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พเิศษ...พกัโรงแรมระดบั 4 ดาวใจกลางเมยีงดง LOTTE CITY 

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

สนุกสนานกบัการปั่นRail Bike พรอ้มชมบรรยากาศความงามของธรรมชาตริอบดา้น 

ตามรอยซรี ีย่ช์ ือ่ดงั...สมัผสับรรยากาศสุดแสนโรแมนตคิทีเ่กาะนาม ิ

พาทา่นยอ้นยุคกบัตลาดกลางคนืในปี 1890 Namsangol  Night Market 

ช็อปป้ิงเพลนิเกนิหา้มใจ...ตลาดอแีทวอนและ Line Friends Store ทีใ่หญท่ีส่ดุของกรงุโซล 

ก าหนดวนัเดนิทาง:กรกฎาคม 60  

26-30 ก.ค. 60 
15,900.- 

ก าหนดวนัเดนิทาง:สงิหาคม 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 เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ – สนามบนิอนิชอน – เขา้สูท่ีพั่ก  X X X 

THE HOTEL 

YEONGJONG ระดับ 3 
ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

2 
อนิชอน - เกาะนาม ิ– ป่ันRail Bike-โรงเรยีนกมิจ ิ+ ชดุฮันบก 

สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด-์โซล 
O O O 

 LOTTE CITY 

MYEONGDONG ระดับ 

4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

3 
พระราชวังชางด็อกคงุ - ศนูยโ์สม- ศนูยส์มนุไพรเกาหล ี- Cosmetic Shop 

Duty Free-คลองชองเกชอน-ตลาดเมยีงดง-NamsangolNight Market 
O O 

บฟุ
เฟ่ต ์

ขาปู

ยักษ์ 

 LOTTE CITY 

MYEONGDONG ระดับ 

4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

4 
โซลทาวเวอร-์ศนูยน์ ้ามันสนเข็มแดง-พลอยอะเมทสิ- ตลาดอแีท

วอน+Line Friends Store – ถนนฮงอกิ-ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต–อนิชอน 
O O X  

5 อนิชอน-กรงุเทพฯ X X X  

 

วนัทีแ่รก กรงุเทพ –อนิชอน – เขา้สูท่ ีพ่กั 

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

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

โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์ 
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บนิ ไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(Thai Air Asia X)เชค็อนิกรุ๊ปของสายการบนิโดยมี

เจา้หนา้ที ่ใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก 

16.10 น. 

 

 

 

ออกเดนิทางสู่ เมอืงอนิชอนประเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต  ้โดยสายการบนิ 

ไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(Thai Air Asia X) เทีย่วบนิที ่XJ702 

*ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งเนื่องจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสาย

การบนิซึง่ระบบการจองทีน่ั่งเป็นแบบสุม่ทีน่ั่งวา่ง หากทา่นมคีวามประสงคท์ีจ่ะระบุ

ทีน่ั่งบนเครือ่ง หรอืเปลีย่นทีน่ั่ง จะมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ สามารถดอูัตราคา่บรกิารได ้

จากทา้ยรายการนี้* 

 

23.35น. 

 

 

เดนิทางถงึท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอนสาธารณรัฐเกาหลใีตเ้วลาทอ้งถิน่

เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง (เพือ่ความสะดวกในการนัดหมายกรุณาปรับนาฬกิา

ของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่) น าทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ 

 

 ทีพ่กั THE HOTEL YEONGJONG ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่, เมอืงอนิชอน  

วนัทีส่อง          อนิชอน - เกาะนาม–ิ ปั่นRail Bike-โรงเรยีนกมิจ ิ+ ชุดฮนับก- สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด-์โซล 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

 น าทา่นชม เกาะนาม ิ(NAMISEOM ISLAND) ชมทวิทศันซ์ ึง่เคยใชเ้ป็นสถานทีถ่่าย

ท าละครทวีี “WINTER LOVE SONG” อันโด่งดังไปทั่วทัง้เกาหลแีละเอเชยี เกาะ

นามนิี้มีรูปร่างคลา้ยใบไม ้ทีล่อยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น ้าฮัน ท่านสามารถชม

บรรยากาศรอบเกาะ เชน่ การเดนิเลน่เทีย่วชมสวนเกาหล ีคาราวะสสุานนายพลนา

ม ิเดนิผ่านกลางแมกไมแ้ห่งสวนสนทีส่งูเสยีดฟ้า ผ่านดงตน้สน ดอกสน ตน้เกาลัด 

เลอืกน่ังทีม่า้น่ังรมิฝ่ังเพือ่ชมบรรยากาศโรแมนตคิใตเ้งาไม ้พรอ้มมีเวลาใหท้่านได ้

เก็บโลเคชัน่ประทบัใจ ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกชมฟารม์เลีย้งนกกระจอกเทศซึง่ตัง้อยู่

บนเกาะ หรือจะเลอืกขีจ่ักรยานชมววิเหมือนฉากในละครตามอัธยาศัยจนไดเ้วลา

สมควรอ าลาเกาะนามจิากนัน้ใหท้่านไดส้นุกสนานกับกจิกรรมป่ันจักรยานบนราง

รถไฟ Rail Bikeมีจักรยานแบบน่ัง 2 คน และน่ัง 4 คน ใหท้่านไดส้นุกสนานกับ

การป่ันจักรยานบนรางรถไฟ โดยมีจักรยานราว 50 คัน ทัง้ 2 แบบคละกัน ป่ันไป

ตามรางรถไฟ ทา่มกลางบรรยากาศธรรมชาตอิันสดใสของฤดูใบไมผ้ล*ิ*ขอสงวน

สทิธิใ์นการไม่ระบุสถานทีป่ั่น Rail Bike ทัง้นี้ทางไกดท์อ้งถิน่จะจัดตามความ

เหมาะสมเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัโปรแกรมและสถานการณ์ทีเ่กดิข ึน้ ** 

 

กลางวนั 

 

บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมนู “ทกัคาลบี”้ไก่

บาบคีวิผัดซอสเกาหล ีเป็นอาหารเลือ่งชือ่ของเมอืงชนุชอน โดยน าไกบ่าบคีวิ ตอ้ก 

(ขา้วเหนียวปั้นเกาหล)ี มันหวาน ผักตา่งๆ ลงผัดกบัซอสพรกิเกาหลใีนกระทะแบน 

วธิกีารทานแบบเมีย่งค าไทย โดยห่อกบัผักกาดแกว้เมือ่ทานไประยะหนึง่จะน าขา้ว

สวย และสาหร่ายแหง้มาผัดรวมกับทักคาลบี เพื่อใหเ้กดิอาหารชนดิใหม่ คอื ทัก

คาลบบีกคมึ หรอืขา้วผัดพรกิไกท่ีท่ัง้หอมน่ารับประทาน เสริฟ์พรอ้มเครือ่งเคยีง 

ไกบ่าบคีวิผดั

ซอสเกาหล ี

 

 

 

 น าทา่นสู ่โรงเรยีนกมิจ ิเรียนรูว้ธิีการท ากมิจ ิกมิจเิป็นผักดองที่สามารถเก็บไวไ้ด ้

นานและเป็นอาหารทีข่ ึน้โตะ๊ชาวเกาหลทีกุมือ้ปัจจุบันนี้กมิจเิป็นทีน่ยิมแพร่หลายที่

ไม่ว่ามื้อไหนก็จะตอ้งมีกมิจเิป็นส่วนประกอบอยู่ในอาหารมื้อนัน้ๆดว้ยทุกครัง้ไป 

และกมิจนิี้ยังมมีากกว่า 100 ชนดิใหเ้ลอืกรับประทานใหท้่านฝึกลองท าและไดช้มิ

กมิจฝีิมอืของตวัทา่นเองโดยมวีทิยากรสอนวธิกีารท าและขัน้ตอนการเตรยีมวัตถดุบิ

ใหท้่านทุกขัน้ตอนและสามารถน ากลับมาเป็นของฝากได ้พเิศษ...ใหท้่านได้

ทดลองสวมชุดฮนับก ชุดประจ าชาตเิกาหลี เพื่อเก็บภาพแห่งความ

ประทบัใจ จากนัน้น าทา่นสูส่วนสนกุเอเวอรแ์ลนดเ์ป็นสวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่

ทีส่ดุของประเทศโดยมบีรษัิทซมัซงุเป็นเจา้ของ ตัง้อยู่ทา่มกลางหุบเขา ใหท้า่นได ้

อสิระเทีย่วชมทอ่งไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟาร ีชมไลเกอรแ์ฝดคูแ่รกของโลก ทีน่ี่

ทา่นจะพบเจา้ป่าสงิโต และเสอืสามารถอยู่ดว้ยกันไดอ้ย่างเป็นสขุ ชมความน่ารัก

ของหมทีีส่ารถสือ่สารกับคนขับรถไดเ้ป็นอย่างด ีหรือเขา้สูด่นิแดนแห่งเทพนยิาย 

สวนสีฤ่ด ูซ ึง่จะปลกูดอกไมเ้ปลีย่นไปตามฤดูกาล อีกทัง้ยังสามารถสนุกกับเครื่อง

เลน่นานาชนดิ อาทเิชน่ สเปซทัวร ์รถไฟเหาะและหนอนสะบัด ชมสวนดอกไมซ้ ึง่

ก าลงับานสะพรั่งอวดสสีนัเต็มสวน ชมกจิกรรมและการแสดงต่างๆ ทีจ่ัดตามตาราง
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ประจ าวันดว้ยบัตรเขา้ชมแบบ ONE DAY TICKET เล่นไดทุ้กเครื่องเล่นไม่จ ากัด

รอบ เลอืกชมและเลอืกซือ้ชอ้บป้ิงในรา้นคา้ของทีร่ะลกึตา่งๆอย่างมากมาย 

ค า่ 

  

บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  บรกิารท่านดว้ย “คาลบี”้หมูย่างเกาหล ี

เป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลทีีเ่ลือ่งชือ่และรูจ้ักกันดทีั่วโลก มีรสชาตอิอกหวาน นุ่ม

และกลมกลอ่ม น าหมูสเต็กสว่นทีต่ดิกับกระดูก(เชือ่ว่าเป็นสว่นทีอ่ร่อยทีส่ดุ) ย่าง

บนเตาถา่นแบบดัง้เดมิและตดัเป็นชิน้พอค า ห่อทานแบบเมีย่งค าไทย โดยใสน่ ้าจิม้

เตา้เจยีวและเครือ่งเคยีงทีช่อบหรอืขา้วสวยรอ้นตามทีช่อบ บรกิารเครือ่งเคยีงตา่งๆ 

หมยูา่งเกาหล ี

 

 ทีพ่กั โรงแรมLOTTE CITY MYEONGDONG ระดบั4 ดาวหรอืเทยีบเทา่, 

เมอืงโซล 

 

วนัทีส่าม พระราชวงัชางด็อกคงุ - ศนูยโ์สม- ศนูยส์มนุไพรเกาหล ี- Cosmetic Shop- Duty Free-

คลองชองเกชอน-Namsangol Night Market - ตลาดเมยีงดง 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

 น าท่านชม พระราชวงัชางด๊อกกุงเป็นพระราชวังล าดับทีส่องทึถู่กสรา้งต่อจาก

พระราชวังเคียงบกกุงในปีค.ศ. 1405และมีความส าคัญในการเป็นที่พ านักของ

พระมหากษัตรยิห์ลายพระองคใ์นสมัยราชวงศโ์ชซอน (Joseon)  และยังเป็น1ใน5

ของพระราชวังส าคัญที่ยังคงรักษาไว ้จากนัน้น าท่านสู่ หมู่บา้นบุกชอนฮนัอก

หมู่บา้นดัง้เดมิของเกาหลทีีม่ีประวัตยิาวนานทีเ่รียกว่าฮันอกหมู่บา้นประกอบดว้ย

ตรอกซอกซอยอันเป็นทีต่ัง้ของบา้นแบบดัง้เดมิกว่ารอ้ยหลังและเป็นที่เก็บรักษา

สภาพแวดลอ้มของเมืองไวเ้พื่อเป็นการบอกเล่าประวัตศิาสตรแ์ละเป็นมรดกทาง

วัฒนธรรมตัง้แต่สมัยราชวงศโ์ชซอนทีม่ีอายุกว่า 600 ปีน าท่านสู ่ศูนยโ์สม ซ ึง่

รัฐบาลรับรองคณุภาพว่าผลติจากโสมทีม่ีอายุ 6 ปี ซึง่ถอืว่าเป็นโสมทีม่ีคุณภาพดี

ทีส่ดุ ชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่ีคุณภาพดทีีท่ีส่ดุและ

ราคาถูกกว่าไทยถงึ 2 เท่า เพื่อน าไปบ ารุงร่างกาย หรือฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่่านรัก

และนับถอื น าท่านชม ศูนยส์มุนไพรเกาหล ีใหท้่านไดเ้ลือกซื้อเลือกชม สมุน

ไพรฮอตเกนามูของเกาหล ีทีน่ ามาแปรรูปเป็นรูปแบบตา่งๆ ทีม่ีสรรพคุณรักษาโรค 

และบ ารุงร่างกาย 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบรกิารท่านดว้ย เมนู“ซมัเกทงั”เป็น

อาหารวังในสมัยกอ่นปัจจุบันเป็นอาหารเลือ่งชือ่ของเมอืงหลวงเชือ่กนัว่าบ ารุงและ

เสรมิสขุภาพเสริฟ์ทา่นละ 1 ตวัในหมอ้ดนิรอ้นภายในตัวไก่จะมีขา้วเหนียวรากโสม

พุทราแดงเกาลดัเสริฟ์พรอ้มเครือ่งเคยีงเสน้ขนมจนีเหลา้โสมพรกิไทยด าและเกลอื 

ไกตุ่น๋โสม

เกาหล ี

บา่ย น าท่านชม Cosmetic Shopศูนยร์วมเครื่องส าอางคช์ือ่ดังของเกาหล ีมากมาย

หลายแบรนดด์งั อาทเิชน่ W.S.Nature,Rojukiss, Misshaเป็นตน้จากนัน้น าท่านช ้

อปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีทีห่า้ง DUTY FREE  จากนั้นน าท่านชม คลองชองเก

ชอนสรา้งมาตัง้แตส่มัยพระเจา้ยองโจแห่งราชวงศโ์ชชอน อายุเก่าแก่กว่า 600 ปี 

เดมิเป็นคลองน ้าเน่า สลัมเพียบ รถตดิสดุๆ จนมีการสรา้งทางด่วนทับคลอง ไม่มี

ใครอยากจะเดนิผ่าน ต่อมาปี 2003 รัฐบาลไดบู้รณะคลองใหม่ ทุบทางด่วนทิง้ 

แลว้ทุม่งบกว่า 386 พันลา้นวอน พัฒนาจนน ้าใสสะอาด เป็นสถานทีพ่ักผ่อนหย่อน

ใจสดุฮติของชาวกรุงโซลและนักท่องเทีย่วอย่างเราๆจากนัน้น าท่านชม ตลาดนัด

กลางคนืNamsangol Night Marketเป็นตลาดนัดทีจ่ะพาท่านยอ้นยุคกลับไป

ในปี 1890ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิไปกบักจิกรรมตา่งๆทีผ่สมผสานประเพณีเกา่แก่กบั

ความทนัสมัยมเีกมสก์ารแขง่ขนัแบบดัง้เดมิการแสดงดนตรีแบบดัง้เดมิและแฟชัน่

โชวเ์สือ้ผา้แบบสมัยก่อนที่มีชาวต่างชาตเิป็นคนแสดงรวมถงึยังมีโอกาสที่จะได ้

ลองชมิอาหารเปอรเ์ซยีดัง้เดมิ 

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

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

**หมายเหต ุโปรแกรมอาจมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม 

 

ค า่  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมนูพเิศษ...บุฟเฟ่ตข์าปู

ยกัษ ์(INTERNATIONAL BUFFET KING CRAB) ภัตตาคารบุฟเฟ่ตพ์รอ้มขาปู

ยักษ์อลาสกา้และ อาหารทะเลสดๆหลากหลายชนดิใหเ้ลอืกรับประทานไดม้ากมาย

และเครือ่งดืม่ ***ทัง้นี้รายการอาหารอาจมกีารปรับเปลีย่น*** 

บฟุเฟ่ต ์

     ขาปยูกัษ ์
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 จากนัน้ใหท้า่น ชอ้ปป้ิงตามอัธยาศยั ณ ตลาดเมยีงดง แหลง่รวมวัยรุ่นย่านสยามส

แควร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแหล่งรวมเครื่องส าอางค์ชื่อดัง อาทิ Etude, 

Skinfood, The Face Shop, Misshaเป็นตน้ 

 

 ทีพ่กั โรงแรมLOTTE CITY MYEONGDONG ระดบั4 ดาวหรอืเทยีบเทา่, 

เมอืงโซล 

 

วนัทีส่ ี ่ โซลทาวเวอร-์ศนูยน์ า้มนัสนเข็มแดง-พลอยอเมทสิ- ตลาดอแีทวอน +Line Friends Store – 

ถนนฮงอกิ- ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต–อนิชอน 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

 น าทา่นชมโซลทาวเวอร ์1 ใน 18 หอคอยเมอืงทีส่งูทีส่ดุในโลกมคีวามสงูถงึ 480 

เมตรเหนือระดบัน ้าทะเลทา่นสามารถชมทศันียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาว

เวอรไ์ดร้อบทศิ 360 องศาโดยสามารถมองไดถ้งึเขาพูกกัซนัและถา้หนัไปยังทศิ

ตรงขา้มกจ็ะเห็นไกลไปถงึแมน่ ้าฮันกงั *** ราคาไม่รวมคา่ข ึน้ลฟิท ์*** จากนัน้น า

ทา่นชม ศนูยส์มนุไพรสนเข็มแดง ซ ึง่ผลติจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี

ซ ึง่จะใชต้น้สนเข็มแดงจากยอดเขาทีป่ระเทศ เกาหลเีหนือมาผลติโดยใช ้

เทคโนโลยพีรอ้มกบัการวจิัยทีป่ระเทศเกาหลใีตอ้อกมา เป็น น ้ามันสนเข็มแดง ภมูิ

ประเทศ ของประเทศเกาหลเีป็นภเูขาประมาณ 70 เปอรเ์ซ็นต ์โดยกว่าจะมาเป็น

น ้ามันสนเข็มแดงได ้1 แคปซลู ตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กโิลกรัม มา

สกดัเอาน ้ามันมาผลติและวจิัยออกมาเป็นน ้ามนัสนนี้น าทา่นสูโ่รงงานพลอยอ

เมทสิหรอืพลอยสมี่วงทีม่ชี ือ่เสยีงของประเทศเกาหลซี ึง่ชาวโสมเชือ่ว่าถา้ไดม้ี

พลอยชนดินี้ตดิตวัไวจ้ะท าใหม้โีชคลาภและสิง่ดีๆ เกดิข ึน้กบัชวีติ 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ย “บุลโกก”ิหรือเนื้อ

หมูสดหมักกบัซอ๊สและเครือ่งเทศจนไดท้ี ่แลว้น ามาใสบ่นกระทะผัดกบักะหล า่ปีสด

และวุน้เสน้ของเกาหล ีมนี ้าขลกุขลกิรสชาตอิอกหวานเล็กนอ้ย พรอ้มกับเสริฟ์ขา้ว

สวยและเครือ่งเคยีงตา่งๆ 

เนือ้หมกูบัซ๊อส

ผดักบักะหล า่ 

 

 น าพาทา่นข็อปป้ิง ตลาดอแีทวอนถนนนี้เต็มไปดว้ยรา้นสนิคา้ประมาณ 2,000 รา้น

และบาร์คลับและรา้นอาหารพื้นเมืองยาวเหยียดบริเวณนี้เป็นทั ้งที่พักของ

ชาวตา่งชาตใินเกาหลแีละเป็นสถานทีช่อ้ปป้ิงส าหรับนักทอ่งเทีย่วนอกจากรา้นขาย

ของแลว้ยังมีแผงขายของก็จะมีสนิคา้ประเภทต่างๆใหเ้ลอืกซือ้เชน่หมวกเสือ้ยืด

และอื่นๆรวมไปถงึเป็นแหล่งขายอาหารนานาชาติรวมไปถงึอาหารไทยอีกดว้ย 

จากนัน้ใหท้่านชม Line Friends Store สาขาตลาดอีแทวอนซึง่ไดช้ือ่ว่าเป็น

สาขาที่เป็นช็อปใหญ่ที่สุดโซล มีทัง้หมด3 ชัน้ซ ึง่แต่ละชัน้ก็จะตกแต่งดว้ยธีม

คาแรคเตอรส์ดุน่ารักแตกตา่งกนัออกไป โดยทีช่ัน้ 3 จะเป้นสว่นของ Line Cafe มี

ขนมเครือ่งดืม่และไอศครมีจ าหน่ายมากมายใหท้่านไดเ้ลอืกชมิเลอืกช็อป จากนัน้

พาท่านชม ถนนฮงอกิเป็นย่านชอ้ปป้ิงบรเิวณดา้นหนา้ของมหาวทิยาลัยฮงอกิ

(Hongik University)เป็นศนูยร์วมเด็กวัยรุ่นและเด็กมหาวทิยาลัยวัยรุ่นอายุ 20-30 

ปีทีน่ยิมมาเดนิเล่นราคาของสนิคา้และรา้นอาหารต่างๆก็ยังไม่แพงอีกดว้ยของที่

ขายกนัเยอะสว่นใหญ่ก็จะเป็นสนิคา้แฟชัน่เชน่เสือ้ผา้กระเป๋ารองเทา้ของกิ๊ฟชอ้ป

เครือ่งเขยีนและทีเ่ยอะไม่แพก้นัก็คอืขนมตา่งๆ 

 

ค า่  อสิระอาหารค า่เพือ่ใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธยัาศย  

22.00 น. น าทา่นเชค็อนิและโหลดสมัภาระ  ณ สนามบนิอนิชอนโดยสายการบนิ ไทยแอร ์

เอเชยีเอ็กซ ์ 

 

วนัทีห่า้ อนิชอน - กรงุเทพฯ 

01.05น.  น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯโดยสายการบนิ ไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(Thai 

Air Asia X) เทีย่วบนิที ่ XJ703 
 

04.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ   

 

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

 

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายุกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 
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ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รงุเทพฯ และทีป่ระเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอื

เขา้ประเทศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ท ิง้ส ิน้ 

 

หมายเหต ุ**   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสายการบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการเพือ่ความเหมาะสมไมว่า่จะเกดิจาก

ความขดัขอ้งของ ยานพาหนะหรอืมเีหตหุนึง่เหตใุดจนท าใหไ้มส่ามารถด าเนนิการตามหมายก าหนดการได้

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วบางรายการหรอื

ทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการ และจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทาง ใน

กรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย    อตัราคา่บรกิารนี ้ส าหรบัเดนิทางต ัง้แต ่30 ทา่น

ขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 30 ทา่น 

 
** กรณุาสง่มอบหนงัสอืเดนิทางใหบ้รษิทัฯ กอ่นวนัเดนิทาง เพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง ** 

ก าหนดการเดนิทาง 
 

ก าหนดการเดนิทาง 

ราคา 

ผูใ้หญ ่

(หอ้งละ2 

ทา่น) 

เด็กอายุต า่

กวา่ 12  ปี 

พกักบั

ผูใ้หญ ่1 

ทา่น 

เด็กอายุต า่

กวา่ 12 ปี 

พกักบั

ผูใ้หญ ่2 

ทา่น มเีตยีง

เสรมิ 

เด็กอายุต า่

กวา่ 12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น ไมม่ ี

เตยีงเสรมิ 

พกัเดีย่ว 

เพ ิม่ 

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  (วันหยดุวันแมแ่หง่ชาต)ิ 
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/ทา่น 

 

** ลกูคา้ทีบ่นิกบัสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซม์เีง ือ่นไขเพิม่ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง ** 

 

 

1. สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซใ์ชร้ะบบการจองทีน่ั่งเป็นแบบสุม่ทีน่ั่งว่าง อาจจะท าใหค้รอบครัวทีม่าดว้ยกนัไม่ไดน่ั้ง

ตดิกนั หากลกูคา้เทา่ไดป้ระสงคจ์ะจองทีน่ั่งตดิกนัจะมรีายละเอยีดการคา่ใชจ้่ายในการซือ้ทีน่ั่งเพิม่…ดงันี้ 
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*หมายเหต.ุ..ส าหรบัผูโ้ดยสารทีต่อ้งการน ัง่ในโซน Quiet Zone และ บรเิวณทางออกฉุกเฉนิจะตอ้งมี

คณุสมบตัติามเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้

- ผูโ้ดยสารจะตอ้งมอีาย ุ10 ปีข ึน้ไป ส าหรบัทีน่ ัง่ Quiet Zone 

- ผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางรว่มกบัผูโ้ดยสารทีม่อีายุต า่กวา่ 10 ปี (เด็กหรอืทารก) 

- มคีวามพรอ้มทางดา้นรา่งกายและจติใจเพือ่ทีจ่ะช่วยเหลอืลูกเรอืในกรณีฉุกเฉนิ 

- สามารถเขา้ใจค าแนะน าในกรณีฉุกเฉนิฉบบัพมิพ/์ค าพูดได  ้

- อายุ 15 ปีข ึน้ไป ส าหรบัทีน่ ัง่บรเิวณทางออกฉุกเฉนิ 

- ไมใ่ช่ผูท้ ีก่ าลงัต ัง้ครรภ ์

- ไมไ่ดซ้ือ้ทีน่ ัง่เสรมิ 

ส าหรบัเหตผุลดา้นความปลอดภยั ทางสายการบนิขอสงวนสทิธิใ์นการก าหนดทีน่ ัง่ใหมบ่นเครือ่ง หากผูโ้ดยสารไม่

มคีณุสมบตัติามเกณฑท์ีก่ลา่วไวข้า้ง 
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2. ทางแอรเ์อเชยีมนี า้หนกักระเป๋าใหท้า่นละ 20 กก. ตอ่ 1 เทีย่วการเดนิทาง ทา่นใดประสงคจ์ะซือ้น า้หนกัเพิม่

กรณุาแจง้เจา้หนา้ที ่ณ วนัจองทวัร.์..อตัราคา่สมัภาระตามรายละเอยีดดา้นลา่ง.. 

3.  สว่นลกูคา้ทีจ่ะซือ้อปุกรณ์ทีเ่กีย่วกบัการกฬีา อาทเิชน่ ไมก้อลฟ์ ตอ้งซือ้คา่สมัภาระเป็นคา่อปุกรณ์กฬีา

เพิม่เตมิแยกจากคา่สมัภาระ ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง  

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

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

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

** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัซือ้น า้หนกัเพิม่หลงัจากท าการจองแลว้ ถา้ลกูคา้มนี า้หนกัเกนิก าหนดตอ้งจา่ยคา่

สมัภาระเพิม่หนา้เคานเ์ตอรต์ามอตัราทีส่ายการบนิก าหนดคอื... 

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

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

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่บัตรโดยสารชัน้ทศันาจรไป – กลบั (ตัว๋กรุ๊ป) รวมภาษี สนามบนิและภาษีน ้ามันไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

2. คา่ทีพ่ัก 3 คนื หอ้งละ 2 - 3 ทา่น 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 

4. หัวหนา้ทวัรห์รอืมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ผูช้ านาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง 

5. ประกนัอุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ200,000 บาท  เสยีชวีติ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

6. สมัภาระน ้าหนักไม่เกนิทา่นละ 20 กก.  

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

7. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย 

8. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้ 

9. คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม 

10. วซีา่เขา้ประเทศเกาหลใีนกรณีทีผู่เ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว หรอื ประเทศทีท่ีต่อ้งท าวซีา่เขา้ประเสาธารณ

รัฐเกาหลใีต ้คา่ธรรมเนียมการยืน่วซีา่ทา่นละ 1,400 บาท ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ 

เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

11. คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7%และหกั ณ ทีจ่่าย 3% 

12. คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถประมาณ 30,000 วอน ตอ่ทา่นตอ่ทรปิ 

การเดนิทางจากประเทศไทยเขา้สูป่ระเทศเกาหลแีละพธิกีารเขา้เมอืง  

เอกสารทีค่วรเตรยีมกอ่นการเดนิทาง เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลจีะพจิารณาใหเ้ฉพาะ

นักทอ่งเทีย่วทีม่าทอ่งเทีย่วโดยสจุรติเทา่นัน้ทีผ่่านเขา้เมอืงได ้และพจิารณาจาก  

1. หลกัฐานการท างานประจ าของนักทอ่งเทีย่ว ซึง่สมควรทีน่ าตดิตวัไปแสดงดว้ย เชน่ บัตรพนักงาน นามบัตร 

จดหมายการท างานภาษาอังกฤษ (กรณีเดนิทางคนเดยีว) จดหมายรบัรองออกโดยบรษัิทผูจ้ัดคณะ  

2. หลกัฐานการเงนิ ในระหว่างการทอ่งเทีย่วประเทศเกาหลสีมควรทีจ่ะน าเงนิสดตดิตวัไปดว้ยประมาณ  300

เหรยีญสหรัฐ หรอืประมาณ 300,000 วอน ส าหรับการเดนิทาง 2   วัน (หากไม่มบีัตรเครดติคารด์) หากมบีตัร

เครดติตา่งประเทศ เชน่ Visa Card, American Express, Dinners Club หรอื Master Card ตอ้งน าตดิตวัไปดว้ย

หรอืหลกัฐานการเงนิอืน่ใดทีจ่ะแสดงใหเ้จา้หนา้ทีท่ราบว่าทา่นคอืนักทอ่งเทีย่ว 

3. ใบรับรองสถานศกึษาหากทา่นยังอยู่ในระหว่างการศกึษาหรอืบัตรนักศกึษาและควรเดนิทางกบัผูป้กครอง เชน่ 

บดิา มารดา ป้า นา้ อา ทีม่นีามสกลุเดยีวกนั 

4.  หากเป็นพาสปอรต์ใหม่ ควรน าพาสปอรต์เกา่เย็บเลม่คูก่บัพาสปอรต์ใหม่หรอืน าตดิตวัไปดว้ย   

5.  การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนักทอ่งเทีย่ว ไม่ควรสวมใสร่องเทา้แตะ 
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การส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรุณาส ารองทีน่ั่ง+ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่+สกลุ เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื ช าระทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 15วัน 

3.  เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับใน

เงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

1.  ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิ

การเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

2.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-45 วันเก็บเงนิมดัจ าท ัง้หมด 

3.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วันเก็บคา่ใชจ้่าย 80% ของราคาทวัร ์ตอ่ทา่น 

4.  ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า 1-7 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทวัร ์

5. ยกเลกิการเดนิทางในวันเดนิทาง,ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

ใต ้ไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรบัรอง

แพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นี้ท่าน

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนียมในการมัดจ าตัว๋ทา่นละ 10,000 บาทและคา่ใชจ้่าย

อืน่ๆ 

6.  ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพ่ักโดยตรงหรอื

โดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight 

และ Charter Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

7. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื  

เขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **ส าคญั!! บรษิทั ท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศเกาหลใีต้

โดยผดิกฎหมายและในข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและเกาหลใีต ้ข ึน้อยูก่บัการ

พจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่น ัน้ ลกูคา้ทุกทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทาง

มคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

8. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 

1.  บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2.  บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือ

การควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, 

การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอุบตัเิหตตุา่งๆ 

3.  หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะส ิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบคนื

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4.  บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5.  รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6.  ราคานี้คดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตัว๋เครือ่งบนิปรับสงูข ึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7.  กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร

จากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทวัร์

อืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8.  มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9.  หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อนัเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดย
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ขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ 

 บรษัิทระบุในรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์ม่คนืคา่บรกิารไม่วา่กรณีใด ๆทัง้ส ิน้ 

11.  บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีุดประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเกาหลเีทา่นัน้ 

12.  เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13.  เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับใน

เงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

14. โรงแรมทีพ่ักในประเทศเกาหลมีมีาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของทีพ่ักแตกตา่งกบัประเทศไทย โดย

โรงแรมทีพ่ักทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจดัหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดบัดาวของประเทศเกาหลี

ตามทีร่ะบุในรายการทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ โรงแรมทีป่ระเทศเกาหลโีดยสว่นใหญจ่ะเป็นแบบหอ้งพักคู ่(Twin หรอื

Double) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ3ทา่นขึน้อยู่กบัขอ้จ ากดัของหอ้งพกัและการวางรูปแบบของ

หอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มคีวามแตกตา่งกนัอาจจะท าใหท้า่นไม่ไดห้อ้งพักตดิกนั และไม่สามารถเสรมิเตยีง

ไดต้ามทีต่อ้งการโรงแรมหลายแห่งจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากประเทศเกาหลอียู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ า่

เครือ่งปรบัอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

15. กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรพัยส์นิสว่นตวัของทา่น ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบตอ่ความเสยีหายสญูหายลา่ชา้ 

หรอือุบตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้ส ิน้ 

16. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ

ถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้และถา้ทา่นตอ้งการ

แยกตวัออกจากกรุป๊ทวัรเ์พือ่ทอ่งเทีย่วเอง โดยไมล่งรา้นศนูยโ์สม, ศนูยส์มนุไพร, รา้นน า้มนัสน, ศนูย์

เครือ่งส าอาง และรา้นพลอยอะเมทสิ ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 

300 USD ตอ่ทา่น 

17. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิร์าคานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยและทอ่งเทีย่วเป็นหมูค่ณะแบบ Join Tour 

เทา่น ัน้ กรณีตอ้งการตดักรุป๊เหมาโปรดสอบถามทางบรษิทัอกีคร ัง้หากเป็นนกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต ิ

หรอื พระสงฆ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทา่นละ 4,000 บาท 

18. ในระหวา่งทอ่งเทีย่วจะมชีา่งภาพมาถา่ยรปูและชว่ยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และใน

วนัสดุทา้ยของการเดนิทางชา่งภาพจะน าภาพถา่ยมาจ าหนา่ยหากวา่ทา่นใดสนใจสามารถซือ้ไดแ้ตถ่า้

ทา่นใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซือ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพงึพอใจของทา่น ทางบรษิทัทวัรไ์มม่กีารบงัคบัใหซ้ือ้แต่

อยา่งใดแตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้เพือ่ใหผุ้เ้ดนิทางไดร้บัทราบ 

19. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯกอ่นทกุคร ัง้ม ิ

เชน่น ัน้ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท ัง้ส ิน้ 

 

 

 

 


