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อตัราคา่บรกิาร 
เดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว จอยแลนด ์ หมายเหต ุ

วนัที ่25-29 พฤศจกิายน 61 13,987 13,987 5,000 6,987 ช าระคา่ทวัรเ์ต็ม 

วนัที ่27 พ.ย.-01 ธ.ค. 61 14,987 14,987 5,000 7,987 ช าระคา่ทวัรเ์ต็ม 

วนัที ่29 พ.ย.-03 ธ.ค. 61 14,987 14,987 5,000 7,987 ช าระคา่ทวัรเ์ต็ม 

วนัที ่01-05 ธนัวาคม 61 18,987 18,987 5,000 11,987  

วนัที ่02-06 ธนัวาคม 61 18,987 18,987 5,000 11,987  

วนัที ่03-07 ธนัวาคม 61 18,987 18,987 5,000 11,987  

วนัที ่04-08 ธนัวาคม 61 18,987 18,987 5,000 11,987  

วนัที ่05-09 ธนัวาคม 61 18,987 18,987 5,000 11,987  

วนัที ่06-10 ธนัวาคม 61 19,987 19,987 5,000 12,987  

วนัที ่07-11 ธนัวาคม 61 19,987 19,987 5,000 12,987  

วนัที ่08-12 ธนัวาคม 61 19,987 19,987 5,000 12,987  

วนัที ่09-13 ธนัวาคม 61 19,987 19,987 5,000 12,987  

วนัที ่10-14 ธนัวาคม 61 18,987 18,987 5,000 11,987  
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วนัที ่11-15 ธนัวาคม 61 18,987 18,987 5,000 11,987  

วนัที ่12-16 ธนัวาคม 61 19,987 19,987 5,000 12,987  

วนัที ่13-17 ธนัวาคม 61 19,987 19,987 5,000 12,987  

วนัที ่14-18 ธนัวาคม 61 19,987 19,987 5,000 12,987  

วนัที ่15-19 ธนัวาคม 61 19,987 19,987 5,000 12,987  

วนัที ่16-20 ธนัวาคม 61 17,987 17,987 5,000 10,987  

วนัที ่17-21 ธนัวาคม 61 18,987 18,987 5,000 11,987  

วนัที ่18-22 ธนัวาคม 61 18,987 18,987 5,000 11,987  

วนัที ่19-23 ธนัวาคม 61 19,987 19,987 5,000 12,987  

วนัที ่20-24 ธนัวาคม 61 19,987 19,987 5,000 12,987  

วนัที ่21-25 ธนัวาคม 61 19,987 19,987 5,000 12,987  

วนัที ่22-26 ธนัวาคม 61 19,987 19,987 5,000 12,987  

วนัที ่23-27 ธนัวาคม 61 17,987 17,987 5,000 10,987  

วนัที ่24-28 ธนัวาคม 61 18,987 18,987 5,000 11,987  

วนัที ่25-29 ธนัวาคม 61 18,987 18,987 5,000 11,987  

วนัที ่26-30 ธนัวาคม 61 19,987 19,987 5,000 9,987  

วนัที ่27-31 ธนัวาคม 61 21,987 21,987 5,000 14,987  

วนัที ่28 ธ.ค. 61-01 ม.ค. 62 24,987 24,987 5,000 17,987  

วนัที ่29 ธ.ค. 61-02 ม.ค. 62 25,987 25,987 5,000 18,987  

วนัที ่30 ธ.ค. 61-03 ม.ค. 62 25,987 25,987 5,000 18,987  

วนัที ่31 ธ.ค. 61-04 ม.ค. 62 22,987 22,987 5,000 15,987  

วนัที ่01-05 มกราคม 62 18,987 18,987 5,000 11,987  
วนัที ่02-06 มกราคม 62 18,987 18,987 5,000 11,987  
วนัที ่03-07 มกราคม 62 18,987 18,987 5,000 11,987  
วนัที ่04-08 มกราคม 62 18,987 18,987 5,000 11,987  
วนัที ่05-09 มกราคม 62 18,987 18,987 5,000 11,987  
วนัที ่06-10 มกราคม 62 16,987 16,987 5,000 9,987  
วนัที ่07-11 มกราคม 62 17,987 17,987 5,000 10,987  
วนัที ่08-12 มกราคม 62 17,987 17,987 5,000 10,987  
วนัที ่10-14 มกราคม 62 18,987 18,987 5,000 11,987  
วนัที ่12-16 มกราคม 62 18,987 18,987 5,000 11,987  
วนัที ่13-17 มกราคม 62 16,987 16,987 5,000 9,987  
วนัที ่14-18 มกราคม 62 17,987 17,987 5,000 10,987  
วนัที ่15-19 มกราคม 62 17,987 17,987 5,000 10,987  
วนัที ่17-21 มกราคม 62 18,987 18,987 5,000 11,987  
วนัที ่18-22 มกราคม 62 18,987 18,987 5,000 11,987  
วนัที ่19-23 มกราคม 62 18,987 18,987 5,000 11,987  
วนัที ่20-24 มกราคม 62 16,987 16,987 5,000 9,987  
วนัที ่21-25 มกราคม 62 17,987 17,987 5,000 10,987  
วนัที ่22-26 มกราคม 62 17,987 17,987 5,000 10,987  
วนัที ่23-27 มกราคม 62 18,987 18,987 5,000 11,987  
วนัที ่24-28 มกราคม 62 18,987 18,987 5,000 11,987  
วนัที ่25-29 มกราคม 62 18,987 18,987 5,000 11,987  
วนัที ่26-30 มกราคม 62 18,987 18,987 5,000 11,987  
วนัที ่27-31 มกราคม 62 16,987 16,987 5,000 9,987  
วนัที ่28 ม.ค.-01 ก.พ. 62 17,987 17,987 5,000 10,987  
วนัที ่29 ม.ค.-02 ก.พ. 62 17,987 17,987 5,000 10,987  
วนัที ่30 ม.ค.-03 ก.พ. 62 18,987 18,987 5,000 11,987  
วนัที ่31 ม.ค.-04 ก.พ. 62 18,987 18,987 5,000 11,987  
วนัที ่01-05 กมุภาพนัธ ์62 17,987 17,987 5,000 10,987  

วนัที ่02-06 กมุภาพนัธ ์62 17,987 17,987 5,000 10,987  

วนัที ่03-07 กมุภาพนัธ ์62 16,987 16,987 5,000 9,987  

วนัที ่05-09 กมุภาพนัธ ์62 16,987 16,987 5,000 9,987  

วนัที ่06-10 กมุภาพนัธ ์62 17,987 17,987 5,000 10,987  

วนัที ่07-11 กมุภาพนัธ ์62 17,987 17,987 5,000 10,987  
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***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลีย่นแปลงคา่ต ัว๋เครือ่งบนิภาษสีนามบนิภาษนี า้มนัของสายการบนิ*** 
***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาขึน้ตามสายการบนิ*** 

 

วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ                                                                                                        ( - / - / - ) 
19.00 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตู 2 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิจนิ

แอร ์(LJ) มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
22.25 น. เหนิฟ้าสูก่รงุโซล โดยสายการบนิจนิแอร ์เทีย่วบนิที ่LJ004 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 5.30 – 06.00 ชัว่โมง) 
 
วนัทีส่อง สนามบนิอนิชอน – เกาะนาม ิ– สก ี                                                                               ( - / L / D ) 
05.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิอนิชอนประเทศเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ชั่วโมง)หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง

และศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ น าท่านลงเรอืเฟอรร์ี่สูเ่ดนิทางสูเ่กาะนามโิดยใชเ้วลาขา้มประมาณ 10 นาทีพบกับ
สุส านน ายพ ลน ามิ  (Tomb of General Nami) เป็ น สถานที่ ที่ มี
ความส าคัญตอ่ประวัตศิาสตรข์องเกาะนามเิป็นอยา่งยิง่เพราะเกาะแหง่นี้
ตัง้ตามชือ่ของนายพลนามซิ ึง่เขา้รับราชการตัง้แต่อาย ุ17 ท่านเป็นผูม้ี
ความสามารถน าทัพไปปราบจลาจลในทางภาคเหนือของเกาหลีจน
ไดรั้บต าแหน่งสงูในขณะทีท่า่นอายยุังนอ้ยแตต่อ่มาภายหลังทา่นไดถ้กู
ใส่รา้ยโดยศัตรูทางการเมืองและถูกประหารชวีติจากนั้นชมววิทวิทัศน์
ของสถานทีเ่คยใชเ้ป็นสถานทีถ่า่ยท าซีร่ยีดั์ง winter sonata เพลงรักใน
สายลมหนาว อันโดง่ดังไปท่ัวเอเชยีพรอ้มมเีวลาใหท้า่นไดเ้ก็บภาพอัน
สวยงามน่าประทับใจสดุแสนโรแมนตกิเปรยีบประดจุทา่นเป็นพระ-นางใน
ละครเลยทเีดยีวทีน่ี่ท่านจะไดพ้บกับรูปปั้นของเบยองจุนและชเวจวีแูละ
อสิระเดนิชมตามอธัยาศัยสมควรแกเ่วลาพบกนัณจดุนัดหมายเพือ่ลงเรอืกลับ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่1) เมนูไกบ่ารบ์คีวิผดัซอสเกาหล ี(DAKGAKBI) อาหารเลือ่งชือ่โดยการน าไก่
  บารบ์คีวิมันหวานกะหล า่ปลตีน้กระเทยีมซอสและขา้วมาผัดรวมกันบนกระทะแบนสดี าคลกุเคลา้ทกุอยา่งใหเ้ขา้ที่
  รับประทานคูก่บัผักกาดเกาหลแีละเครือ่งเคยีงตา่งๆ 
บา่ย จากนั้นเดนิทางสู่ลานสก  ีซ ึง่แบ่งเป็นเนินสกสี าหรับผูฝึ้กหัดเล่นเนินสกีส าหรับผูท้ี่เล่นไดป้านกลางและเนิน

ส าหรับผูท้ีเ่ลน่ช านาญแลว้ ใหท้า่นไดส้นุกสนานกับกจิกรรมบนพืน้หมิะ และลองพสิจูน์ฝีมอืการทรงตัวบนไมส้ก ี
(ไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกีรวมชุดประมาณ 
2,000 บาทหรือ 50,000 วอน // สโนว์สเลด
ประมาณ 600 บาทหรอื 15,000 วอน // กอนโด
ล่าประมาณ  600 บาทหรือ  15 ,000 วอน)
นอกจากนี้ยังมีสิง่อ านวยความสะดวกอื่นๆอาทิ
บลิเลยีดโบวล์ิง่ซาวน่าหอ้งเลน่เกมฯลฯมเีวลาให ้
ทา่นไดส้นุกกบัการเลน่สกอียา่งเต็มที ่

วนัที ่08-12 กมุภาพนัธ ์62 17,987 17,987 5,000 10,987  

วนัที ่09-13 กมุภาพนัธ ์62 17,987 17,987 5,000 10,987  

วนัที ่10-14 กมุภาพนัธ ์62 16,987 16,987 5,000 9,987  

วนัที ่11-15 กมุภาพนัธ ์62 16,987 16,987 5,000 9,987  

วนัที ่12-16 กมุภาพนัธ ์62 16,987 16,987 5,000 9,987  

วนัที ่13-17 กมุภาพนัธ ์62 17,987 17,987 5,000 10,987  

วนัที ่14-18 กมุภาพนัธ ์62 17,987 17,987 5,000 10,987  

วนัที ่15-19 กมุภาพนัธ ์62 17,987 17,987 5,000 10,987  

วนัที ่16-20 กมุภาพนัธ ์62 17,987 17,987 5,000 10,987  

วนัที ่17-21 กมุภาพนัธ ์62 16,987 16,987 5,000 9,987  

วนัที ่18-22 กมุภาพนัธ ์62 16,987 16,987 5,000 9,987  

วนัที ่19-23 กมุภาพนัธ ์62 16,987 16,987 5,000 9,987  

วนัที ่20-24 กมุภาพนัธ ์62 17,987 17,987 5,000 10,987  

วนัที ่21-25 กมุภาพนัธ ์62 17,987 17,987 5,000 10,987  

วนัที ่22-26 กมุภาพนัธ ์62 17,987 17,987 5,000 10,987  

วนัที ่23-27 กมุภาพนัธ ์62 17,987 17,987 5,000 10,987  

วนัที ่24-28 กมุภาพนัธ ์62 16,987 16,987 5,000 9,987  

วนัที ่25 ก.พ.-01 ม.ีค. 62 16,987 16,987 5,000 9,987  

วนัที ่26 ก.พ.-02 ม.ีค. 62 16,987 16,987 5,000 9,987  

วนัที ่27 ก.พ.-03 ม.ีค. 62 17,987 17,987 5,000 10,987  

วนัที ่28 ก.พ.-04 ม.ีค. 62 17,987 17,987 5,000 10,987  

INFANT (เด็กเล็กอายุ ไมเ่กนิ 2 ปี) ราคา 6,000 บาท 
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 (หมายเหต ุ: ปรมิาณของหมิะและการเปิดใหบ้รกิารของลานสกขีึน้อยู่กับความเอือ้อ านวยของอากาศหากไม่มี
หมิะเพยีงพอลานสกอีาจจะปิดใหบ้รกิารทัง้นี*้**หากลานสกปิีดบรกิารขอสงวนสทิธิใ์นการน าทา่นเลน่สกแีละไมม่ี
การคนืคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้ส ิน้***) สมควรแกเ่วลา 

ค า่ บรกิารอาหารค ่า (มือ้ที่ 2) เมนู สุก ีส้ไตลเ์กาหลบีนหมอ้ไฟรอ้นๆ (SHABU SHABU) คลา้ยกับสุกีย้ากี ้มี
สว่นผสมตา่ง ๆ เชน่ ผัก เนื้อหั่นบาง ๆ และอาหารทะเล โดยการปรุงจะน าวัตถตุา่ง ๆ เหลา่นี้จุ่มแชล่งในน ้าเดอืด 
หรอืน ้าซปุ และปลอ่ยทิง้ไวส้กัพัก จากนัน้น าสว่นผสมอยา่งอืน่ เชน่ เตา้หู ้บะหมี ่ลงตุน๋ใหเ้ขา้กนั แลว้รับประทาน
โดยจุม่ลงในซอส 

ทีพ่กั  NEW M HOTEL / JM HOTEL / BENIKEA RIO หรอืเทยีบเทา่  
 
วนัทีส่าม ไรส่ตรอเบอรี ่(ตามฤดกูาล) – วดัวาวจูองซา – สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์- COSMETIC GALLERY - ศนูย ์

สาหรา่ย - ท าขา้วหอ่สาหรา่ย - สวมชดุประจ าชาต ิ(ฮนับก) – ทงแดมนุ    ( B / L / D ) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่3) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่ไรส่ตรอเบอรี ่(ตามฤดูกาล) ใหท้่านไดช้มิสตรอเบอรร์ีส่ดๆหวานฉ ่ากลิน่หอมของสตรอ

เบอรร์ีน่อกจากนัน้ทา่นยังสามารถซือ้กลับมาฝากคนทีท่า่นรักจากเมอืงไทยได ้
ดว้ยโดยจะมกีารแพ็คใสก่ลอ่งสวยงามใหท้า่นวันสดุทา้ย (การทานสตรอเบอร์
รี่ใหท้านเฉพาะในส่วนเท่านั้นหา้มน าออกมารับประทานขา้งนอก) น าท่าน
เดนิทางสู่วดัวาวูจองซาน าท่านชมและ
นมสัการเศยีรพระพทุธเจา้ขนาดใหญส่ี

ทองอร่ามดูโดดเด่นซึง่เป็นสัญลักษณ์ที่
ส าคัญของวัดนี้เศยีรพระพุทธรูปนี้มคีวาม
สูงถงึ8 เมตรวางตัง้อยู่บนกองหนิขนาด

ใหญว่ัดนี้สรา้งขึน้ในปีค.ศ. 1970 โดยนักบวชแฮด๊อกเพือ่แสดงการตอบแทน
ความเมตตากรณุาของพระพทุธเจา้ในการรวมประเทศเกาหลเีหนือและเกาหลี
ใตภ้ายในมรีปูสลักสะสมจากพทุธศาสนกิชนทั่วโลกมากกวา่3,000 องค ์

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่4) เมนูหมยูา่งเกาหล ี(PORK  GALBI) เป็นอาหารพืน้เมอืงเกาหลทีีเ่ลือ่งชือ่และ
รูจั้กกันดท่ัีวโลกโดยน าหมสูว่นทีต่ดิกับกระดูกไปยา่งบนเตาถา่นแบบดัง้เดมิเสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆและเครือ่ง
เคยีงหลากชนดิกบัน ้าจิม้เตา้เจีย้วสตูรเฉพาะและน ้าซปุสาหรา่ย 

บา่ย จากนัน้ทา่นเดนิทางสูเ่อเวอรแ์ลนด ์(รวมบัตรผ่านประตแูละเครือ่งเลน่) เป็นสวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญท่ีส่ดุของ
ประเทศเกาหลีใตตั้ง้อยู่ท่ามกลางหุบเขาเชญิ
ทา่นท่องไปกับโลกของสัตวป่์าซาฟารชีมขบวน
พาเหรดแฟนตาซจีากตัวการต์นูสดุน่ารักเตมิเต็ม
ความสุขของท่านสนุกสนานไปกับเครื่องเล่น
ตา่งๆไมจ่ ากดัชนดิพรอ้มทัง้บรรยากาศสดุโรแมน
ตกิท่ามกลางสวนสวยที่จะผลัดเปลีย่นจัดแสดง
ดอกไมน้านาชนดิตามฤดกูาลตลอดทัง้ปี จากนัน้
น าท่านสู่  COSMETIC GALLERY เป็นศูนย์
ร ว ม ข อ ง เค รื่ อ ง ส า อ า งข อ ง เก าห ลี อ าทิ

ROJUKISS, LOTREE, ETUDE และอกีมากมายหลากหลายแบรนดเ์นมทีน่ าเขา้มาจากท่ัวโลกอสิระทา่นเลอืกซือ้
ไดต้ามอัธยาศัย จากนัน้น าท่านเขา้ชมศูนยส์าหรา่ย เยีย่มชมของฝากทีม่ชีือ่เสยีงของเกาหล ีสาหร่ายผลติสด
ใหมท่กุวันมหีลายรสชาต ิเหมาะกบัใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ไปเป็นของฝากของทีร่ะลกึ น าทา่นเรยีนรูว้ธิกีารท าคมิบบั
หรอืขา้วหอ่สาหรา่ย เมนูงา่ยๆ ทีค่นเกาหลนียิมรับประทาน ค าวา่ คมิ แปลวา่ สาหร่าย ค าวา่ บับ แปลวา่ ขา้ว
ลักษณะจะเป็นแท่งยาวๆ แลว้จะหั่นเป็นชิน้ๆ พอดคี าจิม้กับโชยหุรอืวาซาบก็ิไดต้ามใจชอบ พเิศษ!!! สวมชุด
ประจ าชาตเิกาหล ี(ฮนับก) มหีลากหลายชดุใหท้า่นไดเ้ลอืกใสพ่รอ้มเก็บภาพความประทับใจ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค า่ บรกิารอาหารค ่า (มือ้ที่ 5) เมนู ปลาย่างเตาถ่าน (BAKED FISH) ปลาเนื้อแน่นย่างรอ้นๆ ออกรสเค็มนิดๆ 

หอมถา่นทีใ่ชย้า่ง รับประทานเคยีงกบักมิจนิานาชนดิ  
 หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสูย่า่นทงแดมนุแหลง่ชอ้ปป้ิงทีช่ือ่ไดว้า่ใหญท่ีส่ดุในเอเชยีซึง่ตัง้อยูบ่รเิวณประตเูมอืง

โบราณทางทศิตะวันออกท่านสามารถซื้อสนิคา้หลากหลายประเภทอาทเิสือ้ผา้บุรุษ-สตรีรองเทา้บุรุษ-สตรี
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รองเทา้ผา้ใบเข็มขัดหรอืของทีร่ะลกึอาทชิดุเครือ่งครัวถงุน่องถงุเทา้ผา้พันคอทา่นจะไดส้มัผัสกบับรรยากาศการ 
ชอ้ปป้ิงสนิคา้ในราคาเกาหลอียา่งแทจ้รงิ 

ทีพ่กั  INTERCITY 365 HOTEL / BENIKEA SEOUL HOTEL / GALAXY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีส่ ี ่ พระราชวงัชางดอ๊ก - หมูบ่า้นเกาหลโีบราณ - ศูนยโ์สมเกาหล ี– โรงงานพลอยแอมเมทสิ - ดวิตี ้ฟร ี– 

เมยีงดง     ( B / L / D ) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่6) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสูพ่ระราชวงัชางดอ๊ก เป็นพระราชวังทีส่วยงามและทรงคณุคา่ทีส่ดุในประวัตศิาสตรเ์กาหลไีดรั้บ
การขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นหนึ่งในมรดกโลก
ทางดา้นวัฒนธรรมขององคก์ารยเูนสโกมี
ความส าคัญมากเพราะเป็นพระราชวัง
หลวงสรา้งในปีค.ศ.1 405  ใช เ้ป็นที่
ประทับของกษัตรยิ์ในราชวงศ์โช ชอน
ห ล า ย อ ง ค์ จ น ถึ ง พ ร ะ เจ ้า ชุ น จ ง 
(Seonjeong)  ดังนั้นทางรัฐบาลเกาหลี
จงึไดอ้นุรักษ์พระราชวังแหง่นี้เอาไวอ้ยา่ง

ดีที่สุดแมจ้ะเคยเกิดเหตุอัคคีภัยกับพระราชวังแห่งนี้มาแลว้  จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ ้านเกาหลีโบราณ 
(Bukchon hanok) เป็นอกีหนึ่งสัญลักษณ์ของเกาหล ีท่ามกลางตกึรามบา้นชอ่งทีทั่นสมัยของกรุงโซลนั้น 
หมูบ่า้นแหง่นี้ก็ยังคงรักษาอาคารบา้นเรอืนในสมัยโบราณม ีกลิน่อายของเกาหลใีนยคุเกา่แก ่ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่7) เมนู ไก่ตุ๋นโสม (SAMGYETANG) อาหารยอดนิยมในวังหลวงในสมัยกอ่น 
ปัจจุบันเป็นอาหารเลือ่งชือ่ของเมอืงหลวงเชือ่กันว่าบ ารุงสุขภาพ ในตัวไกจ่ะมขีา้วเหนียว รากโสม พุทราแดง 
และเคล็ดลับในการตุน๋เสริฟ์พรอ้มเครือ่งเคยีงทีเ่รยีกวา่ กกัตกุ ีคอื เสน้ขนมจนี เหลา้โสม พรกิไทยด าและเกลอื 

บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูศู่นยโ์สมเกาหล ี(RED GINGER)ซึง่รัฐบาลรับรองคณุภาพวา่ผลติจากโสมทีม่อีาย ุ6 
ปีซึง่ถอืวา่เป็นโสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุ ชมวงจรชวีติของโสม พรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุและ
น ากลับไปบ ารุงร่างกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่่านรักและนับถอืทางบา้น น าท่านชมโรงงานเจยีระไนพลอย
แอมมาทสิ ชาวเกาหลีนิยมพลอยสมี่วงพลอย และถือว่าเป็นอัญมณีน าโชคและสุขภาพของผูท้ี่เกดิวันเสาร ์
จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีทีด่วิตีฟ้ร ี(Duty Free Shop)ที่นี่มีสนิคา้ชัน้น าใหท้่านเลือกซื้อ
มากมายกวา่500ชนดิอาทนิ ้าหอมเสือ้ผา้เครือ่งส าอางกระเป๋านาฬกิาเครือ่งประดับ ฯลฯ 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ (มือ้ที ่8) เมนู บบิมิบบั (BIBIMBUP) หรอื ขา้วย าเกาหล ีเป็นอาหารเกาหลปีระเภทขา้ว เสริฟ์
มาเป็นชามรอ้นกับขา้วสวย โรยหนา้ดว้ยนามลุ (ผักทีผั่ดและปรุงรส) โคชจัูง (น ้าพรกิ) และทเว็นจัง (เตา้เจีย้ว) 
นอกจากนี้ยังนยิมใสไ่ขด่บิ และเนื้อสตัวท์ีห่ั่นบาง ๆ จากนัน้คลกุสว่นผสมตา่ง ๆ ใหเ้ขา้กนัดกีอ่นรับประทาน 
จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงยา่นเมยีงดงหากทา่นตอ้งการทราบวา่แฟชัน่ของเกาหลเีป็นอยา่งไรกา้วล ้าน าสมัยเพยีงใด
ทา่นจะตอ้งมาทีเ่มยีงดงแหง่นีพ้บกบัสนิคา้วัยรุน่อาทเิสือ้ผา้แฟชัน่แบบอนิเทรนเครือ่งส าอางแบรนดดั์งของเกาหลี
พบกับความแปลกใหมใ่นการชอ้ปป้ิงซึง่เมยีงดงแหง่นี้จะมวีัยรุน่หนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกนัทีน่ี่กวา่จ านวนมาก
ในแตล่ะวัน 

ทีพ่กั  INTERCITY 365 HOTEL / BENIKEA SEOUL HOTEL / GALAXY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีห่า้ N SEOUL TOWER (ไมร่วมลฟิท)์ – สมนุไพรฮอกเกนาม ู– ศนูยน์ า้มนัสนเข็มแดง – ซุปเปอรม์าเก็ต – 

สนามบนิอนิชอน – กรงุเทพฯ                                                                                      ( B / L / -) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่9) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านสูห่อคอยกรุงโซล หรอื N SEOUL TOWER(ไม่รวมค่าลฟิท ์ท่านละ 400 บาท หรือ 10,000 
วอน) ถือไดว้่าเป็นสัญ ลักษณ์ที่
ส า คั ญ แห่ งห นึ่ งข อ งก รุ ง โซ ล 
บางครัง้ถูกเรียกว่า “นัมซาน ทาว
เวอ ร์” (NAMSAN TOWER) ต าม
สถานที่ตัง้คือบนภูเขานัมซาน เป็น
ห อคอ ยที่ มี ค ว าม สู ง จ าก ฐ าน
ประมาณ 236.7 เมตร มคีวามสงูถงึ 
480 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล ถูก
สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1969 ถอืว่าเป็น
หอคอยเมอืงทีส่งูทีส่ดุในโลกตดิ 1 ใน 18 อันดับของโลก เปิดใหนั้กทอ่งเทีย่วและประชาชนทั่วไปไดเ้ขา้ชมครัง้
แรก เมือ่ปี ค.ศ. 1980 ได ้ภายในแยกเป็น 3 โซน ไดแ้ก ่TOWER , PLAZA และ LOBBY เป็นจุดทีส่ามารถชม
ความงดงามของกรุงโซลไดท้ัง้ยามกลางวันและยามค ่าคนื ชมทัศนียภาพของแมน่ ้า Han ซึง่ไหลผ่านใจกลาง
กรุงโซล ภาพตกึรามบา้นช่องที่เรียงราย และลอ้มรอบไปดว้ยทวิเขา BUKHAN และเทือกเขา INWANGSAN 
อสิระใหท้กุทา่นไดเ้ดนิเลน่และถา่ยรปูคูห่อคอย หรอืคลอ้งกญุแจคูรั่กตามอธัยาศัยจากนัน้น าทา่นเดนิทางไปดแูล
สขุภาพกันที่ศูนยส์มุนไพร ฮอกเกนามู (HEOTGAENAMU)ซึง่เป็นสมุนไพรที่ท่ัวโลกรวมถงึสถาบันต่างๆ
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ยอมรับวา่เป็นสมนุไพรทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุในการบ ารุงตับและดแูลตับของเรา เป็นสมนุไพรทีห่าไดย้ากในปัจจุบัน 
ทา่นจะไดช้มการสาธติการทดลองตัวยาจากสมุนไพรชนดินี้ม ีฮอกเกนามู เป็นตน้ไมท้ีเ่จรญิเตบิโตในป่าลกึบน
ภเูขาทีป่ราศจากมลภาวะและระดับสงูเหนือน ้าทะเล 50-8  00 เมตร ชาวเกาหลรีุ่นใหมน่ยิมน ามารับประทานเพือ่
ชว่ยดูแลตับใหส้ะอาดแข็งแรงน าท่านสูศู่นยน์ า้มนัสนเข็มแดง (RED PINE)ซึง่ผลติจากใบสนเข็มแดงใน
ประเทศเกาหลซี ึง่จะใชต้น้สนเข็มแดงจากยอดเขามาผลติโดยใชเ้ทคโนโลยพีรอ้มกับการวจัิยทีป่ระเทศเกาหลใีต ้
ออกมาเป็นน ้ามันสนเข็มแดง โดยกวา่จะมาเป็นน ้ามันสนเข็มแดงได ้1 แคปซลูตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 2.7 
กโิลกรัม มาสกดัเอาน ้ามันมาผลติและวจัิยออกมาเป็นน ้ามัน สามารถชว่ยในการลดระดับไขมันในเสน้เลอืดไดเ้ป็น
อยา่งดนี าทา่นชมโรงงานเจยีระไนพลอยแอมมาทสิ(AMETHYST)ชาวเกาหลนียิมพลอยสมีว่งพลอย และถอื
วา่เป็นอญัมณีน าโชคและสขุภาพของผูท้ีเ่กดิวันเสาร ์

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มื้อที่ 10) เมนู จมิดกั (JIMDAK) หรอื ไก่อบซอี ิว๊วุน้เสน้ เป็นเมนูอาหารเกาหลี
พืน้เมอืงดัง้เดมิ เป็นไกผั่ดรวมกบัวุน้เสน้ มันฝร่ัง แครอท พรกิ และซอสด า เนื้อไกท่ีน่ิม่ รสชาตคิลา้ยกับไกพ่ะโล ้
สตูรเกาหล ีทานกบัขา้ว หอมอรอ่ย รสเผ็ดถงึเครือ่ง 

 บา่ย จากนัน้แวะซือ้ของฝากทีร่า้นซุปเปอรม์าเก็ต เลอืกซือ้สาหรา่ย ขนมตา่ง ๆ ช็อกโกแลต ผลติภัณฑข์องใบและ
รากฝอยของโสมในรูปขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครมีลา้งหนา้โสม เครือ่งส าอางโสม กมิจ ิเป็บเปโร ้
หรอืป๊อกกีเ้กาหล ีชนิราเมงหรอืมามา่เกาหล ีเป็นตน้ สมควรแกเ่วลา น าคณะเดนิทางสูส่นามบนิอนิชอน 

17.10 น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯ สายการบนิจนิแอร ์เทีย่วบนิที ่LJ003 
21.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ราคาทวัรร์วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามรายการ   2.   คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ   4.   คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 
5. คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   6.   คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี
7. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไป-กลับ ทา่นละ 15 กก.  8.   หัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่ว ตามรายการ 
9. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
ราคาทวัรไ์มร่วม  

1.   ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากบัภาษี) 
2.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพทส์ว่นตัว คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ 
3. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 15 กก. / ขากลับ 15 กก.) 
4. คา่ท าวซีา่ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งชาต ิ(ไมใ่ชห่นังสอืเดนิทางไทย) 
5. คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 1,500 บาท (ช าระพรอ้มคา่ทวัร)์ 
6. คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ตามความพงึพอใจ 

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศเกาหลใีต ้ 
จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงที่
ประเทศเกาหลใีต ้ทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทกุกรณี   

ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศเกาหลใีตเ้รยีกเก็บ   
ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ   

ท ัง้นีแ้ลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

ทางบรษิทัเร ิม่ตน้และจบการบรกิารทีส่นามบนิสวุรรณภมูเิทา่น ัน้  
กรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองต ัว๋เครือ่งบนิหรอืยานพาหนะอืน่ๆ 
เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลบัจากสนามบนิสวุรรณภมูนิ ัน้ ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีท้ ีเ่กดิข ึน้ 

เนือ่งจากเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั  
ฉะน ัน้ทา่นควรจะใหก้รุป๊ Final 100% กอ่นทีจ่ะส ารองต ัว๋เครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะอืน่ๆ 

* ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบทุีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ * 
การจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได  ้

แตจ่ะท าการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร  
และหากยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 
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การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารอยา่งนอ้ยจ านวน 20 ทา่นขึน้ไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคาทวัร ์
กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 5,000 บาท  หรอืทา่นละ 10,000 (กรณีเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์  
กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื ภายใน 30 วนักอ่นการเดนิทาง (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ 

 
เง ือ่นไขการเปลีย่นวนัเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง 
1. กรณีวันเดนิทางตรงกับวันหยดุนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง ไม่
นอ้ยกวา่ 45 วัน กอ่นการเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจง้หลังจากนี้ ผูเ้ดนิทางควร
หาผูเ้ดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้
2. กรณีวันเดนิทางไมต่รงกบัวันหยดุนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไม่
นอ้ยกวา่ 30 วัน กอ่นการเดนิ (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจง้หลังจากนี้ ผูเ้ดนิทางควรหาผู ้
เดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้
3. กรณีจองทัวรภ์ายใน 15 วันกอ่นออกเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ ผูจ้องทัวรไ์ม่สามารถเปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผู ้
เดนิทางไดท้กุกรณี 
4. กรณีแจง้เปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางหลังจากออกต๋ัวโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งช าระคา่ต๋ัวโดยสารเพิม่ดว้ยตนเองจากคา่
ทัวรท์ีช่ าระมาแลว้ ณ วันทีต่อ้งการเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง ตามขอ้ก าหนดของทางบรษัิทและสายการบนิ  
 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่ว (ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์
อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 
2. กรณีนักทอ่งเทีย่วตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่ว (ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทาง
มาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอยา่งหนึ่งเพือ่ท าเรื่องขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้ม
หลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ให ้
ครบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง ไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ คนืเงนิค่าบรกิาร 100% ของ
คา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้  
2.2 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทางภายใน  46-59 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิค่ามดัจ าท ัง้หมดของ
คา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้ 
2.3 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทางภายใน 45 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิค่าบรกิาร 100% ของ
คา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้  
เนื่องจากบรษัิทตอ้งด าเนนิการจัดเตรยีมน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่วลว่งหนา้ เชน่ การส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิโดยสาร การ
จองโรงแรมทีพั่ก ยานพานหะส าหรับเดนิทาง รา้นอาหาร เป็นตน้ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืเป็นเทีย่วบนิเชา่เหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ จะไม่มกีารคนื
เงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   
4. การตดิตอ่ประสานงานกบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล หรอืจดหมาย ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้  

วันจันทรถ์งึวันศกุร ์เวลา 09.00 น. – 17.30 น.  
วันเสาร ์เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  
หรอืสามารถตดิตอ่ประสานงานผา่นแอพพลเิคชัน่อืน่ๆตามชอ่งทางของบรษัิทได ้

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาทัวร ์หรอืยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่ว จองเดนิทางนอ้ยกวา่ 20 ทา่น  

 

 

 

 

 
 
 
 

ขอ้ควรทราบ 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศเกาหลใีตใ้หก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศเกาหลใีต้
ไมเ่กนิ 90 วนัไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจ

เขา้เมอืงเพือ่ยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหลใีต ้ดงัตอ่ไปนี ้

- ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศเกาหลใีต ้ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศเกาหลใีตไ้ด ้ 

(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
- ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศเกาหลใีต ้

(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศเกาหลใีต ้ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
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ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุ
ชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่าง
สะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีา ฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. ประเทศเกาหลใีต ้มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนื้อสัตว ์   
ไสก้รอก ฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก 
 
หมายเหต ุ
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืไมใ่ชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวร ์ไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอื 
ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั 
นักทอ่งเทีย่วทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 15 วันกอ่นการ 
เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทาง 
นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื 
เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วมไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิท 
พรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ 
และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ 
ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิอบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ 
สมัภาระ ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลงตารางบนิ การบรกิารของสายการบนิ และเหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อตัราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์
ในการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษี 
เชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ 
8. กรณีลกูคา้ไมเ่ขา้รา้นช็อปของรฐับาล ช าระเพิม่รา้นละ 50 USD ตอ่ทา่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
หมายเหต ุ: คณะทวัรจ์ะออกเดนิทางทอ่งเทีย่วหลงัเวลาเครือ่งลงแลว้ ประมาณ 2 ช ัว่โมง  

ทางทวัรไ์มม่นีโยบายใหค้ณะรอทา่นทีต่ดิดา่นตรวจคนเขา้เมอืง 
หากทา่นสามารถผา่นเขา้เมอืงไดภ้ายหลงั ทา่นจะตอ้งเดนิทางไปพบกบัคณะทวัรด์ว้ยตนเอง 

และไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เดนิทางจากทวัรไ์ด ้เพือ่ความเป็นระเบยีบและคณะไดท้อ่งเทีย่วอยา่งเต็มเวลา  

ขออภยัในความไมส่ะดวก 
 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 


