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KXJ15:KOREA SKI WINTER ทวัรเ์กาหล ีสกรีสีอรท์ ซูวอน โซล 6วนั3

คนื  

 

KXJ15:KOREA SKI WINTER ทวัรเ์กาหล ี
สกรีสีอรท์ ซูวอน โซล 6วนั3คนื 

สกรีสีอรท์ เกาะนาม ิซูวอน เอเวอรแ์ลนด ์โซล พระราชวงัเคยีงบก เก็บสตอบอรี ่
ศนูยโ์สม โซลทาวนเ์วอร ์เรยีนท าขา้วหอ่สาหรา่ย ใสชุ่ดฮนับก Teddy Bear 
Musuem คลองชองเกซอน หมูบ่า้นองักฤษ ชอ้ปป้ิงเมยีงดง ทงแดมนุ ฮงฮกิ 

ดวิตีฟ้ร ีพาจเูอา้เล็ท รา้นละลายเงนิวอน 

พกัสกรีสีอรท์ 1คนื โซล 2คนื 
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โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X เครือ่งล าใหญ ่AIRBUS A330-300 
เวลาสวยถงึเชา้กลบัค า่มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง (เฉพาะขาไป) 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

2  ทา่อากาศยานอนิชอน - เกาะนาม ิ - สะพานยงักงั - สกรีสีอรท์                        

3  ลานสกรีสีอรท์ - สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด(์รวมบตัร) – ไรส่ตอบอรี ่ COSMETIC SHOP 
- SEOUL TOWER (ไมร่วมขึน้ลฟิต)์ Teddy Bear Museum – ทงแดมนุ 

4  ศนูยโ์สมรฐับาล- RED PINE – ผา่นชมบลเูฮาส ์– พระราชวงัเคยีงบ็อค – เรยีนท า
ขา้วหอ่สาหรา่ย - ใสชุ่ดฮนับก –DUTY FREE - ชอ้ปป้ิงเมยีงดง                   

5  
ศนูยส์มนุไพรฮ็อกเกตนาม ู- AMETHYEST FACTORY – ชอ้ปป้ิงยา่นฮงแด - 
หมูบ่า้นองักฤษ - Paju Premium Outlet - SUPER MARKET -ทา่อากาศยานอนิ
ชอน 

6  ทา่อากาศยานอนิชอน - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

อตัราคา่บรกิาร 

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

30 Nov - 05 Dec 2018  18,888  18,888 18,888 5,000 4,500 

04 - 09 Dec 2018  19,888  19,888 19,888 5,000 4,500 

05 - 10 Dec 2018  19,888  19,888 19,888 5,000 4,500 

07 - 12 Dec 2018  20,888  20,888 20,888 5,000 4,500 

12 - 17 Dec 2018  18,888  18,888 18,888 5,000 4,500 
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14 - 19 Dec 2018  18,888  18,888 18,888 5,000 4,500 

19 - 24 Dec 2018  18,888  18,888 18,888 5,000 4,500 

21 - 26 Dec 2018  19,888  19,888 19,888 5,000 4,500 

23 - 28 Dec 2018  21,888  21,888 21,888 5,000 4,500 

25 - 30 Dec 2018  22,888  22,888 22,888 5,000 4,500 

26 - 31 Dec 2018  22,888  22,888 22,888 5,000 4,500 

28 Dec 2018 - 02 Jan 

2019  
25,888  25,888 25,888 5,000 4,500 

04 - 09 Jan 2019  16,888  16,888 16,888 5,000 4,500 

09 - 14 Jan 2019  17,000  17,000 17,000 5,000 4,500 

16 - 21 Jan 2019  17,888  17,888 17,888 5,000 4,500 

18 - 23 Jan 2019  17,888  17,888 17,888 5,000 4,500 

23 - 28 Jan 2019  17,888  17,888 17,888 5,000 4,500 

25 - 30 Jan 2019  17,888  17,888 17,888 5,000 4,500 

30 Jan - 04 Feb 2019  17,888  17,888 17,888 5,000 4,500 

01 - 06 Feb 2019  17,888  17,888 17,888 5,000 4,500 

06 - 11 Feb 2019  17,888  17,888 17,888 5,000 4,500 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์  KXJ15 KOREA SKI WINTER 5D3N MAR19-XJ-W21 

08 - 13 Feb 2019  17,888  17,888 17,888 5,000 4,500 

13 - 18 Feb 2019  18,888  18,888 18,888 5,000 4,500 

15 - 20 Feb 2019  22,888  22,888 22,888 5,000 4,500 

20 - 25 Feb 2019  17,888  17,888 17,888 5,000 4,500 

22 - 27 Feb 2019  17,888  17,888 17,888 5,000 4,500 

27 Feb - 04 Mar 2019  17,888  17,888 17,888 5,000 4,500 

01 - 06 Mar 2019  17,888  17,888 17,888 5,000 4,500 

03 - 08 Mar 2019  17,888  17,888 17,888 5,000 4,500 

06 - 11 Mar 2019  16,888  16,888 16,888 5,000 4,500 

08 - 13 Mar 2019  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

23.00  พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง ขาออกช ัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI 
AIR ASIA X (XJ) มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและ
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) 
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วนัที ่2 ทา่อากาศยานอนิชอน - เกาะนาม ิ - สะพานยงักงั - สกรีสีอรท์                        

02.50  นําทา่นเดนิทางสู ่ประเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่
XJ700 (มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง)  

10.05  เดนิทางถงึ สนามบนิอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้หมายเหต:ุ เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่
ประเทศไทย 2 ชัว่โมง (กรณุาปรบันาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่ เพือ่ความ
สะดวกในการนดัหมาย) หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเกาหล ี
จากนัน้นําทา่นขึน้รถโคช้ปรบัอากาศ เดนิทางไป รบัประทานอาหารเทีย่ง 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่) เมน ูชาบู ชาบู สกุ ีส้ไตลเ์กาหล ีบน
หมอ้ไฟรอ้นๆ ประกอบดว้ย ผกัสดชนดิตา่งๆ และเนือ้หมสูไลดน์ า้ซุปรอ้นๆ และ
เสน้อูดง้ซึง่ขาดไมไ่ดใ้นการทาน ชาบู ชาบู พรอ้มขา้วสวย 

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู ่เกาะนาม ิ(ใชเ้วลาน่ังเรอืประมาณ 10-15 นาท)ี ใหท้า่นไดด้ืม่ดํา่กบั
ธรรมชาต ิแมกไม ้ทวิสนบนเกาะนาม ิซึง่ถอืเป็นชว่งเวลาทีด่ทีีส่ดุทา่มกลางบรรยากาศ
โรแมนตกิ ใหท้า่นไดย้อ้นรอยละครรกัแนว DRAMA ซรียีเ์กาหลทีีโ่ดง่ดงัไปทั่ว
เอเชยี  WINTER LOVE SONG  หรอื เพลงรกัในสายลมหนาว พรอ้มเก็บภาพ
ความประทับใจ ถา่ยรปู กบัดาราแสดงนํา BAE YONG JOON และ CHOI JI WOO รปู
ปั้นทีส่รา้งขึน้เพือ่ไวเ้ก็บเป็นภาพความประทบัใจ กบัฉากและเนือ้เรือ่งทีเ่รยีกเสยีงสะอืน้
และน้ําตาของผูช้มนอกจออยา่งทว่มทน้นอกจากนีย้งัมกีจิกรรมอืน่ๆใหท้า่นไดป่ั้น
จักรยานชมววิเหมอืนในละครหรอืชมฟารม์เลีย้งนกกระจอกเทศ ไดเ้วลาสมควร น่ังเรอื
กลบัมายงัฝ่ัง  จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่Soyanggang Sky Walk สะพานกระจกใสที่
อยูใ่นเมอืงชนุชอน จังหวดัคังวอน มาพสิจูนค์วามหวาดเสยีวกัน โดยสะพานโซยงักงั
เป็นสะพานกระจกใสทีม่คีวามยาว 156 เมตร เหนอืทะเลสาบเอยีมโฮ เวลาทีเ่ดนิอยูบ่น
สะพานแหง่นีจ้ะสามารถมองเห็นววิดา้นลา่งใตส้ะพานทีเ่ป็นทะเลสาบไดอ้ยา่งชดัเจน 
ทําเอาคนทีก่ลวัความสงูถงึกับเขา่ออ่นเลยทเีดยีว จดุวดัใจอกีหนึง่บทพสิจูนค์อืการเดนิ
ขา้มสะพานทีย่าว 156 เมตร  จากนัน้ นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซูวอน  

คํ่า  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่) เมน ู DUKKALBI ไกผ่ดัเผ็ดบารบ์คีวิเป็น
เนือ้ไกท่ีห่ั่นออกเป็นชิน้พอคําคลกุเคลา้ดว้ยซอีิ๊วเครือ่งปรงุ และหมกัทิง้ไวจ้นไดท้ี ่จงึนํา
เนือ้ไกแ่ละผกัมาผดับนกระทะยกัษ์ พรอ้มกมิจ ิซปุสาหรา่ย และขา้วสวย 

จนสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก SKI RESORT  
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ทีพ่กั: OAK VALLEY RESORT (GOLF BUILDING) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีพ่กั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนั กอ่นวนั
เดนิทาง) 

 

วนัที ่3 ลานสกรีสีอรท์ - สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด(์รวมบตัร) – ไรส่ตอบอรี ่ COSMETIC 
SHOP - SEOUL TOWER (ไมร่วมขึน้ลฟิต)์ Teddy Bear Museum – ทงแดมนุ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที3่) 

นําเดนิทางไปสมัผัสประสบการณ์หนาวสดุขั่ว กบั ลานสกขีนาดใหญ ่อสิระใหท้า่นลน่
สกอียา่งเต็มที ่ซ ึง่ปลอดภัยไมม่อีันตราย การเตรยีมตัวกอ่นเลน่สกคีวรเตรยีมถงุมอืสก ี
ผา้พันคอ แวน่กันแดด เสือ้แจ๊คเก็ตกันน้ําหรอืผา้รม่ และกางเกงรัดรปู พรอ้ม กบัรบัฟัง
ขอ้แนะนํา และฝึกวธิกีารเลน่จากไกดท์อ้งถิน่กอ่นลงสนามจรงิ ทัง้นีเ้พือ่ความปลอดภัย
ของทา่นเองเป็นสําคัญ และทา่นสามารถเลน่และสมัผัสกบัหมิะ ปยุขาวไดอ้ยา่ง
สนุกสนาน  (**ราคาทัวรย์งัไมร่วมคา่อปุกรณ์การเลน่สก ีสกลีฟิท ์สโนวส์เลด สกคีา่เลน่
รวมชดุประมาณ 50,000 วอน**) จนสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สวนสนกุเอเวอร์
แลนด ์ ถกูขนานนามวา่ “ดสินยีแ์ลนดเ์กาหล”ี สวนเปิดในหบุเขาทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุ
ของประเทศ ภายใน Festival World จะประกอบไปดว้ย Global Fair, American 
Adventure, Magic Land  European Adventure และ Equatorial Adventure การ
ทอ่งเทีย่วภายในสวนสนุกแหง่นี ้แนะนําวา่  ควรขึน้รถบัสทอ่งไปกับโลกของสตัวป่์า
ซาฟาร ีชมไลเกอรแ์ฝดคูแ่รกของโลกทีน่ี ่ทา่นจะพบวา่เจา้ป่าสงิโตและเสอืสามารถอยู่
ดว้ยกันไดอ้ยา่งเป็นสขุ และชมความน่ารกัของหมทีี ่ สามารถสือ่สารกบัคนขบัไดอ้ยา่งดี
ไมว่า่จะตัวใหญม่ากถงึใหญน่อ้ย จากนัน้ทดลองสนุกกบัเครือ่งเลน่นานาชนดิ เชน่ รถไฟ
เหาะ T-Express หนอนสะบดั ชารป์ โรงหนังสามมติ ิบา้นผสีงิ หมนุตลีงักาสองตลบ 
เป็นตน้ และชว่ง winter ทา่นสามารถไปเลน่ Snow Buster แผน่เลือ่น snow Borad 
ได ้ หรอืทา่นสามารถเดนิไปชมเทสกาลดอกไมท้ีจั่ดไดอ้ยา่งสวยงาม  เป็นสวนขนาด
ใหญช่มดอกไมห้ลากสสีนัสวยงาม 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที4่) เมนคูาลบี ้หมยูา่งเกาหลเีป็นอาหารพืน้เมอืงเกาหลี
เลือ่งชือ่และเป็นทีรู่จั้กกันดทีั่วโลก มรีสชาตอิอกหวานกลมกลอ่ม โดยนําหมสูว่นทีต่ดิ
กบักระดกู นําไปยา่งบนเตาถา่นแบบดัง้เดมิ เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ และเครือ่งเคยีง
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ตา่งๆ 

บา่ย  จากนัน้นําทา่นไป ชมและเก็บสตอบอรี ่ทีไ่รส่ตอบอรี ่ทา่นสามารถเก็บและชมิได ้สต
อบอรเีกาหลจีะมลีกูใหญแ่ละรสชาตหิวาน ทา่นสามารถ  สัง่ซือ้ฝากคนทางบา้นได ้ นํา
ทา่นเดนิทางเขา้สู ่กรงุโซล นําทา่นเดนิทางไป  ยอ้นรอยละครซรียีเ์กาหลดีงั MY 
NAME IS KIM SAM SOON และ BOY OVER FLOWER ที ่“นัมซาน” ภเูขาแหง่เดยีวที่
ตัง้อยูใ่จกลางกรงุโซลบนยอดเขามหีอ SEOUL TOWER 1 ใน 18 หอคอยเมอืงทีส่งู
ทีส่ดุในโลกมคีวามสงูถงึ 480 เมตร เหนอืระดับน้ําทะเล นําทา่นสู ่NAMSAN 
VIEW  POINT ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูและสมัผัสความน่ารกัของวยัรุน่เกาหล ีนยิมมาคลอ้ง
กญุแจไวด้ว้ยกันระเบยีงทกุดา้นของ SEOUL TOWER จงึเต็มไปดว้ย กญุแจหลากหลาย
ส ี(ไมร่วมคา่ลฟิท)์ ถงึเวลาพาทกุทา่นตะลยุสูแ่หลง่ชอ้ปป้ิงทีไ่ดช้ ือ่วา่ใหญท่ีส่ดุใน
เอเชยี จากนัน้นําทา่นไปชม Teddy Bear Museum พพิธิภณัฑห์มเีท็ดดี ้ทีร่วบรวม
เอาความน่ารกัของตุก๊กตาหม ีเท็ดดี ้หลายหลายรปูแบบมาใหช้ม สามารถถา่ยรปูกบั
ตุ๊กตาได ้ตลาดทงแดมนุ หา้งสรรพสนิคา้กวา่ 10 แหง่ ทีบ่างหา้งเปิดตลอด 24 ชัว่โมง 
เชน่  MIGLIORE, DOOTA TOWER, HELLO AM, DESIGNER CLUB  ทา่นสามารถ
เลอืกซือ้สนิคา้หลากหลายประเภทไดท้ีน่ี ่อาทเิชน่ เสือ้ผา้บรุษุ-สตร ีรองเทา้บรุษุ-สตร ี
รองเทา้ผา้ใบ เข็มขัด ของทีร่ะลกึ ชดุเครือ่งครัว ถงุเทา้ ผา้พันคอ ในราคาเกาหล ีอยา่ง
แทจ้รงิ 

คํ่า  บรกิารอาหารค า่ (มือ้ที5่) เมนู พลุโกก ิ(Bulgogi) อาหารขึน้ชือ่ของเกาหลเีหมอืนกัน 
จะเรยีกวา่เป็นสกุีก้ ึง่น้ํากึง่แหง้ก็คงไดค้รบั สว่นผสมของเมนูนีค้อืหมหูมกัช ิน้บางๆ 
ปลาหมกึสด ผักตา่ง ๆ เชน่ กะหลําปล ีฟักทองออ่น ถั่วงอก แครอท เห็ดและวุน้เสน้มา
ตม้รวมกัน  

 
:ทีพ่กั GALAXY HOTEL//BENIKIA SEOUL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:    
 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนั กอ่นวนั
เดนิทาง) 

 

วนัที ่4 ศนูยโ์สมรฐับาล- RED PINE – ผา่นชมบลเูฮาส ์– พระราชวงัเคยีงบ็อค – เรยีน
ท าขา้วหอ่สาหรา่ย - ใสชุ่ดฮนับก –DUTY FREE - ชอ้ปป้ิงเมยีงดง                   
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่6)  

จากนัน้นําทา่นสู ่ศนูยโ์สมรฐับาล ซึง่รบัรองคณุภาพจากรัฐบาล เป็นโสมทีอ่าย ุ6 ปี ซึง่
ถอืวา่มคีณุภาพดทีีส่ดุ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้โสมคณุภาพและราคาถกูกวา่ไทย 2 เทา่ โสม
เกาหลถีอืเป็นยาบํารงุรา่งกาย หรอืสามารถซือ้เป็นของฝากจากประเทศเกาหล ีจากนัน้
นําทา่นเดนิทางสู ่รา้นสมนุไพร RED PINE เป็นผลติภัณฑ ์ทีส่กดัจากน้ํามันสน ทีม่ี
สรรคณุชว่ยบํารงุรา่งกาย ลดไขมัน ชว่ยควบคมุอาหารและรกัษาสมดลุในรา่งกาย 
จากนัน้นําทา่นไป ศนูยร์วมเครือ่งส าอางแบรนดด์งัเกาหล ีเชน่ 
ROJUKISS,LOTREE,LANEIGN, SULWASOO ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ในราคา
พเิศษ  จากนัน้ นําทา่นเดนิทางผา่นชม ท าเนยีบประธานาธบิดหีรอืบลเูฮาส ์นําทา่น
เขา้ชม พระราชวงัเคยีงบ็อค พระราชวงัเกา่แกท่ีส่ดุของราชวงศโ์ชซอน สรา้งขึน้ในปี 
ค.ศ.1394 โดยใชเ้ป็นศนูยก์ลางการปกครองในสมยัโบราณโดยเป็นทัง้ทีป่ระทับและ
ฐานอํานาจของพระ  เจา้แทจอนและตอ่เนือ่งมาถงึกษัตรยิใ์นราชวงศโ์ชซอนพระทีน่ั่งคึ
นชองจอนถกูสรา้งขึน้มาเพือ่เป็นทีว่า่ราชการตอ่มาคณะปกครองเกาหลขีองญีปุ่่ นได ้
สรา้งอาคารรัฐสภาขนาดยกัษ์ขึน้คั่นเพือ่ตอ้งการแสดงนัยเดน่ชดัวา่ตอ้งการตดัความ
ผกูพันระหวา่งพระราชวงศก์บัราษฎรอาคารหลังนีไ้ดถ้กูรือ้ถอนไปในโอกาสครบรอบ50ปี
การปลดแอกจากญีปุ่่ นในเขตพระราชวงัยงัมพีระตําหนักเคยีวฮเวร ูเป็นอาคารสองชัน้ตัว
พระตําหนักถกูสรา้งใหย้ืน่ออกไปกลางสระน้ําทีเ่ต็มไปดว้ยฝงูหงสส์รา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็น
สถานทีสํ่าหรบัจัดงานเลีย้งพระราชทาน จากนัน้นําทา่นเรยีนรูว้ธิกีารท าขา้วหอ่
สาหรา่ย หรอืคมิบบั (Gimbap School) อาหารงา่ยๆ ทีค่นเกาหลนียิมรบัประทาน 
โดยการนําขา้วสกุ และสว่นผสมอืน่ๆ หลากชนดิ เชน่ แตงกวา แครอท ผกัโขม ไขเ่จยีว 
ปอูัด แฮม เป็นตน้ แลว้แตว่ตัถดุบิทีท่า่นสะดวก วางแผบ่นแผน่สาหรา่ยแลว้มว้นเป็น
แทง่ยาวๆ จากนัน้หั่นเป็นชิน้พอดคํีา ชาวเกาหลนียิมรบัประทานคมิบบัระหวา่งการปิกนกิ 
หรอืงานกจิกรรมกลางแจง้ หรอืรบัประทานเป็นอาหารกลางวนัเบาๆ โดยเสริฟ์กบัหัวไช
เทา้ดองและกมิจ ินอกจากนีค้มิบบัยังเป็นอาหารนํากลบับา้นทีเ่ป็นทีน่ยิมทัง้ในเกาหลี
และตา่งประเทศ หลงัจากทกุทา่นไดร้ว่มกจิกรรมเรยีบรอ้ยแลว้ เชญิทา่นสวมชุดฮนับก 
(Hanbok) ซึง่เป็นชดุประจําชาตขิองประเทศเกาหลใีต ้ถา่ยรปูกบัฉากจําลอง 4 มติซิ ึง่
มคีวามสวยงามและประทบัใจ พรอ้มถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึเพือ่ไปอวดคนทางบา้น 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่7) เมนไูกตุ่น๋โสม เป็นอาหารบํารงุสขุภาพตน้ตํารบี
ชาววงั เสริฟ์ในหมอ้ดนิ ทา่มกลางน้ําซปุทีกํ่าลังเดอืดพลา่น คัดเลอืกไกข่นาดกําลงั
เหมาะ ผา่นการเลีย้งจนอายไุด ้45 วนั นํามาทําความสะอาด ควกัเครือ่งในออกจนหมด 
แลว้นําเครือ่งยาจนี อาท ิ เกาลัด, เกา๋กี,้ พทุราจนี และรากโสม พรอ้มดว้ยขา้วเหนยีว 
ใสล่งไปในตัวไก ่แลว้ผา่นการตุน๋จนไดท้ี ่เนือ้ไกล่อ่นจนสามารถรบัประทานไดอ้ยา่ง
สะดวก เพิม่รสชาตดิว้ยเสน้กว๋ยเตีย๋วแบบเกาหล ีเกลอื และพรกิไทป่น 

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู ่คลองชองกเยชอน (Cheonggyecheon) หรอืเรยีกอกีชือ่หนึง่
วา่ คลองชองเกชอน หรอื ชองเคยอน เป็นคลองทีม่มีาตัง้แตส่มยัโบราณตัง้แตย่คุ
ของราชวงศโ์ชชอน มอีายมุากกวา่ 600 ปี ความยาว ประมาณ 11 กโิลเมตร ไหลผา่น
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กลางกรงุโซล จากนัน้ นําทา่นชมแหลง่ชอ้ปป้ิงปลอดภาษี DUTY FREE ชอ้ปป้ิงสนิคา้
แบรนดเ์นม  มากมาย อาท ินาฬกิา,แวน่ตา,เครือ่งสําอางค,์กระเป๋า,กลอ้งถา่ยรปู หรอืจะ
เป็นโทรศัพทม์อืถอื ใหท้า่นอสิระไดเ้ลอืกซือ้อยา่งเต็มที ่ ถงึเวลาพาทกุทา่นไปชอ้ปป้ิง
ที ่เมยีงดง หรอื สยามสแควรเ์กาหล ีทา่นสามารถเลอืกสนิคา้เทรนดแ์ฟชัน่ลา่สดุของ
เกาหลไีดท้ีน่ีโ่ดยเฉพาะสนิคา้วยัรุน่เชน่ เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งประดบั ทัง้แบ
รนด ์เนม เชน่ EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสนิคา้จากแบรนดเ์กาหลโีดยเฉพาะ 
เครือ่งสําอางเชน่ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, 
ROJUKISS, LANEIGE อกีทัง้ยงัมรีา้นกาแฟ รา้นอาหารตา่งๆ ทา่นสามารถลิม้ลอง
ไอศกรมี 2,000 วอน ทีส่งูเกอืบฟตุไดท้ีน่ี ้ และKRISPY KREMEโดนัท ทีส่ดุแสนอรอ่ย 

คํ่า  บรกิารอาหารค า่(มือ้ที ่8) เมนพูเิศษบุฟเฟตบ์าบคีวิป้ิงยา่งสไตลเ์กาหล ีฟรกีบั
หลากหลายเนือ้สตัว ์ เนือ้หม ูเนือ้ไก ่เนือ้ววั ปลาหมกึ อาหารสไตลเ์กาหล ีขา้ว
สวยและน า้ซุปหลากหลายรสชาต ิ

:ทีพ่กั BENIKEA SEOUL OR GOLDEN FOREST CITY หรอืระดบัใกลเ้คยีง
กนั:   

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนั กอ่นวนั
เดนิทาง)วนัที ่

 

วนัที ่5 
ศนูยส์มนุไพรฮ็อกเกตนาม ู- AMETHYEST FACTORY – ชอ้ปป้ิงยา่นฮงแด - 
หมูบ่า้นองักฤษ - Paju Premium Outlet - SUPER MARKET -ทา่อากาศยาน
อนิชอน 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร ของโรงแรม (มือ้ที ่9)  

นําทา่นเดนิทางสู ่ ศนูยส์มนุไพรฮ็อกเกตนาม ูตน้ไมช้นดินีเ้จรญิเตบิโตในป่าลกึบน
ภเูขาทีป่ราศจากมลภาวะและระดบัสงูเหนอืน้ําทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพันธุข์อง
สมนุไพรฮอ๊กเกตนามนูี ้เป็นทีน่ยิมของคนเกาหลรีุน่ใหม ่เพราะมผีลชว่ยดแูลตบัให ้
แข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไมถ่กูทําลายจาการดืม่แอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี ่สารตกคา้ง
จากอาหาร และยา สมควรแกเ่วลาจากนัน้พาทา่นชม AMETHYEST FACTORY 
ชม โรงงานพลอยสมีว่ง เป็นของนําโชคของชาวเกาหลซีึง่ม ีแหลง่กําเนดิใน ประเทศ
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เกาหล ีคนเกาหลมี ีความเชือ่วา่ เป็นพลอยนําโชค นําความโชคดมีา ใหแ้ก ่ผูท้ีม่ไีว ้
ครอบครอง  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่10) เมนจูมิดกั (Jimdak) หรอืไกตุ่น๋ซอี ิ๊วเกาหล ี
ผสมกบัวุน้เสน้ทีเ่หนยีวนุ่ม หัวหอมใหญ ่รสชาตคิลา้ยไกพ่ะโลข้องไทยแตจ่ะเผ็ดกวา่นดิ
หน่อย เป็นเมนูชือ่ดงัจากเมอืงอันดง 

บา่ย  นําทา่น ชอ้ปป้ิงทีฮ่งแด แหลง่ชอ้ปป้ิงทีอ่ยูล่อ้มรอบไปดว้ยมหาวทิยาลยัชือ่ดงัใน
เกาหล ีสนิคา้ในยา่นนีส้ว่นใหญเ่ป็นสนิคา้วยัรุน่ทีท่ันสมยัและราคาไมแ่พงเชน่เสือ้ผา้ที่
ออกแบบโดยดไีซดเ์นอรเ์กาหลรีองเทา้กระเป๋าเครือ่งประดบั เครือ่งสําอาง และยังมรีา้น
แบรนดเ์นมอยูท่ั่วไปเชน่EVISU,ZARA ทกุวนัเสารล์านหนา้ประตขูองมหาวทิยาลัยฮงอคิ 
จะมผีลงานศลิปะในรปูแบบตา่งๆ เชน่ เครือ่งประดบั ตุก๊ตา เสือ้ผา้ และของแฮนดเ์มด ที่
น่ารักและใชค้วามคดิสรา้งสรรค ์ของบางอยา่งทํามาชิน้เดยีวเพือ่ใหไ้ดเ้ลอืกซือ้ บางที
อาจเป็นสนิคา้ทีม่ชี ิน้เดยีวในโลกรา้นกาแฟขนาดยอ่มยา่นฮงอกิซึง่ภายในรา้น  
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงพาจ ูชมหมูบ่า้นองักฤษ หรอื Gyeonggi English 
Village Paju Camp เป็นสถานทีถ่า่ยทําซรีีย่เ์รือ่งดงั F4 เป็นสถานทีจํ่าลอง
บรรยากาศใหเ้หมอืนอยูใ่นประเทศอังกฤษ ซึง่จําลองทัง้อาคารเรยีน รา้นอาหาร และ
สถาปัตยกรรมอืน่ๆเหมอืนกบัหลดุไปอยูใ่นประเทศองักฤษกันเลยซึง่เป็นสถานที่
ทอ่งเทีย่วทีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมมาถา่ยรปูบรรยากาศแปลกๆ แตกตา่งจากสถานที่
ทอ่งเทีย่วอืน่ๆ ในเกาหลกีัน ทีน่ีต่ัง้ขึน้เพือ่สง่เสรมิใหช้าวเกาหลไีดฝึ้กฝนทกัษะดา้น
ภาษาอังกฤษโดยทีไ่มต่อ้งไปเรยีนทีต่า่งประเทศ ซึง่ไดร้บัการสนับสนุนจากรัฐบาล
เกาหล ีเปิดใหบ้รกิารตัง้แตปี่ ค.ศ. 2006 จากนัน้ นําทา่นชอ้ปป้ิงที ่Paju Premium 
Outlet เป็น Outlet Mall แหง่ใหมแ่ละใหญท่ีส่ดุในเกาหลใีต ้ซึง่มรีา้นคา้หลากหลาย
กวา่ 165 รา้นคา้ และมสีนิคา้ Brand ดงัมากมายหลายยีห่อ้ เชน่ Armani, Calvin Klein, 
Diesel, DKNY, Guess, Escada โดยสนิคา้จะมกีารจัดลดราคา 30-80% อกีดว้ย  ได ้
เวลานําทา่นสูส่นามบนิอนิชอน ระหวา่งทางพาทา่นแวะละลายเงนิวอนทีร่า้นคา้
สนามบนิ SUPER MARKET ซึง่ทา่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้เกาหลไีดอ้กีรอบ 
โดยเฉพาะของกนิ เชน่ บะหมีซ่นิราเมยีน (มามา่สไตลเ์กาหล)ี อดูง้ กมิจ ิขนมชอ็คโก ้
พาย น้ําจิม้ปรงุรสหมยูา่งเกาหล ีไกตุ่น๋โสมสําเร็จรปู ผลไมต้ามฤดกูาล ในราคาพเิศษ
กอ่นกลับเมอืงไทย  จนวมควรกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานอนิชอน 
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วนัที ่6 ทา่อากาศยานอนิชอน - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

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

  

04.55  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง เดนิทางกลบัโดยสวสัดภิาพพรอ้มความ
ประทบัใจ 

หมายเหต ุ

หากทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลบักรงุเทพฯ 
กรณุาแจง้บรษิทั กอ่นท าการจอง มฉิะน ัน้ บรษิทัฯ มสิามารถรบัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

ราคาทวัรร์วม 

-       คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามทีร่ะบใุนรายการ 
(ตั๋วกรุป๊ไมส่ามารถเลือ่นวนักลับได ้ตอ้งไป-กลับพรอ้มคณะเทา่นัน้ ) ทีน่ ัง่เป็นไปตามสายการบนิ

จดัสรรตามกรุป๊ทวัร ์ไมส่ามารถระบุได ้

-       คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 

-       คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบใุนรายการ 

-       คา่ทีพ่กัตามระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบหุรอืเทยีบเทา่ 

-       คา่ยานพาหนะนําเทีย่วตามรายการ 

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

-       คา่หัวหนา้ทัวรนํ์าทา่นทอ่งเทีย่วตลอดรายการในตา่งประเทศ 

-       คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง การชดเชยอบุตัเิหตสุว่นบคุคลกรณีเสยีชวีติสญูเสยีอวยัวะ 
สายตาหรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ 1,000,000 บาท การรักษาพยาบาลตอ่อบุตัเิหตแุตล่ะครัง้500,000

บาท(เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ไมร่วมประกันสขุภาพ ทา่นสามารถสัง่ซือ้ประกันสขุภาพเพิม่ได ้
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ราคาทวัรไ์มร่วม 

-       คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง, คา่โทรศพัทส์ว่นตัว, คา่ซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้ง, 
รวมถงึคา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (หากทา่นตอ้งการสัง่เพิม่ กรณุาตดิตอ่

หัวหนา้ทัวรแ์ลว้จา่ยเพิม่เองตา่งหาก) 

-       คา่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 50,000 วอนหรอื 1,500 บาท ตอ่ทา่นตลอดท ัง้ท
รปิ(ช าระทีส่นามบนิ) 

-       คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีทีท่า่นตอ้งการใบเสร็จรบัเงนิในนาม
บรษัิทหรอืตอ้งการใบกํากบัภาษี) 

-       คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทีห่นักเกนิจากสายการบนิกําหนด (ปกต ิ20 กก.) 

-       คา่วซีา่สําหรบัพาสปอรต์ตา่งดา้ว 

กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1)พาสปอรต์ 2)ใบประจําตัวคนตา่งดา้ว 3)ใบสําคัญถิน่ทีอ่ยู ่4)สําเนาทะเบยีน
บา้น(ถา้ม)ี 5)สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6)รปูถา่ยส ี2 นิว้ 2 รปู แลว้ทางบรษัิทฯจะเป็นผูดํ้าเนนิการยืน่วี

ซา่ใหท้า่นโดยจา่ยคา่บรกิารตา่งหาก 

(สําหรบัหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่
วซีา่) 

การอัพเกรดทีน่ั่ง สามารถอัพเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat สําหรบัทีน่ั่งBusiness/Premium ตัว๋กรุป๊ทัวรไ์ม่
สามารถอพัทีน่ั่งได ้

ทีน่ ัง่ Hot Seat ราคา3,000 บาท/เทีย่ว เป็นทีน่ั่งทีม่พีืน้ทีว่า่งทีม่ากกวา่ทีน่ั่งมาตรฐาน ดว้ยพืน้ทีว่าง
ขาทีก่วา้งเป็นพเิศษ มพีืน้ทีพ่อทีจ่ะสามารถยดืขาไดอ้ยา่งเต็มที ่
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**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้น้ําหนักเพิม่ กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วนัเทา่นัน้
พรอ้มชาํระคา่น้ําหนัก** 

-       ซือ้นําหนักเพิม่ 5 กก. ชาํระเพิม่ 600  บาท /เพิม่10กก. ชาํระเพิม่ 1,000 บาท 

-       เพิม่20กก. ชาํระเพิม่ 2,000 บาท 

ประกาศส าคญั รับเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว คา่ทวัรท์ีจ่า่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการชาํระแบบ
จา่ยชาํระขาด และผูจั้ดไดช้าํระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบชาํระขาดเชน่กันกอ่นออก

เดนิทาง ฉะนัน้หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้ับการ
ปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต)้ ทางผูจั้ด 

ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ตั๋วเครือ่งบนิใหแ้กท่า่น 

*ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรบัขึน้ของภาษีน้ํามันหรอืภาษีใดๆ จากสายการ
บนิ * 

หมายเหตสุ าคญั : ราคาและคา่บรกิารเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่ชาํระเงนิคา่จองทัวร ์ คา่
ทัวร ์ 

มสิามารถเปลีย่นแปลง วนัเดนิทาง ชือ่ผูเ้ดนิทาง และ/หรอื ยกเลกิ เลือ่นวนัเดนิทาง ขอคนืเงนิมัดจํา 
คา่ทัวรไ์ดท้กุกรณี และ กรณีทีท่า่นเดนิทางมาจากตา่งจังหวดั โดยเครือ่งบนิภายใน กรณุาแจง้บรษัิทฯ
กอ่นทีทํ่าการจองตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ กรณีกรุ๊ปไมส่ามารถ
ออกเดนิทางโดยจํานวนสมาชกิไมถ่งึ 20 ทา่น บรษัิทฯแจง้ทา่นกอ่นการเดนิทาง 7 วนั โดยคนืเงนิคา่

ทัวรใ์หก้บัทา่นทัง้หมด หรอืเลือ่นการเดนิทางในชว่งการเดนิทางอืน่ และคา่บรกิารนีร้บัเฉพาะ
นักทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่นัน้ และกรณีทีท่า่นเมือ่เดนิทางถงึแลว้ไมท่อ่งเทีย่วพรอ้มคณะบรษิทัฯ
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ขอเรยีกช าระเงนิเพิม่ทา่นละ 300 USD ประเทศเกาหลใีตจ้ะมชีา่งภาพมาถา่ยรปู และชว่ยดแูล
อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และวนัสดุทา้ยชา่งภาพจะนําภาพถา่ยมาจําหน่ายกบัลกูทัวร ์หาก
วา่ทา่นใดสนใจสามารถซือ้ได ้แตถ่า้ทา่นใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซือ้ เพราะทางบรษัิททัวรไ์มม่กีารบงัคบัลกู

ทัวรซ์ือ้แตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้  

ขอ้ความส าคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 

ในกรณีทีล่กูคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้แลว้ไมส่ามารถผา่น เขา้-ออก นอกประเทศได ้ทําใหล้กูคา้
ตอ้งถกูสง่ตัวกลบัเขา้ประเทศไทย จงึมคีา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ในการเปลีย่นตั๋วขากลบั และรวมถงึคา่บรกิาร
อืน่ๆทีเ่กดิขึน้ดว้ย ฉะนัน้ ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบในคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ทีท่างประเทศนัน้ๆเรยีกเก็บ 
ทางผูจั้ดและทางสายการบนิจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ในทกุกรณี หรอืตอ้งรอกลบัประเทศไทย

ในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ทีีน่ั่งวา่ง หรอืตามวนัเดนิทางของตั๋วเครือ่งบนิ ทัง้นีข้ ึน้อยูท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคน
เขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีตแ้ละสายการบนิเป็นผูพ้จิารณา ทางผูจั้ดไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
** ตม.ตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีตจ้ะมกีารสุม่ตรวจ และอาจมกีารเรยีกไปสมัภาษณ์ ในการที่

ทางตรวจคนเขา้เมอืงเรยีกสมัภาษณ์นัน้ ขึน้อยูก่บัทางตรวจคนเขา้เมอืงเป็นผูพ้จิารณา และอยูใ่น
ดลุพนิจิของทางเจา้หนา้ที ่ตม. ทางบรษัิททวัรไ์มส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

เงือ่นไขในการจอง มดัจ าทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น และ ชาํระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่ง
นอ้ย 15 วนัลว่งหนา้ (การไมช่าํระเงนิคา่มดัจํา หรอืชาํระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่

ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)  

**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวนั
เดนิทางไป-กลบั*) กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบกรณีพาสปอรต์
หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิ

มัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื** 

เอกสารใชใ้นการเดนิทาง 

-       หนังสอืเดนิทางทีเ่หลอือายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน **กรณีทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหมก่รณุา
เตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ไปดว้ย ณ วนัเดนิทาง  หนังสอืรบัรองการทํางานเป็นภาษาอังกฤษ 

(ตําแหน่ง, เงนิเดอืน) 

-    สําเนาบตัรพนักงาน และสําเนากบัตรประจําตัวประชาชน พรอ้มเซ็นสําเนาถกูตอ้ง 

-     กรณีทีท่า่นเป็นเจา้ของกจิการกรณุาเตรยีมสําเนาหนังสอืจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ทา่นพรอ้มเซ็นรบัรอง
สําเนา 

-    กรณีเป็นนักเรยีนนักศกึษาเตรยีมหนังสอืรับรองจากทางสถาบันเป็นภาษาอังกฤษ 
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-    การเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมินีเ้พือ่ประโยชนใ์นการเดนิทางเขา้ประเทศเกาหลขีองทา่นทีท่างบรษัิท
จะได ้  

     แจง้ใหห้วัหนา้ทัวรท์ราบเพือ่ใหคํ้าแนะนําทา่นในการเขา้เมอืงเกาหลใีต ้

การยกเลกิการจอง:เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตั๋วเครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด เมือ่ทา่นตกลง
จองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมัดจํา หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง เลือ่นการ

เดนิทาง ขอคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทัง้สิน้ 

หมายเหต ุ

กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทาง

บรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่ม
คณะไมถ่งึ 25 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้กอ่นวนั
เดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุ
ตา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอื

ความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น
, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้
ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดสํ้ารองโรงแรม
ทีพ่กัในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุ

ในโปรแกรม 
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8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุป๊ทีเ่ขา้พัก โดยมหีอ้งพักสําหรับ
ผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่กั ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บั

ความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกันได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7
วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้  

11. ผูจั้ดจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไป

ในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ  

12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE กรณีโรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่
เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพกัคู ่และ 1หอ้งพกัเดีย่ว โดย

ไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่ 

13. สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของเกาหล ีหรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถ
อาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของ

มัคคเุทศก ์และคนขบัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่
รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน้ําดืม่วนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วนั เริม่ในวนัที2่ของการเดนิทางถงึวนัที5่ของการเดนิทางรวม
จํานวน 4 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วเกาหล ีตามกฎหมายของประเทศเกาหล ีมคัคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็น
ผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวน

สทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. การประกันภัย ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรบัความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตจุาก
การเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตาม พ.ร.บ การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ด้
ป่วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรบั

ขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชาํระเงนิคา่ทัวร ์
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(ทา่นสามารถซือ้ประกันสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกันทั่วไป และควรศกึษา
เงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 

17. ผูจั้ดจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไป

ในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ 

  

  

 


