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รหสัโปรแกรม : 13656 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

โรงแรม/ทีพ่กั : ซวูอน 1 คนื และ โซล 2 คนื | สายการบนิ : 

ASIANA AIRLINES / KOREAN AIR 

#ตารางสรปุโปรแกรมทอ่งเทีย่วเกาหล ี5 วัน 3 คืน 

วนั 
โปรแกรมการเดนิทาง อาหาร โรงแรม/ที่

พกั 

1 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | ท่าอากาศยานนานาชาติ

อินชอน 
  

2 

ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน | LA 

PROVENCE|PAJU OUTLET 

ONEMOUNT SNOW PARK / WATER PARK 

(ไม่รวมบัตรเข้า+ค่าเช่าชุด และอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ) 

***เตรียมชุดว่ายน ้า*** 

B. -  

L. จิมดัก 

D. ชาบูชาบู 

SUWON 

หรือ

เทียบเท่า 

โรงแรม

มาตรฐาน 

3 
เรียนท้ากิมจิ + ชุดฮันบก | สวนสนุก EVERLAND 

(รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จ้ากัด)| N SEOUL 

B. โรงแรม 

L. คาลบิ 

BENIKEA 

SEOUL 

 คลายรอ้นบนลานสกใีนรม่ทีใ่หญท่ีสุ่ดในเกาหลี

ใต ้

หรอืสวนน า้กลางแจง้ ที ่ONEMOUNT SNOW 

/ WATER PARK 

 ตระการ และสัมผสัความรุง่เรอืงในอดตีของชน

ชาวฮัน่  

ณ พระราชวงัเคยีงบก และความรุ่งเรอืงใน

พพิธิภณัฑพ์ื นบา้น 

 เดนิเล่นในเมอืงสลีกูกวาด LA PROVENCE 

 สกัการะขอพรสิง่ศกัดิส์ิทธิ ์ณ วัดโชเกซา  

 สนุกกบัเครือ่งเลน่มากมายที ่EVERLAND 

 ชอ้ปปิง้อยา่งจใุจที ่PAJU OUTLET และ ทกุ

ยา่นดงัของเกาหลใีต ้

 ชอ้ปของฝากสุดนา่รกัที ่LINE FRIENDS 

STORE  

 ชมความงามของกรงุโซลในมมุมองทีเ่หนอืกวา่ 

ที ่N SEOUL TOWER 
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TOWER (ไม่รวมค่าลิฟท์) | ศูนย์เวชส้าอาง 

ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลีทงแดมุน| 

DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP) | ชม

บรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN 

D. ซัมเกทัง HOTEL  

หรือ

เทียบเท่า 

โรงแรม

มาตรฐาน 

4 

ศูนย์สมุนไพร | ศูนย์น ้ามันสนแดง | นั่งรถผ่าน

ชมบลูเฮ้าส์ |พระราชวังเคียงบก 

พิพิธภัณฑ์พื นบ้าน | ถนนแฟชั่นฮงอิกวอคกิ งสตรีท| 

TRICK EYE MUSEUM 

ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง | LINE 

FRIENDS STORE 

B. โรงแรม 

L. บาร์บิคิว

เกาหลี 

D. - 

BENIKEA 

SEOUL 

HOTEL  

หรือ

เทียบเท่า 

โรงแรม

มาตรฐาน 

5 

วัดโชเกซา|หมู่บ้านบุกชอนฮันอก| DUTY FREE |

คลองชองเกชอน 

ศูนย์โสม | ศูนย์พลอยอเมทิส| SUPERMARKET 

B. โรงแรม 

L. พุลโกกิ 

D. -  

- 

 

 GRAND 
SUMMER’S VACATION 

#โปรแกรมทอ่งเทีย่วเกาหล ี5 วนั 3 คนื 

DAY 1 : ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ| ทา่อากาศยานนานาชาติอนิ
ชอน 

 คณะเดินทางพร้อมกันที่จุดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ 
อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั น 4  ณ เคาน์เตอร์สาย
การบิน ASIANA AIRLINES / KOREAN AIR / THAI 
AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ 
และอ้านวยความสะดวกในเรื่องของเอกสารตลอดจน
สัมภาระของท่าน(**โปรดแสดงใบนัดหมายและพาสปอร์ต
ให้แก่เจ้าหน้าที่ในวันเดินทาง) หลังจากเช็คอิน และโหลด
สัมภาระเรียบร้อยแล้ว น้าท่านออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลี
ใต้ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สู่ ท่าอากาศ
ยานนานาชาติอินชอน 
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                บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

                 คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สายการ

บิน 
รหัสเทีย่วบนิ 

เวลาเดนิทางจากประเทศ

ไทย 

เวลาเดนิทางถงึประเทศเกาหลี

ใต ้

 

OZ742 23.55 น. 07.30 น. 

 

OZ744 01.50 น. 07.30 น. 

 KE658 23.20น. 06.50 น. 

 
TG658 23.10 น. 06.35 น. 

http://bit.ly/2NMk5YE
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DAY 2 : ทา่อากาศยานนานาชาติอนิชอน | LA PROVENCE| 
PAJU OUTLET | ONE MOUNT SNOW PARK / 
WATER PARK 
(ไมร่วมบตัรเขา้+คา่เชา่ชดุ และอปุกรณเ์สรมิ) 

 

#หมูบ่า้นลาโพรวองซ ์(LA PROVENCE) 

 เชา้ เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินชอนประเทศเกาหลี
ใต้(กรุณาปรับเวลาของท่านให้เรว็ขึ น2 ชั่วโมงเพือ่ให้ตรงกับ
เวลาท้องถ่ินของประเทศเกาหลี) หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคน
เข้าเมอืงและศุลกากรแล้ว พาท่านเดินทางสู่ หมูบ่า้นลาโพรวองซ ์
(LA PROVENCE)หมู่บ้านสุดชิค สไตลย์ุโรปแห่งเกาหลี สมัผัส
บรรยากาศบ้านเรือนสุดน่ารักและร้านค้าระบายสีลูกกวาด
หวานๆ อิสระให้ท่านถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย 
 

#PAJU OUTLET 

 จากนั นน้าท่านช้อปป้ิง PAJU OUTLET แห่งใหม่และ
ใหญ่ที่สุดในเกาหลี ซึ่งมีร้านค้าหลากหลายกว่า 165 ร้านค้าและ
มีสินค้า BRAND NAMEมากมาย อาทิเช่น ARMANI, CALVIN 
KLEIN, DIESEL, DKNY, GUESS, ESCADA ฯลฯ ลดราคา
มากมายหลายร้านและมีราคาถูกกว่าประเทศไทยให้ท่านได้ช้อป
กันอย่างจุใจ 
 

ขอ้แนะนา้ : เพ่ือความสะดวกในการเข้ารับการตรวจค้นก่อนขึ นเครื่องบิน ของเหลว 
เจล และสเปรย์ทุกชนิด ต้องบรรจุในภาชนะที่มีขนาดความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร 

ส้าหรับภาชนะที่เกิน 100 มิลลิลิตร แม้จะบรรจุของเหลว เจล และสเปรย์ เพียงเล็กน้อยก็

ไม่สามารถน้าติดตัวขึ นเครื่องบินได้ ภาชนะทั งหมดต้องใส่รวมกันไว้ในถุงพลาสติกใส 

ซึ่งเปิด - ปิด ผนึกได้ และมีความจุรวมกันไม่เกิน1 ลิตร (1,000 มิลลิลิตร) ของเหลวที่

ได้รับการยกเว้น ได้แก่ นม และอาหารส้าหรับเด็กทารกในปริมาณที่เหมาะสม รวมถึงยา

ที่มีเอกสารก้ากับชัดเจน  ของเหลว เจล และสเปรย์ ที่ซื อจากร้านค้าปลอดอากร (DUTY 

FREE SHOPS) ที่ท่าอากาศยานต้องบรรจุในถุงพลาสติกใสปิดผนึกปากถุงไม่มี

ร่องรอย การเปิดปากถุง และมีหลักฐานแสดงว่าได้ซื อ ณ วันที่เดินทาง เพ่ือน้าไปแสดง

ต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจค้น อย่างไรก็ตามแต่ละประเทศจะมีกฎ การน้าของเหลว ขึ น

เครื่องแตกต่างกัน การน้าผลิตภัณฑ์ของสดที่ท้าจากสัตว์ไม่ว่าเนื อหมู เนื อวัว ผัก ผลไม้

สด ไม่อนุญาตให้น้าเข้าประเทศเพ่ือป้องกันโรคต่างๆเพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต้อง

เสียค่าปรับ 
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#จิมดกั (JIMDAK) 

 เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย 

เมนูจิมดัก (JIMDAK)เป็นเมนูไก่ประกอบด้วยวุ้นเส้น เกาหลี 

คลุกด้วยน ้าซุป รสชาติกลมกล่อม เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ 

พร้อมเครื่องเคียงเกาหลี 

 

#ONEMOUNT SNOW PARK  

 บ่าย พาท่านสู่ลานกีฬาฤดูหนาวในที่ร่ม ONEMOUNT 
SNOWPARKแหล่งท่องเทีย่วใหม่ลา่สุดใกล้กรงุโซล ให้ท่านได้
สนุกสนานกับการเล่นไอซ์สเก็ตและเล่นเครื่องเล่นมากมาย
หลากหลายชนิด ทั ง บันจี จัมฟ์, ไม้ลากเลื่อน, ม้าหมุน,สไลเดอร์
น ้าแข็ง นอกจากนี ท่านยังสามารถคลายร้อนกับONEMOUNT 
WATER PARK สวนน ้าที่มีสิ่งอ้านวยความสะดวกมากมาย เช่น 
FITNESS & GOLF, CLUB, WATER PARK, SHOPPING 
MALL หากท่านใดที่ไม่อยากเล่น SNOW PARK ท่านสามารถ
เดินช้อปป้ิงตามอัธยาศัย มีทั ง H&M, ADIDAS,SPAO และอีก
หลายแบรนด์ชั นน้า (ไม่รวมบัตรเข้า+ไม่รวมค่าเช่าชุด+
อุปกรณ์)(**หมายเหตุ: ท่านไหนประสงค์ที่จะเล่นสวนน ้ากรุณา
เตรียมชุดว่ายน ้ามาด้วยนะคะ) 
 

#ชาบชูาบ ู(SHABU SHABU) 

  เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ชา

บูชาบ ู(SHABU SHABU)หรือสุกี เกาหลี ประกอบไปด้วย ผักสด

หลายชนิด ต้มในน ้าซุปปรุงรสกลมกล่อม ทานพร้อมเครื่องเคียง

และข้าวสวยของเกาหลี ที่รสชาติถูกปากคนไทย 

 

หลังจากนั นน้าท่านเข้าสู่ทีพ่ัก SUWON : BENIKEA 

SUWON 

หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลใีต้ 
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DAY 3 : เรยีนทา้กมิจ ิ+ ชดุฮนับก | สวนสนกุ EVERLAND (รวม
บตัรเขา้และเครือ่งเลน่ไมจ่า้กดั)  
N SEOUL TOWER (ไมร่วมคา่ลฟิท)์ | ศนูยเ์วชสา้อาง | 
ศนูยก์ารคา้แฟชัน่แหง่เกาหล ี
ทงแดมนุ | DONGDAEMUN DESIGN PLAZA(DDP) | 
ชมบรรยากาศดอกไมไ้ฟ LED ROSE GARDEN 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

#เรียนทา้กมิจ ิ

 เช้านี พาท่านเดินทางสู่ กิมจิ ร่วมประสบการณ์ในการท้า

กิมจิอาหารประจ้าชาติของเกาหลี ให้ท่านได้สนุกสนานในการ

ลองท้าและชิมกิมจิฝีมือของตัวท่านเอง  

 

#ฮันบก 

 จากนั นเชิญท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชาวเกาหลีโดยการ

แต่งกายชุดประจ้าชาติ ชดุฮนับกพร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก!!! เพื่อ

ไปอวดคนทางบ้าน... 

 

#สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์

 เต็มอิ่มกับสวนสนุกที่ดทีี่สุดของเกาหล ี สวนสนกุเอเวอร์
แลนดด์ว้ยบัตร SPECIAL PASS TICKET ที่สามารถเล่นเครื่อง
เล่นต่างๆ ไดทุ้กชนดิและไม่จ้ากัดรอบ สวนสนุกทีน่ี่ถูกขนาน
นาม ว่า “ดิสนีย์แลนดเ์กาหล”ี  มีชือ่เสยีงมากที่สุดของประเทศ 
ให้ท่านสนุกกับเครือ่งเลน่หลากหลายชนดิ อาทิ เช่น ทีเอ็กซ์
เพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชาร์ป โรงหนงัสามมิติ บ้านผีสงิ
หมุน ท่านไหนที่ไม่ชอบการเล่นเครือ่งเลน่ สามารถเข้าซาฟาร ี
ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลกได้ที่นี ่และชมความน่ารักของหมีที่
สามารถสือ่สารกับคนไดเ้ดินชมและถ่ายรปูกับสวนดอกไมซ้ึ่ง
ผลดัเปลีย่นหมุนเวียนตามฤดูกาล (มีนาคม-เมษายน: สวนทวิลิป/ 
พฤษภาคม-มิถุนายน: สวนดอกกุหลาบ/ กรกฎาคม: สวนดอก
ทานตะวันหรอืดอกกุหลาบ/ สงิหาคม-กันยายน: สวนดอกลลิลี/่ 
ตุลาคม-พฤศจิกายน: สวนดอกเบญจมาศ) 
 
 

#คาลบ ิ(KALBI) 
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 เทีย่ง รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  บริการท่านดว้ย  
เมน ู คาลบ ิ (KALBI)อาหารเกาหลแีบบป้ิงย่างที่มชีือ่เสียงของ
เกาหลี เป็นการน้าเนื อหมมูาหมักกับเครือ่งปรุงจนเนื อนุม่ แลว้
น้าไปย่างบนแผ่นโลหะที่ถูกเผาจนรอ้น ตอนย่างหมูนั นจะย่าง
เป็นชิ นโตพอสมควร พอใกล้สุกแลว้ตอ้งใช้กรรไกรตัดเป็นชิ น
พอดีค้า ทานกับเครื่องเคียงจ้าพวกผัก และกระเทียม กิมจิ 
 

#N SEOUL TOWER 

 บา่ย เมื่อรับประทานอาหารเสรจ็น้าท่านเดินทางสู ่ หอคอย
กรุงโซล N SEOUL TOWERซึ่งอยู่บนเขานมัซาน ซึ่งเป็น 1 
ใน 18 หอคอยที่สงูที่สดุในโลก ฐานของหอคอยมีสิง่ที่น่าสนใจ
ต่างๆ เช่น ศาลาแปดเหลี่ยมปาลก๊ักจอง, สวนสัตวเ์ล็กๆสวน
พฤกษชาติ, อาคารอนุสรณ์ผูร้ักชาติอัน ชุง กุน อิสระให้ทุกท่าน
ได้เดินเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอยตามอัธยาศัยหรอืคลอ้งกุญแจ
คู่รัก (ไมร่วมค่าขึ นลฟิท์) 
 

#ศูนยเ์วชสา้อาง 

 หลังจากนั นเดินทางสู่ ศูนย์เวชส้าอางให้ท่านได้เลือกซื อ

เครื่องส้าอางคุณภาพดีในราคาย่อมเยา อาทิเช่นครีมน ้าแตก, 

ครีมโบท็อกซ์, ครีมหอยทาก ฯลฯ 

 

 

#ทงแดมนุ (DONGDAEMUN) #DONGDAEMUN DESIGN 

PLAZA (DDP) 

 จากนั นน้าท่านชอ้ปป้ิงที ่ ศูนย์การค้าแฟชัน่แห่งเกาหล ี ทง
แดมนุให้ท่านได้เลอืกซื อ เสื อผ้าเครื่องแต่งกาย เครือ่งหนัง
รองเท้า เครือ่งกีฬาต่างๆ นอกจากนี ยงัมีขนมขบเคี ยวและร้าน
เครื่องส้าอางต่างๆ เรยีงรายตามตึกริมสองข้างถนนให้ท่านได้
เลือกชม นอกจากนี ยงัมเีวทีการแสดงรอ้งเต้นเปิดหมวกให้ผูท้ี่
อยากแสดงความสามารถ มาแสดงให้ชมกันอีกดว้ย และฝัง่ตรง
ข้ามของ ทงแดมุน ท่านสามารถเดินข้ามไปชม ตึก DDP หรอื 
DONGDAEMUN DESIGN PLAZAเป็นสถานที่ส้าหรับจดั
แสดงงานศิลปะ อเีว้นท์ การประชมุ รวมไปถึงนทิรรศการต่างๆ 
นอกจากนี ท่านยังสามารถชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE 
GARDEN ***ทั งนี การจดัแสดงขึ นอยู่กับสภาพภมูอิากาศ*** 

 

#ซมัเกทงั 
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 เยน็ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บรกิารท่านด้วย ซมั
เกทงัหรือเมน ู ไก่ตุ๋นโสม อาหารวงัในสมัยก่อน ปัจจุบันเป็น
อาหารเลือ่งชื่อมากของเมอืงหลวง ภายในตัวไก่จะมขี้าวเหนียว 
รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุน๋เสิรฟ์พรอ้มเครือ่งเคียง
ที่เรียกว่า กักตุกี เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยด้า และเกลอื 
 
 

หลังจากนั นน้าท่านเข้าสู่ทีพ่ัก SEOUL: BENIKEA 

SEOUL HOTEL 

หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลใีต้ 

 

DAY 4 : ศนูย์สมนุไพร | ศนูยน์ า้มนัสนเขม็แดง | นั่งรถผา่นชมบลู
เฮา้ส|์ พระราชวงัเคยีงบกพพิธิภณัฑพ์ื นบา้น | ถนน
แฟชัน่ฮงอกิวอคกิ งสตรที | TRICK EYE MUSEUM   
ศนูยร์วมของวยัรุน่เกาหลเีมยีงดง | LINE FRIENDS 
STORE 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

#ศูนย์สมนุไพร 

 จากนั นน้าท่านเข้าชม ศนูยส์มนุไพรหรอื ฮ๊อกเกตนาม ู

ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลขิสิทธิ์เรียบรอ้ยแล้ว 

สรรพคุณชว่ยในการล้างสารพษิที่ตกค้างหรือไขมนัที่สะสมอยู่

ภายในผนงัของตับ ไต ช่วยให้ตบัหรอืไตของท่านแขง็แรงขึ น 

และยังสง่ผลดีตอ่สุขภาพร่างกายของท่านเองอีกดว้ย 
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#ศูนยน์ า้มนัสนเขม็แดง#นั่งรถผา่นชมบลเูฮา้ส์ 

 น้าท่านชม ศูนย์น ้ามันสนเข็มแดง ผลิตจากใบสนเข็มแดง

ในประเทศเกาหลี  ที่มีสรรพคุณ ช่วยชะล้างไขมันในเส้นเลือด 

เพื่อป้องกันการอุดตันของเส้นเลือด พร้อมชมการสาธิต เพื่อให้

ให้ท่านได้เห็นสรรพคุณอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ นผ่านชมด้านหน้า

ท้าเนยีบประธานาธบิด ี(บลเูฮา้ส)์ ซึ่งอยู่ในท้าเลที่ดีทีสุ่ดตามหลัก

โหราศาสตร์ มีทิวเขาน้อยใหญ่เรียงรายซ้อนตัวอยู่ด้านหลัง  

ด้านหน้าเป็นอนุสรณส์ถานนกฟนีิกซ์สัญลกัษณแ์ห่งสันติภาพอัน

งดงาม  ชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขารูปหัวมังกร และวง

เวียนน ้าพุ นับเป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดของกรุงโซล 
 

#พระราชวงัเคยีงบอ๊ก#พิพิธภัณฑพ์ื นบา้น 

 น้าท่านเข้าสู่ พระราชวงัเคียงบ๊อกพระราชวังโบราณใหญ่

ที่สุดในประวัติศาสตร์เกาหลีมอีายกุว่า 600 ปี พระราชวังแห่งนี มี

หมู่พระที่นั่งมากกว่า 200 หลัง และได้ถูกท้าลายไปในสมัยที่

ญ่ีปุ่นเข้ามายึดครอง และทั งยังเคยเป็นศูนย์บัญชาการทาง

การทหารและเป็นที่ประทับของกษัตริย์  สร้างขึ นในสมัย

ราชวงศ์โชซอนซึ่งเป็นราชวงศ์สุดท้ายภายใต้การปกครองของ

ระบอบกษัตริย์เกาหลี ปัจจุบันได้รับการบูรณะให้ใกล้เคียงกับ

พระราชวังเดมิมากทีสุ่ด และน้าท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์พื นบ้าน

ย้อนอดีตสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่และเรื่องราวในประวัติศาสตร์

เกาหลี 
 

#บาร์บคีวิเกาหล ี(BBQ KOREA) 

 เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย 

เมนู บาร์บคีวิเกาหล ี(BBQ KOREA) อาหารป้ิงย่างสไตล์เกาหลี

รับประทานพร้อมเครื่องเคียงของเกาหลี มีหมู มีเนื อ ผักสด กิมจิ 

ซุป  

#ฮงอกิวอคกิ งสตรที 

 บ่าย  หลังจากรับประทานอาหารกลางวันน้าท่านสู่ ฮงอิก

วอคกิ งสตรีทเป็นถนนย่านมหาวิทยาลัย ฮงอิก ซึ่งมีชื่อเสียงด้าน

ศิลปะ ที่นี่จะมีบรรดานักศึกษาน้าของประดิษฐ์จากแฮนด์เมดมา
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วางจ้าหน่ายและมีร้านค้าขายสินค้าวัยรุ่นต่างๆ อิสระให้ท่านได้

เดินเล่นและชมงานศิลปะตลอดทาง  

 

#TRICK EYE MUSEUM 

 จากนั นน้าท่านเดินทางสู่ TRICK EYE MUSEUM

พิพิธภัณฑ์ศิลปะสามมิติ ต้นฉบับของเกาหลี สถานที่ท่องเที่ยว

ยอดนิยมที่ทั งคนเกาหลีและนักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมมาเก็บ

ภาพ พร้อมโพสท่า เก๋ๆ   กับฉากสามมิติ ท้าให้การเดินชม

นิทรรศการศิลปะไม่ใช่สิ่งที่น่าเบ่ือและเข้าใจยากอีกต่อไป  

จากนั นพาท่านสู่ ICE MUSEUM เมืองน ้าแข็งที่มีผลงานศิลปะ

แกะสลักน ้าแข็งกว่า 50 ชิ น รวมอยู่ในที่เดียว ภายในจ้าลองเป็น

เมืองต่างๆที่ทุกอย่างกลายเป็นน ้าแข็ง! เอาใจเด็กๆด้วยสไลเดอร์

น ้าแข็งและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายให้คุณได้เดินเที่ยวอย่างไม่

รู้สึกเบ่ือ 

 

#เมยีงดง 

 พาท่านเพลดิเพลินกับการชอ้ปป้ิงที่ ศูนย์รวมของวัยรุ่น

เกาหล ี เมยีงดงได้ชือ่ว่าเป็นแหล่งรวมแฟชัน่แบรนด์เกาหลชีั น

น้า ซึง่ในแตล่ะวันจะมวีัยรุ่นเกาหลมีาเดินช้อปป้ิงกันอย่างล้น

หลาม ท่านสามารถหาซื อสินค้าไดอ้ย่างหลากหลายทั งเสื อผ้า, 

รองเท้า, กระเป๋า, เครื่องส้าอางซึง่เป็นทีรู่้จักอย่างดีของคนไทย 

อาท ิ LANEIGE, ETUDE, IOPE, CHARMZONE, SKIN 

FOOD, THE FACE SHOP เป็นต้น ยังมี เสื อผ้า เครือ่งประดับ, 

ซีดีเพลง, วีซีด-ีดีวีดหีนังและซรีียย์อดฮิต ตลอดจนของทีร่ะลึกที่

มีรูปดาราคนโปรดของท่านอยู่ในสินค้าหลากหลายชนดิให้ได้

เลือกซื อกัน  
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#LINE FRIENDS STORE 

 นอกจากนี ท่านสามารถพบกับร้าน LINE FRIENDS 

STORE ที่เต็มไปด้วยสินค้า LINE OFFICIAL ที่จ้าหน่ายสินค้า

ของที่ระลึกเก่ียวกับตัวการต์ูน LINE ไม่ว่าจะเป็น หมีบราวน์แซล

ลี่ เจมส์ หรือโคนี่ ซึ่งแต่ละตัวจะมีสินค้าที่ระลึกให้เลือกซื อ

เยอะแยะไปหมด เช่น สมุดโน้ต ตุ๊กตา เคสโทรศัพท์ เสื อผ้า 

กระเป๋า เครื่องเขียน ฯลฯ ซึ่งภายร้านยังมีมุมน่ารักๆ ให้ถ่ายรูป

กันอย่างจุใจอีกด้วย แต่ที่เป็นไฮไลท์เด่นของร้านเลย คือ เจ้า

หมีบราวน์ตัวยักษ์ใหญ่ที่ตั งอยู่หน้าร้าน ที่ใครไปใครมาก็ต้อง

ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกแม้แต่คนเกาหลีเอง 

***อสิระอาหารเยน็*** 

 

หลังจากนั นน้าท่านเข้าสู่ทีพ่ัก SEOUL: BENIKEA 

SEOUL HOTEL 

หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลใีต้ 

 

 

 

 

DAY 5 : วดัโชเกซา | หมูบ่า้นบกุชอนฮนัอก | DUTY FREE  I   
คลองชองเกชอน  I ศนูยส์มนุไพร  I  ศูนยน์ า้มนัสนแดง  I  
SUPERMARKET 

เชา้  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 

#วัดโชเกซา 

 จากนั นน้าท่านสู่ วัดโชเกซาวัดศูนย์กลางของพุทธศาสนา

นิกายเซนที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี ถึงแม้จะเป็นวัดที่ตั งอยู่

ท่ามกลางความวุ่นวายของเมืองแต่ภายในวัดมีความเงียบสงบ
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และสวยงามมาก ภายในวัดมีต้นไม้ใหญ่ที่มีความสูงกว่า 26 

เมตร อาคารเก่าแก่ และเจดีย์ที่แกะสลักจากหินสูง 7 ชั น

นอกจากนี ยังมีความส้าคัญในการจดัพธิีการสา้คัญ แห่โคมไฟรูป

ดอกบัว ในวันก่อนวันประสูติของพระพุทธเจ้า โดยขบวนแห่นี จะ

เริ่มต้นตั งแต่สนามกีฬาทงแดมุน เคลื่อนขบวนไปตามถนนชงโน

และมาสิ นสุดที่วัดแห่งนี  

 

#หมูบ่า้นบกุชอนฮนัอก 

 หลังจากนั นพาท่านไปชม หมู่บ้านดั งเดมิของเกาหล ี

หมูบ่า้นบกุชอนฮนัอก ที่มีประวตัิศาสตรย์าวนาน ตั งอยู่ระหว่าง

พระราชวังเคียงบกกุง, พระราชวังชางดอ๊กกุง และอารามหลวง

จองเมยีว ค้าว่า บุกชอน มีความหมายแปลว่าหมู่บ้านทางตอน

เหนือ ตามต้าแหน่งทีต่ั งของหมู่บ้านทีอ่ยูท่างทิศเหนอืของคลอง

ชองเกชอนและชงโน หมู่บ้านประกอบด้วยตรอกซอกซอยอัน

เป็นที่ตั งของบ้านแบบดั งเดมิกว่าร้อยหลงัและเป็นที่เก็บรักษา

สภาพแวดลอ้มของเมืองไว ้ เพือ่เป็นการบอกเล่าประวัติศาสตร ์

และเป็นมรดกทางวฒันธรรม ตั งแต่สมัยราชวงศ์โชซอนที่มอีายุ

กว่า 600 ปี 

 

#พลโุกก ิ(BULGOGI) 

 เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย 

เมนูพุลโกกิ (BULGOGI)เมนูที่มีส่วนผสม หมูหมักชิ นบางๆ 

ปลาหมึกสดๆ ผักต่างๆ น้ามาต้มรวมกัน โดยสามารถทานได้ทั ง

แบบแห้งและน ้า พร้อมเครื่องเคียงต่างๆ ได้แก่ ถ่ัวงอกดอง วุ้น

เส้นปรุงรสสาหร่าย กิมจิ 

 

#DUTY FREE #คลองชองเกชอน 

 บ่าย หลังจากนั นน้าท่านช็อปป้ิงสินค้าปลอดภาษีที่ดิวตี 

ฟรี (DUTY FREE)ที่นี่มสีินค้าชั นนา้ให้ท่านได้เลอืกซื อมากมาย

กว่า 500 ชนิด ทั ง น ้าหอม เสื อผ้า เครื่องส้าอาง กระเป๋า นาฬิกา 

เครื่องประดับ ฯลฯ ในบริเวณดิวตี ฟรีท่านสามารถเดินไปชม 

คลองชองเกชอน เป็นคลองโบราณในสมัยราชวงศ์โชซอน อายุ
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กว่า 600 ปี โดยมีความยาวประมาณ 5.84 กิโลเมตร ไหลผ่าน

ย่านใจกลางกรุงโซลแต่ในช่วง ค.ศ.1957- ค.ศ.1977 ได้มีการ

พัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดด จนกระทั่งปี ค.ศ.2002 นายลี 

มยองปาร์ค ผู้ได้รับต้าแหน่งเป็นผู้ว่าการกรุงโซล ได้เสนอ

โครงการฟื้นฟูคลองชองเกชอน เพื่อฟื้นฟูธรรมชาติสองฝั่งคลอง 

จนปัจจุบันคลองชองเกชอนได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส้าคัญ

มากใน   กรุงโซล 

 

#ศูนยโ์สม 

 พาท่านรู้จักและเข้าใจสมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่ง
มวลสมุนไพร ที่ ศูนย์โสมเพราะเกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีการ
ผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเป็นอันดับ 1 ของโลก สรรพคุณทาง
การแพทย์ ช่วยบ้ารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด และเสริม
ประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง ท่านไหนที่ต้อง
ท้างานดึก นอนดึก หรือพักผ่อนไม่เพียงพอ สามารถทานเพื่อลด
ความอ่อนล้า ท้าให้รู้สึกกระปรี กระเปร่า ร่างกายรู้สึกสดชื่น..
อิสระให้ท่านได้ซื อกลับไปบ้ารุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่
ท่านรักและนับถือ 

 

#ศูนย์พลอยอเมทสิ 

 จากนั นน้าท่านเดินทางสู่  ศูนย์พลอยอเมทิสหรือพลอยสี

ม่วงที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลีซึ่งชาวเกาหลีเชื่อว่าถ้าได้มี

พลอยชนิดนี ติดตวัไวจ้ะท้าให้มโีชคลาภและสิ่งดีๆ เกิดขึ นในชีวิต 

 

 

#SUPERMARKET 

 หลังจากนั นได้เวลาน้าท่านสู่ สนามบินอินชอน เพื่อเตรียม

ตั ว เดิ นทางกลั บกรุ ง เทพฯ  ร ะหว่ า งทางแว ะช้ อป ป้ิ งที่ 

SUPERMARKETเพื่อซื อของฝากคนทางบ้าน ที่ร้านแห่งนี มี

ขนมพื นเมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทั งกิมจิ ไก่ตุ๋นโสมที่บรรจุอยู่

ในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าวและของฝากของที่ระลึก  
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ได้เวลาน้าท่านออกเดินทางสู่สนามบนิ 

ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สู่ ท่า

อากาศยานสุวรรณภูม ิ

 

สายการ

บิน 
รหัสเทีย่วบนิ 

เวลาเดนิทางจากประเทศ

เกาหลใีต ้
เวลาเดนิทางถงึประเทศไทย 

 

OZ741 18.30 น. 22.05 น. 

 

OZ743 20.20 น. 00.20 น. 

 KE659 19.45น. 23.50 น. 

 
TG689 11.20 น. 15.10 น. 

 

 

GRAND SUMMER’S VACATION 

#อัตราคา่บรกิาร 

เดอืน มถินุายน 2019 : 

พเีรยีดเดนิทาง สายการบนิ ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเดก็ไม่

เสรมิเตยีง 

31 – 04 มถินุายน  19,900- 19,900.- 

12 - 16 มถินุายน 

 

18,900.- 18,900.- 

14 - 18 มถินุายน 19,900.- 19,900.- 

19 - 23 มถินุายน 18,900.- 18,900.- 

21 - 25 มถินุายน 19,900.- 19,900.- 

26 - 30 มถินุายน 18,900.- 18,900.- 

28 - 02 กรกฎาคม 19,900.- 19,900.- 
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เดอืน กรกฎาคม 2019 : 

พเีรยีดเดนิทาง สายการบนิ ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเดก็ไม่

เสรมิเตยีง 

10 - 14 กรกฎาคม 

 

19,900.- 19,900.- 

11 - 15 กรกฎาคม 19,900.- 19,900.- 

12 - 16 กรกฎาคม 20,900.- 20,900.- 

13 - 17 กรกฎาคม 20,900.- 20,900.- 

17 - 21 กรกฎาคม 19,900.- 19,900.- 

19 - 23 กรกฎาคม 19,900.- 19,900.- 

24 - 28 กรกฎาคม 19,900.- 19,900.- 

25 - 29 กรกฎาคม 20,900.- 20,900.- 

26 - 30 กรกฎาคม 20,900.- 20,900.- 

31 - 04 สงิหาคม 19,900.- 19,900.- 

 

เดอืน สงิหาคม 2019 : 

พเีรยีดเดนิทาง สายการบนิ ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเดก็ไม่

เสรมิเตยีง 

02 - 06 สงิหาคม 

 

19,900.- 19,900.- 

07 - 11 สงิหาคม 19,900.- 19,900.- 

08 - 12 สงิหาคม 20,900.- 20,900.- 

09 - 13 สงิหาคม 20,900.- 20,900.- 

14 -18 สงิหาคม 19,900.- 19,900.- 

16 - 20 สงิหาคม 19,900.- 19,900.- 

21 - 25 สงิหาคม 19,900.- 19,900.- 
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23 - 27 สงิหาคม 19,900.- 19,900.- 

28 - 01 กนัยายน 19,900.- 19,900.- 

30 - 03 กนัยายน 19,900.- 19,900.- 

 

หมายเหต:ุอัตราค่าบริการ 

+ หากท่านต้องการห้องส้าหรับพักเดีย่ว สามารถจ่ายเพิ่มเตมิอีก 4,900.-

ท่านละ จากราคาผู้ใหญ ่

+ หากท่านต้องการเดนิทางแบบไมใ่ช้ตั๋ว (JOIN LAND) คิดราคาท่านละ 

6,900.-บาท/ท่าน 
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หมายเหต ุ:  

ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมราคาและเที่ยวบนิทั งไปและกลับ
โดยมิต้องแจ้งใหท้ราบลว่งหน้า 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั งไปและกลับโดยมิตอ้งแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรอืรายการอาหารโดยมติ้อง
แจ้งให้ทราบลว่งหน้าทั งนี ขึ นอยู่ตามความเหมาะสม 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงสายการบนิในระดบัเทียบเท่ากันและ
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบนิ  
โปรแกรมเปลี่ยนแปลงได,้ ตารางทัวร์สลับโปรแกรมได,้ ตามความ
เหมาะสม* 
โปรดตรวจสอบข้อมูลให้มัน่ใจก่อนท้าการโอนเงนิจองทกุครั ง 
กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมและเงือ่นไขต่างๆให้ละเอียดกอ่นยืนยันการ
จอง* 
เจ้าหน้าที่จะส่งใบนัดหมายการเดินทางใหภ้ายใน 5-7 วันกอ่นเดนิทาง
เท่านั น!!! และหากมกีารเปลี่ยนแปลงจะรีบแจ้งให้ทราบ  
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที ่
 

***ลูกค้ามคีวามจ้าเป็นต้องเข้าร้านตามโปรแกรมทัวร์ 
อันได้แก่ ศูนย์โสม, ศูนย์สมนุไพร, ศูนย์เวชส้าอาง, ศูนย์น ้ามันสนแดง, ศูนย์

พลอยอเมทิส หากท่านไมต่้องการเข้ารา้นดังกล่าว  
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าบริการเพิ่มท่านละ 300 USD*** 

 
***กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมอืงทั งที่กรงุเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิ

ให้เดนิทางออก 
หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดนิทาง ทางบริษทัฯจะไมร่ับผิดชอบใดๆ

ทั งสิ นและขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คนืค่าบริการ 
ไม่ว่ากรณีใดๆทั งสิ น ซึ่งอยู่นอกเหนอืความรบัผิดชอบของบริษทั*** 

กรณุาชา้ระมดัจา้หลงัจากวนัจองภายใน 1 วนั 

และช้าระสว่นทีเ่หลอืทั งหมดกอ่นการเดนิทางภายใน 30 วนั 

********มดัจา้ขั นต่า้ 5,000.- บาท/ทา่น/ทรปิ****** 
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#อัตราทวัรร์วม 

 

 ค่าตั๋วเครือ่งบินไป-กลับ ตามเส้นทางทีร่ะบใุนรายการชั นทศันาจร ไป-กลับ
พรอ้มคณะ   

 ค่าอาหารตามทีร่ะบใุนรายการ        
 ค่าเข้าชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ        
 ค่าทีพ่ักตามระบใุนรายการ พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบ ุ
หรือเทียบเท่า  

 ค่ารถรับ-ส่ง และน้าเที่ยวตามรายการ       
 ค่าภาษีสนามบนิ ทุกแหง่ที่ม ี         
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ15 หรือ 20 กก.    
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 ค่าประกันอุบตัิเหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  
(เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

 ค่าบตัรเข้าสวนสนุกเอเวอร์แลนด ์เครื่องเล่นไม่จ้ากัด 
 ปลั๊กไฟ ADAPTER  

#อัตราทวัรไ์มร่วม 

 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิ ค่าท้าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศพัท์ส่วนตวั, ค่าซัก
รีด, มินิบารใ์นห้อง, รวมถงึค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ส่ังเพิ่มนอกเหนือ
รายการ (หากท่านต้องการส่ังเพิม่กรณุาติดตอ่หัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเอง
ต่างหาก) 

 ค่าทปิคนขับรถ และไกด์ทอ้งถิน่  ท่านละ 1,200 บาท หรอื 40,000 วอน 
ต่อท่านตลอดทั งทริป  

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%      
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกนิสายการบินก้าหนด (ปกติ 15-20 
กก.)   

 ค่าวีซ่าส้าหรบัพาสปอรต์ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคอื 1.พาสปอรต์ 2.
ใบประจ้าตัวคนต่างด้าว 3.ใบส้าคัญถิน่ทีอ่ยู่  
4.ส้าเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5.สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6.รูปถ่ายสี 2 นิ ว 2 
รูป แล้วทางบริษัทฯจะเปน็ผู้ด้าเนนิการย่ืนวซี่าใหท้่านโดยจ่ายค่าบรกิาร
ต่างหาก (ส้าหรับหนงัสือเดินทางต่างด้าวเจ้าของหนงัสือเดินทางตอ้งท้า
เรื่องแจ้งเข้า-ออกดว้ยตนเองก่อนจะย่ืนวีซ่า)  

 ค่าลิฟทท์ี่ N SEOUL TOWER 

 

#หมายเหต ุ

 

 จ้านวนผู้เดนิทาง ขั นต่้า ผู้ใหญ่  20 ทา่น ขึ นไป 
 เที่ยวบนิ ราคาและรายการทอ่งเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม โดยค้านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดนิทาง 
เป็นส้าคัญ 

 ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตารางการบนิทั งไปและกลบั
โดยมิต้องแจ้งใหท้ราบลว่งหน้า  

 ตั๋วเครื่องบนิเปน็ตั๋วราคาพิเศษ ไป-กลับ แบบหมูค่ณะ กรณีทีท่่านไม่
เดินทางพร้อมคณะ เนือ่งจากไม่ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเข้า
เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน ทั งไทยและต่างประเทศ เนื่องจากมีส่ิงผิด
กฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง การกระท้าที่ส่อไปในทางผิด
กฎหมาย การหลบหน ี เข้าออกเมือง หรอืถูกปฎิเสธในกรณีอืน่ๆ**การ
พิจารณาเปน็เอกสิทธ์ิและวิจารณญาณของเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองและ
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เจ้าหน้าทีก่รมแรงงานเท่านั น ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั 
ไม่สามารถท้าการเลื่อนวนัหรือคืนเงินได้  

 กรณีทีก่องตรวจคนเข้าเมือง,เจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั งทีไ่ทย และใน
ต่างประเทศ ปฏิเสธมใิหท้่านเดนิทางออกหรือเข้าประเทศ เนื่องจากมีส่ิงผิด
กฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือในกรณีอืน่ๆการพิจารณา
เป็นเอกสิทธ์ิและวิจารณญาณของเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่
กรมแรงงานเท่านั น ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทั ทั งนี กรณี
ที่ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมค่ืนค่าทวัรใ์ดๆ 
ทั งสิ น  

 หนงัสือเดินทาง (Passport) ของทา่น นับจากวนัที่เดนิทางไปและกลบั 
ต้องมีอายุเหลอืใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ นไป และต้องเหลือหน้ากระดาษ
พอให้เจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองสามารถประทับตราได ้ และตอ้งอยู่ใน
สภาพที่สมบรูณ์ ไม่ช้ารุด หรือฉีกขาด  

 ทางบริษทัฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั งสิ นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสาย
การบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล  

 หลังจากไดร้ับเอกสารเรียกเก็บเงิน (Invoice) กรุณาช้าระเงิดมัดจ้าภายใน 
3 วนั และส่งหลักฐานการช้าระเงนิพรอ้มหน้าพาสปอรต์ของผู้เดินทาง และ
ช้าระเงินทั งหมดก่อนการเดนิทางภายใน 14 วัน  

 ทางบริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั งสิ นหากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ 
ไม่ครบ อาทิไม่เที่ยวบางรายการ, ไมท่านอาหารบางมื อ  เพราะค่าใช้จ่าย
ทุกอย่าง ทางบรษิัทฯ ได้ช้าระค่าใช้จ่ายให้กบัต่างประเทศแบบเหมาขาด
ก่อนออกเดนิทางแล้ว 

 ทางบริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั งสิ น หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการ
โจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุตัิเหตุที่เกิดจากความประมาทของตวั
นักท่องเที่ยวเอง 

 เมื่อท่านตกลงช้าระเงินไมว่่าทั งหมดหรอืบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษัท
ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทีไ่ดร้ะบไุว้แลว้ทั งหมด 

 ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการใน
ทัวร์นี ไดต้ามความเหมาะสม ทั งนี ขึ นอยู่กับเวลาการจราจร สภาพอากาศ 
และเหตุสุดวิสัยอื่นๆทีอ่าจเกิดขึ นได ้ ทั งนี เพื่อความปลอดภัยและประโยชน์
ของผู้เดินทางเป็นส้าคัญ 

 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้้าสัญญา
ใดๆ ทั งสิ นแทน บริษทัฯ นอกจากมีเอกสาร  ลงนามโดยผู้มีอ้านาจของ
บริษทัฯ ก้ากบัเท่านั น  

 ในกรณีที่ลูกค้าตั งครรภ์ ต้องมใีบรับรองจากแพทย์ว่าสามารถเดนิทาง
ท่องเที่ยวได ้ และมีอายุไม่เกนิ 7 วัน นับจากวันที่เดินทาง และต้องแจ้งให้
ทางบริษทัทราบล่วงหน้า 

 กรณีกรุ๊ปส่วนตัว กรุป๊เหมา กรุป๊นักเรยีน กรุ๊ปดูงาน ไม่สามารถใช้ราคา
ดังกล่าวในโปรแกรมได ้
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 กรณีทีท่่านซื อเฉพาะแพค็เกจทวัรไ์มร่วมตัว๋เครื่องบนิ จะไม่รวมค่าประกัน
อุบัติเหตรุะหว่างเดนิทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตาม
กรมธรรม์) 

 รูปที่ใช้ในเอกสารนี  เปน็รูปเพื่อการโฆษณา และประกอบรายละเอียด
โปรแกรม 

 

 

การยกเลกิ 

- ต้องยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกวา่ 45 วนัเท่านั น คืนเงินค่าบริการรอ้ย

ละ 100 ของค่าบริการที่ช้าระแล้ว 

- หากยกเลิกการเดนิทางน้อยกว่า 45 วัน ขอสงวนสิทธ์ิไมค่ืนค่าทัวร์ทกุ

กรณี 

- ในกรณีกรุ๊ปส่วนตวั กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรียน กรุ๊ปดงูาน เมือ่ช้าระแล้วไม่

สามารถคนืเงนิใดๆทั งสิ น 

 

ชว่งเทศกาล ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนช่ือผู้เดนิทางได 

กรุ๊ปที่เดนิทางต้องการนัตมีัดจ้ากบัสายการบนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศ 

หรือต่างประเทศ  

รวมถึงเที่ยวบนิพิเศษเช่น CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไม่มี

การคนืเงนิมัดจ้า หรือ ค่าทัวร์ทั งหมด 

 

หนงัสอืเดินทาง จะตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านมากกวา่ 6 เดอืนขึ นไป 

ผู้จัดจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆได้เนื่องจากเป็นการ

เหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆเปน็ที่เรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่ผู้เดนิทางไม่ผ่าน

การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคน

เข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยวอนั

เนื่องมาจากการกระท้าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออก

เมือง เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง หรอื การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ ซึ่งอยู่

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมค่นืค่าทัวร์

ใดๆ ทั งสิ น  
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