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ตามรอยซรีีย่.์..ชมโรงถา่ยละคร MBC Dramia สถานทีถ่า่ยทําภาพยนตรแ์ละละครองิ

ประวัตศิาสตรข์องเกาหลใีต ้

คลองชองเกชอน เป็นคลองทีม่มีาตัง้แตส่มยัโบราณ มอีายมุากกวา่ 600 ปี 

พระราชวังท็อกซ ูเป็นหนึง่ในหา้พระราชวังทีสํ่าคญัทีส่ดุของราชวงศโ์ชซอ็น 

ชอ้ปป้ิงอยา่งจใุจ ที ่ตลาดเมยีงดง,ถนนฮงอกิ 

พาทา่นคลอ้งกญุแจคูร่ัก ที ่โซลทาวเวอรช์มววิ กรงุโซลแบบ 360 องศา 

 

กาํหนดวนัเดนิทาง:สงิหาคม 60 

02-06/04-08/16-20/18-22/23-27/25-29/30ส.ค.-03ก.ย.60   
15,900.- 

กาํหนดวนัเดนิทาง:สงิหาคม 60 

09-13/11-15ส.ค.60  (วนัหยดุวนัแมแ่หง่ชาต)ิ  
16,900.- 

กาํหนดวนัเดนิทาง:กนัยายน  60 

01-05/06-10/08-12/13-17/15-19/20-24/22-26/27ก.ย.-01ต.ค./30ก.ย.-04ต.ค.

60 

14,900.- 

 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง คํา่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ – สนามบนิอนิชอน – เขา้สูท่ีพั่ก  X X X 

 Benikea the Bliss 

Incheon  Hotel หรอื

เทยีบเทา่ 

2 
เกาะนาม ิ- โรงถา่ยละคร  Mbc dramia  - สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ 

ซวูอน 
O O O 

 Inter City  Hotel 

เทยีบเทา่, เมอืงโซล 

3 
พระราชวังถ๊อกซกูงุ - ศนูยโ์สม –ศนูยส์มนุไพรเกาหล ี- Cosmetic  - 

Duty Fee  - คลองชนเกชอน - ตลาดเมยีงดง 
O O X 

 Inter City  Hotel 

เทยีบเทา่, เมอืงโซล 

4 โซลทาวเวอร ์- พลอยอเมทสิ - ศนูยน้ํ์ามนัสนเข็มแดง - พพิธิภณัฑ์ O O O  

เกาหล ีBeautiful Historical drama 
5วนั 3 คนื (XJ) 

โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์ 
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สาหรา่ย+สวมชดุฮนับก+ทําคมิบบั - ถนนฮงอกิ  - ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต 

- อนิชอน  

5 อนิชอน-กรงุเทพฯ X X X  

 

วนัทีแ่รก กรงุเทพ – อนิชอน – เขา้สูท่ ีพ่กั 

13.30 น. คณะมาพรอ้มกนัที ่สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ช ัน้ 3 เคานเ์ตอร ์4 สายการ
บนิ ไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(Thai Air Asia X)เชค็อนิกรุ๊ปของสายการบนิโดยมี
เจา้หนา้ที ่ใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวก 

 

16.10 น. 
 
 
 

ออกเดนิทางสู ่ เมอืงอนิชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต้  โดยสายการบนิ 
ไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(Thai Air Asia X) เทีย่วบนิที ่XJ702 
***ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งเนือ่งจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสาย
การบนิซึง่ระบบการจองทีน่ั่งเป็นแบบสุม่ทีน่ั่งวา่ง *** 

 

23.35น. 
 
 

เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน สาธารณรัฐเกาหลใีตเ้วลาทอ้งถิน่
เร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง (เพือ่ความสะดวกในการนัดหมายกรณุาปรับนาฬกิา
ของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่) นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ 

 

  ทีพ่กั โรงแรม Benikea the Bliss Incheon  Hotel หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่อง        เกาะนาม ิ- โรงถา่ยละคร  Mbc dramia -  สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์- ซูวอน 
 เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

  นําทา่นชม เกาะนามิ (NAMISEOM ISLAND) ชมทวิทัศนซ์ ึง่เคยใชเ้ป็นสถานที่

ถา่ยทําละครทวี ี “WINTER LOVE SONG” อนัโดง่ดังไปทั่วทัง้เกาหลแีละเอเชยี 

เกาะนามนิีม้รีปูรา่งคลา้ยใบไม ้ทีล่อยอยูท่ างตอนเหนอืของแมน้ํ่าฮนั ทา่นสามารถ

ชมบรรยากาศรอบเกาะ เชน่ การเดนิเลน่เทีย่วชมสวนเกาหล ีคาราวะสสุานนายพล

นาม ิเดนิผา่นกลางแมกไมแ้หง่สวนสนทีส่งูเสยีดฟ้า ผา่นดงตน้สน ดอกสน ตน้

เกาลัด เลอืกน่ังทีม่า้น่ังรมิฝ่ังเพือ่ชมบรรยากาศโรแมนติคใตเ้งาไม ้พรอ้มมเีวลาให ้

ทา่นไดเ้ก็บโลเคชัน่ประทับใจ ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกชม ฟารม์เลีย้งนกกระจอกเทศ

ซึง่ตัง้อยูบ่นเกาะ หรอื จะเลอืกขีจั่กรยานชมววิเหมอืนฉากในละครตามอธัยาศัยจน

ไดเ้วลาสมควรอําลาเกาะนาม ิ 

 

กลางวนั 
 
 

 บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมน ู“ทคัคาลบี”้ ไก่
บาบคีวิผัดซอสเกาหล ีเป็นอาหารเลือ่งชือ่ของเมอืงชนุชอน โดยนําไกบ่าบคีวิ ตอ้ก 
(ขา้วเหนยีวปัน้เกาหล)ี มนัหวาน ผักตา่งๆ ลงผัดกบัซอสพรกิเกาหลใีนกระทะแบน 
วธิกีารทานแบบเมีย่งคําไทย โดยหอ่กบัผักกาดแกว้เมือ่ทานไประยะหนึง่จะนําขา้ว
สวย และสาหรา่ยแหง้มาผัดรวมกบัทักคาลบ ีเพือ่ใหเ้กดิ อาหารชนดิใหม ่คอื ทัก
คาลบบีกคมึ หรอืขา้วผัดพรกิไกท่ีท่ัง้หอมน่ารับประทาน เสริฟ์พรอ้มเครือ่งเคยีง 

  ไกบ่าบคีวิผดั
ซอสเกาหล ี
 
 
 

บา่ย  
 
 
 
 

 นําทา่นสู ่โรงถา่ยละคร  Mbc dramia หรอื ยงอนิแดจงักมึพารค์  (Yongin 

Daejanggeum Park) ตัง้อยูใ่นเขตชออนิ  เมอืงยงอนิ จังหวัดคย็องกี  เป็นฉากกึง่

ถาวรกลางแจง้ สําหรับถา่ยทําละครหรอืภาพยนตร ์มลีะครแนวประวัตศิาสตรเ์กาหลี

จํานวนมากถา่ยทําทีน่ี ่เชน่  จมูง มหาบรุษุกูบ้ลัลังก์  ลซีาน จอมบลัลังกพ์ลกิ

แผน่ดนิ ทงอ ีจอมนางคูบ่ลัลังก ์เป็นตน้ เกดิขึน้จากความรว่มมอืระหวา่งเอ็มบซีกีบั

เมอืงยงอนิทีต่กลงกนัสรา้งฉากกลางแจง้เพือ่ใชใ้นการถา่ยทําละคร เริม่กอ่สรา้งใน

ปี พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) และเปิดใหนั้กทอ่งเทีย่วเขา้ชมครั้ งแรกในปี พ .ศ. 

2554 (ค.ศ. 2011)[1] มพีืน้ทีข่นาด 2,500,000 ตารางเมตร ประกอบดว้ยอาคาร

ตา่ง ๆ ทีจํ่าลองมาจากยคุ สามราชอาณาจักรเกาหลี  ยคุราชวงศโ์ครยอ  และยคุ

ราชวงศโ์ชซอ็น   จากนัน้นําทา่นสู ่สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์เป็นสวนสนุกกลางแจง้

ทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศโดยมบีรษัิทซมัซงุเป็นเจา้ของ ตัง้อยูท่า่มกลางหบุเขา ให ้

ทา่นไดอ้สิระเทีย่วชมทอ่งไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟาร ีชมไลเกอรแ์ฝดคูแ่รกของ

โลก ทีน่ีท่า่นจะพบเจา้ป่าสงิโต และเสอืสามารถอยูด่ว้ยกนัไดอ้ย่ างเป็นสขุ ชม

ความน่ารักของหมทีีส่ารถสือ่สารกบัคนขบัรถไดเ้ป็นอยา่งด ีหรอืเขา้สูด่นิแดนแหง่

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%87_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%99_%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%99_%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B5_%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A2#cite_note-gsbc-1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%99
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เทพนยิาย สวนสีฤ่ด ูซึง่จะปลกูดอกไมเ้ปลีย่นไปตามฤดกูาล อกีทัง้ยงัสามารถสนุก

กบัเครือ่งเลน่นานาชนดิ อาทเิชน่ สเปซทัวร ์รถไฟเหาะและหนอนสะบดั ชมสวน

ดอกไมซ้ ึง่กําลังบานสะพร่ังอวดสสีนัเต็มสวน ชมกจิกรรมและการแสดงตา่งๆ ทีจั่ด

ตามตารางประจําวันดว้ยบตัรเขา้ชมแบบ ONE DAY TICKET เลน่ไดท้กุเครือ่งเลน่

ไมจํ่ากดัรอบ เลอืกชมและเลอืกซือ้ชอ้บป้ิงในรา้นคา้ของทีร่ะลกึตา่งๆอยา่งมากมาย 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  บรกิารทา่นดว้ย “คาลบี้”หมยู่างเกาหล ี
เป็นอาหารพืน้เมอืงเกาหลทีีเ่ลือ่งชือ่และรูจั้กกนัดทีั่วโลก มรีสชาตอิอกหวาน นุ่ม
และกลมกลอ่ม นําหมสูเต็ กสว่นทีต่ดิกบักระดกู (เชือ่วา่เป็นสว่นทีอ่รอ่ยทีส่ดุ ) ยา่ง
บนเตาถา่นแบบดัง้เดมิและตัดเป็นชิน้พอคํา หอ่ทานแบบเมีย่งคําไทย โดยใสน้ํ่าจิม้
เตา้เจยีวและเครือ่งเคยีงทีช่อบหรอืขา้วสวยรอ้นตามทีช่อบ บรกิารเครือ่งเคยีงตา่งๆ 

หมยูา่งเกาหล ี
 
 
 

 ทีพ่กั โรงแรม Inter City  Hotel หรอื Benikea Hotel ระดบั 3 ดาวหรอื
เทยีบเทา่, เมอืงโซล 

 

วนัทีส่าม พระราชวงัถอ๊กซูกงุ - ศนูยโ์สม –ศนูยส์มนุไพรเกาหล ี- Cosmetic Shop - DUTY FREE –
คลองชงเกชน -  ตลาดเมยีงดง  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

 นําทา่นสู ่ พระราชวงัถอ๊กซูกงุ   เป็นหนึง่ในหา้พระราชวังทีสํ่าคัญทีส่ดุของ

ราชวงศโ์ชซอ็นและเกาหลี  เดมิพระราชวังแหง่นีเ้ป็นทีป่ระทับขององคช์ายวอ
ลซาน พระเชษฐาในพระเจา้ซองจงหรอืองคช์ายชาซาน ระหวา่งสงครามเจ็ดปี  ทีน่ี่
ไดก้ลายเป็นพระราชวังหลวง   

 

กลางวนั บรกิารอาหาร กลางวนั  ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมนู“ซมัเกทงั”เป็น
อาหารวังในสมยักอ่นปัจจบุนัเป็นอาหารเลือ่งชือ่ของเมอืงหลวงเชือ่กนัวา่บํารงุและ
เสรมิสขุภาพเสริฟ์ทา่นละ 1 ตัวในหมอ้ดนิรอ้นภายในตัวไกจ่ะมขีา้ว เหนยีวรากโสม
พทุราแดงเกาลัดเสริฟ์พรอ้มเครือ่งเคยีงเสน้ขนมจนีเหลา้โสมพรกิไทยดําและเกลอื 

ไกตุ่น๋โสม
เกาหล ี

บา่ย นําทา่นชม คลองชองเกชอน  สรา้งมาตัง้แตส่มยัพระเจา้ยองโจแหง่ราชวงศโ์ช
ชอน อายเุกา่แกก่วา่  600 ปี เดมิเป็นคลองน้ําเน่า  สลัมเพยีบ  รถตดิสดุๆ  จนมกีาร
สรา้งทางด่ วนทับคลอง  ไมม่ใีครอยากจะเดนิผา่น  ตอ่มาปี 2003 รัฐบาลไดบ้รูณะ
คลองใหม ่ทบุทางดว่นทิง้ แลว้ทุม่งบกวา่ 386 พันลา้นวอน พัฒนาจนน้ําใสสะอาด 
เป็นสถานทีพั่กผอ่นหยอ่นใจสดุฮติของชาวกรงุโซลและนักทอ่งเทีย่วอยา่งเราๆ นํา
ทา่นสู ่ศนูยโ์สม  ซึง่รัฐบาลรับรองคณุภาพวา่ผลติจากโส มทีม่อีาย ุ 6 ปี ซึง่ถอืวา่
เป็นโสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุ ชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่ี
คณุภาพดทีีท่ีส่ดุและราคาถกูกวา่ไทยถงึ 2 เทา่ เพือ่นําไปบํารงุรา่งกาย หรอืฝาก
ญาตผิูใ้หญท่ีท่า่นรักและนับถอื นําทา่นชม ศนูยส์มนุไพรเกาหล ีใหท้า่นไดเ้ลอืก
ซือ้เลือกชม สมนุไพรฮอตเกนามขูองเกาหล ีทีนํ่ามาแปรรปูเป็นรปูแบบตา่งๆ ทีม่ี
สรรพคณุรักษาโรค และบํารงุรา่งกายจากนัน้นําทา่นชม Cosmetic Shopศนูย์
รวมเครือ่งสําอางคช์ือ่ดังของเกาหล ีมากมายหลายแบรนดด์ัง อาทเิชน่ 
W.S.Nature,Rojukiss, Misshaเป็นตน้จากนัน้นําทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ป ลอดภาษีที่
หา้ง DUTY FREE จากนัน้ใหท้า่น ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย ณ ตลาดเมยีงดง แหลง่
รวมวัยรุน่ยา่นสยามสแควร ์โดยเฉพาะอยา่งยิง่เป็นแหลง่รวมเครือ่งสําอางคช์ือ่ดัง 
อาท ิEtude, Skinfood, The Face Shop, Misshaเป็นตน้ 

 

คํา่  อสิระอาหารคํา่เพือ่ใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธยัาศย  

 ทีพ่กั โรงแรม Inter City  Hotel หรอื Benikea Hotel ระดบั 3 ดาวหรอื
เทยีบเทา่, เมอืงโซล 

 

วนัทีส่ ี ่ โซลทาวเวอร ์ - พลอยอเมทสิ - ศนูยน์ํา้มนัสนเข็มแดง - พพิธิภณัฑส์าหรา่ย+สวม
ชุดฮนับก+ทําคมิบบั - ถนนฮงอกิ - ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต -อนิชอน - กรงุเทพฯ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

 นําทา่นชม  โซลทาวเวอร์  1 ใน 18 หอคอยเมอืงทีส่งูทีส่ดุในโลกมคีวามสงูถงึ  
480 เมตร เหนอืระดับน้ําทะเล  ทา่นสามารถชมทัศนยีภาพของกรงุโซลจากยอด
โซลทาวเวอรไ์ดร้อบทศิ  360 องศาโดยสามารถมองไดถ้งึเขาพกูกัซนั  และถา้หัน
ไปยงัทศิตรงขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถงึแมน้ํ่าฮนักงั *** ราคาไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท ์*** 
นําทา่นสู ่โรงงานพลอยอเมทสิ หรอื พลอยสมีว่ง ทีม่ชี ือ่เสยีงของประเทศเกาหลี  
ซึง่ชาวโสมเชือ่วา่ถา้ไดม้พีลอยชนดินีต้ดิตัวไว ้  จะทําใหม้โีชคลาภและสิง่ดีๆ เกดิ
ขึน้กบัชวีติ นําทา่นชม ศนูยส์มนุไพรสนเข็มแดง  ซึง่ผลติจากใบสนเข็ มแดงใน
ประเทศเกาหลซี ึง่จะใชต้น้สนเข็มแดงจากยอดเขาทีป่ระเทศ เกาหลเีหนอืมาผลติ
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โดยใชเ้ทคโนโลยพีรอ้มกบัการวจัิยทีป่ระเทศเกาหลใีตอ้อกมา เป็น น้ํามนัสนเข็ม
แดง ภมูปิระเทศ ของประเทศเกาหลเีป็นภเูขาประมาณ 70 เปอรเ์ซน็ต ์โดยกวา่จะ
มาเป็นน้ํามนัสนเข็มแดงได ้1 แคปซลู ตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กโิลกรัม 
มาสกดัเอาน้ํามนัมาผลติและวจิัยออกมาเป็นน้ํามนัสนนี้  นําทา่นสู่  พพิธิภณัฑ์
สาหรา่ย  ซึง่ทา่นจะไดเ้รยีนรูก้ารทําสาหรา่ยของชาวเกาหลี  ประวัตคิวามเป็นมา
และความผกูผันทีช่าวเกาหลทีีม่ตีอ่สาหรา่ย พเิศษ....ใหท้า่นไดน้อกจากนีท้ีน่ีย่งัมี
บรกิารถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึในชดุฮนับกพรอ้มใหท้า่นทํา คมิบบั  หรอื ขา้วหอ่สาหรา่ย
เกาหลดีว้ยตนเองอกีดว้ย 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนัณ ภตัตาคาร  บรกิารทา่นดว้ย “จมิดกั” 

ไกอ่บซอี ิว๋ดําวุน้เสน้เมนูพืน้เมอืงดัง้เดมิของเมอืงอนัดงปัจจบุนัไดรั้บความนยิม 

อยา่งแพรห่ลายและรสชาตขิองจมิดักก็เป็นทีถ่กูปากถกูลิน้คนไทยเป็นอยา่งยิง่. 

ไกพ่ะโลผ้ดัวุน้
เสน้ 

 จากนําทา่นชอ้ปป้ิง ถนนฮงแด ยา่นวัยรุน่ชือ่ดังทีอ่ยูห่นา้มหาวทิยาลัยอแีดสนิคา้ที่
มจีะเป็นเสือ้ผา้แบบวัยรุน่ทันสมยัในราคาทีย่อ่มเยาว ์  นําทา่นสู ่ทา่อากาศยาน
นานาชาตอินิชอน เพือ่นําทา่นเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ โดยระหวา่งทางนําทา่นช ้

อปป้ิงที ่ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต   ซึง่มสีนิคา้ตา่งๆ มากมายใหเ้ลอืกซือ้หาเป็นของฝาก 
เชน่ กมิจ ิบะหมีก่ ึง่สําเร็จรปู สาหรา่ย ขนมขบเคีย้ว ลกูอม ผลไมต้ามฤดกูาลและ
ของทีร่ะลกึตา่งๆ 

 

เย็น 
 

บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารบรกิารทา่นดว้ย เมนู“บฟุเฟ่ตบ์าบคีวิสไตล์
เกาหล ี

บฟุเฟ่ตบ์าบคีวิ 
สไตลเ์กาหล ี

22.00 น. นําทา่นเชค็อนิและโหลดสมัภาระ  ณ สนามบนิอนิชอน   โดยสายการบนิ ไทย
แอรเ์อเชยีเอ็กซ ์ 

 

วนัทีห่า้ อนิชอน - กรงุเทพฯ 

01.05 น.  นําทา่นเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯโดยสายการบนิ ไทยแอรเ์อเชยีเ อ็กซ ์(Thai 
Air Asia X) เทีย่วบนิที ่ XJ703  

 

04.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ   
 

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

 

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายกุอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 
ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รงุเทพฯ และทีป่ระเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอื

เขา้ประเทศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใด  ๆทิง้ส ิน้ 

 

หมายเหต ุ**   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสายการบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการเพือ่ความเหมาะสมไมว่า่จะเกดิจาก

ความขดัขอ้งของ ยานพาหนะหรอืมเีหตหุนึง่เหตใุดจนทําใหไ้มส่ามารถดาํเนนิการตามหมายกําหนดการได้

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วบางรายการหรอื

ทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการ และจะตอ้งมจีํานวนผูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทาง ใน

กรณีทีม่จีํานวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย    อตัราคา่บรกิารนี ้สําหรบัเดนิทางต ัง้แต ่30 ทา่น

ขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 30 ทา่น 

 
** กรณุาสง่มอบหนงัสอืเดนิทางใหบ้รษิทัฯ กอ่นวนัเดนิทาง เพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง ** 

 

กําหนดการเดนิทาง 
 

กําหนดการเดนิทาง 

ราคา 

ผูใ้หญ ่

(หอ้งละ2 

ทา่น) 

เด็กอายตุํา่

กวา่ 12  ปี 

พกักบั

ผูใ้หญ ่1 

ทา่น 

เด็กอายตุํา่

กวา่ 12 ปี 

พกักบั

ผูใ้หญ ่2 

ทา่น มเีตยีง

เสรมิ 

เด็กอายตุํา่

กวา่ 12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น ไมม่ี

เตยีงเสรมิ 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 
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วนัที:่สงิหาคม 60 
02-06/04-08/16-20/18-22/23-27/ 

25-29/30ส.ค.-03ก.ย.60   

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

วนัที:่สงิหาคม 60 
09-13/11-15ส.ค.60   

(วนัหยดุวนัแมแ่หง่ชาต)ิ 

16,900.- 16,900.- 16,900.- 16,900.- 5,900 

วนัที:่กนัยายน 60 
01-05/06-10/08-12/13-17/15-19/20-

24/22-26/27ก.ย.-01ต.ค./30ก.ย.-04

ต.ค.60 

14,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- 5,900 

 

ราคาจอยแลนด ์ไมร่วมราคาต ัว๋เครือ่งบนิ 7,900  บาท/ทา่น 

 
 
 

** ลกูคา้ทีบ่นิกบัสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซม์เีงือ่นไขเพิม่ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง ** 

 

 

1. สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซใ์ชร้ะบบการจองทีน่ั่งเป็นแบบสุม่ทีน่ั่งวา่ง อาจจะทําใหค้รอบครัวทีม่าดว้ยกนัไมไ่ดน่ั้งตดิกนั 

หากลกูคา้เทา่ไดป้ระสงคจ์ะจองทีน่ั่งตดิกนัจะมรีายละเอยีดการคา่ใชจ้า่ยในการซือ้ทีน่ั่งเพิม่…ดังนี ้
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*หมายเหต.ุ..สาํหรบัผูโ้ดยสารทีต่อ้งการน ัง่ในโซน Quiet Zone และ บรเิวณทางออกฉุกเฉนิจะตอ้งมี

คณุสมบตัติามเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้

- ผูโ้ดยสารจะตอ้งมอีาย ุ10 ปีข ึน้ไป สาํหรบัทีน่ ัง่ Quiet Zone 

- ผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางรว่มกบัผูโ้ดยสารทีม่อีายตุํา่กวา่ 10 ปี (เด็กหรอืทารก) 

- มคีวามพรอ้มทางดา้นรา่งกายและจติใจเพือ่ทีจ่ะชว่ยเหลอืลกูเรอืในกรณีฉุกเฉนิ 

- สามารถเขา้ใจคาํแนะนําในกรณีฉุกเฉนิฉบบัพมิพ/์คาํพดูได ้

- อาย ุ15 ปีข ึน้ไป สาํหรบัทีน่ ัง่บรเิวณทางออกฉุกเฉนิ 

- ไมใ่ชผู่ท้ ีก่าํลงัต ัง้ครรภ ์

- ไมไ่ดซ้ือ้ทีน่ ัง่เสรมิ 

สําหรบัเหตผุลดา้นความปลอดภยั ทางสายการบนิขอสงวนสทิธิใ์นการกําหนดทีน่ ัง่ใหมบ่นเครือ่ง หากผูโ้ดยสารไม่

มคีณุสมบตัติามเกณฑท์ีก่ลา่วไวข้า้ง 

2. ทางแอรเ์อเชยีมนํีา้หนกักระเป๋าใหท้า่นละ 20 กก. ตอ่ 1 เทีย่วการเดนิทาง ทา่นใดประสงคจ์ะซือ้นํา้หนกัเพิม่

กรณุาแจง้เจา้หนา้ที ่ณ วนัจองทวัร.์..อตัราคา่สมัภาระตามรายละเอยีดดา้นลา่ง.. 

3.  สว่นลกูคา้ทีจ่ะซือ้อปุกรณ์ทีเ่ก ีย่วกบัการกฬีา อาทเิชน่ ไมก้อลฟ์ ตอ้งซือ้คา่สมัภาระเป็นคา่อปุกรณ์กฬีา
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เพิม่เตมิแยกจากคา่สมัภาระ ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง  

นํา้หนกัขาไป /กลบั 20 KG 25 KG 30 KG 40 KG 

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

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

** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัซือ้นํา้หนกัเพิม่หลงัจากทําการจองแลว้ ถา้ลกูคา้มนํีา้หนกัเกนิกําหนดตอ้งจา่ยคา่

สมัภาระเพิม่หนา้เคานเ์ตอรต์ามอตัราทีส่ายการบนิกําหนดคอื... 

- ออกเดนิทางจาก สนามบนิดอนเมอืง นํา้หนกัเกนิกวา่กําหนด คดิกโิลละ 500 บาท / ทา่น / เทีย่ว 

- ออกเดนิทางจาก สนามบนิอนิชอน นํา้หนกัเกนิกวา่กําหนด คดิกโิลละ 18,000 วอน / ทา่น / เทีย่ว 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่บตัรโดยสารชัน้ทัศนาจรไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) รวมภาษี สนามบนิและภาษีน้ํามนัไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

2. คา่ทีพ่ัก 3 คนื หอ้งละ 2 - 3 ทา่น 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

4. หัวหนา้ทัวรห์รอืมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ผูช้ํานาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง 

5. ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ200,000 บาท  เสยีชวีติ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

6. ราคารวมภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

7. สมัภาระน้ําหนักไมเ่กนิทา่นละ 20 กก.  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้ 

3. คา่น้ําหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิกําหนด 20 กโิลกรัม 

4. วซีา่เขา้ประเทศเกาหล ีในกรณีทีผู่เ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว หรอื ประเทศทีท่ีต่อ้งทําวซีา่เขา้ประเสา

ธารณรัฐเกาหลใีต ้คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่ทา่นละ 1,400 บาท สําหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งทํา

เรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

5. คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถประมาณ 30,000 วอน ตอ่ทา่นตอ่ทรปิ 

การเดนิทางจากประเทศไทยเขา้สูป่ระเทศเกาหลแีละพธิกีารเขา้เมอืง  

เอกสารทีค่วรเตรยีมกอ่นการเดนิทาง เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลจีะพจิารณาใหเ้ฉพาะ

นักทอ่งเทีย่วทีม่าทอ่งเทีย่วโดยสจุรติเทา่นัน้ทีผ่า่นเขา้เมอืงได ้และพจิารณาจาก  

1. หลักฐานการทํางานประจําของนักทอ่งเทีย่ว ซึง่สมควรทีนํ่าตดิตัวไปแสดงดว้ย เชน่ บตัรพนักงาน นามบตัร 

จดหมายการทํางานภาษาองักฤษ (กรณีเดนิทางคนเดยีว) จดหมายรับรองออกโดยบรษัิทผูจ้ัดคณะ  

2. หลักฐานการเงนิ ในระหวา่งการทอ่งเทีย่วประเทศเกาหลสีมควรทีจ่ะนําเงนิสดตดิตัวไปดว้ยประมาณ  300

เหรยีญสหรัฐ หรอืประมาณ 300,000 วอน สําหรับการเดนิทาง 2   วัน (หากไมม่บีตัรเครดติคารด์) หากมบีตัร

เครดติตา่งประเทศ เชน่ Visa Card, American Express, Dinners Club หรอื Master Card ตอ้งนําตดิตัวไปดว้ย

หรอืหลักฐานการเงนิอืน่ใดทีจ่ะแสดงใหเ้จา้หนา้ทีท่ราบวา่ทา่นคอืนักทอ่งเทีย่ว 

3. ใบรับรองสถานศกึษาหากทา่นยงัอยูใ่นระหวา่งการศกึษาหรอืบตัรนักศกึษาและควรเดนิทางกบัผูป้กครอง เชน่ 

บดิา มารดา ป้า นา้ อา ทีม่นีามสกลุเดยีวกนั 

4.  หากเป็นพาสปอรต์ใหม ่ควรนําพาสปอรต์เกา่เย็บเลม่คูก่บัพาสปอรต์ใหมห่รอืนําตดิตัวไปดว้ย   

5.  การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนักทอ่งเทีย่ว ไมค่วรสวมใสร่องเทา้แตะ 
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การสํารองทีน่ ัง่ 

1. กรณุาสํารองทีน่ั่ง+ชําระเงนิมดัจําทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่+สกลุ เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื ชําระทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 15วัน 

3.  เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับใน

เงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

1.  สําหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิ

การเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจําทัง้หมด 

2.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-45 วันเก็บเงนิมดัจําท ัง้หมด 

3.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วันเก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทัวร ์ตอ่ทา่น 

4.  ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทัวร ์

5. ยกเลกิการเดนิทางในวันเดนิทาง,ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

ใต ้ไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรอง

แพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะทําการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ัง้นี้ ทา่น

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตั๋วทา่นละ 10,000 บาทและคา่ใชจ้า่ย

อืน่ๆ 

6.  ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจําทีพ่ักโดยตรงหรอื

โดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight 

และ Charter Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใด  ๆ

7. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ

ทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **สําคญั!! บรษิทั ทําธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศเกาหลใีต้

โดยผดิกฎหมายและในข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและเกาหลใีต ้ข ึน้อยูก่บัการ

พจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่น ัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทาง

มคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

8. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

 

เงือ่นไขการเดนิทาง 

1.  บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

2.  บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอื

การควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, 

การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3.  หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคนื

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4.  บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5.  รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6.  ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋ว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7.  กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร

จากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวร์

อืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8.  มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นัน้ 

9.  หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาด
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จากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดย

ขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที ่

 บรษัิทระบใุนรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆทัง้ส ิน้ 

11.  บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเกาหลเีทา่นัน้ 

12.  เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13.  เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับใน

เงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

14. โรงแรมทีพ่ักในประเทศเกาหลมีมีาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของทีพ่ักแตกตา่งกบัประเทศไทย โดย

โรงแรมทีพั่กทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลี

ตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ โรงแรมทีป่ระเทศเกาหลโีดยสว่นใหญจ่ะเป็นแบบหอ้งพักคู ่(Twin หรอื

Double) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ3ทา่นขึน้อยูก่บัขอ้จํากดัของหอ้งพักและการวางรปูแบบของ

หอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มคีวามแตกตา่งกนัอาจจะทําใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนั และไมส่ามารถเสรมิเตยีง

ไดต้ามทีต่อ้งการโรงแรมหลายแหง่จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากประเทศเกาหลอียูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูตํิ่า

เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

15. กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายสญูหายลา่ชา้ 

หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้สิน้ 

16. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ

ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้และถา้ทา่นตอ้งการ

แยกตวัออกจากกรุป๊ทวัรเ์พือ่ทอ่งเทีย่วเอง โดยไมล่งรา้นศนูยโ์สม, ศนูยส์มนุไพร, รา้นนํา้มนัสน, ศนูย์

เครือ่งสําอาง และรา้นพลอยอะเมทสิ ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 

300 USD ตอ่ทา่น 

17. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิร์าคานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยและทอ่งเทีย่วเป็นหมูค่ณะแบบ Join Tour 

เทา่น ัน้ กรณีตอ้งการตดักรุป๊เหมาโปรดสอบถามทางบรษิทัอกีคร ัง้หากเป็นนกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต ิ

หรอื พระสงฆ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทา่นละ 4,000 บาท 

18. ในระหวา่งทอ่งเทีย่วจะมชีา่งภาพมาถา่ยรปูและชว่ยดแูลอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และใน

วนัสดุทา้ยของการเดนิทางชา่งภาพจะนําภาพถา่ยมาจําหนา่ยหากวา่ทา่นใดสนใจสามารถซือ้ไดแ้ตถ่า้

ทา่นใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซือ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพงึพอใจของทา่น ทางบรษิทัทวัรไ์มม่กีารบงัคบัใหซ้ือ้แต่

อยา่งใดแตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้เพือ่ใหผุ้เ้ดนิทางไดร้บัทราบ 

19. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯกอ่นทกุคร ัง้ม ิ

เชน่น ัน้ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท ัง้ส ิน้ 

 

 

 

 


