
 

 

KOREA BLOSSOM’S SOUL 
สนกุกับเคร่ืองเลน่มากมายท่ี EVERLAND!!! 
พร้อมสกัการะขอพร ณ วาวูจองซา   
ช้อปของฝากสดุนา่รักท่ี LINE FRIENDS STORE ชมแม่น า้ฮนั  
เดินเลน่ท่ีอาคาร DDP ทงแดมุนดีไซน์พลาซา่  
พกัโรงแรมระดบั 3 ดาวมาตราฐานของประเทศเกาหลีใต้ 
ซูวอน 1 คืน และ โซล 2 คืน 
สายการบิน EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY 
 

ราคาเร่ิมต้น 14,900.- บาท 
เดนิทางเดือน มีนาคม-เมษายน 2561 
 

รายการท่องเที่ยว       จ านวน 5 วนั 3 คืน 
วนัแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน 

วนัที่สอง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - เกาะนามิ - ป่ัน RAIL BIKE  
- สะพานกระจก SOYANGGANG SKY WALK - JADE GARDEN 

วนัที่สาม วดัวาวูจองซา - ท าข้าวห่อสาหร่าย + ใส่ชุดฮนับก - TRICK ART MUSEUM  
- สวนสนุก EVERLAND (รวมบตัรเข้าและเคร่ืองเล่นไม่จ ากดั)  
- สวนผลไม้ปลอดสารพิษตามฤดูกาล - Seoullo 7017 

วนัที่ส่ี ศูนย์น า้มนัสนแดง - ศูนย์พลอยอเมทิส - ศูนย์เวชส าอาง - ศูนย์สมนุไพร - พระราชวงัชางด็อก 
- ศูนย์รวมของวยัรุ่นเกาหลี เมียงดง - LINE FRIENDS STORE - ศูนย์การค้าแฟชัน่ ทงแดมนุ  
- DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP) - ชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN  
- นัง่รถชมบรรยากาศของแม่น า้ฮนั 

วนัที่ห้า N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) - DUTY FREE - คลองชองเกซอน - ศูนย์โสม - SUPERMARKET 

 
 
 
 



 

 

วนัแรก    ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน 
XX.XX น. คณะเดินทางพร้อมกนัที่จุดหมาย สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4   

ณ เคาน์เตอร์สายการบิน EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY โดยมีเจ้าหน้าที่จาก 
บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกในเร่ืองของเอกสารตลอดจนสมัภาระของท่าน  
(**โปรดแสดงใบนดัหมายและพาสปอร์ตให้แก่เจ้าหน้าท่ีในวนัเดินทาง) หลงัจากเช็คอินและโหลด
สมัภาระเรียบร้อยแล้ว น าท่านออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ 
 

     เดินทางจาก ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู สู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน 
เที่ยวบินที่     ZE512 เวลา 22.20  เดินทางถึงประเทศเกาหลีใต้ เวลา 06.00 
เที่ยวบินที่     ZE514 เวลา 01.55  เดินทางถึงประเทศเกาหลีใต้ เวลา 09.30 
เที่ยวบินที่    7C2204 เวลา 00.55  เดินทางถึงประเทศเกาหลีใต้ เวลา 08.15 
เที่ยวบินที่     LJ002  เวลา 01.00  เดินทางถึงประเทศเกาหลีใต้ เวลา 08.00 
เที่ยวบินที่     TW102  เวลา 01.20  เดินทางถึงประเทศเกาหลีใต้ เวลา 08.35 

 
ข้อแนะน า  
เพ่ือความสะดวกในการเข้ารับการตรวจค้นก่อนขึน้เคร่ืองบิน ของเหลว เจล และสเปรย์ทุกชนิด ต้องบรรจุในภาชนะที่มี
ขนาดความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร ส าหรับภาชนะที่เกิน 100 มิลลิลิตร แม้จะบรรจุของเหลว เจล และสเปรย์ เพียงเล็กน้อย
ก็ไม่สามารถน าติดตวัขึน้เคร่ืองบินได้ ภาชนะทัง้หมดต้องใส่รวมกนัไว้ในถุงพลาสติกใส ซึง่เปิด – ปิด ผนึกได้ และมีความจุ
รวมกนัไม่เกิน1 ลิตร (1,000 มิลลิลิตร) ของเหลวที่ได้รับการยกเว้น ได้แก่ นม และอาหารส าหรับเด็กทารกในปริมาณที่
เหมาะสม รวมถึงยาท่ีมีเอกสารก ากบัชดัเจน  ของเหลว เจล และสเปรย์ ที่ซือ้จากร้านค้าปลอดอากร (DUTY FREE 
SHOPS) ที่ท่าอากาศยานต้องบรรจุในถุงพลาสติกใสปิดผนึกปากถุงไม่มีร่องรอย การเปิดปากถุง และมีหลกัฐานแสดงว่า
ได้ซือ้ ณ วนัที่เดินทาง เพ่ือน าไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจค้น อย่างไรก็ตามแต่ละประเทศจะมีกฎ การน าของเหลว 
ขึน้เคร่ืองแตกต่างกนั การน าผลิตภณัฑ์ของสดที่ท าจากสตัว์ไม่ว่าเนือ้หม ูเนือ้ววั ผกั ผลไม้สด ไม่อนุญาตให้น าเข้าประเทศ
เพ่ือป้องกนัโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ 
 
 
วนัที่สอง  เกาะนามิ - ป่ัน RAIL BIKE - สะพานกระจก SOYANGGANG SKY WALK - JADE GARDEN 
XX.XX น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินชอนประเทศเกาหลีใต้ (กรุณาปรบัเวลาของท่านให้เร็วข้ึน 2 ชัว่โมง

เพือ่ให้ตรงกบัเวลาท้องถ่ินของประเทศเกาหลี) หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเฟอร์ร่ี เพ่ือข้ามฟากไปยงั เกาะนามิ ตัง้อยู่กลางทะเลสาบซองเพียง ช่ือ “นามิ” 
ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นเกียรติแก่นายพลนามิ เกาะนามินัน้เรียกตวัเองว่า NAMINARA REPUBLIC และเรียกตัว๋
เรือข้ามฟากและตัว๋เข้าชมเกาะว่าวีซ่า ท าให้รู้สึกเสมือนข้ามมาเที่ยวรัฐๆ หนึ่งที่เป็นเอกเทศออกมาจาก
เกาหลี บนเกาะจะมีบรรยากาศร่มร่ืน เต็มไปด้วย ต้นสน ต้นเกาลดั ต้นแปะก๊วย ต้นซากุระ ต้นเมเปิล้ 
และต้นไม้ดอกไม้อื่นๆ ที่พลดักนัออกดอกเปล่ียนสีให้ชมกนัทุกฤดูกาล เป็นสถานที่โรแมนติก ส าหรับ
คู่รักหนุ่มสาว และที่พกัผ่อนหย่อนใจของครอบครัว ที่นี่เคยเป็นหนึ่งในสถานที่ถ่ายท าละครเกาหลี  



 

 

WINTER LOVE SONG หรือเพลงรักในสายลมหนาว และภาพยนต์ไทยเร่ือง กวนมึนโฮ ใครที่อยาก
แช๊ะรูปคู่กบัเบยองจุน และทิวสนที่เรียงตวัสวยงามทอดยาวไปจนสุดลูกหูลูกตา ต้องไม่พลาดที่จะมา
เยือนที่นี่สกัครัง้ อิสระให้ท่านถ่ายรูปได้ตามอธัยาศยั ได้เวลาสมควรนัง่เรือกลบัมายงัฝ่ัง.. 

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วยเมนู ดกัคาลบี ้(DAKGALBI) ไก่ผดัเผ็ดบาร์บี
คิวเกาหลี อาหารยอดนิยม อีกชนิดหนึ่ง ของคนเกาหลี โดยวิธีการน าเนือ้ไก่ท่ีหัน่เป็นชิน้ๆ และผกัต่างๆ
มาผดัรวมกนักบัซอสบาร์บคีิวในกระทะแบนเหล็กขนาดใหญ่ 

บ่าย หลงัจากรับประทานอาหารกลางวนัเสร็จ น าท่านพบกบัความสนุกในการ ป่ันจกัรยานบนรางรถไฟหรือ 
"RAIL BIKE” ซึง่เป็นกิจกรรมใหม่ล่าสุดที่ชาวเกาหลีก าลงันิยมมากในปัจจุบนัตลอดเส้นทาง  
7 กิโลเมตรท่านจะอิ่มเอมกบัธรรมชาติที่สวยงามได้ชมบรรยากาศของแม่น า้ และดอกไม้ที่บานสวยงาม
อยู่ข้างทาง โดยรถ 1 คนัป่ันได้ 4 ท่าน (ใชเ้วลาประมาณ 40 นาที) จากนัน้พาทุกท่าน ชมสะพาน

กระจกแก้ว ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกบับรรยากาศ พร้อมถ่ายรูปสวยๆ กบั สะพาน Soyanggang 
Skywalk เป็น Skywalk ที่ยาวที่สุดของเกาหลี ท่ีให้ความรู้สึกเหมือนคุณก าลงัเดินอยู่บนน า้ 

จากนัน้พาท่านสมัผสั Jade Garden คือ สวนรุกขชาติ ที่รวมพนัธ์ุไม้และดอกไม้นานาชนิดที่คุณสุข
สนัต์กบัความงดงามของต้นไม้นานาชนิด ส าหรับท่านที่รักดอกไม้ ที่นี่ท่านจะได้สมัผสับรรยากาศกบั
เสียงนกและเสียงใบไม้พริว้ไหว คุณจะรักที่นี่  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วย พุลโกกิ (BULGOGI) ส่วนผสมจะมีเนือ้ววั หรือ
เนือ้หม ูวิธีการท าคือหัน่เนือ้หรือหมเูป็นชิน้บางๆ แล้วหมกักบัเคร่ืองปรุงต่างๆก่อนน าไปต้มน า้ขลุกขลิก 
สามารถทานได้สองแบบคือแบบย่างและต้ม 

 
หลงัจากนัน้น าท่านเข้าสู่ที่พกั SUWON: SUWON JM หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้ 
 

วนัที่สาม  วดัวาวูจองซา - ท าข้าวห่อสาหร่าย + ใส่ชุดฮนับก - TRICK ART MUSEUM 
              - สวนสนุก EVERLAND (รวมบตัรเข้าและเคร่ืองเล่นไม่จ ากดั) - สวนผลไม้ปลอดสารพิษตามฤดูกาล  
              - Seoullo 7017 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
ช่วงเช้าน าท่านเดินทางสู่ วดัวาวูจองซา ตัง้อยู่ในเมืองซูวอน พาท่านชมความงามของพระเศียร
พระพุทธรูปขนาดมหึมา ซึง่ประดษิฐานอยู่ด้านหลงัสระน า้ขนาดย่อม โดยบริเวณรอบสระจะมี
พระพุทธรูปองค์เล็กๆวาง เรียงรายอยูโ่ดยรอบ และเม่ือท่านเดินขึน้สู่เนินเขาจะพบอุโบสถ ซึง่ภายใน
เป็นที่ประดิษฐานพระนอนขนาดใหญ่ที่แกะสลกัมาจากไม้ซึง่น ามาจาก อินเดีย นอกจากนีท้ี่วดัแห่งนี ้
ยงัเป็นที่เก็บรักษาระฆงัทีใ่ช้ตีในพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิกในปี ค.ศ.1988 อีกด้วย 

กลางวนั รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  บริการท่านด้วย เมนู บาร์บีคิวเกาหลี (BBQ KOREA) 
อาหารปิง้ย่างสไตล์เกาหลี ประกอบด้วย กุ้ง ปลาหมึก หม ูไก่ เนือ้ ต่างๆ รับประทานพร้อมเคร่ืองเคียง
ของเกาหลี ผกัสด กิมจิ ซุป ผดัวุ้นเส้นเกาหลี สลดัผกัสดๆ พร้อม ไอศกรีมทานได้ไม่อัน้ 

บ่าย น าท่านร่วมเรียนรู้วฒันธรรมกบัการเรียนท าข้าวห่อสาหร่าย กิมบบั  อาหารประจ าชาติเกาหลี ซึง่เป็น
ส่วนหนึ่งในอาหารเกาหลียอดนิยมของคนไทยอีกเมนูหนึ่ง และจากนัน้เชิญท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ



 

 

ชาวเกาหลีโดยการแต่งกายชุดประจ าชาติต่างๆ (ชุดฮนับก) พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก เพ่ือไปอวดคน
ทางบ้าน.. ต่อด้วยชม TRICK ART MUSEUM พิพิธภณัฑ์ศิลปะแรกในประเทศเกาหลีที่จดัแสดงศิลปะ
ภาพลวงตา นิทรรศการบนผนงัแบบสามมิติ  
จากนัน้ให้เวลาทุกท่านเต็มอิ่มกบัสวนสนุกที่ดีที่สุดของเกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ด้วยบตัร 
SPECIAL PASS TICKET ที่สามารถเล่นเคร่ืองเล่นต่างๆ ได้ทุกชนิดและไม่จ ากดัรอบ สวนสนุกที่นีถู้ก
ขนานนามว่า “ ดิสนีย์แลนด์เกาหลี ” มีช่ือเสียงมากที่สุดของประเทศ ให้ท่านสนุกกบัเคร่ืองเล่น
หลากหลายชนิด อาธิเช่น ทีเอ๊กเพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบดั ชาร์ป โรงหนงัสามมิติ บ้านผีสิงหมนุ 
ท่านไหนที่ไม่ชอบการเล่นเคร่ืองเล่น สามารถเข้าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลกได้ที่นี่ และชม
ความน่ารักของหมีที่สามารถส่ือสารกบัคนได้ เดินชมและถ่ายรูปกบัสวนดอกไม้ซึ่งผลดัเปล่ียน
หมนุเวียนตามฤดูกาล (มีนาคม-เมษายน : สวนทิวลิป / พฤษภาคม-มิถุนายน : สวนดอกกุหลาบ / 
กรกฎาคม : สวนดอกทานตะวนัหรือดอกกุหลาบ/ สิงหาคม-กนัยายน : สวนดอกลิลล่ี/ ตุลาคม-
พฤศจิกายน : สวนดอกเบญจมาศ)  
จากนัน้พาท่านแวะเที่ยว สวนผลไม้ปลอดสารพิษ (ตามฤดูกาล) เช่น (หน้าหนาว) สตอรว์เบอร์รี 
ในกรีนเฮ้าส์ ฤดูกาลอื่น สวนแอบเปิล้ สวนสาลี สวนมะเขือ สวนแตงเกาหลี สวนองุ่น ให้ท่านได้เก็บ
ผลไม้สดๆจ านวนตามที่ชาวเกษตรก าหนด ขึน้อยู่กบัผลิตผลในแต่ละสปัดาห์ (ไม่สามารถน าออกมา
รับประทานภายนอกไร่ได้) 
พาท่านสู่ “Seoullo 7017” สะพานลอยฟ้า แลนด์มาร์คแห่งใหม่กรุงโซล ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่เท่ียว
ใหม่ของเกาหลีใต้ ที่เกิดจากการปรับปรุงทศันียภาพ รือ้สะพานบางจุด แล้วปรับให้เป็นถนนลอยฟ้า 
แถว  บริเวณสถานีรถไฟโซล (Seoul Station) ให้กลายเป็นสถานที่พกัผ่อนส าหรับประชาชน และ
นกัท่องเที่ยวซึง่สะพานนีจ้ะเป็นพืน้ที่สีเขียว (Seoul’s Botanical Skyline Park) ที่เต็มไปด้วยต้นไม้และ
ดอกไม้กว่า 200 สายพนัธ์ุ ทุกคนสามารถมาพกัผ่อนหย่อนใจ ที่มาของช่ือ Seoullo 7017 ก็คือ Seoul 
(โซล) ก็คือช่ือเมืองอยู่แล้ว  lo (โล) หมายถึงการเดิน เลข 70 หมายถึงปีที่เร่ิมก่อสร้างสะพานแห่งนี ้ก็
คือปี 1970 เลข 17 หมายถึงปีที่แล้วเสร็จ ก็คือ 2017โดยเส้นทางที่เปิดนัน้จะเช่ือม 17 เส้นทางรอบกรุง
โซล ตัง้แต่สถานี Hoehyeon ตรงตลาดดงแดมนุ ไปยงัภเูขานมัซาน และ Seoul Station Square ท่ี
สถานีรถไฟโซล และบางเส้นทางจะมีความสูงจากพืน้ถึง 17 เมตร ท าให้เห็นวิวของหอคอย N Seoul 
Tower และวิวรอบๆได้อย่างสวยงาม 

เย็น รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วย ชาบูชาบู ( SHABU SHABU) สุกีส้ไตล์เกาหลี 
ประกอบไปด้วยผกัสดหลากหลายชนิด เห็ดตามฤดูกาลโอเด้ง เต้าหู้  เบคอน หมสูไลด์ ต้มในน า้ซุปปรุง
รสกลมกล่อม ทานพร้อมเคร่ืองเคียงและข้าวสวย เกาหลีที่รสชาติถูกปากคนไทย   
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วนัที่ส่ี      ศูนย์น า้มนัสนเข็มแดง - ศูนย์พลอยอเมทิส - ศูนย์เวชส าอาง - ศูนย์สมนุไพร - พระราชวงัชางด็อก 
              - ศูนย์รวมของวยัรุ่นเกาหลี เมียงดง - LINE FRIENDS STORE - ศูนย์การค้าแฟชัน่ทงแดมนุ  
              - DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP) หรือชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN  
              - นัง่รถชมบรรยากาศของแม่น า้ฮนั 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
เช้านีพ้าท่านเดินทางสู่ ศูนย์น า้มนัสนเข็มแดง ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีที่มีสรรพคุณ 
ช่วยชะล้างไขมนัในเส้นเลือด เพ่ือป้องกนัการอุดตนัของเส้นเลือด และชมการสาธิตให้ท่านได้เห็นภาพ
อย่างชดัเจนยิ่งขึน้ ต่อด้วย ศูนย์พลอยอเมทิส หรือพลอยสีม่วงที่มีช่ือเสียงของประเทศเกาหลีซึง่ชาว
เกาหลีเช่ือว่าถ้าได้มีพลอยชนิดนีต้ิดตวัไว้จะท าให้มีโชคลาภและส่ิงดีๆเกิดขึน้ในชีวิต น าท่านชม และ
สุดท้ายก่อนรับประทานอาหารกลางวนัพาทุกท่านสู่ ศูนย์เวชส าอาง ให้ท่านได้เลือกซือ้เคร่ืองส าอาง
คุณภาพดีในราคาย่อมเยา อาทิเช่นครีมน า้แตก, ครีมโบท็อกซ์, ครีมหอยทาก ฯลฯ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วย ซมัเกทงั หรือเมนู ไก่ตุ๋นโสม 
(SAMGYETANG) อาหารวงัในสมยัก่อน ปัจจุบนัเป็นอาหารเล่ืองช่ือมากของเมืองหลวง ภายในตวัไก่
จะมีข้าว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลบัในการตุ๋นเสิร์ฟพร้อมเคร่ืองเคียงที่เรียกว่า กกัตุกี เส้นขนมจีน 
เหล้าโสม พริกไทยด า และเกลือ เสริฟ์ท่านละ 1 ตวั ในหม้อดินร้อน  
จากนัน้น าท่านเข้าชม ศูนย์สมนุไพร หรือ ฮ๊อกเกตนามู ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธ์ิ
เรียบร้อยแล้ว เป็นสมนุไพรเมล็ดฮ๊อกเกต ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้ทอง มีรสเปรีย้ว ดีส าหรับบุคคล
ที่นิยมดื่มชา กาแฟ น า้อดัลม ฯลฯ เมล็ดฮ๊อกเกตจะช่วยในการล้างสารพิษที่ตกค้างหรือไขมนัที่สะสม
อยู่ภายในผนงัของตบั ไต ช่วยให้ตบัหรือไตของท่านแข็งแรงขึน้ และยงัส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของ
ท่านเองอีกด้วย  
ถึงเวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ พระราชวงัชางด็อก ซึง่เป็นพระราชวงัหลวงวงัที่สองที่สร้างต่อจาก
พระราชวงัเคียงบอ็กกุง ในปี ค.ศ.1405 เป็นพระราชวงัที่มีความส าคญัอย่างมากต่อกษัตริย์หลายๆ 
พระองค์ในราชวงศ์โชซอน ที่มีสภาพดีและสมบูรณ์ที่สุดใน 5 พระราชวงัหลวงทัง้หมดที่ยงัคงเก็บรักษา
ไว้ และที่นี่ยงัได้รับการขึน้ทะเบียนจาก UNESCO ว่าเป็น มรดกโลกทางวฒันธรรม ในปี 1997  
พาท่านเพลิดเพลินกบัการช้อปปิง้ที่ ศูนย์รวมของวยัรุ่นเกาหลี เมียงดง ได้ช่ือว่าเป็นแหล่งรวมแฟชัน่ 
แบรนด์เกาหลีชัน้น า ซึง่ในแต่ละวนัจะมีวยัรุ่นเกาหลีมาเดินช้อปปิง้กนัอย่างล้นหลาม ท่านสามารถหา
ซือ้สินค้าได้อย่างหลากหลายทัง้เสือ้ผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, เคร่ืองส าอางซึง่เป็นที่รู้จกัอย่างดีของคนไทย 
อาทิ LANEIGE, ETUDE, IOPE, CHARMZONE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP เป็นต้น ยงัมี 
เสือ้ผ้า เคร่ืองประดบั, ซดีีเพลง, วีซดีี-ดีวีดีหนงัและซรีีย์ยอดฮิต ตลอดจนของที่ระลึกที่มีรูปดาราคน
โปรดของท่านอยู่ในสินค้า... นอกจากนีท้่านสามารถพบกบัร้าน LINE FRIENDS STORE  ที่เต็มไป
ด้วยสินค้า LINE OFFICIAL ที่จ าหน่ายสินค้าของที่ระลึกเกี่ยวกบัตวัการ์ตูน LINE ไม่ว่าจะเป็น หมีบ
ราวน์ แซลล่ี เจมส์ หรือโคนี่ ซึง่แต่ละตวัจะมีสินค้าที่ระลึกให้เลือกซือ้เยอะแยะไปหมด เช่น สมดุโน้ต 
ตุ๊กตา เคสโทรศพัท์ เสือ้ผ้า กระเป๋า เคร่ืองเขียน ฯลฯ ซึง่ภายในร้านยงัมีมมุน่ารักๆ ให้ถ่ายรูปกนัอย่างจุ
ใจอีกด้วย แต่ที่เป็นไฮไลท์เด่นของร้านเลย คือ เจ้าหมีบราวน์ตวัยกัษ์ใหญ่ที่ต ัง้อยู่หน้าร้าน ที่ใครไปใคร
มาก็ต้องถ่ายภาพเป็นที่ระลึกแม้แต่คนเกาหลีเอง งานนีส้าวกไลน์ห้ามพลาด 



 

 

จากนัน้น าท่านช็อปปิง้ที่ ศูนย์การค้าแฟชัน่แห่งเกาหลี ทงแดมนุ ให้ท่านได้เลือกซือ้ เสือ้ผ้าเคร่ืองแต่ง
กาย เคร่ืองหนงัรองเท้า เคร่ืองกีฬาต่างๆ นอกจากนีย้งัมีขนมขบเคีย้วและร้านเคร่ืองส าอางต่างๆ เรียง
รายตามตึกริมสองข้างถนนให้ท่านได้เลือกชม ท่านสามารถเดินข้ามไปชม ตึก DDP หรือ 
DONGDAEMUN DESIGN PLAZA เป็น สถานที่ส าหรับจดัแสดงงานศิลปะ อีเวนท์ การประชุม รวม
ไปถึงนิทรรศการต่างๆ นอกจากนีท้่านยงัสามารถชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารบริการท่านด้วย โอซมัพุลโกกิ (OSAM BULGOGI) ส่วนผสมจะมี
เนือ้หม ู และปลาหมึก วิธีการท าคือ หัน่เนือ้หรือหมเูป็นชิน้บางๆ ปลาหมึก แล้วหมกักบัเคร่ืองปรุงต่างๆ
ก่อนน าไปต้มน า้ขลุกขลิก สามารถทานได้สองแบบคือแบบย่างและต้ม 
ก่อนกลบัถึงที่พกั ระหว่างทางผ่านชม แม่น า้ฮนั แม่น า้ที่เป็นศูนย์กลางของเมือง ซึง่ไหลตดัผ่าน 
ระหว่างฝ่ังเหนือกบัฝ่ังใต้ของกรุงโซล ชาวเกาหลีนิยมมาท ากิจกรรมมากมาย และนัง่ชมบรรยากาศโร
แมนติกของแม่น า้ฮนั นอกจากนีท้่านยงัสามารถเห็นสะพานพนัโพ ซึง่มีการแสดงน า้พุแสงสี โดยการ
แสดงจะเร่ิมขึน้ตัง้แต่ 20:00 เป็นต้นไป รอบละ 15 นาทีเท่านัน้ (***รอบการแสดงน า้พุที่สะพานพนัโพ 
เดือน เมษายน-มิถุนายน, กนัยายน-ตุลาคม การจดัแสดงจะจดัทุก วนัจนัทร์-ศุกร์ มีรอบ 12:00, 20:00, 
21:00 และวนัเสาร์-อาทิตย์ และวนัหยุด มีรอบ 12:00, 17:00, 20:00, 20:30, 21:00 เดือน กรกฎาคม-
สิงหาคม วนัจนัทร์-ศุกร์   มีรอบ 12:00, 20:00, 20:30, 21:00 วนัเสาร์-อาทิตย์ และวนัหยุด   มี
รอบ 12:00, 17:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30 **งดการแสดงในช่วงฤดูหนาว เดือน
พฤศจิกายน-มีนาคม)  
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วนัที่ห้า  N SEOUL TOWER - DUTY FREE - คลองชองเกซอน - ศูนย์โสม - SUPERMARKET  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

เช้านีน้ าท่านสู่ หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWER ซึง่อยู่บนเขานมัซาน ซึง่เป็น 1 ใน 18 หอคอยที่สูง
ที่สุดในโลก ฐานของหอคอยมีส่ิงที่น่าสนใจต่างๆ เช่น ศาลาแปดเหล่ียมปาลกัก๊จอง , สวนสตัว์เล็กๆ
สวนพฤกษชาติ, อาคารอนุสรณ์ผู้รักชาติอนั ชุง กุน อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอย
ตามอธัยาศยัหรือคล้องกุญแจคู่รัก (ไม่รวมค่าข้ึนลิฟท์) 
หลงัจากนัน้น าท่านช้อปปิง้สินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตีฟ้รี (DUTY FREE) ที่นี่มีสินค้าชัน้น าให้ท่านได้เลือก
ซือ้มากมายกว่า 500 ชนิด ทัง้ น า้หอม เสือ้ผ้า เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดบั ฯลฯ ใน
บริเวณดิวตีฟ้รีท่านสามารถเดินไปชม คลองชองเกชอน เป็นคลองโบราณในสมยัราชวงศ์ 
โชซอน อายุกว่า 600 ปี โดยมีความยาวประมาณ 5.84 กิโลเมตร ไหลผ่านย่านใจกลางกรุงโซลแต่
ในช่วง ค.ศ.1957- ค.ศ.1977 ได้มีการพฒันาประเทศอย่างก้าวกระโดด จนกระทัง่ปี ค.ศ.2002 นายลี 
มยองปาร์ค ผู้ได้รบัต าแหน่งเป็นผู้ว่าการกรุงโซล ได้เสนอโครงการฟืน้ฟูคลองชองเกชอน เพ่ือฟืน้ฟู
ธรรมชาติสองฝ่ังคลอง จนปัจจุบนัคลองชองเกชอนได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคญัมากใน กรุงโซล 



 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วย เมนจูิมดัก (JIMDAK) เป็นเมนูไก่
ประกอบด้วยวุ้นเส้น เกาหลี คลุกด้วยน า้ซุป รสชาติกลมกล่อม เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ พร้อมเคร่ือง
เคียงเกาหลี 
พาท่านรู้จกัและเข้าใจสมนุไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมนุไพร ที่ ศูนย์โสม เพราะเกาหลีใต้เป็น
ประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลก และมีคุณประโยชน์นานปัการ เช่น 
ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบยอ่ยอาหารและปอด ช่วยท าให้จิตใจสงบและเพ่ิมพละก าลงั โดยมี
สรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบ ารุงหวัใจ ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลือด ฯลฯ 
หลงัจากนัน้ได้เวลาน าท่านสู่ สนามบินอินชอน เพ่ือเตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะ 
ช้อปปิง้ที่ SUPERMARKET เพ่ือซือ้ของฝากคนทางบ้าน ที่ร้านแห่งนีมี้ขนมพืน้เมืองเกาหลีหลากชนิด
รวมทัง้กิมจิ ไก่ตุ๋นโสมที่บรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าวและของฝากของที่ระลึก ได้เวลา
น าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 

 
 
 
 
 
 

ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู 
เที่ยวบินที่       ZE511  เวลา 17.30  เดินทางถึงประเทศไทย เวลา 21.20 
เที่ยวบินที่       ZE513  เวลา 21.25  เดินทางถึงประเทศไทย เวลา 00.25 
เที่ยวบินที่       7C2203 เวลา 20.05  เดินทางถึงประเทศไทย เวลา 23.59 
เที่ยวบินที่       LJ001  เวลา 19.35  เดินทางถึงประเทศไทย เวลา 23.40 
เที่ยวบินที่       TW101 เวลา 20.25  เดินทางถึงประเทศไทย เวลา 00.10 
***********ด้วยความสวสัดิภาพและความประทบัใจตลอดการเดินทาง************** 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

หมายเหต ุ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมราคาและเท่ียวบินทัง้ไปและกลบัโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทัง้ไปและกลบัโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทัง้นีขึ้น้อยู่ตามความเหมาะสม 

 
***กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก 

หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 
และขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ซึ่งอยู่นอกเหนอืความรับผดิชอบของบริษัท*** 



 

 

อัตราค่าบริการ เดือน มีนาคม 2561 

พีเรียตเดินทาง สายการบิน 
ผู้ใหญ่ 
ท่านละ 

เด็กไม่เสริมเตียง 

17 - 21 MAR 

ZE/7C/TW/LJ 

15,900.- 15,900.- 
18 - 22 MAR 
19 - 23 MAR 

14,900.- 14,900.- 

20 - 24 MAR 
21 - 25 MAR 
22 - 26 MAR 
23 - 27 MAR 
24 - 28 MAR 

15,900.- 15,900.- 

25 - 29 MAR 
26 - 30 MAR 

14,900.- 14,900.- 

27 - 31 MAR 
28 - 01 APR 
29 - 02 APR 
30 - 03 APR 
31 - 04 APR 

15,900.- 15,900.- 

 

อัตราค่าบริการ เดือน เมษายน 2561 
พีเรียตเดินทาง สายการบิน ผู้ใหญ่ เด็กไม่เสริมเตียง 

01 - 05 APR 
02 - 06 APR 

ZE/7C/TW/LJ 

16,900.- 16,900.- 

03 - 07 APR 17,900.- 17,900.- 
04 - 08 APR 
05 - 09 APR 

18,900.- 18,900.- 

06 - 10 APR 17,900.- 17,900.- 

07 - 11 APR 16,900.- 16,900.- 

08 - 12 APR 17,900.- 17,900.- 

09 - 13 APR 18,900.- 18,900.- 

10 - 14 APR 19,900.- 19,900.- 

11 - 15 APR 20,900.- 20,900.- 



 

 

12 - 16 APR 21,900.- 21,900.- 

13 - 17 APR 20,900.- 20,900.- 

14 - 18 APR 19,900.- 19,900.- 

15 - 19 APR 18,900.- 18,900.- 

16 - 20 APR 17,900.- 17,900.- 
17 - 21 APR 
18 - 22 APR 
19 - 23 APR 
20 - 24 APR 
21 - 25 APR 
22 - 26 APR 
23 - 27 APR 
24 - 28 APR 
25 - 29 APR 

16,900.- 16,900.- 

26 - 30 APR 17,900.- 17,900.- 

27 - 01 MAY 18,900.- 18,900.- 
28 - 02 MAY 
29 - 03 MAY 
30 - 04 MAY 

17,900.- 17,900.- 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :    
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมราคาและเท่ียวบินทัง้ไปและกลบัโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทัง้ไปและกลบัโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทัง้นีขึ้น้อยู่ตามความเหมาะสม 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงสายการบินในระดบัเทียบเท่ากนัและเปล่ียนแปลงเที่ยวบิน  
โปรแกรมเปล่ียนแปลงได้, ตารางทวัร์สลบัโปรแกรมได้, ตามความเหมาะสม* 
โปรดตรวจสอบข้อมลูให้มัน่ใจก่อนท าการโอนเงินจองทุกครัง้ 
กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมและเงื่อนไขต่างๆให้ละเอียดก่อนยืนยนัการจอง* 
เจ้าหน้าที่จะส่งใบนดัหมายการเดินทางให้ภายใน 5-7 วนัก่อนเดินทางเท่านัน้!!! และหากมีการเปล่ียนแปลงจะรีบแจ้งให้ทราบ 
หากมีข้อสงสยักรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ 

*** ลูกค้ามีความจ าเป็นต้องเข้าร้านตามโปรแกรมทวัร์ 
อนัได้แก่ ศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพร, ศูนย์เวชส าอาง, ศูนย์น า้มันสนแดง, ศูนย์พลอยอเมทสิ หากท่านไม่ต้องการ

เข้าร้านดงักล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเกบ็ค่าบริการเพิ่มท่านละ 300 USD*** 
 



 

 

**กรุณาช าระมัดจ าหลงัจากวันจองภายใน 3 วัน 
และช าระสว่นท่ีเหลือทัง้หมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วัน 

********มัดจ าขัน้ต ่า 5,000.- บาท/ทา่น/ทริป****** 
 
อตัราทวัร์รวม :            
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเส้นทางที่ระบใุนรายการชัน้ทศันาจร 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 

และเคร่ืองดื่มที่สัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ(หากท่านต้องการสัง่เพ่ิม กรุณาติดต่อหวัหน้าทวัร์แล้วจ่ายเพ่ิมเอง
ต่างหาก) 

 ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น  ท่านละ 1,200 บาท หรือ 40,000 วอน ต่อท่านตลอดทัง้ทริป  
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%                  
 ค่าน า้หนกักระเป๋าสมัภาระ ที่หนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 15-20 กก.)              
 ค่าวีซา่ส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคอื 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจ าตวัคนต่างด้าว 3)ใบส าคญั

ถิ่นที่อยู่ 4)ส าเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมดุบญัชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รูปถ่ายสี 2 นิว้ 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็น
ผู้ด าเนินการยื่นวีซา่ให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (ส าหรับหนงัสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนงัสือเดินทาง
ต้องท าเร่ืองแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซา่)  

 ค่าลิฟท์ที่ N SEOUL TOWER 
 ค่ากระเช้าที่อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน  

 
หมายเหตุ : 
 **จ านวนผู้เดินทาง ขัน้ต ่า ผู้ใหญ่  20 ท่าน ขึน้ไป 
 เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของ

ผู้เดินทางเป็นส าคญั 
 ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตารางการบินทัง้ไปและกลบัโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  



 

 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ ไป-กลบั แบบหมู่คณะ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะ เนื่องจากไม่ผ่านการ
พิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน ทัง้ไทยและต่างประเทศ เนื่องจากมีส่ิงผิดกฎหมาย 
หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง การกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง หรือถูกปฎเิสธ
ในกรณีอื่นๆ **การพิจารณาเป็นเอกสิทธ์ิและวิจารณญาณของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรม
แรงงานเท่านัน้ ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท ไม่สามารถท าการเล่ือนวนัหรือคืนเงินได้  

 **กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง,เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ที่ไทย และในต่างประเทศ ปฏเิสธมิให้ท่านเดินทางออก
หรือเข้าประเทศ เนื่องจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือในกรณีอื่นๆ **การพิจารณาเป็น
เอกสิทธ์ิและวิจารณญาณของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานเท่านัน้ ซึง่อยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษัท ทัง้นีก้รณีท่ีท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ใดๆ 
ทัง้สิน้  

 หนงัสือเดินทาง (Passport) ของท่าน นบัจากวนัที่เดินทางไปและกลบั ต้องมีอายุเหลือใช้งานมากกว่า 6 เดือน
ขึน้ไป และต้องเหลือหน้ากระดาษพอให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสามารถประทบัตราได้ และต้องอยู่ในสภาพที่
สมบูรณ์ ไม่ช ารุด หรือฉีกขาด  

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง,การนดัหยุดงาน, 
การก่อจลาจล  

 หลงัจากได้รับเอกสารเรียกเกบ็เงิน (Invoice) กรุณาช าระเงิดมดัจ าภายใน 3 วนั และส่งหลกัฐานการช าระเงิน
พร้อมหน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทาง และช าระเงินทัง้หมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วนั  

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมือ้  เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายให้กบัต่างประเทศแบบเหมาขาด
ก่อนออกเดินทางแล้ว 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตัิเหตุที่เกิด
จากความประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นีไ้ด้ตามความเหมาะสม ทัง้นีขึ้น้อยู่
กบัเวลาการจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสยัอื่นๆที่อาจเกิดขึน้ได้ ทัง้นีเ้พ่ือความปลอดภยัและประโยชน์ของ
ผู้เดินทางเป็นส าคญั 

 มคัคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บริษัทฯ นอกจากมี
เอกสาร  ลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้  

 ในกรณีที่ลูกค้าตัง้ครรภ์ ต้องมีใบรบัรองจากแพทย์ว่าสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ และมีอายุไม่เกิน 7 วนั นบั
จากวนัที่เดินทาง และต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า 

 กรณีกรุ๊ปส่วนตวั กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนกัเรียน กรุ๊ปดูงาน ไม่สามารถใช้ราคาดงักล่าวในโปรแกรมได้ 
 กรณีที่ท่านซือ้เฉพาะแพ็คเกจทวัร์ไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน จะไม่รวมค่าประกนัอบุตัิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 

1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
       



 

 

การยกเลิก:       
- ต้องยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนัเท่านัน้ คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ช าระแล้ว 
- หากยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 45 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ทุกกรณี 
- ในกรณีกรุ๊ปส่วนตวั กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนกัเรียน กรุ๊ปดูงาน เม่ือช าระแล้วไม่สามารถคืนเงินใดๆทัง้สิน้ 
 

***ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกหรือเปล่ียนช่ือผู้เดินทางได้*** 
กรุ๊ปที่เดินทางต้องการันตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น 

CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทัง้หมด 
 
 
***พาสปอร์ตจะต้องมีอายุเหลือใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป 
 ผู้จดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมือง
หรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อนัเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี 
เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏเิสธในกรณีอื่น ๆ ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ใดๆ ทัง้สิน้  


