภาพดทีีส่ดุ ให ้
ทา่นไดเ้ลอืกซือ้โสมคณุภาพและราคาถกูกวา่ไทย 2 เทา่ โสมเกาหลถีอืเป็นยาบ ารงุ
รา่งกาย หรอืสามารถซือ้เป็นของฝากจากประเทศเกาหล ีจากนัน้น าทา่นเดนิทางสูร่า้น
สมนุไพร RED PINE เป็นผลติภัณฑ ์ทีส่กดัจากน ้ามนัสน ทีม่สีรรคณุชว่ยบ ารงุรา่งกาย 
ลดไขมัน ชว่ยควบคมุอาหารและรักษาสมดลุในรา่งกาย จากนัน้ น าทา่นเดนิทางผา่น
ชมท าเนยีบประธานาธบิดหีรอืบลูเฮาส ์จากนัน้ น าทา่นเขา้ชม พระราชวงัเคยีง
บ็อค พระราชวังเกา่แกท่ีส่ดุของราชวงศโ์ชซอน สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1394 โดยใชเ้ป็น
ศนูยก์ลางการปกครองในสมัยโบราณโดยเป็นทัง้ทีป่ระทับและฐานอ านาจของพระ
เจา้แทจอนและตอ่เนื่องมาถงึกษัตรยิใ์นราชวงศโ์ชซอนพระทีน่ั่งคนึชองจอนถกูสรา้ง
ขึน้มาเพือ่เป็นทีว่า่ราชการตอ่มาคณะปกครองเกาหลขีองญีปุ่่ นไดส้รา้งอาคารรัฐสภา
ขนาดยักษ์ขึน้คัน่เพือ่ตอ้งการแสดงนัยเดน่ชดัวา่ตอ้งการตดัความผกูพันระหวา่งพระ
ราชวงศก์บัราษฎรอาคารหลงันี้ไดถ้กูรือ้ถอนไปในโอกาสครบรอบ50ปีการปลดแอกจาก
ญีปุ่่ นในเขตพระราชวังยังมพีระต าหนักเคยีวฮเวร ูเป็นอาคารสองชัน้ ตวัพระต าหนักถกู
สรา้งใหย้ืน่ออกไปกลางสระน ้าทีเ่ต็มไปดว้ยฝงูหงสส์รา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นสถานทีส่ าหรับ
จัดงานเลีย้งพระราชทาน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรมทวัร์  KXJ12 KOREA SUPER X 6D3N OCT18-XJ-W21 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่7) : FISH ROAST  ปลายา่งสไตลเ์กาหล ีเสรฟิพรอ้ม
ดว้ยน ้าซปุปรงุรส รับประทานพรอ้มผักและเครือ่งเคยีง ขา้วสวยรอ้นๆ 

บา่ย  น าทา่นเดนิทางสู ่คลองชองกเยชอน (Cheonggyecheon) หรอืเรยีกอกีชือ่หนึง่
วา่ คลองชองเกชอน หรอื ชองเคยอน เป็นคลองทีม่มีาตัง้แตส่มัยโบราณตัง้แตย่คุ
ของราชวงศโ์ชชอน มอีายมุากกวา่ 600 ปี ความยาว ประมาณ 11 กโิลเมตร ไหลผา่น
กลางกรงุโซล จากนัน้น าทา่นชมแหลง่ชอ้ปป้ิงปลอดภาษี DUTY FREE ชอ้ปป้ิงสนิคา้
แบรนดเ์นม มากมาย อาท ินาฬกิา,แวน่ตา,เครือ่งส าอางค,์กระเป๋า,กลอ้งถา่ยรปู หรอืจะ
เป็นโทรศพัทม์อืถอื ใหท้า่นอสิระไดเ้ลอืกซือ้อยา่งเต็มที ่ถงึเวลาน าทา่นเดนิทางชอ้ป
ป้ิงที ่เมยีงดง หรอื สยามสแควรเ์กาหลทีา่นสามารถเลอืกสนิคา้เทรนดแ์ฟชัน่ลา่สดุ
ของเกาหลไีดท้ีน่ี่โดยเฉพาะสนิคา้วัยรุน่เชน่เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งประดบั ทัง้
แบรนดเ์นม เชน่ EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสนิคา้จากแบรนดเ์กาหลี
โดยเฉพาะ เครือ่งส าอางเชน่ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, 
MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อกีทัง้ยังมรีา้นกาแฟ รา้นอาหารตา่งๆ ทา่นสามารถ
ลิม้ลองไอศกรมี 2,000 วอน ทีส่งูเกอืบฟตุไดท้ีน่ี้ และ KRISPY KREME โดนัททีส่ดุ
แสนอรอ่ย 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ (มือ้ที ่8) เมนูพเิศษ บฟุเฟตบ์าบคีวิป้ิงยา่งสไตลเ์กาหล ีฟรกีบั
หลากหลายเนื้อสตัว ์เนื้อหม ูเนื้อไก ่เนื้อววั ปลาหมกึ อาหารสไตลเ์กาหล ีขา้วสวยและ
น ้าซปุหลากหลายรสชาต ิ

ทีพ่กั: BENIKEA SEOUL OR GOLDEN FOREST CITY หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วัน กอ่นวัน
เดนิทาง) 

 

วนัที ่5 
ศนูยส์มนุไพรฮ็อกเกตนาม ูAMETHYEST FACTORY ชอ้ปป้ิง ยา่นฮงอคิ PAJU 
ENGLISH VILLAGE Paju Premium Outlet SUPER MARKET ทา่อากาศ
ยานอนิชอน  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร ของโรงแรม (มือ้ที ่9)  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ศนูยส์มนุไพรฮ็อกเกตนาม ูตน้ไมช้นดินีเ้จรญิเตบิโตในป่า
ลกึบนภเูขาทีป่ราศจากมลภาวะและระดบัสงูเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพันธุข์อง
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สมนุไพรฮอ๊กเกตนามนูี้ เป็นทีน่ยิมของคนเกาหลรีุน่ใหม ่เพราะมผีลชว่ยดแูลตบัให ้
แข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็งไมถ่กูท าลายจาการดืม่แอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี ่สารตกคา้ง
จากอาหาร และยา สมควรแกเ่วลาจากนัน้พาทา่นชม AMETHYEST FACTORY ชม
โรงงานพลอยสมีว่ง เป็นของน าโชคของชาวเกาหลซี ึง่มแีหลง่ก าเนดิในประเทศเกาหล ี
คนเกาหลมีคีวามเชือ่วา่ เป็นพลอยน าโชค น าความโชคดมีาใหแ้กผู่ท้ีม่ไีวค้รอบครอง 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่10) เมนูจมิดกั (Jimdak) หรอืไกตุ่น๋ซอี ิ๊วเกาหล ีผสม
กบัวุน้เสน้ทีเ่หนยีวนุ่ม หวัหอมใหญ ่รสชาตคิลา้ยไกพ่ะโลข้องไทยแตจ่ะเผ็ดกวา่นดิ
หน่อย เป็นเมนูชือ่ดงัจากเมอืงอนัดง 

บา่ย  น าทา่น ชอ้ปป้ิงทีฮ่งอกิ แหลง่ชอ้ปป้ิงทีอ่ยูล่อ้มรอบไปดว้ยมหาวทิยาลยัชือ่ดงัใน
เกาหล ีสนิคา้ในยา่นนี้สว่นใหญเ่ป็นสนิคา้วยัรุน่ทีท่ันสมัยและราคาไมแ่พงเชน่เสือ้ผา้ที่
ออกแบบโดยดไีซดเ์นอรเ์กาหลรีองเทา้กระเป๋าเครือ่งประดบั เครือ่งส าอาง และยังมรีา้น
แบรนดเ์นมอยูท่ัว่ไปเชน่ EVISU, ZARA ทกุวันเสารล์านหนา้ประตขูอง
มหาวทิยาลยัฮงอคิ จะมผีลงานศลิปะในรปูแบบตา่งๆ เชน่ เครือ่งประดบั ตุก๊ตา เสือ้ผา้ 
และของแฮนดเ์มด ทีน่่ารักและใชค้วามคดิสรา้งสรรค ์ของบางอยา่งท ามาชิน้เดยีว
เพือ่ใหไ้ดเ้ลอืกซือ้ บางทอีาจเป็นสนิคา้ทีม่ชี ิน้เดยีวในโลก รา้นกาแฟขนาดยอ่มยา่นฮ
งอกิซึง่ภายในรา้น จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงพาจเูดนิทางสู ่PAJU ENGLISH 
VILLAGE สถานทีถ่า่ยท าซรีีส่เ์กาหลทีีโ่ดง่ดงัตา่งๆ สรา้งตามแบบสถาปัตยกรรมของ
เวอรจ์เินียสหรัฐอเมรกิา ทีใ่หค้วามรูส้กึเหมอืนอยูใ่นสถานทีต่น้แบบมาก ใหท้กุทา่นได ้
เพลดิเพลนิ ชมความน่ารักโดยรอบของ PAJU ENGLISH VILLAGE จากนัน้น า
ทา่นชอ้ปป้ิงที ่Paju Premium Outlet เป็น Outlet Mall แหง่ใหมแ่ละใหญท่ีส่ดุใน
เกาหลใีต ้ซึง่มรีา้นคา้หลากหลายกวา่ 165 รา้นคา้ และมสีนิคา้ Brand ดงัมากมาย
หลายยีห่อ้ เชน่ Armani, Calvin Klein, Diesel, DKNY, Guess, Escada โดยสนิคา้จะ
มกีารจัดลดราคา 30-80% อกีดว้ย ไดเ้วลาน าทา่นสูส่นามบนิอนิชอน ระหวา่งทางพา
ทา่นแวะละลายเงนิวอนทีร่า้นคา้สนามบนิ SUPER MARKET ซึง่ทา่นสามารถเลอืกซือ้
สนิคา้เกาหลไีดอ้กีรอบ โดยเฉพาะของกนิ เชน่ บะหมีซ่นิราเมยีน (มามา่สไตลเ์กาหล)ี 
อดูง้ กมิจ ิขนมชอ็คโกพ้าย น ้าจิม้ปรงุรสหมยูา่งเกาหล ีไกตุ่น๋โสมส าเร็จรปู ผลไมต้าม
ฤดกูาลในราคาพเิศษกอ่นกลบัเมอืงไทย จนสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่
อากาศยานอนิชอน 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรมทวัร์  KXJ12 KOREA SUPER X 6D3N OCT18-XJ-W21 

วนัที ่6 ทา่อากาศยานอนิชอน ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

01.05  เดนิทางกลบัโดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X (XJ) เทีย่วบนิที ่XJ703 (ไมม่ี
บรกิารอาหารเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ไดต้ามอธัยาศยักบั
พนกังานตอ้นรบับนเครือ่ง) 

04.55  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง เดนิทางกลบัโดยสวัสดภิาพพรอ้มความ
ประทับใจ 

หมายเหต ุ

หากทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลบักรงุเทพฯ 
กรณุาแจง้บรษิทั กอ่นท าการจอง มฉิะน ัน้ บรษิทัฯ มสิามารถรบัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

ราคาทวัรร์วม 

-       คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามทีร่ะบใุนรายการ 
(ตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถเลือ่นวนักลบัได ้ตอ้งไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่นัน้ ) ทีน่ ัง่เป็นไปตามสายการบนิ

จดัสรรตามกรุป๊ทวัร ์ไมส่ามารถระบไุด ้

-       คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 

-       คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบใุนรายการ 

-       คา่ทีพ่ักตามระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบหุรอืเทยีบเทา่ 

-       คา่ยานพาหนะน าเทีย่วตามรายการ 

-       คา่น า้หนกัสมัภาระ สายการบนิ THAI AIR ASIA X (XJ) ก าหนดน า้หนกัสมัภาระโหลด
ใตท้อ้งเครือ่งไป-กลบั ทา่นละ 20 กก. สมัภาระถอืขึน้เครือ่ง(Carry on) 7 กก. 

-       คา่หวัหนา้ทัวรน์ าทา่นทอ่งเทีย่วตลอดรายการในตา่งประเทศ 

-       คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง การชดเชยอบุตัเิหตสุว่นบคุคลกรณีเสยีชวีติสญูเสยีอวัยวะ 
สายตาหรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ 1,000,000 บาท การรักษาพยาบาลตอ่อบุตัเิหตแุตล่ะครัง้500,000

บาท(เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถสัง่ซือ้ประกนัสขุภาพเพิม่ได ้

ราคาทวัรไ์มร่วม 
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-       คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่โทรศพัทส์ว่นตวั, คา่ซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้ง, 
รวมถงึคา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (หากทา่นตอ้งการสัง่เพิม่ กรณุาตดิตอ่

หวัหนา้ทวัรแ์ลว้จา่ยเพิม่เองตา่งหาก) 

-       คา่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 45,000 วอนหรอื 1,350 บาท ตอ่ทา่นตลอดท ัง้ท
รปิ(ช าระทีส่นามบนิ) 

-       คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีทีท่า่นตอ้งการใบเสร็จรับเงนิในนาม
บรษัิทหรอืตอ้งการใบก ากับภาษี) 

-       คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทีห่นักเกนิจากสายการบนิก าหนด (ปกต ิ15 กก.) 

-       คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว 

กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1)พาสปอรต์ 2)ใบประจ าตวัคนตา่งดา้ว 3)ใบส าคญัถิน่ทีอ่ยู ่4)ส าเนาทะเบยีน
บา้น(ถา้ม)ี 5)สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6)รปูถา่ยส ี2 นิว้ 2 รปู แลว้ทางบรษัิทฯจะเป็นผูด้ าเนนิการยืน่วี

ซา่ใหท้า่นโดยจา่ยคา่บรกิารตา่งหาก 

(ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่
วซีา่) 

การอพัเกรดทีน่ั่ง สามารถอพัเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat ส าหรับทีน่ั่งBusiness/Premium ตัว๋กรุ๊ปทวัรไ์ม่
สามารถอพัทีน่ั่งได ้

ทีน่ ัง่ Hot Seat ราคา3,000 บาท/เทีย่ว เป็นทีน่ั่งทีม่พีืน้ทีว่า่งทีม่ากกวา่ทีน่ั่งมาตรฐาน ดว้ยพืน้ทีว่าง
ขาทีก่วา้งเป็นพเิศษ มพีืน้ทีพ่อทีจ่ะสามารถยดืขาไดอ้ยา่งเตม็ที ่
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**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้น ้าหนักเพิม่ กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วันเทา่นัน้
พรอ้มช าระคา่น ้าหนัก** 

-       ซือ้น าหนักเพิม่ 5 กก. ช าระเพิม่ 600  บาท /เพิม่10กก. ช าระเพิม่ 1,000 บาท 

-       เพิม่20กก. ช าระเพิม่ 2,000 บาท 

ประกาศส าคญั รับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว คา่ทวัรท์ีจ่า่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการช าระแบบ
จา่ยช าระขาด และผูจั้ดไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออก
เดนิทาง ฉะนัน้หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดรั้บการ

ปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต)้ ทางผูจั้ด 
ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ตัว๋เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น 

*ขอสงวนสทิธใ์นการปรับเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรับขึน้ของภาษีน ้ามันหรอืภาษีใดๆ จากสายการ
บนิ * 

หมายเหตสุ าคญั : ราคาและคา่บรกิารเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่ช าระเงนิคา่จองทัวร ์ คา่
ทัวร ์ 

มสิามารถเปลีย่นแปลง วันเดนิทาง ชือ่ผูเ้ดนิทาง และ/หรอื ยกเลกิ เลือ่นวันเดนิทาง ขอคนืเงนิมัดจ า 
คา่ทัวรไ์ดท้กุกรณี และ กรณีทีท่า่นเดนิทางมาจากตา่งจังหวัด โดยเครือ่งบนิภายใน กรณุาแจง้บรษัิทฯ
กอ่นทีท่ าการจองตัว๋เครือ่งบนิ มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ กรณีกรุ๊ปไมส่ามารถ
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ออกเดนิทางโดยจ านวนสมาชกิไมถ่งึ 20 ทา่น บรษัิทฯแจง้ทา่นกอ่นการเดนิทาง 7 วัน โดยคนืเงนิคา่
ทัวรใ์หก้บัทา่นทัง้หมด หรอืเลือ่นการเดนิทางในชว่งการเดนิทางอืน่ และคา่บรกิารนี้รับเฉพาะ

นักทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่นัน้ และกรณีทีท่า่นเมือ่เดนิทางถงึแลว้ไมท่อ่งเทีย่วพรอ้มคณะบรษิทัฯ
ขอเรยีกช าระเงนิเพิม่ทา่นละ 300 USD ประเทศเกาหลใีตจ้ะมชีา่งภาพมาถา่ยรปู และชว่ยดแูล

อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และวันสดุทา้ยชา่งภาพจะน าภาพถา่ยมาจ าหน่ายกบัลกูทวัร ์หาก
วา่ทา่นใดสนใจสามารถซือ้ได ้แตถ่า้ทา่นใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซือ้ เพราะทางบรษัิททัวรไ์มม่กีารบงัคบัลกู

ทัวรซ์ือ้แตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้  

ขอ้ความส าคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 

ในกรณีทีล่กูคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้แลว้ไมส่ามารถผา่น เขา้-ออก นอกประเทศได ้ท าใหล้กูคา้
ตอ้งถกูสง่ตวักลบัเขา้ประเทศไทย จงึมคีา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ในการเปลีย่นตัว๋ขากลบั และรวมถงึคา่บรกิาร
อืน่ๆทีเ่กดิขึน้ดว้ย ฉะนัน้ ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบในคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ทีท่างประเทศนัน้ๆเรยีกเก็บ 
ทางผูจั้ดและทางสายการบนิจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ในทกุกรณี หรอืตอ้งรอกลบัประเทศไทย
ในเทีย่วบนิถัดไปทีม่ทีีน่ั่งวา่ง หรอืตามวันเดนิทางของตัว๋เครือ่งบนิ ทัง้นี้ข ึน้อยูท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคน
เขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีตแ้ละสายการบนิเป็นผูพ้จิารณา ทางผูจั้ดไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
** ตม.ตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีตจ้ะมกีารสุม่ตรวจ และอาจมกีารเรยีกไปสมัภาษณ์ ในการที่
ทางตรวจคนเขา้เมอืงเรยีกสมัภาษณนั์น้ ขึน้อยูก่บัทางตรวจคนเขา้เมอืงเป็นผูพ้จิารณา และอยูใ่น

ดลุพนิจิของทางเจา้หนา้ที ่ตม. ทางบรษัิททัวรไ์มส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

เง ือ่นไขในการจอง มดัจ าทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น และ ช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่ง
นอ้ย 15 วันลว่งหนา้ (การไมช่ าระเงนิคา่มัดจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่

ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)  

**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวนั
เดนิทางไป-กลบั*) กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์
หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิ

มัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื** 

เอกสารใชใ้นการเดนิทาง 

-       หนังสอืเดนิทางทีเ่หลอือายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน **กรณีท าหนังสอืเดนิทางเลม่ใหมก่รณุา
เตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ไปดว้ย ณ วันเดนิทาง  หนังสอืรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ 

(ต าแหน่ง, เงนิเดอืน) 

-    ส าเนาบตัรพนักงาน และส าเนากบตัรประจ าตวัประชาชน พรอ้มเซน็ส าเนาถกูตอ้ง 

-     กรณีทีท่า่นเป็นเจา้ของกจิการกรณุาเตรยีมส าเนาหนังสอืจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ทา่นพรอ้มเซน็รับรอง
ส าเนา 
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-    กรณีเป็นนักเรยีนนักศกึษาเตรยีมหนังสอืรับรองจากทางสถาบนัเป็นภาษาองักฤษ 

-    การเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมินี้เพือ่ประโยชนใ์นการเดนิทางเขา้ประเทศเกาหลขีองทา่นทีท่างบรษัิท
จะได ้  

     แจง้ใหห้วัหนา้ทัวรท์ราบเพือ่ใหค้ าแนะน าทา่นในการเขา้เมอืงเกาหลใีต ้

การยกเลกิการจอง:เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด เมือ่ทา่นตกลง
จองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมัดจ า หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง เลือ่นการ

เดนิทาง ขอคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทัง้ส ิน้ 

หมายเหต ุ

กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทาง

บรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่ม
คณะไมถ่งึ 25 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวัน
เดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตุ
ตา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือ

ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น
, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองโรงแรม
ทีพ่ักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุ

ในโปรแกรม 
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8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก โดยมหีอ้งพักส าหรับ
ผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บั

ความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7
วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้  

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไป

ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE กรณีโรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่
เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดย

ไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่ 

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของเกาหล ีหรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถ
อาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของ

มัคคเุทศก ์และคนขบัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่
รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่วนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน เริม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที5่ของการเดนิทางรวม
จ านวน 4 ขวด 

15. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วเกาหล ีตามกฎหมายของประเทศเกาหล ีมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็น
ผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวน

สทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. การประกนัภัย ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุาก
การเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตาม พ.ร.บ การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ด้
ป่วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับ

ขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัร ์

(ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทั่วไป และควรศกึษา
เงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
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17. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไป

ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ 

  

  

 


