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 ชม ถนนสายวฒันธรรมวอลมโิด รมิทะเลแสนโรแมนตคิ ลิม้รสเมนูขึน้ชือ่ จาจงัเมยีน ชือ่ดัง 

 สมัผัสบรรยากาศสดุแสนโรแมนตคิ ที ่เกาะนาม ิ

 ชมเทศกาลดอกไมห้ลากสสีนั ที ่สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์+ บัตรเครือ่งเลน่แบบไมจ่ ากัดรอบ 

 พาทา่นคลอ้งกญุแจคูรั่ก ที ่โซลทาวเวอร ์ชมววิ กรงุโซลแบบ 360 องศา 

 Ansan Starlight Village หมูบ่า้นศลิปะฝร่ังเศสตกแตง่ดว้ยหลอดไฟ LED นับพันดวง 

 ชอ้ปป้ิงแหลง่ชอ้ปป้ิงชือ่ดงั...ตลาดเมยีงดง , ตลาดทงแดมนุ 

 เลอืกชมหรอืชอ้ปป้ิงสนิคา้ของทีร่ะลกึน่ารักๆ ของเหลา่ตัวการต์นูจาก Line Friend Store 

 พเิศษ...ชม ถนนซากรุะแหง่กรงุโซล สมัผัสสสีนัแหง่ดอกซากรุะ ในบรรยากาศสดุโรแมนตคิ 

เฉพาะกรุ๊ปทีอ่อกเดนิทางระหวา่งชว่งวนัที ่01-13 เมษายน 2559 เทา่นัน้ 

ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที:่   02-06/03-07/04-08/07-11/08-12/09-13/10-14/11-15ม.ิย.59 10,900.-                    

 วนัที:่   14-18/15-19 16-20/17-21/18-22/         14,900.- 

             21-25/22-26/23-27/24-28/25-29/28 ม.ิย. – 02 ก.ค.59 

  29 ม.ิย. – 03 ก.ค.59 
1.กรงุเทพ – อนิชอน  
2.ถนนสายวฒันธรรมวอลมโิด-เกาะนาม-ิป้อมฮวา ซอง-Ansan Starlight  Village 
3. โรงเรยีนกมิจ-ิสวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์– ศนูยโ์สม - Cosmetic Shop  - Trick Eye Museum&Ice Museum 
- ตลาดทงแดมนุ 

4.บลเูฮา้ส ์– พระราชวงัเคยีงบ็อค – พพิธิภัณฑพ์ืน้บา้น –น ้ามันสนเข็มแดง–พลอยอเมทสิ- 

ศนูยส์มนุไพรเกาหล-ี Duty Free – โซลทาวเวอร-์ชอ้ปป้ิงเมยีงดง 
5. ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต -อนิชอน – กรงุเทพฯ 
 
 
 

วนัทีแ่รก        กรงุเทพ - อนิชอน  

เกาหล ีRomantic Spring - C 
5 วนั 3 คนื (XJ) 

โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์ 
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23.30 น. คณะมาพรอ้มกนัที ่สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ช ัน้ 3 เคานเ์ตอร ์4 
สายการบนิ ไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(Thai Air Asia X) 
เชค็อนิกรุ๊ปของสายการบนิ โดยมเีจา้หนา้ที ่ใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก 

 

วนัทีส่อง        อนิชอน – เกาะวอลมโิด-เกาะนาม ิ–ป้อมฮวาซอง-Ansan Starlight Village 

02.20 น. 
 

ออกเดนิทางสู ่เมอืงอนิชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดย สายการบนิ 
ไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(Thai Air Asia X) เทีย่วบนิที ่XJ700 
*ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่ง 
เนือ่งจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิซึง่ระบบการจองทีน่ั่งเป็นแบบสุม่ทีน่ั่
งวา่ง หากทา่นมคีวามประสงคท์ีจ่ะระบทุีน่ั่งบนเครือ่ง หรอืเปลีย่นทีน่ั่ง 
จะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ สามารถดอูตัราคา่บรกิารไดจ้ากทา้ยรายการนี*้ 

 

09.40 น. 
 
 

เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิอนิชอน สาธารณรัฐเกาหลใีต ้
เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง (เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย 
กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่) 
น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้   

 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เกาะวอลมโิด (Wolmido Island) 
สถานทีพ่ักผอ่นรมิทะเลและทีนั่ดพบของหนุ่มสาวชาวเกาหล ี
ไดช้ือ่วา่เป็นถนนสายวัฒนธรรมเลยีบชายหาดทีม่คีวามยาวเกอืบ 1 กโิลเมตร 
วัยรุน่เกาหลนียิมมาโชวผ์ลงานทางศลิป์ เชน่ การวาดรปู, งานฝีมอื, 
การแสดงตา่งๆ 
ใหท้า่นไดอ้สิระชมบรรยากาศรมิทะเลสดุโรแมนตกิใหอ้าหารนกทะเล หรอื 
เลอืกลองชมิปลาดบิ, ขนมพืน้เมอืงเกาหล,ี น่ังจบิกาแฟรมิทะเลภตัตาคาร 
คอฟฟ่ีชอ้ป กวา่ 20 รา้น ใหท้า่นไดล้องชมิ หรอืเขา้ชมสวนสนุกขนาดยอ่ม 
มเีครือ่งเลน่ตา่ง ๆ ทีน่่าลอง เชน่ไวกิง้ส,์ รถบั๊มพ ์ฯลฯ ตามอธัยาศัย 
(ไมร่วมคา่เครือ่งเลน่) 

 

กลางวนั 
 
 

 บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “จาจังเมยีน” หรอื 
บะหมีด่ า เป็นอาหารทีไ่ดรั้บความนยิมเป็นอยา่งมากในเกาหล ี
และอาหารทีพ่บเห็นบอ่ยครัง้ในซรียีภ์าพยนตรเ์กาหลดีังหลายๆ เรือ่ง 

บะหมีด่ า 

บา่ย  
 
 
 
 
 

น าทา่นชม เกาะนาม ิ(Nami Island) 
ชมทวิทศันซ์ ึง่เคยใชเ้ป็นสถานทีถ่า่ยท าละครทวี ี“WINTER LOVE SONG” 
อนัโดง่ดังไปทัว่ทัง้เกาหลแีละเอเชยี เกาะนามนิีม้รีปูรา่งคลา้ยใบไม ้
ทีล่อยอยูท่างตอนเหนอืของแมน่ ้าฮนั ทา่นสามารถชมบรรยากาศรอบเกาะ เชน่ 
การเดนิเลน่เทีย่วชมสวนเกาหล ีคาราวะสสุานนายพลนาม ิ
เดนิผา่นกลางแมกไมแ้หง่สวนสนทีส่งูเสยีดฟ้า ผา่นดงตน้สน ดอกสน ตน้เกาลัด 
เลอืกน่ังทีม่า้น่ังรมิฝ่ังเพือ่ชมบรรยากาศโรแมนตคิใตเ้งาไม ้
พรอ้มมเีวลาใหท้า่นไดเ้ก็บโลเคชัน่ประทบัใจ 
ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกชมฟารม์เลีย้งนกกระจอกเทศซึง่ตัง้อยูบ่นเกาะ 
หรอืจะเลอืกขีจั่กรยานชมววิเหมอืนฉากในละครตามอธัยาศัยจนไดเ้วลาสมควรอ าล
าเกาะนาม ิจากนัน้น าทา่นชม ป้อมฮวาซอง  ซึง่มอีายมุากกวา่ 200 ปี 
สรา้งขึน้ในสมยัพระเจา้ชองโจ กษัตรยิอ์งคท์ี ่22 แหง่ราชวงศโ์ชซอน 
พระองคท์รงตอ้งการสรา้งป้อมแหง่นีข้ ึน้มาเพือ่ตอ้งการยา้ยหลมุศพของพระบดิา 
SADO SEJA จากภเูขา BEABONGSON มาที ่HWASEONG 
และตอ้งการสรา้งเมอืงหลวงขึน้มาใหม ่
เพือ่เสรมิความยิง่ใหญข่องความเป็นกษัตรยิ ์
ตัวป้อมฮวาซองนีถ้กูสรา้งทอดตัวยาวไปตามแนวไหลเ่ขาและทีร่าบ 
โอบลอ้มเมอืงซวูอนไวเ้ป็นรปูวงไขข่นาดใหญ ่มคีวามยาวถงึ 5.5 กโิลเมตร 
และมป้ีอมตา่งๆ ตัง้เรยีงรายอยูต่ามแนวก าแพงอยูก่วา่ 50 ป้อม 
แตปั่จจบุนัเหลอือยูเ่พยีง 48 ป้อม 
เพราะบางสว่นถกูท าลายไปเมือ่สมยัญีปุ่่ นเขา้มาครอบครอง 
และสมยัเกดิสงครามเกาหล ีดว้ยความยิง่ใหญแ่ละสวยงามของป้อมแหง่นี ้
จงึไดรั้บการจดขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก จากองคก์ารยเูนสโกขึน้ทะเบยีนเมือ่ปี 
ค.ศ.1997 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอนัซาน น าทา่นชม หมูบ่า้น Ansan 
Starlight Village สถานทีท่อ่งเทีย่วใหมล่า่สดุของเกาหล ี
ตกแตง่ดว้ยงานศลิปะแบบฝร่ังเศสจ าลองงานศลิปะของศลิปินระดบัโลกแวนโกะ๊ 
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และไดน้ าหลอด LED นับพันดวงมาตกแตง่สรา้งสสีนัแหง่ความประทบัใจ อาทเิชน่ 
สวนแหง่แสงส ีGarden of Light, อโุมงคแ์หง่ความรัก เป็นตน้ 
ใหท้า่นไดอ้สิระเก็บภาพความประทับใจตามอธัยาศัย *ไมร่วมคา่เขา้ชมในโซน 
Mirror Maze  

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย 
“ชาบชูาบ”ูอาหารพืน้เมอืงของคาบสมทุรเกาหลตีัง้แตส่มยัมองโกเลยีบกุคาบสมุ
ทรเกาหลลีกัษณะคลา้ยสกุีห้มอ้ไฟของญีปุ่่ น โดยน าเครือ่งเคยีงตา่ง ๆ 
เชน่ผักหลากชนดิ เห็ดตามฤด ูโอเดง้ เบคอนหมทูีจั่ดเตรยีมไว ้
มาจัดเรยีงใหส้วยงามในหมอ้ เวลาทาน เตมิน ้าซปุชาบปูรงุรสแลว้ตม้ใหเ้ดอืด 
แลว้จงึน าอดุง้สดลงตม้ สามารถรับประทานเป็นอดุง้รอ้น และ 
ทานพรอ้มขา้วสวยรอ้น น ้าจิม้ซอี ิว้เกาหล ีและเครือ่งเคยีงนานาชนดิ 

สกุีห้มอ้ไฟแบบ
เกาหล ี

 ทีพ่กั  โรงแรม Ritz Suwon Hotel หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่าม โรงเรยีนกมิจ-ิสวนสนกุเอเวอรแ์ลนด-์ศนูยโ์สม-Cosmetic Shop- Trick Eye 

Museum&Ice Museum -ตลาดทงแดมนุ 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

 น าทา่นสู ่โรงเรยีนกมิจ ิเรยีนรูว้ธิกีารท ากมิจ ิ
กมิจเิป็นผกัดองทีส่ามารถเกบ็ไวไ้ดน้าน และเป็นอาหารทีข่ ึน้โต๊ะชาวเกาหลทีกุมือ้ 
ปัจจบุนันีก้มิจเิป็นทีน่ยิมแพรห่ลายทีไ่มว่า่มือ้ไหนก็จะตอ้งมกีมิจเิป็นสว่นประกอบอ
ยูใ่นอาหารมือ้นัน้ๆ ดว้ยทกุครัง้ไป และกมิจนิีย้งัมมีากกวา่ 100 
ชนดิใหเ้ลอืกรับประทาน 
ใหท้า่นฝึกลองท าและไดช้มิกมิจฝีิมอืของตัวทา่นเองโดยมวีทิยากรสอนวธิกีารท าแ
ละขัน้ตอนการเตรยีมวตัถดุบิใหท้า่นทกุขัน้ตอน 
และสามารถน ากลับมาเป็นของฝากได ้พเิศษ...ใหท้า่นไดท้ดลองสวมชุดฮนับก 
ชุดประจ าชาตเิกาหล ีเพือ่เก็บภาพแหง่ความประทบัใจ 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์
ซ ึง่ถกูขนานนามวา่ดสินยีแ์ลนดเ์กาหล ี
เป็นสวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศ โดยมบีรษัิทซมัซงุเป็นเจา้ของ 
ตัง้อยูท่า่มกลางหบุเขา ใหท้า่นไดอ้สิระเทีย่วชมทอ่งไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟาร ี
ชมไลเกอรแ์ฝดคูแ่รกของโลก ทีน่ี่ทา่นจะพบเจา้ป่าสงิโต 
และเสอืสามารถอยูด่ว้ยกนัไดอ้ยา่งเป็นสขุ 
ชมความน่ารักของหมทีีส่ารถสือ่สารกบัคนขบัรถไดเ้ป็นอยา่งด ี
หรอืเขา้สูด่นิแดนแหง่เทพนยิาย สวนสีฤ่ด ูซึง่จะปลกูดอกไมเ้ปลีย่นไปตามฤดกูาล 
อกีทัง้ยงัสามารถสนุกกบัเครือ่งเลน่นานาชนดิ อาทเิชน่ สเปซทวัร ์
รถไฟเหาะและหนอนสะบดั ชมสวนดอกไมซ้ ึง่ก าลังบานสะพร่ังอวดสสีนัเต็มสวน 
(ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ เดอืนมนีาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทวิลปิ, 
เดอืนพฤษภาคม - เดอืนมถินุายน เป็นดอกกหุลาบ, เดอืนสงิหาคม - 
เดอืนกนัยายน เป็นสวนดอกลลิลี,่ เดอืนตลุาคม - เดอืนพฤศจกิายน 
เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชมกจิกรรมและการแสดงตา่งๆ 
ทีจ่ัดตามตารางประจ าวันดว้ยบตัรเขา้ชมแบบ ONE DAY TICKET 
เลน่ไดท้กุเครือ่งเลน่ไมจ่ ากดัรอบ 
เลอืกชมและเลอืกซือ้ชอ้บป้ิงในรา้นคา้ของทีร่ะลกึตา่งๆอยา่งมากมาย 

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “คาลบี”้ 
หมยูา่งเกาหล ีเป็นอาหารพืน้เมอืงเกาหลทีีเ่ลือ่งชือ่และรูจั้กกนัดทีัว่โลก 
มรีสชาตอิอกหวาน นุ่มและกลมกลอ่ม 
น าหมสูเต๊กสว่นทีต่ดิกบักระดกู(เชือ่วา่เป็นสว่นทีอ่รอ่ยทีส่ดุ) 
ยา่งบนเตาถา่นแบบดัง้เดมิและตดัเป็นชิน้พอค า หอ่ทานแบบเมีย่งค าไทย 
โดยใสน่ ้าจิม้เตา้เจยีวและเครือ่งเคยีงทีช่อบหรอืขา้วสวยรอ้นตามทีช่อบ 
บรกิารเครือ่งเคยีงตา่งๆ 

หมยูา่งเกาหล ี

บา่ย น าทา่นสู ่ศนูยโ์สม ซึง่รัฐบาลรับรองคณุภาพวา่ผลติจากโสมทีม่อีาย ุ6 ปี 
ซึง่ถอืวา่เป็นโสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุ 
ชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีณุภาพดทีีท่ีส่ดุและราคาถู
กกวา่ไทยถงึ 2 เทา่ เพือ่น าไปบ ารงุรา่งกาย 
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หรอืฝากญาตผิูใ้หญท่ีท่า่นรักและนับถอืจากนัน้น าทา่นชม Cosmetic Shop 
ศนูยร์วมเครือ่งส าอางคช์ือ่ดงัของเกาหล ีมากมายหลายแบรนดด์ัง อาท ิเชน่ 
W.S.Nature,Rojukiss, Missha เป็นตน้ น าทา่นชม Trick Eye Museum  
พพิธิภณัฑภ์าพวาด 3 มติ ิใหท้า่นไดต้ืน่ตาตืน่ใจกบัศลิปะแนวใหม ่
ชมภาพวาดในลักษณะ 3 มติเิสมอืนภาพวาดมชีวีติ 
ใหท้า่นไดส้มัผัสการถา่ยรปูแบบใหม ่
เหมอืนกบัไดเ้ขา้รว่มเขา้ไปอยูใ่นสว่นหนึง่ของภาพเลยทเีดยีว 
หรอืใหท้า่นเลอืกชมในสว่นของ Ice Museum ชมรปูแกะสลักตา่งๆ 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย 
บฟุเฟ่ตบ์าบคีวิสไตลเ์กาหล ี!!! 

บฟุเฟ่ตบ์าบคีวิ 

 จากนัน้น าทา่น อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย ณ ตลาดทงแดมนุ 
มสีนิคา้ตา่งๆใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ เชน่ เสือ้ผา้แฟชัน่ รองเทา้ กระเป๋า 
และอืน่ๆอกีมากมาย 

 

 ทีพ่กั  โรงแรม Vabien Suite II Residence หรอืเทยีบเทา่, เมอืงโซล  

วนัทีส่ ี ่ บลเูฮา้ส ์– พระราชวงัเคยีงบ็อค - น า้มนัสนเข็มแดง–พลอยอเมทสิ - 

ศนูยส์มนุไพรเกาหล-ี Duty Free - โซลทาวเวอร ์- ชอ้ปป้ิงเมยีงดง 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

 น าทา่นผา่นชม บลเูฮา้ท ์ท าเนยีบของประธานาธบิด ี
แวะถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึทีอ่นุสาวรยีร์ปูนกฟีนกิซ ์สญัลักษณ์ความเป็นอมตะ 
พรอ้มชมทศันยีภาพอนัสวยงามของภเูขารปูหวัมงักร 
และวงเวยีนน ้าพซุ ึง่ถอืวา่เป็นจดุทีม่ฮีวงจุย้ทีด่ทีีส่ดุของกรงุโซล  จากนัน้น าทา่นชม 
พระราชวงัเคยีงบอ๊คคงุ พระราชวังเกา่แกท่ีส่ดุของราชวงศโ์ชซอน สรา้งขึน้ในปี 
ค.ศ.1394 โดยใชเ้ป็นศนูยก์ลางการปกครองในสมยัโบราณ 
โดยเป็นทัง้ทีป่ระทับและฐานอ านาจของพระเจา้แทโจและตอ่เนือ่งมาถงึกษัตรยิใ์น
ราชวงศโ์ชซอล  
พระทีน่ั่งคนึชองจอนถกูสรา้งขึน้มาเพือ่เป็นทีว่า่ราชการตอ่มาคณะปกครองเกาหลขี
องญีปุ่่ นไดส้รา้งอาคารรัฐสภาขนาดยกัษ์ขึน้คั่น 
แสดงถงึความตอ้งการตัดความผกูพันระหวา่งพระราชวงศก์บัราษฎร 
อาคารหลังนีไ้ดถ้กูรือ้ถอนไปในโอกาสครบรอบ50ปีของการปลดแอกจากญีปุ่่ น 
ภายในเขตพระราชวังยงัมพีระต าหนักเคยีวฮเวรลูักษณะเป็นอาคารสองชัน้ 
โดยตวัพระต าหนักถกูสรา้งใหย้ืน่ออกไปกลางสระน ้า ทีเ่ต็มไปดว้ยฝงูหงส ์
สรา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นสถานทีส่ าหรับจัดงานเลีย้งพระราชทาน 
พระราชวังนีถ้อืเป็นพระราชวงัทีใ่หญท่ีส่ดุของเกาหลปีระกอบดว้ยหมูอ่าคารตา่งๆ 
มากมายอาท ิพลับพลากลางน ้า, ทอ้งพระโรงทีใ่ชอ้อกวา่ราชการ ฯลฯ   น าทา่นสู ่ 
น า้มนัสนเข็มแดง เป็นการสกดัจากใบสนเข็มแดงบรสิทุธิ ์100% 
ซึง่สรรพคณุของน ้ามนัสนเข็มแดงนัน้มปีระโยชนอ์ยา่งมากมาย 
ทัง้ชว่ยละลายคลอเรสเตอรอล และไขมนัทีอ่ดุตันในเสน้เลอืด 
ลดระดบัน ้าตาลในเลอืด ชว่ยขบัสารพษิออกจากรา่งกายในรปูแบบของเสยี เชน่ 
เหงือ่ ปัสสาวะ อจุจาระ ชว่ยลา้งสารพษิหรอืดท็ีอกซเ์ลอืดใหส้ะอาด 
เพิม่การไหลเวยีนของเลอืดไดส้ะดวกขึน้ ชว่ยเพิม่ภมูติา้นทานใหก้บัรา่งกาย 
บ ารงุผวิพรรณใหส้ดใสจากภายใน และลดอตัราเสีย่งในการเกดิโรคมะเร็ง 
จากนัน้น าทา่นสู ่โรงงานพลอยอเมทสิ หรอื พลอยสมีว่ง 
ทีม่ชี ือ่เสยีงของประเทศเกาหล ี ซึง่ชาวโสมเชือ่วา่ถา้ไดม้พีลอยชนดินีต้ดิตัวไว ้
จะท าใหม้โีชคลาภและสิง่ดีๆ เกดิขึน้กบัชวีติ  

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “ซมัเกทงั” 
อาหารชาววังในสมยักอ่นปัจจบุนั เป็นอาหารเลือ่งชือ่ของเมอืงหลวง 
เชือ่กนัวา่บ ารงุและเสรมิสขุภาพ เสรฟิทา่นละ 1 ตวัในหมอ้ดนิรอ้น 
ภายในตัวไกจ่ะมขีา้วเหนยีว รากโสม พทุราแดง เกาลัด เสริฟ์พรอ้มเครือ่งเคยีง 
เสน้ขนมจนี เหลา้โสม พรกิไทยด าและเกลอื 

ไกตุ่น๋โสมเกาห
ล ี

บา่ย จากนัน้น าทา่นชม ถนนซากรุะแหง่กรงุโซล หรอื ถนนยออโิด (Yeouido’s 
Streets)ส าหรบักรุป๊ทีเ่ดนิทางระหวา่งชว่งวนัที ่01-13 เมษายน 2559 
เทา่น ัน้ ทีม่ตีน้ซากรุะกวา่ 1,400 ตน้ในบรเิวณนี ้เรยีงรายเป็นทางยาวไปถงึ 5.7 
กโิลเมตร และจะเริม่ผลดิอกบานในชว่ง สปัดาหท์ี ่2 ของเดอืนเมษายนของทกุปี 
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ซึง่จะออกดอกสะพร่ังเต็มตน้ทกุปี อสิระใหท้า่นสมัผัสสสีนัแหง่ดอกซากรุะ 
พรอ้มถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึในบรรยากาศสดุโรแมนตคิ 
(เนือ่งจากเทศกาลชมซากรุะทีถ่นนยออโิด  
แตล่ะปีจะการก าหนดวันเทศกาลขึน้อยูก่บัการพยากรณ์การบานของดอกซากรุะซึง่
อาจจะมกี าหนดการคลาดเคลือ่นตามสภาวะอากาศในแตล่ะปี 
ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นรายการตามความเหมาะสม) น าทา่นชม 
ศนูยย์าสมนุไพรเกาหล ีใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เลอืกชม 
สมนุไพรฮอตเกนามขูองเกาหล ีทีน่ ามาแปรรปูเป็นรปูแบบตา่งๆ 
ทีม่สีรรพคณุรักษาโรค และบ ารงุรา่งกาย  จากนัน้น าทา่น 
ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีทีห่า้ง Duty Free  น าทา่นชม โซลทาวเวอร ์1 ใน 18 
หอคอยเมอืงทีส่งูทีส่ดุในโลกมคีวามสงูถงึ 480 เมตร เหนอืระดับน ้าทะเล 
น าทา่นสามารถชมทัศนยีภาพของกรงุโซลจากยอดโซลทาวเวอรไ์ดร้อบทศิ 360 
องศาโดยสามารถมองไดถ้งึเขาพกูกัซนั และถา้หันไปยงัทศิตรงขา้ม 
ก็จะเห็นไกลไปถงึแมน่ ้าฮนักงั *** ราคาไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท ์***จากนัน้ใหท้า่น 
ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย ณ ตลาดเมยีงดง แหลง่รวมวัยรุน่ยา่นสยามสแควร ์
โดยเฉพาะอยา่งยิง่เป็นแหลง่รวมเครือ่งส าอางคช์ือ่ดัง อาท ิEtude, Skinfood, 
The Face Shop, Missha เป็นตน้ หรอืทา่นสามารถ 
เลอืกชมหรอืเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึระลกึน่ารักๆ ของเหลา่ตัวการต์นูจาก Line 
Friend Store   

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “จมิดกั” 
เป็นเมนูพืน้เมอืงดัง้เดมิของเมอืงอนัดง โดยจะใชไ้กท่ัง้ตวัผัดรวมกบัวุน้เสน้ + 
มนัฝร่ัง + แครอท + พรกิ + ซอสด า 
โดยเนือ้ไกท่ีน่ิม่รสชาดประมาณวา่กนิไกพ่ะโล ้แตจ่ะเป็นสตูรเกาหล ี
ทีอ่รอ่ยเผ็ดไดใ้จจรงิๆ 

ไกอ่บซอี ิว๊วุน้เ

สน้ 

 

 ทีพ่กั  โรงแรม Vabien Suite II Residence หรอืเทยีบเทา่, เมอืงโซล  

วนัทีห่า้ ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต -อนิชอน – กรงุเทพฯ 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “อดูง้” บะหมีเ่กาหล ี

 น าทา่นสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน เพือ่น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพฯ 
โดยระหวา่งทางน าทา่นชอ้ปป้ิงที ่ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต  ซึง่มสีนิคา้ตา่งๆ 
มากมายใหเ้ลอืกซือ้หาเป็นของฝาก เชน่ กมิจ ิบะหมีก่ ึง่ส าเร็จรปู สาหรา่ย 
ขนมขบเคีย้ว ลกูอม ผลไมต้ามฤดกูาลและของทีร่ะลกึตา่งๆจากนัน้ น าทา่นสู ่
ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน เพือ่น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพฯ 
โดยระหวา่งทางน าทา่นชอ้ปป้ิงที ่ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต  ซึง่มสีนิคา้ตา่งๆ 
มากมายใหเ้ลอืกซือ้หาเป็นของฝาก เชน่ กมิจ ิบะหมีก่ ึง่ส าเร็จรปู สาหรา่ย 
ขนมขบเคีย้ว ลกูอม ผลไมต้ามฤดกูาลและของทีร่ะลกึตา่งๆ 

 

11.35 น.  น าทา่นเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ  โดย สายการบนิ ไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์
(Thai Air Asia X) เทีย่วบนิที ่ XJ701 

 

15.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ   
 

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

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายกุอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 
ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รงุเทพฯ และทีป่ระเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้

ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทิง้ส ิน้ 

 

หมายเหต ุ**   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ 

ท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสายการบนิ 

บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการเพือ่ความเหมาะสมไมว่า่จะเกดิจาก ความขดัขอ้งของ 

ยานพาหนะหรอืมเีหตหุนึง่เหตใุดจนท าใหไ้มส่ามารถด าเนนิการตามหมายก าหนดการได ้

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วบางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการ 

และจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทาง ในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 
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ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย    อตัราคา่บรกิารนี ้ส าหรบัเดนิทางต ัง้แต ่30 ทา่นขึน้ไป 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 30 ทา่น 

** กรณุาสง่มอบหนงัสอืเดนิทางใหบ้รษิทัฯ กอ่นวนัเดนิทาง เพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง ** 
 
เดนิทางวนัที:่ 01-05/02-06/03-07/04-08/07-11/08-12/09-13/10-14/11-15ม.ิย.59 
         

อตัราคา่บรกิาร  ราคาโปรโมช ัน่ ไมม่รีาคาเด็ก ราคาตอ่ทา่น 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 2 ทา่น 10,900.- 

พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ  4,900.- 

 
 
เดนิทางวนัที:่  14-18/15-1916-20/17-21/18-22/21-25/22-26/23-27/24-28/25-29/28 ม.ิย. – 02 
ก.ค.59/29 ม.ิย. – 03 ก.ค.59 
  

อตัราคา่บรกิาร  ราคาโปรโมช ัน่ ไมม่รีาคาเด็ก ราคาตอ่ทา่น 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 2 ทา่น 14,900.- 

พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ  4,900.- 

 

** ลกูคา้ทีบ่นิกบัสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซม์เีงือ่นไขเพิม่ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง ** 

 

1. สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซใ์ชร้ะบบการจองทีน่ั่งเป็นแบบสุม่ทีน่ั่งวา่ง 

อาจจะท าใหค้รอบครัวทีม่าดว้ยกันไมไ่ดน่ั้งตดิกัน 

หากลกูคา้เทา่ไดป้ระสงคจ์ะจองทีน่ั่งตดิกันจะมรีายละเอยีดการคา่ใชจ้า่ยในการซือ้ทีน่ั่งเพิม่…ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เกาหล ีRomantic Spring - C 5 วัน 3 คนื                       หนา้ 7 จาก 10  
                                                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*หมายเหต.ุ..ส าหรบัผูโ้ดยสารทีต่อ้งการน ัง่ในโซน Quiet Zone และ 
บรเิวณทางออกฉุกเฉนิจะตอ้งมคีณุสมบตัติามเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้
- ผูโ้ดยสารจะตอ้งมอีาย ุ10 ปีข ึน้ไป ส าหรบัทีน่ ัง่ Quiet Zone 
- ผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางรว่มกบัผูโ้ดยสารทีม่อีายตุ า่กวา่ 10 ปี (เด็กหรอืทารก) 
- มคีวามพรอ้มทางดา้นรา่งกายและจติใจเพือ่ทีจ่ะชว่ยเหลอืลกูเรอืในกรณีฉุกเฉนิ 
- สามารถเขา้ใจค าแนะน าในกรณีฉุกเฉนิฉบบัพมิพ/์ค าพดูได ้
- อาย ุ15 ปีข ึน้ไป ส าหรบัทีน่ ัง่บรเิวณทางออกฉุกเฉนิ 
- ไมใ่ชผู่ท้ ีก่ าลงัต ัง้ครรภ ์
- ไมไ่ดซ้ือ้ทีน่ ัง่เสรมิ 
ส าหรบัเหตผุลดา้นความปลอดภยั ทางสายการบนิขอสงวนสทิธิใ์นการก าหนดทีน่ ัง่ใหมบ่นเครือ่ง 
หากผูโ้ดยสารไมม่คีณุสมบตัติามเกณฑท์ีก่ลา่วไวข้า้งตน้  
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2.  ทางแอรเ์อเชยีมนี า้หนกักระเป๋าใหท้า่นละ 20 กก. ตอ่ 1 เทีย่วการเดนิทาง 

ทา่นใดประสงคจ์ะซือ้น า้หนกัเพิม่กรณุาแจง้เจา้หนา้ที ่ณ 

วนัจองทวัร.์..อตัราคา่สมัภาระตามรายละเอยีดดา้นลา่ง.. 

3.  สว่นลกูคา้ทีจ่ะซือ้อปุกรณ์ทีเ่ก ีย่วกบัการกฬีา อาทเิชน่ ไมก้อลฟ์ 

ตอ้งซือ้คา่สมัภาระเป็นคา่อปุกรณ์กฬีาเพิม่เตมิแยกจากคา่สมัภาระ ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง  

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

ราคา [จา่ยเพิม่] บาท - 500.- 750.- 1,100.- 

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

** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัซือ้น า้หนกัเพิม่หลงัจากท าการจองแลว้ 

ถา้ลกูคา้มนี า้หนกัเกนิก าหนดตอ้งจา่ยคา่สมัภาระเพิม่หนา้เคานเ์ตอรต์ามอตัราทีส่ายการบนิก าหนดคอื... 

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

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

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม     :    

 คา่บตัรโดยสารชัน้ทศันาจรไป-กลับ (ตัว๋กรุ๊ป) รวมภาษี สนามบนิและภาษีน ้ามนัไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 
 คา่ทีพ่ัก 3 คนื หอ้งละ 2-3 ทา่น 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
 หัวหนา้ทัวร ์หรอืมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ผูช้ านาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง  
 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท  เสยีชวีติ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 สมัภาระน ้าหนักไมเ่กนิทา่นละ 20 กก.  

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้ 
 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม 
 Vat 7% และ คา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
 วซีา่เขา้ประเทศเกาหล ีในกรณีทีผู่เ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว หรอื 

ประเทศทีท่ีต่อ้งท าวซีา่เขา้ประเทศสาธารณรัฐเกาหลใีต ้คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่ทา่นละ 1,400 บาท 
ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry 
ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

 คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ประมาณ 30,000 วอน ตอ่ทา่นตอ่ทรปิ   

การเดนิทางจากประเทศไทยเขา้สูป่ระเทศเกาหลแีละพธิกีารเขา้เมอืง  

เอกสารทีค่วรเตรยีมกอ่นการเดนิทาง 
เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลจีะพจิารณาใหเ้ฉพาะนักทอ่งเทีย่วทีม่าทอ่งเทีย่วโดยสจุรติเทา่นัน้ทีผ่า่นเข ้
าเมอืงได ้และพจิารณาจาก  

1.หลกัฐานการท างานประจ าของนักทอ่งเทีย่ว ซึง่สมควรทีน่ าตดิตวัไปแสดงดว้ย เชน่ บตัรพนักงาน นามบตัร 
จดหมายการท างานภาษาองักฤษ (กรณีเดนิทางคนเดยีว) จดหมายรับรองออกโดยบรษัิทผูจ้ัดคณะ  

2.หลกัฐานการเงนิ ในระหวา่งการทอ่งเทีย่วประเทศเกาหลสีมควรทีจ่ะน าเงนิสดตดิตัวไปดว้ยประมาณ  
300เหรยีญสหรัฐ หรอืประมาณ 300,000 วอน ส าหรับการเดนิทาง 2   วัน (หากไมม่บีตัรเครดติคารด์) 
หากมบีตัรเครดติตา่งประเทศ เชน่ Visa Card, American Express, Dinners Club หรอื Master Card 
ตอ้งน าตดิตวัไปดว้ยหรอืหลกัฐานการเงนิอืน่ใดทีจ่ะแสดงใหเ้จา้หนา้ทีท่ราบวา่ทา่นคอืนักทอ่งเทีย่ว 

3.ใบรับรองสถานศกึษาหากทา่นยงัอยูใ่นระหวา่งการศกึษาหรอืบตัรนักศกึษาและควรเดนิทางกบัผูป้กครอง เชน่ 
บดิา มารดา ป้า นา้ อา ทีม่นีามสกลุเดยีวกนั 

4. หากเป็นพาสปอรต์ใหม ่ควรน าพาสปอรต์เกา่เย็บเลม่คูก่บัพาสปอรต์ใหมห่รอืน าตดิตัวไปดว้ย   
5. การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนักทอ่งเทีย่ว ไมค่วรสวมใสร่องเทา้แตะ 

การส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรณุาส ารองทีน่ั่ง+ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 12,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่+สกลุ เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื ช าระทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 15 วัน 
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3. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ 

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

1. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้

เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัง้หมด 

2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-45 วัน เก็บเงนิมดัจ าท ัง้หมด 

3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทัวร ์ตอ่ทา่น 

4. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทวัร ์

5.ยกเลกิการเดนิทางในวนัเดนิทาง,ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลใีต ้
ไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ ในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้
จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป 
แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมดัจ าตัว๋ทา่นละ 10,000 บาท  
และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 

6. ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาล 

ทีต่อ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจ าทีพ่ักโดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่

าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื 

คา่ทวัรท์ ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

7. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื 

เขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

**ส าคญั!! บรษิทั Go Holiday Tour ท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ 

ไมส่นบัสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศเกาหลใีตโ้ดยผดิกฎหมายและในข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เ

มอืง ท ัง้ไทยและเกาหลใีต ้ข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่น ัน้ 

ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง 

ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้**  

8. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

    พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เงือ่นไขการเดนิทาง 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ

ปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ 

การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ 

จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคนืคา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง 

และโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ 

สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 
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7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง 

การบรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร 

บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ 

นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9.หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ 

และความผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ 

แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10.กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที ่

บรษัิทระบใุนรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆทัง้ส ิน้ 

11.บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเกาหลเีทา่นัน้ 

12.เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13.เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ 
จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
14.โรงแรมทีพ่ักในประเทศเกาหลมีมีาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของทีพ่ักแตกตา่งกบัประเทศไทย 
โดยโรงแรมทีพั่กทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลตีามที่
ระบใุนรายการทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ โรงแรมทีป่ระเทศเกาหลโีดยสว่นใหญจ่ะเป็นแบบหอ้งพักคู ่(Twin หรอื Double) 
ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น 
ขึน้อยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพักและการวางรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม 
ซึง่มคีวามแตกตา่งกนัอาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนั และไมส่ามารถเสรมิเตยีงไดต้ามทีต่อ้งการ 
โรงแรมหลายแหง่จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากประเทศเกาหลอียูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่ 
เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 
15.กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหาย สญูหาย ลา่ชา้ 
หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้สิน้ 
16.เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ 
หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
และถา้ทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากกรุป๊ทวัรเ์พือ่ทอ่งเทีย่วเอง โดยไมล่งรา้นศนูยโ์สม, ศนูยส์มนุไพร, 
รา้นน า้มนัสน, ศนูยเ์ครือ่งส าอาง และรา้นพลอยอะเมทสิ 
ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 USD ตอ่ทา่น 
17.ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิร์าคานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยและทอ่งเทีย่วเป็นหมูค่ณะแบบ Join Tour 
เทา่น ัน้ กรณีตอ้งการตดักรุป๊เหมาโปรดสอบถามทางบรษิทัอกีคร ัง้ หากเป็นนกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต ิหรอื 
พระสงฆ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทา่นละ 4,000 บาท 
18.ในระหวา่งทอ่งเทีย่วจะมชีา่งภาพมาถา่ยรปูและชว่ยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
และในวนัสดุทา้ยของการเดนิทางชา่งภาพจะน าภาพถา่ยมาจ าหนา่ย หากวา่ทา่นใดสนใจสามารถซือ้ได ้
แตถ่า้ทา่นใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซือ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพงึพอใจของทา่น 
ทางบรษิทัทวัรไ์มม่กีารบงัคบัใหซ้ือ้แตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้เพือ่ใหผุ้เ้ดนิทางไดร้บัทราบ 

19.ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทั ฯ กอ่นทกุคร ัง้ 

มเิชน่น ัน้ทางบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 

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


