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รหสัโปรแกรม : 15692  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 
 
โรงแรม/ท่ีพกั: ซูวอน 1 คืน และ โซล 2 คืน                                                             สายการบนิ : T’WAY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#ตารางสรุปโปรแกรมท่องเทีย่วเกาหลี5 วัน 3 คืน 

วันที ่ โปรแกรมการเดนิทาง อาหาร โรงแรม/ทีพ่ัก 
1 ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ |ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน   

2 
ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน | LA PROVENCE|PAJU 
OUTLETONEMOUNT SNOW PARK / WATER PARK (ไมร่วมบตัร
เขา้+คา่เช่าชดุ และอปุกรณเ์สริมอื่น ๆ) ***เตรียมชดุวา่ยน า้*** 

B. -  
L. จิมดกั 
D. ชาบชูาบ ู

SUWON 
หรือเทียบเท่า 
โรงแรมมาตรฐาน 

3 
เรียนท ากิมจิ + ชดุฮนับก | สวนสนกุ EVERLAND (รวมบตัรเขา้และ
เครื่องเลน่ไมจ่  ากดั) | N SEOUL TOWER (ไมร่วมคา่ลิฟท)์ | ศนูยเ์วช
ส าอาง|ศนูยก์ารคา้แฟชั่นแห่งเกาหลีทงแดมนุ | DONGDAEMUN 

B. โรงแรม 
L. คาลบิ 
D. ซมัเกทงั 

BENIKEA 
SEOUL HOTEL  
หรือเทียบเท่า 

KOREA PROMOTION 

โปรโมชั่นราคาสดุพิเศษ เดินทางโดยสายการบิน JEJU AIR , สนกุในสระน า้ลอยฟ้า ท่ี ONEMOUNT SNOW & 
WATERPARK , เดินเลน่ในเมืองสีลกูกวาด LA PROVENCE , สกัการะขอพร ณ วดัโชเกซา , สนกุกบัเครื่องเลน่มากมาย
ท่ี EVERLAND ‘ ชอ้ปป้ิงอย่างจใุจท่ี PAJU OUTLET และ ทกุย่านดงัของเกาหลี , ชมกรุงโซลในมมุพิเศษบนหอคอยN 
SEOUL TOWER , สมัผสัศิลปะ วฒันธรรม ท่ีพระราชวงัเคียงบก และพิพิธภณัฑพื์น้บา้น 
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DESIGN PLAZA (DDP) | ชมบรรยากาศดอกไมไ้ฟ LED ROSE 
GARDEN 

โรงแรมมาตรฐาน 

4 

ศนูยส์มนุไพร | ศนูยน์ า้มนัสนแดง | นั่งรถผ่านชมบลเูฮา้ส ์| พระราชวงั
เคียงบกพิพิธภณัฑพื์น้บา้น | ถนนแฟชั่นฮงอิกวอคกิง้สตรีท | TRICK 
EYE MUSEUMศนูยร์วมของวยัรุน่เกาหลีเมียงดง | LINE FRIENDS 
STORE 

B. โรงแรม 
L. บารบิ์คิว
เกาหลี 
D. - 

BENIKEA 
SEOUL HOTEL  
หรือเทียบเท่า 
โรงแรมมาตรฐาน 

5 วดัโชเกซา | หมูบ่า้นบกุชอนฮนัอก | DUTY FREE | คลองชองเกชอน 
ศนูยโ์สม | ศนูยพ์ลอยอเมทิส | SUPERMARKET 

B. โรงแรม 
L. พลุโกกิ 
D. -  

- 

 
#รายละเอียดโปรแกรมทอ่งเทีย่วเกาหลี5 วัน 3 คืน 

DAY 1 : ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ | ทา่อากาศยานนานาชาตอิินชอน 
คณะเดินทางพรอ้มกันที่จุดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4  
ณ เคานเ์ตอรส์ายการบิน T’WAY โดยมีเจา้หนา้ที่จากบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความ
สะดวกในเรื่องของเอกสารตลอดจนสมัภาระของท่าน(**โปรดแสดงใบนดัหมายและพาสปอรต์ใหแ้ก่
เจ้าหนา้ที่ในวันเดินทาง) หลงัจากเช็คอิน และโหลดสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ น าท่านออกเดินทางสู่
ประเทศเกาหลใีต ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
 
 
 

KOREA PROMOTION 

http://bit.ly/2NMk5YE
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ออกเดินทางจาก ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ สู ่ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน 
 

สายการ
บนิ 

รหสัเท่ียวบนิ 
เวลาเดนิทางจากประเทศไทย

ถึงเกาหลี 
รหสัเท่ียวบนิ เวลาเดนิทางถึงประเทศ

เกาหลีถึงไทย 
T’WAY TW102 01.25 – 08.35 TW101 20.25 – 00.10 

 
ข้อแนะน า : เพ่ือความสะดวกในการเขา้รบัการตรวจคน้ก่อนขึน้เครื่องบนิ ของเหลว เจล และสเปรยท์กุชนิด ตอ้ง
บรรจใุนภาชนะท่ีมีขนาดความจไุมเ่กิน 100 มิลลิลิตร ส าหรบัภาชนะท่ีเกิน 100 มิลลิลิตร แมจ้ะบรรจขุองเหลว เจล 
และสเปรย ์เพียงเล็กนอ้ยก็ไมส่ามารถน าตดิตวัขึน้เคร่ืองบนิได ้ภาชนะทัง้หมดตอ้งใส่รวมกนัไวใ้นถงุพลาสตกิใส ซึ่ง
เปิด - ปิด ผนกึได ้และมีความจรุวมกนัไมเ่กิน1 ลิตร (1,000 มิลลิลิตร) ของเหลวท่ีไดร้บัการยกเวน้ ไดแ้ก่ นม และ
อาหารส าหรบัเดก็ทารกในปรมิาณท่ีเหมาะสม รวมถึงยาท่ีมีเอกสารก ากบัชดัเจน  ของเหลว เจล และสเปรย ์ ท่ีซือ้
จากรา้นคา้ปลอดอากร (DUTY FREE SHOPS) ท่ีท่าอากาศยานตอ้งบรรจใุนถงุพลาสตกิใสปิดผนึกปากถงุไมมี่
รอ่งรอย การเปิดปากถงุ และมีหลกัฐานแสดงว่าไดซื้อ้ ณ วนัท่ีเดนิทาง เพ่ือน าไปแสดงตอ่เจา้หนา้ท่ี ณ จดุตรวจคน้ 
อยา่งไรก็ตามแตล่ะประเทศจะมีกฎ การน าของเหลว ขึน้เคร่ืองแตกตา่งกนั การน าผลิตภณัฑข์องสดท่ีท าจากสตัว์
ไมว่า่เนือ้หม ู เนือ้ววั ผกั ผลไมส้ด ไมอ่นญุาตใหน้ าเขา้ประเทศเพ่ือปอ้งกนัโรคตา่งๆเพราะหากศลุกากรตรวจพบ
จะตอ้งเสียคา่ปรบั 
 

DAY 2 : LA PROVENCE| PAJU OUTLET | ONE MOUNT SNOW PARK / WATER 
PARK (ไม่รวมบัตรเข้า+ค่าเช่าชุดและอุปกรณเ์สริม) 
 

#หมู่บ้านลาโพรวองซ ์(LA PROVENCE) 
 
 
 
 
 
 
 
#PAJU OUTLET 
 
 
 
 

 

#จิมดัก (JIMDAK) 
 
 
 

เช้า เดนิทางถึงสนามบนินานาชาติอินชอนประเทศเกาหลีใต(้กรุณาปรบัเวลาของท่าน
ใหเ้ร็วขึน้2 ชั่วโมงเพ่ือใหต้รงกบัเวลาทอ้งถ่ินของประเทศเกาหลี) หลงัจากผ่านพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแลว้ พาท่านเดินทางสู่  หมู่บ้านลาโพรวองซ ์(LA 
PROVENCE) หมู่บา้นสดุชิค สไตลย์ุโรปแห่งเกาหลี สมัผสับรรยากาศบา้นเรือนสุด
น่ารกัและรา้นคา้ระบายสีลูกกวาดหวานๆ อิสระใหท้่านถ่ายรูปเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึกได้
ตามอธัยาศยั 
 

จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิง PAJU OUTLETแหง่ใหมแ่ละใหญ่ท่ีสดุในเกาหลี ซึ่งมีรา้นคา้
หลากหลายกวา่ 165 รา้นคา้และมีสินคา้ BRAND NAMEมากมาย อาทิเชน่ ARMANI, 
CALVIN KLEIN, DIESEL, DKNY, GUESS, ESCADA ฯลฯ ลดราคามากมายหลาย
รา้นและมีราคาถกูกวา่ประเทศไทยใหท้่านไดช้อ้ปกนัอย่างจใุจ 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมนูจิมดัก (JIMDAK) เป็น
เมนไูก่ประกอบดว้ย วุน้เสน้ เกาหลี คลกุดว้ยน า้ซุป รสชาตกิลมกล่อม เสิรฟ์พรอ้มขา้ว
สวยรอ้นๆ พรอ้มเครื่องเคียงเกาหลี 
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#ONEMOUNT SNOW PARK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#ชาบูชาบู (SHABU SHABU) 

  
 
 

 
หลงัจากนัน้น าทา่นเขา้สู่ท่ีพกั SUWON: BENIKEA SUWON 

หรือเทียบเทา่ โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต ้
 

DAY 3 : เรียนท ากมิจ ิ+ ชุดฮันบก | สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเคร่ืองเล่น
ไม่จ ากัด) N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิฟท)์ | ศูนยเ์วชส าอาง | ศูนยก์ารค้า
แฟช่ันแหง่เกาหลีทงแดมุน | DONGDAEMUN DESIGN PLAZA(DDP)  
ชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN  

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
#เรียนท ากิมจิ 

 

 

#ฮันบก 
 
 

 
 
 
 
 

บ่าย พาท่านสู่ลานกีฬาฤดูหนาวในท่ีร่ม ONEMOUNT SNOWPARKแหล่ง
ท่องเท่ียวใหม่ล่าสุดใกลก้รุงโซล ใหท้่านไดส้นุกสนานกับการเล่นไอซส์เก็ตและเล่น
เครื่องเล่นมากมายหลากหลายชนิด ทัง้ บนัจีจ้มัฟ์, ไมล้ากเล่ือน, มา้หมนุ,สไลเดอร์
น า้แข็ง นอกจากนีท้่านยงัสามารถคลายรอ้นกบัONEMOUNT WATER PARKสวน
น า้ท่ีมีสิ่งอ านวยความสะดวกมากมาย เช่น FITNESS & GOLF, CLUB, WATER 
PARK, SHOPPING MALL หากท่านใดท่ีไม่อยากเล่น SNOW PARK ท่านสามารถ
เดินชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั มีทัง้ H&M, ADIDAS,SPAO และอีกหลายแบรนดช์ัน้น า (ไม่
รวมบตัรเขา้+ไม่รวมค่าเช่าชุด+อปุกรณ์)(**หมายเหต:ุ ท่านไหนประสงค์ทีจ่ะเล่นสวน
น า้กรุณาเตรียมชดุวา่ยน า้มาดว้ยนะคะ) 
 

เยน็รบัประทานอาหารณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย ชาบูชาบู (SHABU SHABU)
หรือสกีุเ้กาหลี ประกอบไปดว้ย ผกัสดหลายชนิด ตม้ในน า้ซุปปรุงรสกลมกลอ่ม ทาน
พรอ้มเครื่องเคียงและขา้วสวยของเกาหลี ท่ีรสชาตถิกูปากคนไทย 
 

เชา้นีพ้าทา่นเดินทางสู ่ กิมจิ รว่มประสบการณใ์นการท ากิมจิอาหารประจ าชาตขิอง
เกาหลี ใหท้่านไดส้นกุสนานในการลองท าและชิมกิมจิฝีมือของตวัทา่นเอง 
 

จากนัน้เชิญทา่นรว่มเป็นส่วนหนึ่งของชาวเกาหลีโดยการแตง่กายชดุประจ าชาติ 
ชุดฮันบกพรอ้มถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึ!!! เพ่ือไปอวดคนทางบา้น... 
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#สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

#คาลบิ (KALBI) 
 
 
 
 
 

 

#N SEOUL TOWER 
 
 
 
 
 

 

#ศูนยเ์วชส าอาง 
 
 

 
#ทงแดมุน (DONGDAEMUN) #DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เตม็อิ่มกบัสวนสนกุท่ีดีท่ีสดุของเกาหลี สวนสนุกเอเวอรแ์ลนดด์ว้ยบตัร SPECIAL 
PASS TICKET  ท่ีสามารถเล่นเคร่ืองเลน่ตา่งๆ ไดท้กุชนิดและไมจ่  ากดัรอบ สวนสนกุ
ท่ีน่ีถกูขนานนาม วา่ “ดสินียแ์ลนดเ์กาหลี”  มีช่ือเสียงมากท่ีสดุของประเทศ ใหท้า่น
สนกุกบัเครื่องเลน่หลากหลายชนิด อาทิ เชน่ ทีเอ็กซเ์พรส รถไฟเหาะ หนอนสะบดั 
ชารป์ โรงหนงัสามมิต ิบา้นผีสิงหมนุ ทา่นไหนท่ีไมช่อบการเลน่เคร่ืองเลน่ สามารถเขา้
ซาฟารี ชมไลเกอรแ์ฝดคูแ่รกของโลกไดท่ี้น่ี และชมความนา่รกัของหมีท่ีสามารถส่ือสาร
กบัคนไดเ้ดินชมและถ่ายรูปกบัสวนดอกไมซ้ึ่งผลดัเปล่ียนหมนุเวียนตามฤดกูาล 
(มีนาคม-เมษายน: สวนทิวลิป/ พฤษภาคม-มิถนุายน: สวนดอกกหุลาบ/ กรกฎาคม: 
สวนดอกทานตะวนัหรือดอกกหุลาบ/ สงิหาคม-กนัยายน: สวนดอกลลิลี/่ ตลุาคม-
พฤศจิกายน: สวนดอกเบญจมาศ) 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารณ ภตัตาคาร  บรกิารทา่นดว้ย  เมน ูคาลบิ (KALBI)อาหาร
เกาหลีแบบป้ิงย่างท่ีมีช่ือเสียงของเกาหลี เป็นการน าเนือ้ววัหรือเนือ้หมมูาหมกักบั
เครื่องปรุงจนเนือ้นุม่ แลว้น าไปยา่งบนแผน่โลหะท่ีถกูเผาจนรอ้น ตอนยา่งเนือ้นัน้จะ
ยา่งเป็นชิน้โตพอสมควร พอใกลส้กุแลว้ตอ้งใชก้รรไกรตดัเป็นชิน้พอดีค า ทานกบัเครื่อง
เคียงจ าพวกผกั และกระเทียม กิมจิ 
 

บ่าย เม่ือรบัประทานอาหารเสร็จน าท่านเดินทางสู่ หอคอยกรุงโซล N SEOUL 
TOWERซึ่งอยู่บนเขานัมซาน ซึ่งเป็น 1 ใน 18 หอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลก ฐานของ
หอคอยมีสิ่งท่ีน่าสนใจต่างๆ เช่น ศาลาแปดเหล่ียมปาลกั๊กจอง , สวนสตัวเ์ล็กๆสวน
พฤกษชาต,ิ อาคารอนสุรณผ์ูร้กัชาตอินั ชงุ กนุ อิสระใหท้กุท่านไดเ้ดินเล่นและถ่ายรูปคู่
หอคอยตามอธัยาศยัหรือคลอ้งกญุแจคูร่กั (ไมร่วมคา่ขึน้ลิฟท)์ 
 

หลงัจากนัน้เดินทางสู ่ ศูนยเ์วชส าอางใหท้า่นไดเ้ลือกซือ้เครื่องส าอางคณุภาพดีใน
ราคายอ่มเยา อาทิเชน่ครีมน า้แตก, ครีมโบท็อกซ,์ ครีมหอยทาก ฯลฯ 
 

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงท่ีศนูยก์ารคา้แฟชั่นแห่งเกาหลี  ทงแดมุน ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ 
เสือ้ผา้เครื่องแตง่กาย เครื่องหนงัรองเทา้ เครื่องกีฬาตา่งๆ นอกจากนีย้งัมีขนมขบเคีย้ว
และร้านเครื่องส าอางต่างๆ เรียงรายตามตึกริมสองข้างถนนให้ท่านได้เลือกชม 
นอกจากนีย้ังมีเวทีการแสดงรอ้งเตน้เปิดหมวกใหผู้้ท่ีอยากแสดงความสามารถ มา
แสดงใหช้มกันอีกดว้ย และฝ่ังตรงขา้มของ ทงแดมุน ท่านสามารถเดินขา้มไปชม ตึก 
DDPหรือ DONGDAEMUN DESIGN PLAZAเป็นสถานท่ีส าหรบัจดัแสดงงานศิลปะ 
อีเว้นท์ การประชุม รวมไปถึงนิทรรศการต่างๆ นอกจากนี้ท่านยังสามารถชม
บรรยากาศดอกไมไ้ฟ LED ROSE GARDEN ***ทัง้นีก้ารจดัแสดงขึน้อยู่กับสภาพ
ภมูิอากาศ*** 
 



 
 

KOREA PROMOTION 6 

 

 
#ซัมเกทัง 
 
 
 
 

 
หลงัจากนัน้น าทา่นเขา้สู่ท่ีพกั SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL 

หรือเทียบเทา่ โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต ้
 

DAY 4 : ศูนยส์มุนไพร | ศูนยน์ า้มันสนเข็มแดง | น่ังรถผ่านชมบลูเฮ้าส ์| พระราชวังเคียง
บกพพิธิภัณฑพ์ืน้บ้าน | ถนนแฟช่ันฮงอิกวอคกิง้สตรีท | TRICK EYE MUSEUM   
ศูนยร์วมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง | LINE FRIENDS STORE 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
#ศูนยส์มุนไพร 
 
 

 
 
 

#ศูนยน์ า้มันสนเข็มแดง#น่ังรถผ่านชมบลูเฮ้าส ์
 
 
 
 
 
 

 
 
 
#พระราชวังเคียงบ๊อก#พิพธิภัณฑพ์ืน้บ้าน 
 
 
 
 
 
 

เยน็ รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการทา่นดว้ย ซัมเกทังหรือเมน ู
ไก่ตุน๋โสม อาหารวงัในสมยัก่อน ปัจจบุนัเป็นอาหารเล่ืองช่ือมากของเมืองหลวง ภายใน
ตวัไก่จะมีขา้วเหนียว รากโสม พทุราแดงและเคล็ดลบัในการตุน๋เสิรฟ์พรอ้มเครื่องเคียง
ท่ีเรียกวา่ กกัตกีุ เสน้ขนมจีน เหลา้โสม พรกิไทยด า และเกลือ 
 

จากนัน้น าทา่นเขา้ชม ศูนยส์มุนไพรหรือ ฮ๊อกเกตนาม ู ใหมล่า่สดุของเกาหลี โดยมี
การจดลิขสิทธ์ิเรียบรอ้ยแลว้ สรรพคณุชว่ยในการลา้งสารพิษท่ีตกคา้งหรือไขมนัท่ี
สะสมอยูภ่ายในผนงัของตบั ไต ชว่ยใหต้บัหรือไตของท่านแข็งแรงขึน้ และยงัสง่ผลดี
ตอ่สขุภาพรา่งกายของทา่นเองอีกดว้ย 
 

น าท่านชม ศูนยน์ ้ามันสนเข็มแดงผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี  ท่ีมี
สรรพคณุ ช่วยชะลา้งไขมนัในเสน้เลือด เพ่ือปอ้งกนัการอดุตนัของเสน้เลือด พรอ้มชม
การสาธิต เพ่ือให้ให้ท่านไดเ้ห็นสรรพคุณอย่างชัดเจนมากยิ่งขึน้ผ่านชมดา้นหน้า
ท าเนียบประธานาธิบดี (บลเูฮา้ส)์ ซึ่งอยู่ในท าเลท่ีดีท่ีสดุตามหลกัโหราศาสตร ์มีทิวเขา
น้อยใหญ่เรียงรายซ้อนตัวอยู่ด้านหลัง  ด้านหน้าเป็นอนุสรณ์สถานนกฟีนิกซ์
สญัลักษณแ์ห่งสันติภาพอันงดงาม  ชมทัศนียภาพอนัสวยงามของภูเขารูปหวัมังกร 
และวงเวียนน า้พ ุนบัเป็นจดุท่ีมีฮวงจุย้ท่ีดีท่ีสดุของกรุงโซล 
 

น าท่านเข้าสู่ พระราชวังเคียงบ๊อกพระราชวังโบราณใหญ่ท่ีสุดในประวัติศาสตร์
เกาหลีมีอายกุว่า 600 ปี พระราชวงัแห่งนีมี้หมู่พระท่ีนั่งมากกว่า 200 หลงั และไดถู้ก
ท าลายไปในสมัยท่ีญ่ีปุ่ นเข้ามายึดครอง และทั้งยังเคยเป็นศูนย์บัญชาการทาง
การทหารและเป็นท่ีประทบัของกษัตริย ์สรา้งขึน้ในสมยัราชวงศโ์ชซอนซึ่งเป็นราชวงศ์
สุดท้ายภายใต้การปกครองของระบอบกษัตริยเ์กาหลี ปัจจุบันไดร้ับการบูรณะให้
ใกลเ้คียงกับพระราชวงัเดิมมากท่ีสุด และน าท่านเย่ียมชม พิพิธภัณฑพ์ืน้บ้านยอ้น
อดีตสมัผสัชีวิตความเป็นอยูแ่ละเรื่องราวในประวตัิศาสตรเ์กาหลี 
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#บารบ์ีคิวเกาหลี (BBQ KOREA) 
 
 
 

 
#ฮงอิกวอคกิง้สตรีท 
 
 
 
 

 
#TRICK EYE MUSEUM 
 
 
 
 
 
 
 

 
#เมียงดง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมน ูบารบ์ีคิวเกาหลี (BBQ 
KOREA)อาหารป้ิงยา่งสไตลเ์กาหลีรบัประทานพรอ้มเครื่องเคียงของเกาหลี ผกัสด กิม
จิ ซุป สลดัผกัสดๆ  
 

บ่ายหลงัจากรบัประทานอาหารกลางวนัน าทา่นสู ่ ฮงอิกวอคกิง้สตรีทเป็นถนนย่าน
มหาวิทยาลยั ฮงอิก ซึ่งมีช่ือเสียงดา้นศลิปะ ท่ีน่ีจะมีบรรดานกัศกึษาน าของประดิษฐ์
จากแฮนดเ์มดมาวางจ าหนา่ยและมีรา้นคา้ขายสินคา้วยัรุน่ตา่งๆ อิสระใหท้า่นไดเ้ดิน
เลน่และชมงานศลิปะตลอดทาง  
 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่ TRICK EYE MUSEUMพิพิธภณัฑศ์ลิปะสามมิติ ตน้ฉบบั
ของเกาหลี สถานท่ีทอ่งเท่ียวยอดนิยมท่ีทัง้คนเกาหลีและนกัทอ่งเท่ียวตา่งชาตนิิยมมา
เก็บภาพ พรอ้มโพสทา่ เก๋ๆ   กบัฉากสามมิต ิ ท าใหก้ารเดนิชมนิทรรศการศลิปะไมใ่ช่
สิ่งท่ีนา่เบื่อและเขา้ใจยากอีกตอ่ไป... จากนัน้พาท่านสู ่ICE MUSEUM เมืองน า้แข็งท่ีมี
ผลงานศลิปะแกะสลกัน า้แข็งกวา่ 50 ชิน้ รวมอยูใ่นท่ีเดียว ภายในจ าลองเป็นเมือง
ตา่งๆท่ีทกุอย่างกลายเป็นน า้แข็ง! เอาใจเดก็ๆดว้ยสไลเดอรน์  า้แข็งและกิจกรรมอ่ืนๆอีก
มากมายใหค้ณุไดเ้ดนิเท่ียวอยา่งไมรู่ส้กึเบื่อ 
 

พาทา่นเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงท่ี ศนูยร์วมของวยัรุน่เกาหลี เมียงดงไดช่ื้อวา่เป็น
แหลง่รวมแฟชั่น แบรนดเ์กาหลีชัน้น า ซึ่งในแตล่ะวนัจะมีวยัรุน่เกาหลีมาเดินชอ้ปป้ิงกนั
อยา่งลน้หลาม ทา่นสามารถหาซือ้สินคา้ไดอ้ยา่งหลากหลายทัง้เสือ้ผา้, รองเทา้, 
กระเป๋า, เครื่องส าอางซึ่งเป็นท่ีรูจ้กัอย่างดีของคนไทย อาทิ LANEIGE, ETUDE, IOPE, 
CHARMZONE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP เป็นตน้ ยงัมี เสือ้ผา้ เครื่องประดบั, 
ซีดีเพลง, วีซีดี-ดีวีดีหนงัและซีรียย์อดฮิต ตลอดจนของท่ีระลกึท่ีมีรูปดาราคนโปรดของ
ทา่นอยูใ่นสินคา้หลากหลายชนิดใหไ้ดเ้ลือกซือ้กนั  
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#LINE FRIENDS STORE 
 
 
 
 
 
 

 
 

** อิสระอาหารเยน็ *** 
 

หลงัจากนัน้น าทา่นเขา้สู่ท่ีพกั SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL 
หรือเทียบเทา่ โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต ้

 

DAY 5 : วัดโชเกซา | หมู่บ้านบุกชอนฮันอก | DUTY FREE | คลองชองเกชอน | ศูนย์
สมุนไพร | ศูนยน์ า้มันสนแดง | SUPERMARKET 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
#วัดโชเกซา 
 
 
 
 
 
 
 
 
#หมู่บ้านบุกชอนฮันอก 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
#พลุโกกิ (BULGOGI) 
 

นอกจากนีท้า่นสามารถพบกบัรา้น LINE FRIENDS STOREท่ีเต็มไปดว้ยสินคา้ LINE 
OFFICIALท่ีจ  าหน่ายสินคา้ของท่ีระลึกเก่ียวกับตวัการต์ูน LINE ไม่ว่าจะเป็น หมีบ
ราวนแ์ซลล่ี เจมส ์หรือโคน่ี ซึ่งแต่ละตวัจะมีสินคา้ท่ีระลึกใหเ้ลือกซือ้เยอะแยะไปหมด 
เชน่ สมดุโนต้ ตุ๊กตา เคสโทรศพัท ์เสือ้ผา้ กระเป๋า เครื่องเขียน ฯลฯ ซึ่งภายรา้นยงัมีมมุ
น่ารกัๆ ใหถ้่ายรูปกันอย่างจุใจอีกดว้ย แต่ท่ีเป็นไฮไลทเ์ด่นของรา้นเลย คือ เจา้หมีบ
ราวนต์วัยกัษใ์หญ่ท่ีตัง้อยู่หนา้รา้น ท่ีใครไปใครมาก็ตอ้งถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกแมแ้ตค่น
เกาหลีเอง 
 

จากนัน้น าท่านสู่ วัดโชเกซาวัดศนูยก์ลางของพุทธศาสนานิกายเซนท่ีมีช่ือเสียงของ
ประเทศเกาหลี ถึงแมจ้ะเป็นวดัท่ีตัง้อยู่ท่ามกลางความวุ่นวายของเมืองแตภ่ายในวดัมี
ความเงียบสงบและสวยงามมาก ภายในวัดมีตน้ไม้ใหญ่ท่ีมีความสูงกว่า 26 เมตร 
อาคารเก่าแก่ และเจดียท่ี์แกะสลกัจากหินสูง 7 ชัน้นอกจากนีย้งัมีความส าคญัในการ
จดัพิธีการส าคญั แหโ่คมไฟรูปดอกบวั ในวนัก่อนวนัประสตูขิองพระพทุธเจา้ โดยขบวน
แหนี่จ้ะเริ่มตน้ตัง้แตส่นามกีฬาทงแดมนุ เคล่ือนขบวนไปตามถนนชงโนและมาสิน้สดุท่ี
วดัแหง่นี ้
 

หลังจากนั้นพาท่านไปชมหมู่บ้านดั้งเดิมของเกาหลีหมู่บ้านบุกชอนฮันอก ท่ีมี
ประวตัิศาสตรย์าวนาน ตัง้อยู่ระหว่างพระราชวงัเคียงบกกุง , พระราชวงัชางด๊อกกุง 
และอารามหลวงจองเมียว ค าว่า บกุชอน  มีความหมายแปลว่าหมู่บา้นทางตอนเหนือ 
ตามต าแหนง่ท่ีตัง้ของหมูบ่า้นท่ีอยูท่างทิศเหนือของคลองชองเกชอนและชงโน หมู่บา้น
ประกอบดว้ยตรอกซอกซอยอนัเป็นท่ีตัง้ของบา้นแบบดัง้เดมิกว่ารอ้ยหลงัและเป็นท่ีเก็บ
รกัษาสภาพแวดลอ้มของเมืองไว ้เพ่ือเป็นการบอกเล่าประวตัิศาสตร ์และเป็นมรดก
ทางวฒันธรรมตัง้แตส่มยัราชวงศโ์ชซอนท่ีมีอายกุว่า 600 ปี 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารณ ภัตตาคาร บริการท่านดว้ย เมนูพุลโกกิ(BULGOGI) 
เมนูท่ีมีส่วนผสม หมูหมักชิน้บางๆ ปลาหมึกสดๆ ผักต่างๆ น ามาต้มรวมกัน โดย
สามารถทานไดท้ัง้แบบแหง้และน า้ พรอ้มเครื่องเคียงตา่งๆ ไดแ้ก่ ถั่วงอกดอง วุน้เสน้
ปรุงรสสาหรา่ย กิมจิ 
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#DUTY FREE#คลองชองเกชอน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

#ศูนยโ์สม 
 
 
 
 
 
 

 
  
#ศูนยพ์ลอยอเมทิส 
  
 
 

 
#SUPERMARKET 
 
 
 
 

 
 
 
ไดเ้วลาน าทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิ 
ออกเดนิทางจาก ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน สู ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ 
 

บ่าย หลงัจากนัน้น าท่านช็อปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ีดิวตีฟ้รี (DUTY FREE)ท่ีน่ีมี
สินคา้ชัน้น าใหท้า่นไดเ้ลือกซือ้มากมายกวา่ 500 ชนิด ทัง้ น า้หอม เสือ้ผา้ เครื่องส าอาง 
กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดบั ฯลฯ  ในบริเวณดิวตีฟ้รีท่านสามารถเดินไปชม คลอง
ชองเกชอนเป็นคลองโบราณในสมยัราชวงศโ์ชซอน อายกุว่า 600 ปี โดยมีความยาว
ประมาณ 5.84 กิโลเมตร ไหลผา่นยา่นใจกลางกรุงโซลแตใ่นช่วง ค.ศ.1957- ค.ศ.1977 
ไดมี้การพฒันาประเทศอย่างกา้วกระโดด จนกระทั่งปี ค.ศ.2002 นายลี มยองปารค์ ผู้
ไดร้บัต  าแหน่งเป็นผูว้่าการกรุงโซล ไดเ้สนอโครงการฟ้ืนฟูคลองชองเกชอน เพ่ือฟ้ืนฟู
ธรรมชาติสองฝ่ังคลอง  จนปัจจุบันคลองชองเกชอนไดก้ลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ี
ส าคญัมากในกรุงโซล 
 

พาท่านรูจ้ักและเขา้ใจสมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร ท่ี ศูนยโ์สม
เพราะเกาหลีใตเ้ป็นประเทศท่ีมีการผลิตโสมเกาหลีท่ีมีคณุภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลก 
สรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบ ารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด และเสริม
ประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง ท่านไหนท่ีตอ้งท างานดึก นอนดึก หรือ
พักผ่อนไม่เพียงพอ สามารถทานเพ่ือลดความอ่อนล้า ท าให้รูส้ึกกระปรีก้ระเปร่า 
รา่งกายรูส้ึกสดช่ืน..อิสระใหท้่านไดซื้อ้กลบัไปบ ารุงรา่งกายหรือฝากญาติผูใ้หญ่ท่ีท่าน
รกัและนบัถือ 
 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ ศูนยพ์ลอยอเมทสิหรือพลอยสีม่วงท่ีมีช่ือเสียงของประเเกา
หลีซึ่งชาวเกาหลีเช่ือวา่ถา้ไดมี้พลอยชนิดนีต้ดิตวัไวจ้ะท าใหมี้โชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึน้
ในชีวิต 
 

หลังจากนัน้ไดเ้วลาน าท่านสู่ สนามบินอินชอน เพ่ือเตรียมตวัเดินทางกลับกรุงเทพฯ 
ระหว่างทางแวะชอ้ปป้ิงท่ี SUPERMARKETเพ่ือซือ้ของฝากคนทางบา้น ท่ีรา้นแห่งนีมี้
ขนมพืน้เมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทั้งกิมจิ ไก่ตุ๋นโสมท่ีบรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศ 
ตะเกียบ ถว้ยใสข่า้วและของฝากของท่ีระลกึ  
 



 
 

KOREA PROMOTION 10 

 

สายการ
บนิ 

รหสัเท่ียวบนิ 
เวลาเดนิทางจากประเทศไทย

ถึงเกาหลี 
รหสัเท่ียวบนิ เวลาเดนิทางถึงประเทศ

เกาหลีถึงไทย 
T’WAY TW102 01.25 – 08.35 TW101 20.25 – 00.10 

  
 
#อตัราคา่บรกิาร 
เดือนกนัยายน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พีเรียดเดนิทาง สายการบนิ ราคาผูใ้หญ่ ราคาเดก็ไมเ่สรมิเตียง 
17 – 21 กนัยายน 

 

7,999.- 7,999.- 
19 – 23 กนัยายน 7,999.- 7,999.- 
24 – 28 กนัยายน 8,999.- 8,999.- 
26 – 30 กนัยายน 8,999.- 8,999.- 

KOREA PROMOTION 

หมายเหตุ: อตัราคา่บรกิาร 
+ หากทา่นตอ้งการหอ้งส าหรบัพกัเดี่ยว สามารถจ่ายเพิ่มเติมอกี 4,900.-ทา่นละ จากราคาผูใ้หญ่ 
+ หากทา่นตอ้งการเดินทางแบบไมใ่ชต้ั๋ว (JOIN LAND) คิดราคาทา่นละ 8,900.-บาท/ทา่น 
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หมายเหตุ :  
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมราคาและเท่ียวบนิทัง้ไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทัง้ไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทัง้นีข้ึน้อยู่ตามความ
เหมาะสม 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงสายการบนิในระดบัเทียบเทา่กนัและเปล่ียนแปลงเท่ียวบนิ  
โปรแกรมเปล่ียนแปลงได,้ ตารางทวัรส์ลบัโปรแกรมได,้ ตามความเหมาะสม* 
โปรดตรวจสอบขอ้มลูใหม้ั่นใจก่อนท าการโอนเงินจองทกุครัง้ 
กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมและเง่ือนไขตา่งๆใหล้ะเอียดก่อนยืนยนัการจอง* 
เจา้หนา้ท่ีจะสง่ใบนดัหมายการเดนิทางใหภ้ายใน 5-7 วนัก่อนเดนิทางเทา่นัน้!!! และหากมีการเปล่ียนแปลงจะรีบแจง้
ใหท้ราบ  
หากมีขอ้สงสยักรุณาสอบถามเจา้หนา้ท่ี 
 

***ลกูคา้มีความจ าเป็นตอ้งเขา้รา้นตามโปรแกรมทวัร ์
อนัไดแ้ก่ ศนูยโ์สม, ศนูยส์มนุไพร, ศนูยเ์วชส าอาง, ศนูยน์  า้มนัสนแดง, ศนูยพ์ลอยอเมทิส หากท่านไมต่อ้งการเขา้รา้น

ดงักลา่ว  
บรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคา่บรกิารเพิ่มทา่นละ 300 USD*** 

 
***กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดนิทางออก 

หรือเขา้ประเทศท่ีระบใุนรายการเดนิทาง 
ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆทัง้สิน้และขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่บรกิาร 

ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิัท*** 

กรุณาช าระมดัจ าหลงัจากวนัจองภายใน 1วนั 
และช าระสว่นท่ีเหลือทัง้หมดก่อนการเดินทางภายใน 30 วนั 

********มดัจ าขัน้ต  ่า 5,000.- บาท/ท่าน/ทรปิ****** 
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#อัตราทัวรร์วม 
 คา่ตั๋วเครื่องบนิไป-กลบั ตามเสน้ทางท่ีระบใุนรายการชัน้ทศันาจร ไป-กลบัพรอ้มคณะ  
 คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ        
 คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ        
 คา่ท่ีพกัตามระบใุนรายการ พกัหอ้งละ 2 หรือ 3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบ ุหรือเทียบเท่า  
 คา่รถรบั-สง่ และน าเท่ียวตามรายการ        
 คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ท่ีมี         
 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ15 หรือ 20 กก.      
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 คา่บตัรเขา้สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์เครื่องเลน่ไมจ่  ากดั 
 ปลั๊กไฟ ADAPTER  
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#อัตราทัวรไ์ม่รวม 
 คา่ใชจ้า่ยส่วนตวั อาทิ คา่ท าหนงัสือเดินทาง, คา่โทรศพัทส์ว่นตวั, คา่ซกัรีด, มินิบารใ์นหอ้ง, รวมถึงคา่อาหาร 

และเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากทา่นตอ้งการสั่งเพิ่มกรุณาติดตอ่หวัหนา้ทวัรแ์ลว้จา่ยเพิ่มเอง
ตา่งหาก) 

 คา่ทิปคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  ท่านละ 1,500 บาท หรือ 50,000 วอน ตอ่ทา่นตลอดทัง้ทรปิ  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3%      
 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบนิก าหนด (ปกติ 15-20 กก.)   
 คา่วีซา่ส าหรบัพาสปอรต์ตา่งดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1.พาสปอรต์ 2.ใบประจ าตวัคนตา่งดา้ว 3.ใบส าคญั

ถ่ินท่ีอยู ่ 
4.ส าเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี) 5.สมดุบญัชีเงินฝาก(ถา้มี) 6.รูปถ่ายสี 2 นิว้ 2 รูป แลว้ทางบรษิัทฯจะเป็น
ผูด้  าเนินการย่ืนวีซา่ใหท้่านโดยจา่ยคา่บรกิารตา่งหาก (ส าหรบัหนงัสือเดนิทางตา่งดา้วเจา้ของหนงัสือเดนิทาง
ตอ้งท าเรื่องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะย่ืนวีซา่)  

 คา่ลิฟทท่ี์ N SEOUL TOWER 
 
#หมายเหตุ  
 จ านวนผูเ้ดินทาง ขัน้ต  ่า ผูใ้หญ่  20 ท่าน ขึน้ไป 
 เท่ียวบนิ ราคาและรายการทอ่งเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถึงผลประโยชน์

ของผูเ้ดนิทาง 
เป็นส าคญั 

 ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตารางการบนิทัง้ไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
 ตั๋วเครื่องบนิเป็นตั๋วราคาพิเศษ ไป-กลบั แบบหมูค่ณะ กรณีท่ีทา่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ เน่ืองจากไมผ่า่นการ

พิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน ทัง้ไทยและตา่งประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย 
หรือ เอกสารเดินทางไมถ่กูตอ้ง การกระท าท่ีสอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง หรือถกูปฎิเสธ
ในกรณีอ่ืนๆ**การพิจารณาเป็นเอกสิทธ์ิและวิจารณญาณของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีกรม
แรงงานเทา่นัน้ ซึ่งอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิัท ไมส่ามารถท าการเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 

 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง,เจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทัง้ท่ีไทย และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิใหท้า่นเดนิทางออก
หรือเขา้ประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรือในกรณีอ่ืนๆการพิจารณาเป็น
เอกสิทธ์ิและวิจารณญาณของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานเท่านัน้ ซึ่งอยูน่อกเหนือ
ความรบัผิดชอบของบริษัท ทัง้นีก้รณีท่ีท่านไมผ่า่นดา่นตรวจคนเขา้เมือง บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่ทวัรใ์ดๆ 
ทัง้สิน้  

 หนงัสือเดนิทาง (Passport) ของทา่น นบัจากวนัท่ีเดนิทางไปและกลบั ตอ้งมีอายเุหลือใชง้านมากกวา่ 6 เดือน
ขึน้ไป และตอ้งเหลือหนา้กระดาษพอใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองสามารถประทบัตราได ้ และตอ้งอยูใ่นสภาพ
ท่ีสมบรูณ ์ไมช่  ารุด หรือฉีกขาด  

 ทางบรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน
, การก่อจลาจล  

 หลงัจากไดร้บัเอกสารเรียกเก็บเงิน (Invoice) กรุณาช าระเงิดมดัจ าภายใน 3 วนั และสง่หลกัฐานการช าระเงิน
พรอ้มหนา้พาสปอรต์ของผูเ้ดนิทาง และช าระเงินทัง้หมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วนั  

 ทางบรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากท่านใชบ้รกิารของทางบริษัทฯ ไมค่รบ อาทิไมเ่ท่ียวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมือ้  เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษิัทฯ ไดช้  าระคา่ใชจ้่ายใหก้บัต่างประเทศแบบเหมาขาด
ก่อนออกเดนิทางแลว้ 
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 ทางบรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุตัเิหตท่ีุเกิด
จากความประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 

 เม่ือทา่นตกลงช าระเงินไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบรษิัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าทา่นไดย้อมรบัในเง่ือนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ท่ีไดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ไ้ดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี ้
ขึน้อยู่กบัเวลาการจราจร สภาพอากาศ และเหตสุดุวิสยัอ่ืนๆท่ีอาจเกิดขึน้ได ้ ทัง้นีเ้พ่ือความปลอดภัยและ
ประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 มคัคเุทศก ์ พนกังาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษัิทฯ นอกจากมี
เอกสาร  ลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้  

 ในกรณีท่ีลกูคา้ตัง้ครรภ ์ ตอ้งมีใบรบัรองจากแพทยว์า่สามารถเดนิทางทอ่งเท่ียวได ้ และมีอายไุมเ่กิน 7 วนั นบั
จากวนัท่ีเดนิทาง และตอ้งแจง้ใหท้างบรษิัททราบล่วงหนา้ 

 กรณีกรุ๊ปส่วนตวั กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนกัเรียน กรุ๊ปดงูาน ไมส่ามารถใชร้าคาดงักลา่วในโปรแกรมได  ้
 กรณีท่ีทา่นซือ้เฉพาะแพ็คเกจทวัรไ์มร่วมตั๋วเครื่องบนิ จะไมร่วมคา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงินทา่น

ละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 รูปท่ีใชใ้นเอกสารนี ้เป็นรูปเพ่ือการโฆษณา และประกอบรายละเอียดโปรแกรม 
 
การยกเลิก 
- ตอ้งยกเลิกก่อนวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนัเทา่นัน้ คืนเงินคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารท่ีช  าระแลว้ 
- หากยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 45 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่ทวัรท์กุกรณี 
- ในกรณีกรุ๊ปสว่นตวั กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนกัเรียน กรุ๊ปดงูาน เม่ือช าระแลว้ไมส่ามารถคืนเงินใดๆทัง้สิน้ 
 
 
ช่วงเทศกาลไมส่ามารถยกเลิกหรือเปล่ียนช่ือผูเ้ดนิทางได ้
กรุ๊ปท่ีเดนิทางตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบนิ หรือผา่นตวัแทนในประเทศ หรือตา่งประเทศ  
รวมถึงเท่ียวบนิพิเศษเชน่ CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไมมี่การคืนเงินมดัจ า หรือ คา่ทวัรท์ัง้หมด 

 

หนังสือเดนิทาง จะต้องมีอายุเหลือใช้งานมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป 
ผูจ้ดัจะไมร่บัผิดชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใชจ้า่ยตา่งๆไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆเป็นท่ี
เรียบรอ้ยแลว้ ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไมผ่า่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการท่องเท่ียวอนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีสอ่ไปในทางผิด
กฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือ
ความรบัผิดชอบของบริษัท บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่ทวัรใ์ดๆ ทัง้สิน้  
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