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KOREA SHOPPING’S SOUL 
โรงแรม/ที่พัก ซวูอน 1 คืน และ โซล 2 คืน สายการบนิ EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY 

 
 
เล่นกีฬาฤดหูนาวสดุมนัส์ และคลายร้อนกบัสวนน า้แสนสนกุท่ี ONE MOUNT SNOW PARK + WATER PARK  I
เดินเล่นในเมืองสีลกูกวาด LA PROVENCE  I  พร้อมสกัการะขอพร ณ วดัโชเกซา  I สนกุกบัเคร่ืองเล่นมากมายท่ี 
EVERLAND  I ช้อปปิง้อย่างจใุจ กบั PAJU OUTLET และย่านช้อปช่ือดงัอย่าง เมียงดง ทงแดมนุฮงอิก I ช้อป
ของฝากสดุน่ารักท่ี LINE FRIENDSSTORE  I ชมโชว์สดุอลงัการ FANTA STICK SHOW 
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#ตารางสรุปโปรแกรมทอ่งเท่ียวเกาหลี5 วนั 3 คืน 
วัน โปรแกรมการเดินทาง โรงแรม/ท่ีพัก 
1 ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ  I ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - 

2 
ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน  I  LA PROVENCEIPAJU OUTLET  I 
ONE MOUNT SNOW PARK + WATER PARK (ไม่รวมบตัรเข้า+ค่าเช่าชดุ และ
อปุกรณ์เสริม) ***เตรียมชดุว่ายน า้*** 

SUWON 
หรือเทียบเท่า 
โรงแรม
มาตรฐาน 

3 

เรียนท ากิมจิ + ชดุฮนับก  I  สวนสนกุ EVERLAND (รวมบตัรเข้าและเคร่ืองเล่นไม่
จ ากดั) I  FANTA STICK SHOW  I  ศนูย์การค้าแฟชัน่แห่งเกาหลีทงแดมนุ  I 
DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP)  I  ชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE 
GARDEN I  นัง่รถชมบรรยากาศแม่น า้ฮนั 

BENIKEA 
SEOUL HOTEL 
หรือเทียบเท่า 
โรงแรม
มาตรฐาน 

4 

ศนูย์โสม I ศนูย์พลอยอเมทิส I  ศนูย์เวชส าอาง I  นัง่รถผ่านชมบลูเฮ้าส์/อนสุาวรีย์นก
ฟีนิกซ์  I  พระราชวงัเคียงบก  I  พิพิธภัณฑ์พืน้บ้าน  I  N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่า
ลิฟท์)  I  ถนนแฟชัน่ฮงอิกวอคกิง้สตรีท  I  TRICK EYE MUSEUM I   
ศนูย์รวมของวยัรุ่นเกาหลีเมียงดง  I LINE FRIENDS STORE 

BENIKEA 
SEOUL HOTEL 
หรือเทียบเท่า 
โรงแรม
มาตรฐาน 

5 
วดัโชเกซา I หมู่บ้านบกุชอนฮนัอก  I  DUSTY FREE  I คลองชองเกชอน  I 
ศนูย์สมนุไพร I ศนูย์น า้มนัสนแดง I  SUPERMARKET 

- 

 

   \ 
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KOREA SHOPPING’S SOUL 
#โปรแกรมทอ่งเท่ียวเกาหลี 5 วนั 3 คืน 

 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ I ท่าอากาศยานนานาชาตอิินชอน 

 
คณะเดินทางพร้อมกนัท่ีจดุหมาย สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4           
ณ เคาน์เตอร์สายการบิน EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY โดยมีเจ้าหน้าท่ีจาก
บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกในเร่ืองของเอกสารตลอดจนสมัภาระของท่าน  
(**โปรดแสดงใบนดัหมายและพาสปอร์ตให้แก่เจ้าหน้าท่ีในวนัเดินทาง) หลงัจากเช็คอิน และโหลด
สมัภาระเรียบร้อยแล้ว น าท่านออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ 
 

    
 

 ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ สู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน 

สายการบิน&รหสัเท่ียวบิน เวลาเดินทางจากประเทศไทย เวลาเดินทางถึงประเทศเกาหลีใต้ 

EASTARJET   : ZE512 22.20 น. 06.00 น. 
EASTARJET   : ZE514 01.55 น. 09.30 น. 
JEJUAIR        :7C2204 00.55 น. 08.15 น. 
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JINAIR          : LJ004 22.40 น. 05.40 น. 
T’WAY         :  TW102 01.20 น. 08.35 น. 
 

ข้อแนะน าเพ่ือความสะดวกในการเข้ารับการตรวจค้นก่อนขึน้เคร่ืองบิน ของเหลว เจล และสเปรย์ทกุชนิด 
ต้องบรรจใุนภาชนะท่ีมีขนาดความจไุม่เกิน 100 มิลลิลิตร ส าหรับภาชนะท่ีเกิน 100 มิลลิลิตร แม้จะบรรจุ
ของเหลว เจล และสเปรย์ เพียงเล็กน้อยก็ไม่สามารถน าติดตวัขึน้เคร่ืองบินได้ ภาชนะทัง้หมดต้องใส่รวมกนัไว้ใน
ถงุพลาสติกใส ซ่ึงเปิด - ปิด ผนึกได้ และมีความจรุวมกนัไม่เกิน1 ลิตร (1,000 มิลลิลิตร) ของเหลวท่ีได้รับการ
ยกเว้น ได้แก่ นม และอาหารส าหรับเด็กทารกในปริมาณท่ีเหมาะสม รวมถึงยาท่ีมีเอกสารก ากบัชดัเจน  
ของเหลว เจล และสเปรย์ ท่ีซือ้จากร้านค้าปลอดอากร (DUTY FREE SHOPS) ท่ีท่าอากาศยานต้องบรรจใุน
ถงุพลาสติกใสปิดผนึกปากถงุไม่มีร่องรอย การเปิดปากถงุ และมีหลกัฐานแสดงว่าได้ซือ้ ณ วนัท่ีเดินทาง เพ่ือ
น าไปแสดงต่อเจ้าหน้าท่ี ณ จดุตรวจค้น อย่างไรก็ตามแต่ละประเทศจะมีกฎ การน าของเหลว ขึน้เคร่ืองแตกต่าง
กนั การน าผลิตภัณฑ์ของสดท่ีท าจากสตัว์ไม่ว่าเนือ้หม ู เนือ้ววั ผกั ผลไม้สด ไม่อนญุาตให้น าเข้าประเทศเพ่ือ
ป้องกนัโรคต่างๆเพราะหากศลุกากรตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ 
 
 
 

 

    LA PROVENCE  I  PAJU OUTLET  I 
ONE MOUNT SNOW PARK + WATER PARK  
(ไม่รวมบัตรเข้า+ค่าเช่าชุด และอุปกรณ์เสริม) 

 

  
 
#หมู่บ้านลาโพรวองซ์ (LA PROVENCE) 
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เช้า เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินชอนประเทศเกาหลีใต้ (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึน้2 
ชัว่โมงเพ่ือให้ตรงกบัเวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลี) หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  และ
ศลุกากรแล้ว พาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านลาโพรวองซ์ (LA PROVENCE) หมู่บ้านสดุชิค สไตล์ยโุรป
แห่งเกาหลี สมัผสับรรยากาศบ้านเรือนสดุน่ารัก และร้านค้าระบายสีลกูกวาดหวานๆ อิสระให้ท่าน
ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นท่ีระลึกได้ตามอธัยาศยั 
 

  
 
#PAJU OUTLET 

 จากนัน้น าท่านช้อปปิง้ PAJU OUTLET แห่งใหม่และใหญ่ท่ีสดุในเกาหลี ซ่ึงมีร้านค้าหลากหลาย
กว่า 165 ร้านค้าและมีสินค้า BRAND NAME ดงัๆมากมาย อาทิเช่น ARMANI, CALVIN KLEIN, 
DIESEL, DKNY, GUESS, ESCADA ฯลฯ ลดราคามากมายหลายร้านและมีราคาถกูกว่าประเทศ
ไทยให้ท่านได้ช้อปกนัอย่างจใุจ  

 
#ดักคาลบี ้(DAKGALBI) 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมน ู ดกัคาลบี ้(DAKGALBI) ไก่ผดัเผ็ด 
บาร์บีคิวเกาหลี อาหารยอดนิยม อีกชนิดหน่ึง ของคนเกาหลี โดยวิธีการน าเนือ้ไก่ท่ีหัน่เป็นชิน้ๆ 
และผกัต่างๆ มาผดัรวมกนักบัซอสบาร์บีคิวในกระทะแบนเหล็กขนาดใหญ่ 
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#ONEMOUNT SNOW PARK 

บ่าย พาท่านสู่ลานกีฬาฤดหูนาวในท่ีร่ม ONEMOUNT SNOWPARK แหล่งท่องเท่ียวใหม่ล่าสดุใกล้
กรุงโซล ให้ท่านได้สนกุสนานกบัการเล่นไอซ์สเก็ต และเล่นเคร่ืองเล่นมากมายหลากหลายชนิด ทัง้ 
บนัจีจ้มัฟ์, ไม้ลากเล่ือน, ม้าหมนุ,สไลเดอร์น า้แข็ง นอกจากนีท่้านยงัสามารถคลายร้อนกับ 
WATER PARK สวนน า้ท่ีมีส่ิงอ านวยความสะดวกมากมาย เช่น FITNESS & GOLF, CLUB, 
WATER PARK, SHOPPING MALL หากท่านใดท่ีไม่อยากเล่น SNOW PARK ท่านสามารถเดินช้
อปปิง้ตามอธัยาศยั มีทัง้ H&M, ADIDAS,SPAO และอีกหลายแบรนด์ชัน้น า (ไม่รวมบตัรเข้า+ไม่
รวมค่าเช่าชดุ+อปุกรณ์)(**หมายเหต:ุ ท่านไหนประสงค์ท่ีจะเล่นสวนน า้กรุณาเตรียมชดุว่ายน า้มา
ด้วยนะคะ) 

 
#บาร์บคีิวเกาหลี (BBQ KOREA) 

 เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมน ูบาร์บีคิวเกาหลี (BBQ KOREA) 
อาหารปิง้ย่างสไตล์เกาหลี รับประทานพร้อมเคร่ืองเคียงของเกาหลี ผกัสด กิมจิ ซปุ สลดัผกัสดๆ 
พร้อม ไอศกรีมทานได้ไม่อัน้ 

 
หลงัจากนัน้น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก SUWON: BENIKEA SUWON 
หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้ 
 
 

 

 
 เรียนท ากมิจ ิ + ชุดฮันบก  I  สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและ
เคร่ืองเล่นไม่จ ากัด)  I  FANTA STICK SHOW  I  ศูนย์การค้าแฟช่ัน
แห่งเกาหลีทงแดมุน I  DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP)  I   
ชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN  I   
น่ังรถชมบรรยากาศแม่น า้ฮัน 

 
  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
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 #กิมจ ิ
 เช้านีพ้าท่านเดินทางสู่ กิมจิ ร่วมประสบการณ์ในการท ากิมจิอาหารประจ าชาติของเกาหลี ให้ท่าน

ได้สนกุสนานในการลองท าและชิมกิมจิฝีมือของตวัท่านเอง  
 
 #ฮันบก 
 จากนัน้เชิญท่านเข้าร่วมเป็นส่วนหน่ึงของชาวเกาหลีโดยการแต่งกายโดยชดุประจ าชาติ ชดุฮนับก

พร้อมถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก!!! เพ่ือไปอวดคนทางบ้าน... 
 

  
 

#สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 
เต็มอิ่มกบัสวนสนกุท่ีดีท่ีสดุของเกาหลี สวนสนกุเอเวอร์แลนด์ ด้วยบตัร SPECIAL PASS TICKET 
ท่ีสามารถเล่นเคร่ืองเล่นต่างๆ ได้ทกุชนิดและไม่จ ากดัรอบ สวนสนกุท่ีน่ีถกูขนานนาม ว่า “ดิสนีย์
แลนด์เกาหลี”  มีช่ือเสียงมากท่ีสดุของประเทศ ให้ท่านสนกุกบัเคร่ืองเล่นหลากหลายชนิด อาทิ 
เช่น ทีเอ็กซ์เพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบดั ชาร์ป โรงหนงัสามมิติ บ้านผีสิงหมนุ ท่านไหนท่ีไม่ชอบ
การเล่นเคร่ืองเล่น สามารถเข้าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลกได้ท่ีน่ี และชมความน่ารักของ
หมีท่ีสามารถส่ือสารกบัคนได้เดินชมและถ่ายรูปกบัสวนดอกไม้ซ่ึงผลดัเปลี่ยนหมนุเวียนตาม
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ฤดกูาล (มีนาคม-เมษายน: สวนทิวลิป/ พฤษภาคม-มิถนุายน: สวนดอกกหุลาบ/ กรกฎาคม: สวน
ดอกทานตะวนัหรือดอกกหุลาบ/ สิงหาคม-กนัยายน: สวนดอกลิลล่ี/ ตลุาคม-พฤศจิกายน: สวน
ดอกเบญจมาศ) 

 
#ชาบชูาบ ู(SHABU SHABU) 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ชาบชูาบ ู(SHABU SHABU) หรือ  
 สกุีเ้กาหลี ประกอบไปด้วย ผกัสดหลายชนิด ต้มในน า้ซปุปรุงรสกลมกล่อม ทานพร้อมเคร่ืองเคียง

และข้าวสวยของเกาหลี ท่ีรสชาติถกูปากคนไทย 
 

  
 

#FANTA STICK SHOW 
   บ่าย หลงัจากนัน้น าท่านชมโชว์ FANTA STICK SHOW เป็นการแสดงละครเพลง THE MUSICAL 

บอกเล่าเร่ืองราวความรักอนัอมตะระหว่างชายหนุ่มท่ีเช่ียวชาญการตีกลองกบัวิญญาณของแฟน
สาวท่ีเช่ียวชาญดนตรีเคร่ืองสาย อาทิเช่น ฟรุต ไวโอลิน ซอ และกายากึม ท่ีผกูพันและตามหากนั
ตัง้แต่อดีตภพจนถึงปัจจบุนั ส่ือสารผ่านดนตรีโบราณและศิลปะร่วมสมยั อย่างบีบอย และแจส
แดนซ์ โดยแฝงมกุตลก ดึงให้ผู้ชมได้เข้ามีส่วนร่วมในโชว์ได้อย่างน่ารักตลอดการแสดง  
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#ทงแดมุน 
จากนัน้น าท่านช้อปปิง้ท่ี ศนูย์การค้าแฟชัน่แห่งเกาหลี ทงแดมนุ ให้ท่านได้เลือกซือ้ เสือ้ผ้าเคร่ือง
แต่งกาย เคร่ืองหนงัรองเท้า เคร่ืองกีฬาต่างๆ นอกจากนีย้งัมีขนมขบเคีย้วและร้านเคร่ืองส าอาง
ต่างๆ เรียงรายตามตึกริมสองข้างถนนให้ท่านได้เลือกชม นอกจากนีย้งัมีเวทีการแสดงร้องเต้นเปิด
หมวกให้ผู้ ท่ีอยากแสดงความสามารถ มาแสดงให้ชมกันอีกด้วย และฝ่ังตรงข้ามของ ทงแดมนุ 
ท่านสามารถเดินข้ามไปชม ตึก DDP หรือ DONGDAEMUN DESIGN PLAZA เป็นสถานท่ี
ส าหรับจดัแสดงงานศิลปะ อีเว้นท์ การประชมุ รวมไปถึงนิทรรศการต่างๆ นอกจากนีท่้านยงั
สามารถชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN ***ทัง้นีก้ารจดัแสดงขึน้อยู่กบัสภาพ
ภูมิอากาศ*** 
 

  #คาลบ ิ(KALBI) 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  บริการท่านด้วย  เมน ูคาลบิ (KALBI) อาหารเกาหลีแบบปิง้

ย่างท่ีมีช่ือเสียงของเกาหลี เป็นการน าเนือ้ววัหรือเนือ้หมมูาหมกักบัเคร่ืองปรุงจนเนือ้นุ่ม แล้วน าไป
ย่างบนแผ่นโลหะท่ีถกูเผาจนร้อน ตอนย่างเนือ้นัน้จะย่างเป็นชิน้โตพอสมควร พอใกล้สกุแล้วต้อง
ใช้กรรไกรตดัเป็นชิน้พอดีค า ทานกบัเคร่ืองเคียงจ าพวกผกั และกระเทียม กิมจิ 

 
#แม่น า้ฮัน 
ระหว่างทางผ่านชม แม่น า้ฮนั แม่น า้ท่ีเป็นศนูย์กลางของเมือง ซ่ึงไหลตดัผ่าน ระหว่างฝ่ังเหนือกบั
ฝ่ังใต้ของกรุงโซล ชาวเกาหลีนิยมมาท ากิจกรรมมากมาย และนัง่ชมบรรยากาศโรแมนติกของ
แม่น า้ฮนั นอกจากนีท่้านยงัสามารถเห็นสะพานพันโพ ซ่ึงมีการแสดงน า้พุแสงสี โดยการแสดงจะ
เร่ิมขึน้ตัง้แต่ 20:00 เป็นต้นไป รอบละ 15 นาทีเท่านัน้ (***รอบการแสดงน า้พุท่ีสะพานบนัโพ เดือน 
เมษายน-มิถนุายน, กนัยายน-ตลุาคม การจดัแสดงจะจดัทกุ วนัจนัทร์-ศกุร์ มีรอบ 12:00, 20:00, 
21:00 และวนัเสาร์-อาทิตย์ และวนัหยดุ มีรอบ 12:00, 17:00, 20:00, 20:30, 21:00 เดือน 
กรกฎาคม-สิงหาคม วนัจนัทร์-ศกุร์   มีรอบ 12:00, 20:00, 20:30, 21:00 วนัเสาร์-อาทิตย์ และ
วนัหยดุ มีรอบ 12:00, 17:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30) (***งดการแสดงในช่วงฤดู
หนาว เดือนพฤศจิกายน-มีนาคม) 

 
หลงัจากนัน้น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL  
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หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้ 
 
 

 
 
 

   ศูนย์โสม  I  ศูนย์พลอยอเมทสิ I  ศูนย์เวชส าอาง  I   
น่ังรถผ่านชมบลูเฮ้าส์/อนุสาวรีย์นกฟีนิกซ์  I  พระราชวังเคียงบก  I  
พพิธิภัณฑ์พืน้บ้าน I  N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลฟิท์)  I   
ถนนแฟช่ันฮงอิกวอคกิง้สตรีท I  TRICK EYE MUSEUM  I   
ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง  I LINE FRIENDS STORE 

 
    เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 

  
 

#ศูนย์โสม 
เช้านีพ้าท่านรู้จกัและเข้าใจสมนุไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมนุไพร ท่ี ศนูย์โสม เพราะ
เกาหลีใต้เป็นประเทศท่ีมีการผลิตโสมเกาหลีท่ีมีคณุภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลก สรรพคณุทาง
การแพทย์ ช่วยบ ารุงหวัใจ ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลือด และเสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและ
ป้องกนัมะเร็ง ท่านไหนท่ีต้องท างานดึก นอนดึก หรือพักผ่อนไม่เพียงพอ สามารถทานเพ่ือลด
ความอ่อนล้า ท าให้รู้สึกกระปรีก้ระเปร่า ร่างกายรู้สึกสดช่ืน..อิสระให้ท่านได้ซือ้กลบัไปบ ารุง
ร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ท่ีท่านรักและนบัถือ  
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#ศูนย์พลอยอเมทสิ 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่  ศนูย์พลอยอเมทิส หรือพลอยสีม่วงท่ีมีช่ือเสียงของประเทศเกาหลีซ่ึง
ชาวเกาหลีเช่ือว่าถ้าได้มีพลอยชนิดนีต้ิดตวัไว้จะท าให้มีโชคลาภ และส่ิงดีๆ เกิดขึน้ในชีวิต 
 

 
 
 #ศูนย์เวชส าอาง 

หลงัจากนัน้เดินทางสู่ ศนูย์เวชส าอาง ให้ท่านได้เลือกซือ้เคร่ืองส าอางคณุภาพดีในราคาย่อมเยา 
อาทิเช่นครีมน า้แตก, ครีมโบท็อกซ์, ครีมหอยทาก ฯลฯ ผ่านชมด้านหน้าท าเนียบประธานาธิบดี 
(บลเูฮ้าส์) ซ่ึงอยู่ในท าเลท่ีดีท่ีสดุตามหลกัโหราศาสตร์ มีทิวเขาน้อยใหญ่เรียงรายซ้อนตวัอยู่
ด้านหลงั  ด้านหน้าเป็นอนสุรณ์สถานนกฟีนิกซ์สญัลกัษณ์แห่งสนัติภาพอนังดงาม  ชมทศันียภาพ
อนัสวยงามของภูเขารูปหวัมงักร และวงเวียนน า้พุ นบัเป็นจดุท่ีมีฮวงจุ้ยท่ีดีท่ีสดุของกรุงโซล 
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#พระราชวังเคียงบ๊อก 
น าท่านเข้าสู่ พระราชวงัเคียงบ๊อก พระราชวงัโบราณใหญ่ท่ีสดุในประวตัิศาสตร์เกาหลีมีอายกุว่า 
600 ปี พระราชวงัแห่งนีมี้หมู่พระท่ีนัง่มากกว่า 200 หลงั และได้ถกูท าลายไปในสมยัท่ีญ่ีปุ่ นเข้ามา
ยึดครอง และทัง้ยงัเคยเป็นศนูย์บญัชาการทางการทหารและเป็นท่ีประทบัของกษัตริย์ สร้างขึน้ใน
สมยัราชวงศ์โชซอนซ่ึงเป็นราชวงศ์สดุท้ายภายใต้การปกครองของระบอบกษัตริย์เกาหลี ปัจจบุนั
ได้รับการบรูณะให้ใกล้เคียงกบัพระราชวงัเดิมมากท่ีสดุ และน าท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์พืน้บ้าน
ย้อนอดีตสมัผสัชีวิตความเป็นอยู่และเร่ืองราวในประวตัิศาสตร์เกาหลี 
 
#จิมดัก (JIMDAK) 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนูจิมดกั (JIMDAK) เป็นเมนูไก่
ประกอบด้วยวุ้นเส้น เกาหลี คลกุด้วยน า้ซปุ รสชาติกลมกล่อม เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ พร้อม
เคร่ืองเคียงเกาหลี 
 

  
 
#N SEOUL TOWER 

 บ่าย  เม่ือรับประทานอาหารเสร็จน าท่านเดินทางสู่ หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWER ซ่ึงอยู่บนเขา 
นมัซาน ซ่ึงเป็น 1 ใน 18 หอคอยท่ีสงูท่ีสดุในโลก ฐานของหอคอยมีส่ิงท่ีน่าสนใจต่างๆ เช่น ศาลา
แปดเหล่ียมปาลกัก๊จอง, สวนสตัว์เล็กๆสวนพฤกษชาติ, อาคารอนสุรณ์ผู้รักชาติอนั ชงุ กนุ อิสระ
ให้ทกุท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอยตามอธัยาศยัหรือคล้องกญุแจคู่รัก (ไม่รวมค่าขึน้ลิฟท์) 
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#ฮงอิกวอคกิง้สตรีท 
หลงัจากรับประทานอาหารกลางวนัน าท่านสู่ ฮงอิกวอคกิง้สตรีท เป็นถนนย่านมหาวิทยาลยั  
ฮงอิก ซ่ึงมีช่ือเสียงด้านศิลปะ ท่ีน่ีจะมีบรรดานกัศึกษาน าของประดิษฐ์จากแฮนด์เมดมาวาง
จ าหน่ายและมีร้านค้าขายสินค้าวยัรุ่นต่างๆ อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและชมงานศิลปะตลอดทาง  
 

  
 
#TRICK EYE MUSEUM 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ TRICK EYE MUSEUM พิพิธภัณฑ์ศิลปะสามมิติ ต้นฉบบัของเกาหลี 
สถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมท่ีทัง้คนเกาหลีและนกัท่องเท่ียวต่างชาตินิยมมาเก็บภาพ พร้อมโพสท่า 
เก๋ๆ   กบัฉากสามมิติ ท าให้การเดินชมนิทรรศการศิลปะไม่ใช่ส่ิงท่ีน่าเบื่อและเข้าใจยากอีกต่อไป... 
จากนัน้พาท่านสู่ ICE MUSEUM เมืองน า้แข็งท่ีมีผลงานศิลปะแกะสลกัน า้แข็งกว่า 50 ชิน้ รวมอยู่
ในท่ีเดียว ภายในจ าลองเป็นเมืองต่างๆท่ีทกุอย่างกลายเป็นน า้แข็ง! เอาใจเด็กๆด้วยสไลเดอร์
น า้แข็งและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายให้คณุได้เดินเท่ียวอย่างไม่รู้สึกเบื่อ 
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#เมียงดง 
พาท่านเพลิดเพลินกบัการช้อปปิง้ท่ี ศนูย์รวมของวยัรุ่นเกาหลี เมียงดง ได้ช่ือว่าเป็นแหล่งรวม
แฟชัน่แบรนด์เกาหลีชัน้น า ซ่ึงในแต่ละวนัจะมีวยัรุ่นเกาหลีมาเดินช้อปปิง้กนัอย่างล้นหลาม ท่าน
สามารถหาซือ้สินค้าได้อย่างหลากหลายทัง้เสือ้ผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, เคร่ืองส าอางซ่ึงเป็นท่ีรู้จกั
อย่างดีของคนไทย อาทิ LANEIGE, ETUDE, IOPE, CHARMZONE, SKIN FOOD, THE FACE 
SHOP เป็นต้น ยงัมี เสือ้ผ้า เคร่ืองประดบั, ซีดีเพลง, วีซีดี-ดีวีดีหนงัและซีรีย์ยอดฮิต ตลอดจนของท่ี
ระลึกท่ีมีรูปดาราคนโปรดของท่านอยู่ในสินค้าหลากหลายชนิดให้ได้เลือกซือ้กนั  
 

  
 
#LINE FRIENDS STORE 
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นอกจากนีท่้านสามารถพบกบัร้าน LINE FRIENDS STORE ท่ีเต็มไปด้วยสินค้า LINE OFFICIAL 
ท่ีจ าหน่ายสินค้าของท่ีระลึกเกี่ยวกบัตวัการ์ตนู LINE ไม่ว่าจะเป็น หมีบราวน์แซลล่ี เจมส์ หรือโคน่ี 
ซ่ึงแต่ละตวัจะมีสินค้าท่ีระลึกให้เลือกซือ้เยอะแยะไปหมด เช่น สมดุโน้ต ตุ๊กตา เคสโทรศพัท์ 
เสือ้ผ้า กระเป๋า เคร่ืองเขียน ฯลฯ ซ่ึงภายในร้านยงัมีมมุน่ารักๆ ให้ถ่ายรูปกนัอย่างจใุจอีกด้วย แตท่ี่
เป็นไฮไลท์เด่นของร้านเลย คือ เจ้าหมีบราวน์ตวัยกัษ์ใหญ่ท่ีตัง้อยู่หน้าร้าน ท่ีใครไปใครมาก็ต้อง
ถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกแม้แต่คนเกาหลีเอง 
 
#พุลโกกิ (BULGOGI) 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนูพุลโกกิ (BULGOGI) เมนท่ีูมีส่วนผสม 
หมหูมกัชิน้บางๆ ปลาหมึกสดๆ ผกัต่างๆ น ามาต้มรวมกัน โดยสามารถทานได้ทัง้แบบแห้ง และ
น า้ พร้อมเคร่ืองเคียงต่างๆ ได้แก่ ถัว่งอกดอง วุ้นเส้นปรุงรสสาหร่าย กิมจิ 

 
หลงัจากนัน้น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL  
หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้ 
 

 
 
 
 

วัดโชเกซา  I  หมู่บ้านบุกชอนฮันอก  I  DUSTY FREE  I   
คลองชองเกชอน  I ศูนย์สมุนไพร  I  ศูนย์น า้มันสนแดง  I  
SUPERMARKET 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
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#วัดโชเกซา 
จากนัน้น าท่านสู่ วดัโชเกซา วดัศนูย์กลางของพุทธศาสนานิกายเซนท่ีมีช่ือเสียงของประเทศเกาหลี 
ถึงแม้จะเป็นวดัท่ีตัง้อยู่ท่ามกลางความวุ่นวายของเมืองแตภ่ายในวดัมีความเงียบสงบและสวยงาม
มาก ภายในวดัมีต้นไม้ใหญ่ท่ีมีความสงูกว่า 26 เมตร อาคารเก่าแก่ และเจดีย์ท่ีแกะสลกัจากหินสงู 
7 ชัน้นอกจากนีย้งัมีความส าคญัในการจดัพิธีการส าคญั แห่โคมไฟรูปดอกบวั ในวนัก่อนวนั
ประสตูิของพระพุทธเจ้า โดยขบวนแห่นีจ้ะเร่ิมต้นตัง้แต่สนามกีฬาทงแดมนุ เคล่ือนขบวนไปตาม
ถนนชงโนและมาสิน้สดุท่ีวดัแห่งนี  ้
 

  
 
#หมู่บ้านบกุชอนฮันอก 
หลงัจากนัน้พาท่านไปชมหมู่บ้านดัง้เดิมของเกาหลี หมู่บ้านบกุชอนฮนัอก ท่ีมีประวตัิศาสตร์
ยาวนาน ตัง้อยู่ระหว่างพระราชวงัเคียงบกกงุ, พระราชวงัชางด๊อกกงุ และอารามหลวงจองเมียว 
ค าว่า บกุชอน มีความหมายแปลว่าหมู่บ้านทางตอนเหนือ ตามต าแหน่งท่ีตัง้ของหมู่บ้านท่ีอยู่ทาง
ทิศเหนือของคลองชองเกชอนและชงโน หมู่บ้านประกอบด้วยตรอกซอกซอยอนัเป็นท่ีตัง้ของบ้าน
แบบดัง้เดิมกว่าร้อยหลงั และเป็นท่ีเก็บรักษาสภาพแวดล้อมของเมืองไว้ เพ่ือเป็นการบอกเล่า
ประวตัิศาสตร์ และเป็นมรดกทางวฒันธรรมตัง้แต่สมยัราชวงศ์โชซอนท่ีมีอายกุว่า 600 ปี 
 
#ซัมเกทงั 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ซมัเกทงั หรือเมน ู ไก่ตุ๋นโสม อาหารวงั
ในสมยัก่อน ปัจจบุนัเป็นอาหารเล่ืองช่ือมากของเมืองหลวง ภายในตวัไก่จะมีข้าวเหนียว รากโสม 
พุทราแดงและเคล็ดลบัในการตุ๋นเสิร์ฟพร้อมเคร่ืองเคียงท่ีเรียกว่า กกัตกุี เส้นขนมจีน เหล้าโสม 
พริกไทยด า และเกลือ 
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#DUTY FREE 

บ่าย หลงัจากนัน้น าท่านช็อปปิง้สินค้าปลอดภาษีท่ี ดิวตีฟ้รี (DUTY FREE) ท่ีน่ีมีสินค้าชัน้น าให้ท่านได้
เลือกซือ้มากมายกว่า 500 ชนิด ทัง้ น า้หอม เสือ้ผ้า เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดบั 
ฯลฯ ในบริเวณดิวตีฟ้รีท่านสามารถเดินไปชม คลองชองเกชอน เป็นคลองโบราณในสมยัราชวงศ์ 
โชซอน อายกุว่า 600 ปี โดยมีความยาวประมาณ 5.84 กิโลเมตร ไหลผ่านย่านใจกลางกรุงโซลแต่
ในช่วง ค.ศ.1957- ค.ศ.1977 ได้มีการพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดด จนกระทัง่ปี ค.ศ.2002 
นายลี มยองปาร์ค ผู้ได้รับต าแหน่งเป็นผู้ว่าการกรุงโซล ได้เสนอโครงการฟืน้ฟูคลองชองเกชอน 
เพ่ือฟืน้ฟูธรรมชาติสองฝ่ังคลอง จนปัจจบุนัคลองชองเกชอนได้กลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญั
มากใน   กรุงโซล 

 

  
 

#ศูนย์สมุนไพร 
จากนัน้น าท่านเข้าชม ศนูย์สมนุไพร หรือ ฮ๊อกเกตนาม ูใหม่ล่าสดุของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธ์ิ
เรียบร้อยแล้ว สรรพคณุช่วยในการล้างสารพิษท่ีตกค้างหรือไขมนัท่ีสะสมอยู่ภายในผนงัของตบั ไต 
ช่วยให้ตบัหรือไตของท่านแข็งแรงขึน้ และยงัส่งผลดีต่อสขุภาพร่างกายของท่านเองอีกด้วย 
 
#ศูนย์น า้มันสนเข็มแดง 
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น าท่านชม ศนูย์น า้มันสนเข็มแดง ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี  ท่ีมีสรรพคณุ ช่วยชะ
ล้างไขมนัในเส้นเลือด เพ่ือป้องกนัการอดุตนัของเส้นเลือด และชมการสาธิตให้ท่านได้เห็นภาพ
อย่างชดัเจนยิ่งขึน้ 
 

   
 

  
 

#SUPERMARKET 
หลงัจากนัน้ได้เวลาน าท่านสู่ สนามบินอินชอน เพ่ือเตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ ระหว่างทาง 
แวะช้อปปิง้ท่ี SUPERMARKET เพ่ือซือ้ของฝากคนทางบ้าน ท่ีร้านแห่งนีมี้ขนมพืน้เมืองเกาหลี
หลากชนิดรวมทัง้กิมจิ ไก่ตุ๋นโสมท่ีบรรจอุยู่ในถงุสญุญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าวและของฝากของ
ท่ีระลึก  
 
ได้เวลาน าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 
ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานนานาชาตอิินชอน สู่ ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ 
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สายการบิน&รหสัเท่ียวบิน เวลาเดินทางจากประเทศเกาหลีใต้ เวลาเดินทางถึงประเทศไทย 

EASTARJET   : ZE511 17.30 น. 21.20 น. 
EASTARJET   : ZE513 21.25 น. 00.25น. 
JEJUAIR        :  7C2203 20.05 น. 23.59น. 
JINAIR          : LJ003 17.25น. 21.25น. 
T’WAY         :  TW101 20.25น. 00.10น. 
 
 

KOREA SHOPPING’S SOUL 
#อตัราค่าบริการ 

เดือน พฤษภาคม 2018 

พีเรียดเดินทาง สายการบิน ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 
01– 05 พฤษภาคม 

 

15,900.- 15,900.- 
02 – 06 พฤษภาคม 
03 – 07 พฤษภาคม 
04 – 08 พฤษภาคม 
05 – 09 พฤษภาคม 
06 – 10 พฤษภาคม 

14,900.- 14,900.- 07 – 11 พฤษภาคม 
08 – 12 พฤษภาคม 
09 – 13 พฤษภาคม 

15,900.- 15,900.- 
10 – 14 พฤษภาคม 
11 – 15 พฤษภาคม 
12 – 16 พฤษภาคม 
13 - 17 พฤษภาคม 

14,900.- 14,900.- 14 - 18 พฤษภาคม 
15 - 19 พฤษภาคม 
16 – 20 พฤษภาคม 15,900.- 15,900.- 
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17 – 21 พฤษภาคม 
18 – 22 พฤษภาคม 
19 – 23 พฤษภาคม 
20 – 24 พฤษภาคม 

14,900.- 14,900.- 21 – 25 พฤษภาคม 
22 – 26 พฤษภาคม 
23 – 27 พฤษภาคม 

15,900.- 15,900.- 
24 – 28 พฤษภาคม 
25 – 29 พฤษภาคม 16,900.- 16,900.- 
26 – 30 พฤษภาคม 15,900.- 15,900.- 
27 – 31 พฤษภาคม 

14,900.- 14,900.- 
28 – 01 มิถนุายน 
29 – 02 มิถนุายน 

15,900.- 15,900.- 30 – 03 มิถนุายน 
31 – 04 มิถนุายน 
 

เดือน มิถนุายน 2018 

พีเรียดเดินทาง สายการบิน ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 
01 – 05 มิถนุายน 

 

14,900.- 14,900.- 
02 – 06 มิถนุายน 

13,900.- 13,900.- 
03 – 07 มิถนุายน 
04 – 08 มิถนุายน 
05 – 09 มิถนุายน 
06 – 10 มิถนุายน 

14,900.- 14,900.- 07 – 11 มิถนุายน 
08 – 12 มิถนุายน 
09 – 13 มิถนุายน 

13,900.- 13,900.- 10 – 14 มิถนุายน 
11 – 15 มิถนุายน 
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12 – 16 มิถนุายน 

13 – 17 มิถนุายน 
14,900.- 14,900.- 14 – 18 มิถนุายน 

15 – 19 มิถนุายน 
16 – 20 มิถนุายน 

13,900.- 13,900.- 
17 – 21 มิถนุายน 
18 – 22 มิถนุายน 
19 – 23 มิถนุายน 
20 – 24 มิถนุายน 

14,900.- 14,900.- 21 – 25 มิถนุายน 
22 – 26 มิถนุายน 
23 – 27 มิถนุายน 

13,900.- 13,900.- 
24 – 28 มิถนุายน 
25 – 29 มิถนุายน 
26 – 30 มิถนุายน 
27 – 01 กรกฎาคม 

14,900.- 14,900.- 28 – 02 กรกฎาคม 
29 – 03 กรกฎาคม 
30 – 04 กรกฎาคม 13,900.- 13,900.- 

 
 
 

 
เดือน กรกฎาคม2018 

พีเรียดเดินทาง สายการบิน ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 
01 – 05 กรกฎาคม 

14,900.- 14,900.- 02 – 06 กรกฎาคม 
03 – 07 กรกฎาคม 
04 – 08 กรกฎาคม 15,900.- 15,900.- 
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05 – 09 กรกฎาคม 

 
06 – 10 กรกฎาคม 
07 – 11 กรกฎาคม 

14,900.- 14,900.- 
08 – 12 กรกฎาคม 
09 – 13 กรกฎาคม 
10 – 14 กรกฎาคม 
11 – 15 กรกฎาคม 

15,900.- 15,900.- 12 – 16 กรกฎาคม 

13 – 17 กรกฎาคม 
14 – 18 กรกฎาคม 

14,900.- 14,900.- 
15 – 19 กรกฎาคม 
16 – 20 กรกฎาคม 
17 – 21 กรกฎาคม 
18 – 22 กรกฎาคม 15,900.- 15,900.- 
 

หมายเหต:ุ อตัราค่าบริการ 
+ หากท่านต้องการห้องส าหรับพักเดี่ยว สามารถจ่ายเพ่ิมเติมอีก 4,900.-ท่านละ จากราคาผู้ใหญ่ 
+ หากท่านต้องการเดินทางแบบไม่ใช้ตัว๋ (JOIN LAND) คิดราคาท่านละ 6,900.-บาท/ท่าน 
 

หมายเหตุ :  

ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมราคาและเท่ียวบินทัง้ไปและกลบัโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทัง้ไปและกลบัโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทัง้นีขึ้น้อยู่ตามความเหมาะสม 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงสายการบินในระดบัเทียบเท่ากนัและเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน  
โปรแกรมเปล่ียนแปลงได้, ตารางทวัร์สลบัโปรแกรมได้, ตามความเหมาะสม* 
โปรดตรวจสอบข้อมลูให้มัน่ใจก่อนท าการโอนเงินจองทุกครัง้ 
กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมและเงื่อนไขต่างๆให้ละเอียดก่อนยืนยนัการจอง* 
เจ้าหน้าที่จะส่งใบนดัหมายการเดินทางให้ภายใน 5-7 วนัก่อนเดินทางเท่านัน้!!! และหากมีการเปล่ียนแปลงจะรีบแจ้งให้ทราบ  
หากมีข้อสงสยักรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ 
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***ลูกค้ามีความจ าเป็นต้องเข้าร้านตามโปรแกรมทวัร์ 
อนัได้แก่ ศูนย์โสม, ศูนย์สมนุไพร, ศูนย์เวชส าอาง, ศูนย์น า้มนัสนแดง, ศูนย์พลอยอเมทิส หากท่านไม่ต้องการเข้าร้านดงักล่าว  

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าบริการเพ่ิมท่านละ 300 USD*** 
 

***กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมิให้เดินทางออก 
หรือเข้าประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้สิน้และขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการ 

ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท*** 

 
กรุณาช าระมดัจ าหลงัจากวนัจองภายใน 3 วนั 

และช าระส่วนท่ีเหลือทัง้หมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วนั 

********มดัจ าขัน้ต ่า 5,000.- บาท/ท่าน/ทริป****** 

 

#อตัราทวัร์รวม 
 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเส้นทางที่ระบุในรายการชัน้ทศันาจร ไป-กลบัพร้อมคณะ   
 ค่าอาหารทุกมือ้ ตามที่ระบุในรายการ        
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ        
 ค่าที่พกัตามระบใุนรายการ พกัห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า  
 ค่ารถรบั-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ        
 ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี         
 ค่าน า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ15 หรือ 20 กก.      
 ค่าประกนัอุบตัิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 ค่าบตัรเข้าสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เคร่ืองเล่นไม่จ ากดั 
 ปลัก๊ไฟ ADAPTER  

 

#อตัราทวัร์ไม่รวม 
 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศพัท์ส่วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ

เคร่ืองดื่มที่สัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสัง่เพ่ิมกรุณาตดิต่อหวัหน้าทวัร์แล้วจ่ายเพ่ิมเองต่างหาก)  
 ค่าทิปคนขบัรถ และไกด์ท้องถิ่น  ท่านละ 1,200 บาท หรือ 40,000 วอน ต่อท่านตลอดทัง้ทริป  
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%      
 ค่าน า้หนกักระเป๋าสมัภาระ ที่หนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 15-20 กก.)   
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 ค่าวีซา่ส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคอื 1.พาสปอร์ต 2.ใบประจ าตวัคนต่างด้าว 3.ใบส าคญัถิ่นที่อยู่ 4.
ส าเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5.สมดุบญัชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6.รูปถ่ายสี 2 นิว้ 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ด าเนินการยื่นวีซา่ให้
ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (ส าหรบัหนงัสือเดินทางต่างด้าวเจ้าของหนงัสือเดินทางต้องท าเร่ืองแจ้งเข้า-ออกด้วย
ตนเองก่อนจะยื่นวีซา่)  

 ค่าลิฟท์ที่ N SEOUL TOWER 
 ค่ากระเช้าที่อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน  

 

#หมายเหตุ 
 

 จ านวนผู้เดินทาง ขัน้ต ่า ผู้ใหญ่  20 ท่าน ขึน้ไป 
 เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง

เป็นส าคญั 
 ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตารางการบินทัง้ไปและกลบัโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ ไป-กลบั แบบหมู่คณะ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะ เนื่องจากไม่ผ่านการพิจารณาใน

การตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน ทัง้ไทยและต่างประเทศ เนื่องจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่
ถูกต้อง การกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง หรือถูกปฎเิสธในกรณีอื่นๆ**การพิจารณาเป็น
เอกสิทธ์ิและวิจารณญาณของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานเท่านัน้ ซึง่อยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัท ไม่สามารถท าการเล่ือนวนัหรือคืนเงินได้  

 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง,เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ที่ไทย และในต่างประเทศ ปฏเิสธมิให้ท่านเดินทางออกหรือเข้า
ประเทศ เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือในกรณีอื่นๆการพิจารณาเป็นเอกสิทธ์ิและ
วิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานเท่านัน้ ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท 
ทัง้นีก้รณีท่ีท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ใดๆ ทัง้สิน้  

 หนงัสือเดินทาง (Passport) ของท่าน นบัจากวนัที่เดินทางไปและกลบั ต้องมีอายุเหลือใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป และ
ต้องเหลือหน้ากระดาษพอให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสามารถประทบัตราได้ และต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่ช ารุด 
หรือฉีกขาด  

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยุดงาน, การก่อ
จลาจล  

 หลงัจากได้รับเอกสารเรียกเกบ็เงิน (Invoice) กรุณาช าระเงิดมดัจ าภายใน 3 วนั และส่งหลกัฐานการช าระเงินพร้อมหน้า
พาสปอร์ตของผู้เดินทาง และช าระเงินทัง้หมดกอ่นการเดินทางภายใน 14 วนั  

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมือ้  เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายให้กบัต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว  

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตัิเหตุที่เกดิจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 
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 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นีไ้ด้ตามความเหมาะสม ทัง้นีขึ้น้อยู่กบัเวลา
การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสยัอื่นๆที่อาจเกิดขึน้ได้ ทัง้นีเ้พ่ือความปลอดภยัและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น
ส าคญั 

 มคัคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร  ลง
นามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้  

 ในกรณีที่ลูกค้าตัง้ครรภ์ ต้องมีใบรับรองจากแพทย์ว่าสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ และมีอายุไม่เกิน 7 วนั นบัจากวนัที่
เดินทาง และต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า 

 กรณีกรุ๊ปส่วนตวั กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนกัเรียน กรุ๊ปดูงาน ไม่สามารถใช้ราคาดงักล่าวในโปรแกรมได้ 
 กรณีที่ท่านซือ้เฉพาะแพ็คเกจทวัร์ไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน จะไม่รวมค่าประกนัอุบตัิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 

1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 

การยกเลกิ 

- ต้องยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 60 วนัเท่านัน้ คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแล้ว 

- หากยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 60 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ทกุกรณี 
- ในกรณีกรุ๊ปส่วนตวั กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนกัเรียน กรุ๊ปดงูาน เม่ือช าระแล้วไม่สามารถคืนเงินใดๆทัง้สิน้ 

 
 

ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนช่ือผู้ เดินทางได 
กรุ๊ปท่ีเดินทางต้องการันตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ  
รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทัง้หมด 
 

พาสปอร์ตจะต้องมีอายเุหลือใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป 
ผู้จดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆเป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว ในกรณีท่ีผู้ เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจ
คนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการท่องเท่ียวอนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด
กฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ ซ่ึงอยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ใดๆ ทัง้สิน้  
 


