
 

 

 

 
โรงแรม/ที
พกั: ซวูอน � คืน และ โซล � คืน                                                             สายการ
บนิ : T’WAY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

#ตารางสรุปโปรแกรมท่องเที�ยวเกาหลี5 วัน 3 คืน 

วันที� โปรแกรมการเดนิทาง อาหาร โรงแรม/ที�พกั 
1 ทา่อากาศยานสวุรรณภมิู |ทา่อากาศยานนานาชาตอิินชอน   

2 
ทา่อากาศยานนานาชาตอิินชอน | LA PROVENCE|PAJU 
OUTLETONEMOUNT SNOW PARK / WATER PARK (ไม่รวมบตัร
เข้า+คา่เช่าชดุ และอปุกรณ์เสริมอื
น ๆ) ***เตรียมชดุวา่ยนํ Hา*** 

B. -  
L. จิมดกั 
D. ชาบชูาบ ู

SUWON 
หรือเทียบเทา่ 
โรงแรมมาตรฐาน 

3 

เรียนทํากิมจิ + ชดุฮนับก | สวนสนกุ EVERLAND (รวมบตัรเข้าและ
เครื
องเลน่ไม่จํากดั) | N SEOUL TOWER (ไมร่วมคา่ลฟิท์) | ศนูย์เวช
สําอาง|ศนูย์การค้าแฟชั
นแหง่เกาหลีทงแดมนุ | DONGDAEMUN 
DESIGN PLAZA (DDP) | ชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE 
GARDEN 

B. โรงแรม 
L. คาลบิ 
D. ซมัเกทงั 

BENIKEA 
SEOUL HOTEL  
หรือเทียบเทา่ 
โรงแรมมาตรฐาน 

4 

ศนูย์สมนุไพร | ศนูย์นํ Hามนัสนแดง | นั
งรถผา่นชมบลเูฮ้าส์ | พระราชวงั
เคียงบกพิพิธภณัฑ์พื Hนบ้าน | ถนนแฟชั
นฮงอิกวอคกิ Hงสตรีท | TRICK 
EYE MUSEUMศนูย์รวมของวยัรุ่นเกาหลีเมียงดง | LINE FRIENDS 
STORE 

B. โรงแรม 
L. บาร์บิควิ
เกาหลี 
D. - 

BENIKEA 
SEOUL HOTEL  
หรือเทียบเทา่ 
โรงแรมมาตรฐาน 

BHT9192028 ทวัร์เกาหลี KOREA PROMOTION 

โปรโมชั
นราคาสดุพิเศษ เดินทางโดยสายการบิน JEJU AIR , สนกุในสระนํ Hาลอยฟา้ ที
 ONEMOUNT SNOW & 

WATERPARK , เดินเลน่ในเมืองสีลกูกวาด LA PROVENCE , สกัการะขอพร ณ วดัโชเกซา , สนกุกบัเครื
องเลน่มากมายที
 

EVERLAND ‘ ช้อปปิ Hงอยา่งจใุจที
 PAJU OUTLET และ ทกุย่านดงัของเกาหลี , ชมกรุงโซลในมมุพิเศษบนหอคอยN SEOUL 

TOWER , สมัผสัศิลปะ วฒันธรรม ที
พระราชวงัเคียงบก และพิพิธภณัฑ์พื Hนบ้าน 



 

 

5 วดัโชเกซา | หมู่บ้านบกุชอนฮนัอก | DUTY FREE | คลองชองเกชอน 
ศนูย์โสม | ศนูย์พลอยอเมทิส | SUPERMARKET 

B. โรงแรม 
L. พลุโกกิ 
D. -  

- 

 

#รายละเอียดโปรแกรมท่องเที�ยวเกาหลี5 วัน 3 คืน 

DAY 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิ| ท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน 
คณะเดินทางพร้อมกนัที
จดุหมาย สนามบินสวุรรณภมิู อาคารผู้ โดยสารระหวา่งประเทศ ชั Hน d  
ณ เคาน์เตอร์สายการบิน T’WAY โดยมีเจ้าหน้าที
จากบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกในเรื
อง
ของเอกสารตลอดจนสัมภาระของท่าน(**โปรดแสดงใบนัดหมายและพาสปอร์ตให้แก่เจ้าหน้าที
ในวันเดินทาง) 
หลงัจากเช็คอิน และโหลดสมัภาระเรียบร้อยแล้ว นําทา่นออกเดินทางสูป่ระเทศเกาหลีใต้ 
 
ออกเดินทางจาก ทา่อากาศยานสวุรรณภมิู สู ่ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน 
 

สายการบนิ รหสัเที
ยวบนิ 
เวลาเดนิทางจากประเทศไทยถึง

เกาหลี 
รหสัเที
ยวบนิ เวลาเดนิทางถงึประเทศ

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

 

ข้อแนะนํา : เพื
อความสะดวกในการเข้ารับการตรวจค้นก่อนขึ Hนเครื
องบนิ ของเหลว เจล และสเปรย์ทกุชนิด ต้อง
บรรจใุนภาชนะที
มีขนาดความจไุมเ่กิน 100 มิลลลิติร สําหรับภาชนะที
เกิน 100 มิลลลิติร แม้จะบรรจขุองเหลว เจล 
และสเปรย์ เพียงเลก็น้อยก็ไมส่ามารถนําตดิตวัขึ Hนเครื
องบนิได้ ภาชนะทั Hงหมดต้องใสร่วมกนัไว้ในถงุพลาสตกิใส ซึ
ง
เปิด - ปิด ผนกึได้ และมีความจรุวมกนัไมเ่กิน1 ลติร (1,000 มิลลลิติร) ของเหลวที
ได้รับการยกเว้น ได้แก่ นม และ
อาหารสําหรับเดก็ทารกในปริมาณที
เหมาะสม รวมถงึยาที
มีเอกสารกํากบัชดัเจน  ของเหลว เจล และสเปรย์ ที
ซื Hอ
จากร้านค้าปลอดอากร (DUTY FREE SHOPS) ที
ทา่อากาศยานต้องบรรจใุนถงุพลาสตกิใสปิดผนกึปากถงุไมมี่
ร่องรอย การเปิดปากถงุ และมีหลกัฐานแสดงวา่ได้ซื Hอ ณ วนัที
เดนิทาง เพื
อนําไปแสดงตอ่เจ้าหน้าที
 ณ จดุตรวจค้น 
อยา่งไรก็ตามแตล่ะประเทศจะมีกฎ การนําของเหลว ขึ Hนเครื
องแตกตา่งกนั การนําผลติภณัฑ์ของสดที
ทําจากสตัว์ไม่
วา่เนื Hอหม ูเนื Hอววั ผกั ผลไม้สด ไมอ่นญุาตให้นําเข้าประเทศเพื
อปอ้งกนัโรคตา่งๆเพราะหากศลุกากรตรวจพบจะต้อง
เสียคา่ปรับ 

 

DAY 2 : LA PROVENCE| PAJU OUTLET | ONE MOUNT SNOW PARK / WATER PARK (ไม่
รวมบตัรเข้า+ค่าเช่าชุดและอุปกรณ์เสริม) 
 

#หมู่บ้านลาโพรวองซ์ (LA PROVENCE) 
 
 
 
#PAJU OUTLET 
 

KOREA PROMOTION 

เช้า เดนิทางถึงสนามบินนานาชาติอินชอนประเทศเกาหลีใต้(กรุณาปรับเวลาของท่าน
ให้เร็วขึ Hน� ชั
วโมงเพื
อให้ตรงกบัเวลาท้องถิ
นของประเทศเกาหลี) หลงัจากผ่านพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว พาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านลาโพรวองซ์ (LA 
PROVENCE) หมู่บ้านสุดชิค สไตล์ยุโรปแห่งเกาหลี สมัผสับรรยากาศบ้านเรือนสุด
น่ารักและร้านค้าระบายสีลูกกวาดหวานๆ อิสระให้ท่านถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที
ระลึกได้
ตามอธัยาศยั 
จากนั Hนนําท่านช้อปปิ Hง PAJU OUTLETแห่งใหมแ่ละใหญ่ที
สดุในเกาหลี ซึ
งมีร้านค้า
หลากหลายกวา่ �mn ร้านค้าและมีสนิค้า BRAND NAMEมากมาย อาทิเช่น ARMANI, 
CALVIN KLEIN, DIESEL, DKNY, GUESS, ESCADA ฯลฯ ลดราคามากมายหลาย
ร้านและมีราคาถกูกวา่ประเทศไทยให้ทา่นได้ช้อปกนัอยา่งจใุจ 



 

 

 
 
 

 

#จมิดกั (JIMDAK) 
 
 
 

 

#ONEMOUNT SNOW PARK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#ชาบูชาบู (SHABU SHABU) 

  
 
 

 
หลงัจากนั Hนนําทา่นเข้าสูที่
พกั SUWON: BENIKEA SUWON 

หรือเทียบเทา่ โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAY 3 : เรียนทาํกมิจ ิ+ ชุดฮันบก | สวนสนุก EVERLAND (รวมบตัรเข้าและเครื�องเล่นไม่จาํกัด) N 
SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิฟท์) | ศูนย์เวชสาํอาง | ศูนย์การค้าแฟชั�นแห่งเกาหลีทงแด
มุน | DONGDAEMUN DESIGN PLAZA(DDP)  
ชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN  

เที�ยง รับประทานอาหารณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วย เมนจูมิดัก (JIMDAK) เป็นเมนไูก่
ประกอบด้วย วุ้นเส้น เกาหลี คลกุด้วยนํ Hาซปุ รสชาติกลมกลอ่ม เสร์ิฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ พร้อม
เครื
องเคียงเกาหลี 
 

บ่าย พาท่านสู่ลานกีฬาฤดหูนาวในที
ร่ม ONEMOUNT SNOWPARKแหลง่ท่องเที
ยวใหม่ล่าสดุใกล้
กรุงโซล ให้ท่านได้สนกุสนานกบัการเล่นไอซ์สเก็ตและเล่นเครื
องเล่นมากมายหลากหลายชนิด ทั Hง 
บันจี Hจัมฟ์ , ไม้ลากเลื
อน , ม้าหมุน ,สไลเดอร์นํ Hาแข็ง นอกจากนี Hท่านยังสามารถคลายร้อนกับ
ONEMOUNT WATER PARKสวนนํ Hาที
มีสิ
งอํานวยความสะดวกมากมาย เช่น FITNESS & GOLF, CLUB, 

WATER PARK, SHOPPING MALL หากท่านใดที
ไม่อยากเล่น SNOW PARK ท่านสามารถเดินช้อปปิ Hงตาม
อธัยาศยั มีทั Hง H&M, ADIDAS,SPAO และอีกหลายแบรนด์ชั Hนนํา (ไม่รวมบตัรเข้า+ไม่รวมค่าเช่าชุด+
อปุกรณ์)(**หมายเหต:ุ ท่านไหนประสงค์ที$จะเล่นสวนนํ(ากรุณาเตรียมชดุว่ายนํ(ามาดว้ยนะคะ) 
 

เยน็รับประทานอาหารณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วย ชาบูชาบู (SHABU SHABU)หรือสกีุ Hเกาหลี 
ประกอบไปด้วย ผกัสดหลายชนิด ต้มในนํ Hาซปุปรุงรสกลมกลอ่ม ทานพร้อมเครื
องเคียงและข้าวสวย
ของเกาหลี ที
รสชาติถกูปากคนไทย 
 



 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
#เรียนทาํกิมจ ิ

 

 

#ฮันบก 
 
 

 
 

#สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

#คาลบ ิ(KALBI) 
 
 
 
 
 

 

#N SEOUL TOWER 
 

#ศูนย์เวชสาํอาง 
 
 

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

เช้านี Hพาทา่นเดินทางสู ่ กมิจิ ร่วมประสบการณ์ในการทํากิมจิอาหารประจําชาติของเกาหลี ให้ทา่น
ได้สนกุสนานในการลองทําและชิมกิมจิฝีมือของตวัทา่นเอง 
 

จากนั Hนเชิญทา่นร่วมเป็นสว่นหนึ
งของชาวเกาหลีโดยการแตง่กายชดุประจําชาติ ชุดฮันบกพร้อม
ถ่ายรูปเป็นที
ระลกึ!!! เพื
อไปอวดคนทางบ้าน... 
 

เตม็อิ
มกบัสวนสนกุที
ดีที
สดุของเกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ด้วยบตัร SPECIAL PASS TICKET  ที

สามารถเลน่เครื
องเลน่ตา่งๆ ได้ทกุชนิดและไมจํ่ากดัรอบ สวนสนกุที
นี
ถกูขนานนาม วา่ “ดิสนีย์
แลนด์เกาหลี”  มีชื
อเสียงมากที
สดุของประเทศ ให้ทา่นสนกุกบัเครื
องเลน่หลากหลายชนิด อาทิ เช่น 
ทีเอก็ซ์เพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบดั ชาร์ป โรงหนงัสามมิติ บ้านผีสงิหมนุ ทา่นไหนที
ไมช่อบการ
เลน่เครื
องเลน่ สามารถเข้าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคูแ่รกของโลกได้ที
นี
 และชมความน่ารักของหมีที

สามารถสื
อสารกบัคนได้เดินชมและถ่ายรูปกบัสวนดอกไม้ซึ
งผลดัเปลี
ยนหมนุเวียนตามฤดกูาล 
(มีนาคม-เมษายน: สวนทิวลิป/ พฤษภาคม-มิถนุายน: สวนดอกกหุลาบ/ กรกฎาคม: สวนดอก
ทานตะวนัหรือดอกกหุลาบ/ สิงหาคม-กนัยายน: สวนดอกลิลลี$/ ตลุาคม-พฤศจิกายน: สวนดอก
เบญจมาศ) 
 

เที�ยง รับประทานอาหารณ ภตัตาคาร  บริการทา่นด้วย  เมน ูคาลบ ิ(KALBI)อาหารเกาหลีแบบ
ปิ Hงยา่งที
มีชื
อเสียงของเกาหลี เป็นการนําเนื Hอววัหรือเนื Hอหมมูาหมกักบัเครื
องปรุงจนเนื Hอนุ่ม แล้ว
นําไปยา่งบนแผน่โลหะที
ถกูเผาจนร้อน ตอนย่างเนื Hอนั Hนจะยา่งเป็นชิ Hนโตพอสมควร พอใกล้สกุแล้ว
ต้องใช้กรรไกรตดัเป็นชิ Hนพอดีคํา ทานกบัเครื
องเคียงจําพวกผกั และกระเทียม กิมจิ 
 

บ่าย เมื
อรับประทานอาหารเสร็จนําทา่นเดินทางสู ่หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWERซึ
งอยูบ่นเขานมั
ซาน ซึ
งเป็น � ใน �u หอคอยที
สงูที
สดุในโลก ฐานของหอคอยมีสิ
งที
น่าสนใจต่างๆ เช่น ศาลาแปด
เหลี
ยมปาลกัvกจอง, สวนสตัว์เล็กๆสวนพฤกษชาติ, อาคารอนสุรณ์ผู้ รักชาติอนั ชงุ กุน อิสระให้ทกุ
ทา่นได้เดินเลน่และถ่ายรูปคูห่อคอยตามอธัยาศยัหรือคล้องกญุแจคูรั่ก (ไมร่วมคา่ขึ Hนลฟิท์) 
 

หลงัจากนั Hนเดินทางสู ่ ศูนย์เวชสาํอางให้ทา่นได้เลือกซื Hอเครื
องสําอางคณุภาพดีในราคายอ่มเยา 
อาทิเช่นครีมนํ Hาแตก, ครีมโบทอ็กซ์, ครีมหอยทาก ฯลฯ 
 

จากนั Hนนําท่านช้อปปิ Hงที
ศนูย์การค้าแฟชั
นแห่งเกาหลี ทงแดมุน ให้ท่านได้เลือกซื Hอ เสื Hอผ้าเครื
อง
แต่งกาย เครื
องหนังรองเท้า เครื
องกีฬาต่างๆ นอกจากนี Hยงัมีขนมขบเคี Hยวและร้านเครื
องสําอาง
ต่างๆ เรียงรายตามตึกริมสองข้างถนนให้ท่านได้เลือกชม นอกจากนี Hยงัมีเวทีการแสดงร้องเต้นเปิด
หมวกให้ผู้ ที
อยากแสดงความสามารถ มาแสดงให้ชมกนัอีกด้วย และฝั
งตรงข้ามของ ทงแดมนุ ทา่น
สามารถเดินข้ามไปชม ตึก DDPหรือ DONGDAEMUN DESIGN PLAZAเป็นสถานที
สําหรับจดัแสดงงาน
ศิลปะ อีเว้นท์ การประชุม รวมไปถึงนิทรรศการต่างๆ นอกจากนี Hท่านยังสามารถชมบรรยากาศ
ดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN ***ทั Hงนี Hการจดัแสดงขึ Hนอยูก่บัสภาพภมิูอากาศ*** 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
#ซัมเกทงั 
 
 
 
 

 
หลงัจากนั Hนนําทา่นเข้าสูที่
พกั SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL 

หรือเทียบเทา่ โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้ 
 

DAY 4 : ศูนย์สมุนไพร | ศูนย์นํ Sามันสนเข็มแดง | นั� งรถผ่านชมบลูเฮ้าส์ | พระราชวังเคียงบก
พพิธิภณัฑ์พื Sนบ้าน | ถนนแฟชั�นฮงอกิวอคกิ Sงสตรีท | TRICK EYE MUSEUM   
ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง | LINE FRIENDS STORE 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
#ศูนย์สมุนไพร 
 
 

 
 
 

#ศูนย์นํ Sามันสนเขม็แดง#นั� งรถผ่านชมบลูเฮ้าส์ 
 
 
 
 
 
 
 

 
#พระราชวังเคียงบ๊อก#พพิธิภณัฑ์พื Sนบ้าน 
 
 

เยน็ รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วย ซัมเกทงัหรือเมน ูไก่
ตุน๋โสม อาหารวงัในสมยัก่อน ปัจจบุนัเป็นอาหารเลื
องชื
อมากของเมืองหลวง ภายใน
ตวัไก่จะมีข้าวเหนียว รากโสม พทุราแดงและเคลด็ลบัในการตุน๋เสร์ิฟพร้อมเครื
องเคียง
ที
เรียกวา่ กกัตกีุ เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยดํา และเกลือ 

จากนั Hนนําท่านเข้าชม ศูนย์สมุนไพรหรือ ฮ๊อกเกตนาม ู ใหมล่า่สดุของเกาหลี โดยมี
การจดลขิสทิธิyเรียบร้อยแล้ว สรรพคณุช่วยในการล้างสารพิษที
ตกค้างหรือไขมนัที

สะสมอยูภ่ายในผนงัของตบั ไต ช่วยให้ตบัหรือไตของท่านแข็งแรงขึ Hน และยงัสง่ผลดีตอ่
สขุภาพร่างกายของทา่นเองอีกด้วย 

นําท่านชม ศูนย์นํ Sามันสนเข็มแดงผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี  ที
มี
สรรพคณุ ช่วยชะล้างไขมนัในเส้นเลือด เพื
อปอ้งกนัการอดุตนัของเส้นเลือด พร้อมชม
การสาธิต เพื
อให้ให้ท่านได้เห็นสรรพคุณอย่างชัดเจนมากยิ
งขึ Hนผ่านชมด้านหน้า
ทําเนียบประธานาธิบดี (บลเูฮ้าส์) ซึ
งอยูใ่นทําเลที
ดีที
สดุตามหลกัโหราศาสตร์ มีทิวเขา
น้อยใหญ่เรียงรายซ้อนตัวอยู่ ด้านหลัง  ด้านหน้าเป็นอนุสรณ์สถานนกฟีนิกซ์
สญัลกัษณ์แห่งสนัติภาพอนังดงาม  ชมทัศนียภาพอนัสวยงามของภูเขารูปหัวมงักร 
และวงเวียนนํ Hาพ ุนบัเป็นจดุที
มีฮวงจุ้ยที
ดีที
สดุของกรุงโซล 

นําท่านเข้าสู ่พระราชวังเคียงบ๊อกพระราชวงัโบราณใหญ่ที
สดุในประวติัศาสตร์เกาหลีมีอายกุว่า 
600 ปี พระราชวงัแหง่นี Hมีหมู่พระที
นั
งมากกวา่ 200 หลงั และได้ถกูทําลายไปในสมยัที
ญี
ปุ่ นเข้ามายดึ
ครอง และทั Hงยงัเคยเป็นศนูย์บญัชาการทางการทหารและเป็นที
ประทบัของกษัตริย์ สร้างขึ Hนในสมยั
ราชวงศ์โชซอนซึ
งเป็นราชวงศ์สดุท้ายภายใต้การปกครองของระบอบกษัตริย์เกาหลี ปัจจบุนัได้รับ
การบูรณะให้ใกล้เคียงกบัพระราชวงัเดิมมากที
สดุ และนําท่านเยี
ยมชม พิพิธภัณฑ์พื Sนบ้านย้อน
อดีตสมัผสัชีวิตความเป็นอยูแ่ละเรื
องราวในประวติัศาสตร์เกาหลี 



 

 

 
 
 
 

 
 

#บาร์บีควิเกาหลี (BBQ KOREA) 
 
 
 

 
#ฮงอกิวอคกิ Sงสตรีท 
 
 
 
 

 
#TRICK EYE MUSEUM 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

#เมียงดง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#LINE FRIENDS STORE 
 

เที�ยง รับประทานอาหารณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วย เมน ู บาร์บีคิวเกาหลี (BBQ KOREA)

อาหารปิ Hงยา่งสไตล์เกาหลีรับประทานพร้อมเครื
องเคียงของเกาหลี ผกัสด กิมจิ ซปุ สลดัผกัสดๆ  
 

บ่ายหลงัจากรับประทานอาหารกลางวนันําทา่นสู ่ ฮงอกิวอคกิ Sงสตรีทเป็นถนนยา่นมหาวิทยาลยั 
ฮงอิก ซึ
งมีชื
อเสียงด้านศิลปะ ที
นี
จะมีบรรดานกัศกึษานําของประดิษฐ์จากแฮนด์เมดมาวาง
จําหน่ายและมีร้านค้าขายสนิค้าวยัรุ่นตา่งๆ อิสระให้ทา่นได้เดินเลน่และชมงานศิลปะตลอดทาง  
 

จากนั Hนนําทา่นเดินทางสู ่TRICK EYE MUSEUMพิพิธภณัฑ์ศิลปะสามมิติ ต้นฉบบัของเกาหลี สถานที

ทอ่งเที
ยวยอดนิยมที
ทั Hงคนเกาหลีและนกัทอ่งเที
ยวตา่งชาตินิยมมาเก็บภาพ พร้อมโพสทา่ เก๋ๆ   กบั
ฉากสามมิติ ทําให้การเดินชมนิทรรศการศิลปะไมใ่ช่สิ
งที
น่าเบื
อและเข้าใจยากอีกตอ่ไป... จากนั Hน
พาทา่นสู ่ ICE MUSEUM เมืองนํ Hาแข็งที
มีผลงานศิลปะแกะสลกันํ Hาแข็งกวา่ 50 ชิ Hน รวมอยูใ่นที
เดียว 
ภายในจําลองเป็นเมืองตา่งๆที
ทกุอยา่งกลายเป็นนํ Hาแข็ง! เอาใจเดก็ๆด้วยสไลเดอร์นํ Hาแข็งและ
กิจกรรมอื
นๆอีกมากมายให้คณุได้เดินเที
ยวอยา่งไมรู้่สกึเบื
อ 
 

พาทา่นเพลดิเพลนิกบัการช้อปปิ Hงที
 ศนูย์รวมของวยัรุ่นเกาหลี เมียงดงได้ชื
อวา่เป็นแหลง่รวมแฟชั
น 

แบรนด์เกาหลีชั Hนนํา ซึ
งในแตล่ะวนัจะมีวยัรุ่นเกาหลีมาเดินช้อปปิ Hงกนัอยา่งล้นหลาม ทา่นสามารถ
หาซื Hอสนิค้าได้อยา่งหลากหลายทั Hงเสื Hอผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, เครื
องสําอางซึ
งเป็นที
รู้จกัอยา่งดีของ
คนไทย อาทิ LANEIGE, ETUDE, IOPE, CHARMZONE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP เป็นต้น ยงัมี เสื Hอผ้า 
เครื
องประดบั, ซีดีเพลง, วีซีดี-ดีวีดีหนงัและซีรีย์ยอดฮิต ตลอดจนของที
ระลกึที
มีรูปดาราคนโปรด
ของทา่นอยูใ่นสินค้าหลากหลายชนิดให้ได้เลือกซื Hอกนั  
 

นอกจากนี Hทา่นสามารถพบกบัร้าน LINE FRIENDS STOREที
เตม็ไปด้วยสนิค้า LINE OFFICIALที
จําหน่าย
สินค้าของที
ระลกึเกี
ยวกบัตวัการ์ตนู LINE ไม่ว่าจะเป็น หมีบราวน์แซลลี
 เจมส์ หรือโคนี
 ซึ
งแต่ละตวั
จะมีสินค้าที
ระลึกให้เลือกซื Hอเยอะแยะไปหมด เช่น สมดุโน้ต ตุ๊กตา เคสโทรศพัท์ เสื Hอผ้า กระเป๋า 
เครื
องเขียน ฯลฯ ซึ
งภายร้านยงัมีมมุน่ารักๆ ให้ถ่ายรูปกนัอย่างจใุจอีกด้วย แต่ที
เป็นไฮไลท์เด่นของ
ร้านเลย คือ เจ้าหมีบราวน์ตวัยกัษ์ใหญ่ที
ตั Hงอยู่หน้าร้าน ที
ใครไปใครมาก็ต้องถ่ายภาพเป็นที
ระลึก
แม้แตค่นเกาหลีเอง



 

 

 
 
 
 
 

 
 

** อสิระอาหารเยน็ *** 
 

หลงัจากนั Hนนําทา่นเข้าสูที่
พกั SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL 
หรือเทียบเทา่ โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้ 

 

DAY 5 : วัดโชเกซา | หมู่บ้านบุกชอนฮันอก | DUTY FREE | คลองชองเกชอน | ศูนย์สมุนไพร | 
ศูนย์นํ Sามันสนแดง | SUPERMARKET 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
#วัดโชเกซา 
 
 
 
 
 
 
 
 
#หมู่บ้านบุกชอนฮันอก 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
#พลุโกกิ (BULGOGI) 
 
 
 

จากนั Hนนําท่านสู่ วัดโชเกซาวดัศนูย์กลางของพทุธศาสนานิกายเซนที
มีชื
อเสียงของ
ประเทศเกาหลี ถึงแม้จะเป็นวดัที
ตั Hงอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายของเมืองแตภ่ายในวดัมี
ความเงียบสงบและสวยงามมาก ภายในวัดมีต้นไม้ใหญ่ที
มีความสูงกว่า �m เมตร 
อาคารเก่าแก่ และเจดีย์ที
แกะสลกัจากหินสงู | ชั Hนนอกจากนี Hยงัมีความสําคญัในการ
จดัพิธีการสําคญั แห่โคมไฟรูปดอกบวั ในวนัก่อนวนัประสตูขิองพระพทุธเจ้า โดยขบวน
แห่นี Hจะเริ
มต้นตั Hงแตส่นามกีฬาทงแดมนุ เคลื
อนขบวนไปตามถนนชงโนและมาสิ Hนสดุที

วดัแห่งนี H 

หลังจากนั Hนพาท่านไปชมหมู่บ้านดั Hงเดิมของเกาหลีหมู่บ้านบุกชอนฮันอกที
มีประวัติศาสตร์
ยาวนาน ตั Hงอยู่ระหว่างพระราชวงัเคียงบกกงุ, พระราชวงัชางด๊อกกงุ และอารามหลวงจองเมียว คํา
วา่ บกุชอน  มีความหมายแปลว่าหมู่บ้านทางตอนเหนือ ตามตําแหน่งที
ตั Hงของหมู่บ้านที
อยู่ทางทิศ
เหนือของคลองชองเกชอนและชงโน หมู่บ้านประกอบด้วยตรอกซอกซอยอนัเป็นที
ตั Hงของบ้านแบบ
ดั Hงเดิมกว่าร้อยหลังและเป็นที
 เก็บรักษาสภาพแวดล้อมของเมืองไว้ เพื
อเป็นการบอกเล่า
ประวติัศาสตร์ และเป็นมรดกทางวฒันธรรมตั Hงแตส่มยัราชวงศ์โชซอนที
มีอายกุวา่ m}} ปี 
 

เที�ยง รับประทานอาหารณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนูพุลโกกิ(BULGOGI) 
เมนูที
มีส่วนผสม หมูหมักชิ Hนบางๆ ปลาหมึกสดๆ ผักต่างๆ นํามาต้มรวมกัน โดย
สามารถทานได้ทั Hงแบบแห้งและนํ Hา พร้อมเครื
องเคียงต่างๆ ได้แก่ ถั
วงอกดอง วุ้นเส้น
ปรุงรสสาหร่าย กิมจิ 



 

 

 
 
#DUTY FREE#คลองชองเกชอน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

#ศูนย์โสม 
 
 
 
 
 
 

 
  
#ศูนย์พลอยอเมทสิ 
  
 
 

 
#SUPERMARKET 
 
 
 
 

 
 
 
ได้เวลานําท่านออกเดนิทางสูส่นามบนิ 
ออกเดนิทางจาก ท่าอากาศยานนานาชาตอิินชอน สู ่ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ 
 

บ่าย หลงัจากนั Hนนําท่านช็อปปิ Hงสินค้าปลอดภาษีที
ดิวตี Sฟรี (DUTY FREE)ที
นี
มีสินค้าชั Hนนําให้
ท่านได้เลือกซื Hอมากมายกว่า n}} ชนิด ทั Hง นํ Hาหอม เสื Hอผ้า เครื
 องสําอาง กระเป๋า นาฬิกา 
เครื
องประดบั ฯลฯ  ในบริเวณดิวตี Hฟรีท่านสามารถเดินไปชม คลองชองเกชอนเป็นคลองโบราณ
ในสมยัราชวงศ์โชซอน อายกุว่า m}} ปี โดยมีความยาวประมาณ n.ud กิโลเมตร ไหลผ่านย่านใจ
กลางกรุงโซลแต่ในช่วง ค.ศ.�~n|- ค.ศ.�~|| ได้มีการพฒันาประเทศอย่างก้าวกระโดด จนกระทั
ง
ปี ค.ศ.�}}� นายลี มยองปาร์ค ผู้ ได้รับตําแหน่งเป็นผู้ว่าการกรุงโซล ได้เสนอโครงการฟืHนฟูคลอง
ชองเกชอน เพื
อฟืHนฟูธรรมชาติสองฝั
งคลอง  จนปัจจุบันคลองชองเกชอนได้กลายเป็นแหล่ง
ทอ่งเที
ยวที
สําคญัมากในกรุงโซล 
 

พาท่านรู้จกัและเข้าใจสมนุไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมนุไพร ที
 ศูนย์โสมเพราะเกาหลีใต้
เป็นประเทศที
มีการผลิตโสมเกาหลีที
มีคณุภาพเป็นอนัดบั � ของโลก สรรพคณุทางการแพทย์ ช่วย
บํารุงหวัใจ ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลือด และเสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง ท่าน
ไหนที
ต้องทํางานดกึ นอนดึก หรือพกัผ่อนไม่เพียงพอ สามารถทานเพื
อลดความอ่อนล้า ทําให้รู้สกึ
กระปรี Hกระเปร่า ร่างกายรู้สกึสดชื
น..อิสระให้ท่านได้ซื Hอกลบัไปบํารุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ ใหญ่ที

ทา่นรักและนบัถือ 
 

จากนั Hนนําท่านเดินทางสู่  ศูนย์พลอยอเมทิสหรือพลอยสีม่วงที
มีชื
อเสียงของประเเกาหลีซึ
งชาว
เกาหลีเชื
อวา่ถ้าได้มีพลอยชนิดนี Hติดตวัไว้จะทําให้มีโชคลาภและสิ
งดีๆเกิดขึ Hนในชีวิต 
 

หลงัจากนั Hนได้เวลานําท่านสู่ สนามบินอินชอน เพื
อเตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ ระหว่างทาง
แวะช้อปปิ Hงที
 SUPERMARKETเพื
อซื Hอของฝากคนทางบ้าน ที
ร้านแห่งนี Hมีขนมพื Hนเมืองเกาหลีหลาก
ชนิดรวมทั Hงกิมจิ ไก่ตุน๋โสมที
บรรจอุยูใ่นถงุสญุญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใสข้่าวและของฝากของที
ระลกึ  
 



 

 

สายการบนิ รหสัเที
ยวบนิ 
เวลาเดนิทางจากประเทศไทยถึง

เกาหลี 
รหสัเที
ยวบนิ เวลาเดนิทางถงึประเทศ

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

  

 

#อตัราคา่บริการ 
เดือนกนัยายน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

พีเรียดเดนิทาง สายการบนิ ราคาผู้ใหญ่ ราคาเดก็ไมเ่สริมเตียง 
�} - �d กนัยายน 

 

u,~~~.- u,~~~.- 
�� – �n กนัยายน u,~~~.- u,~~~.- 
17 – 21 กนัยายน u,~~~.- u,~~~.- 
�d – �u กนัยายน u,~~~.- u,~~~.- 
�n – �~ กนัยายน u,~~~.- u,~~~.- 
�m – �} กนัยายน u,~~~.- u,~~~.- 

 

หมายเหตุ :  
ขอสงวนสทิธิyในการเปลี
ยนแปลงโปรแกรมราคาและเที
ยวบนิทั Hงไปและกลบัโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
ขอสงวนสทิธิyในการเปลี
ยนแปลงเที
ยวบนิทั Hงไปและกลบัโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
ขอสงวนสทิธิyในการเปลี
ยนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าทั Hงนี Hขึ Hนอยูต่ามความ
เหมาะสม 
ขอสงวนสทิธิyในการเปลี
ยนแปลงสายการบนิในระดบัเทียบเท่ากนัและเปลี
ยนแปลงเที
ยวบนิ  
โปรแกรมเปลี
ยนแปลงได้, ตารางทวัร์สลบัโปรแกรมได้, ตามความเหมาะสม* 
โปรดตรวจสอบข้อมลูให้มั
นใจก่อนทําการโอนเงินจองทกุครั Hง 
กรุณาอา่นรายละเอียดโปรแกรมและเงื
อนไขตา่งๆให้ละเอียดก่อนยืนยนัการจอง* 
เจ้าหน้าที
จะสง่ใบนดัหมายการเดนิทางให้ภายใน 5-7 วนัก่อนเดนิทางเทา่นั Hน!!! และหากมีการเปลี
ยนแปลงจะรีบแจ้ง
ให้ทราบ  
หากมีข้อสงสยักรุณาสอบถามเจ้าหน้าที
 

กรุณาชําระมดัจําหลงัจากวนัจองภายใน � วนั 
และชําระสว่นที
เหลือทั Hงหมดก่อนการเดนิทางภายใน �d วนั 

********มดัจําขั Hนตํ
า n,}}}.- บาท/ท่าน/ทริป****** 

KOREA PROMOTION 

หมายเหตุ: อตัราคา่บริการ 

+ หากทา่นต้องการห้องสําหรับพกัเดี
ยว สามารถจ่ายเพิ
มเติมอีก 4,900.-ทา่นละ จากราคาผู้ใหญ่ 
+ หากทา่นต้องการเดินทางแบบไมใ่ช้ตั�ว (JOIN LAND) คิดราคาทา่นละ 8,900.-บาท/ทา่น 



 

 

#

อัตราทวัร์รวม 

� คา่ตั�วเครื
องบนิไป-กลบั ตามเส้นทางที
ระบใุนรายการชั Hนทศันาจร ไป-กลบัพร้อมคณะ  
� คา่อาหารตามที
ระบใุนรายการ        
� คา่เข้าชมสถานที
ตา่งๆ ตามรายการ        
� คา่ที
พกัตามระบใุนรายการ พกัห้องละ � หรือ � ท่าน ตามโรงแรมที
ระบ ุหรือเทียบเท่า  
� คา่รถรับ-สง่ และนําเที
ยวตามรายการ        
� คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ที
มี         
� คา่นํ Hาหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ�n หรือ �} กก.      
� คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงินท่านละ �,}}},}}} บาท  (เงื
อนไขตามกรมธรรม์) 
� คา่บตัรเข้าสวนสนกุเอเวอร์แลนด์ เครื
องเลน่ไมจํ่ากดั 
� ปลัvกไฟ ADAPTER  
 
#อัตราทวัร์ไม่รวม 

� คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิ คา่ทําหนงัสือเดนิทาง, คา่โทรศพัท์สว่นตวั, คา่ซกัรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงคา่อาหาร และเครื
องดื
ม
ที
สั
งเพิ
มนอกเหนือรายการ (หากทา่นต้องการสั
งเพิ
มกรุณาตดิตอ่หวัหน้าทวัร์แล้วจ่ายเพิ
มเองตา่งหาก) 

� คา่ทิปคนขบัรถ และไกด์ท้องถิ
น  ท่านละ �,n}} บาท หรือ n},}}} วอน ตอ่ทา่นตลอดทั Hงทริป  
� คา่ภาษีมลูคา่เพิ
ม |% และภาษีหกั ณ ที
จ่าย �%      
� คา่นํ Hาหนกักระเป๋าสมัภาระ ที
หนกัเกินสายการบนิกําหนด (ปกต ิ�n-�} กก.)   
� คา่วีซา่สําหรับพาสปอร์ตตา่งด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ �.พาสปอร์ต �.ใบประจําตวัคนตา่งด้าว �.ใบสําคญัถิ
นที
อยู ่ 

d.สําเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) n.สมดุบญัชีเงินฝาก(ถ้ามี) m.รูปถ่ายสี � นิ Hว � รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ ดําเนินการยื
นวีซา่ให้
ท่านโดยจ่ายคา่บริการตา่งหาก (สําหรับหนงัสือเดนิทางตา่งด้าวเจ้าของหนงัสือเดนิทางต้องทําเรื
องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเอง
ก่อนจะยื
นวีซา่)  

� คา่ลฟิท์ที
 N SEOUL TOWER 
 
#หมายเหตุ  

� จํานวนผู้ เดนิทาง ขั Hนตํ
า ผู้ใหญ่  �} ทา่น ขึ Hนไป 
� เที
ยวบนิ ราคาและรายการท่องเที
ยว สามารถเปลี
ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึผลประโยชน์ของผู้ เดนิทาง 

เป็นสําคญั 
� ขอสงวนสทิธิyในการเปลี
ยนแปลงเที
ยวบนิและตารางการบนิทั Hงไปและกลบัโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  

 
***ลกูค้ามีความจําเป็นต้องเข้าร้านตามโปรแกรมทวัร์ 

อนัได้แก่ ศนูย์โสม, ศนูย์สมนุไพร, ศนูย์เวชสําอาง, ศนูย์นํ Hามนัสนแดง, ศนูย์พลอยอเมทิส หากทา่นไมต้่องการเข้าร้าน
ดงักลา่ว  

บริษัทขอสงวนสทิธิyในการเก็บคา่บริการเพิ
มทา่นละ 300 USD*** 
 

***กรณีที
กองตรวจคนเข้าเมืองทั Hงที
กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิให้เดนิทางออก 
หรือเข้าประเทศที
ระบใุนรายการเดนิทาง 

ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆทั Hงสิ Hนและขอสงวนสทิธิyที
จะไมคื่นคา่บริการ 
ไมว่า่กรณีใดๆทั Hงสิ Hน ซึ
งอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท*** 



 

 

� ตั�วเครื
องบนิเป็นตั�วราคาพิเศษ ไป-กลบั แบบหมูค่ณะ กรณีที
ทา่นไมเ่ดนิทางพร้อมคณะ เนื
องจากไมผ่า่นการพิจารณาใน
การตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน ทั Hงไทยและตา่งประเทศ เนื
องจากมีสิ
งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดนิทางไม่
ถกูต้อง การกระทําที
สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง หรือถกูปฎิเสธในกรณีอื
นๆ**การพิจารณาเป็นเอก
สทิธิyและวจิารณญาณของเจ้าหน้าที
ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที
กรมแรงงานเทา่นั Hน ซึ
งอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบ
ของบริษัท ไมส่ามารถทําการเลื
อนวนัหรือคืนเงินได้  

� กรณีที
กองตรวจคนเข้าเมือง,เจ้าหน้าที
กรมแรงงานทั Hงที
ไทย และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิให้ทา่นเดนิทางออกหรือเข้าประ
เทศ เนื
องจากมีสิ
งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดนิทางไมถ่กูต้อง หรือในกรณีอื
นๆการพิจารณาเป็นเอกสทิธิyและวจิารณญาณ
ของเจ้าหน้าที
ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที
กรมแรงงานเท่านั Hน ซึ
งอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท ทั Hงนี Hกรณีที

ท่านไมผ่า่นดา่นตรวจคนเข้าเมือง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิyไมคื่นคา่ทวัร์ใดๆ ทั Hงสิ Hน  

� หนงัสือเดนิทาง (Passport) ของท่าน นบัจากวนัที
เดนิทางไปและกลบั ต้องมีอายเุหลือใช้งานมากกวา่ m เดือนขึ Hนไป และ
ต้องเหลือหน้ากระดาษพอให้เจ้าหน้าที
ตรวจคนเข้าเมืองสามารถประทบัตราได้ และต้องอยูใ่นสภาพที
สมบรูณ์ ไมชํ่ารุด หรือ
ฉีกขาด  

� ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทั Hงสิ Hนหากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบนิ, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อ
จลาจล  

� หลงัจากได้รับเอกสารเรียกเก็บเงิน (Invoice) กรุณาชําระเงิดมดัจําภายใน � วนั และสง่หลกัฐานการชําระเงินพร้อมหน้า
พาสปอร์ตของผู้ เดนิทาง และชําระเงินทั Hงหมดก่อนการเดนิทางภายใน �d วนั  

� ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทั Hงสิ Hนหากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯ ไมค่รบ อาทิไมเ่ที
ยวบางรายการ, ไมท่านอาหาร
บางมื Hอ  เพราะคา่ใช้จ่ายทกุอยา่ง ทางบริษัทฯ ได้ชําระคา่ใช้จ่ายให้กบัตา่งประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดนิทางแล้ว 

� ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทั Hงสิ Hน หากเกิดสิ
งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุตัเิหตทีุ
เกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเที
ยวเอง 

� เมื
อท่านตกลงชําระเงินไมว่า่ทั Hงหมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรับในเงื
อนไขข้อตกลง
ตา่งๆ ที
ได้ระบไุว้แล้วทั Hงหมด 

� ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิyในการเปลี
ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี Hได้ตามความเหมาะสม ทั Hงนี Hขึ Hนอยูก่บัเวลา
การจราจร สภาพอากาศ และเหตสุดุวิสยัอื
นๆที
อาจเกิดขึ Hนได้ ทั Hงนี Hเพื
อความปลอดภยัและประโยชน์ของผู้ เดนิทางเป็น
สําคญั 

� มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สทิธิyในการให้คําสญัญาใดๆ ทั Hงสิ Hนแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร  ลง
นามโดยผู้ มีอํานาจของบริษัทฯ กํากบัเทา่นั Hน  

� ในกรณีที
ลกูค้าตั Hงครรภ์ ต้องมีใบรับรองจากแพทย์วา่สามารถเดนิทางท่องเที
ยวได้ และมีอายไุมเ่กิน | วนั นบัจากวนัที

เดนิทาง และต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบลว่งหน้า 

� กรณีกรุ๊ปสว่นตวั กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนกัเรียน กรุ๊ปดงูาน ไมส่ามารถใช้ราคาดงักลา่วในโปรแกรมได้ 
� กรณีที
ทา่นซื Hอเฉพาะแพ็คเกจทวัร์ไมร่วมตั�วเครื
องบนิ จะไมร่วมคา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงินท่านละ �,}}},}}} 

บาท (เงื
อนไขตามกรมธรรม์) 
� รูปที
ใช้ในเอกสารนี H เป็นรูปเพื
อการโฆษณา และประกอบรายละเอียดโปรแกรม 
 
การยกเลิก 

- ต้องยกเลกิก่อนวนัเดนิทางไมน้่อยกวา่ dn วนัเทา่นั Hน คืนเงินคา่บริการร้อยละ �}} ของคา่บริการที
ชําระแล้ว 
- หากยกเลกิการเดนิทางน้อยกวา่ dn วนั ขอสงวนสทิธิyไมคื่นคา่ทวัร์ทกุกรณี 
- ในกรณีกรุ๊ปสว่นตวั กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนกัเรียน กรุ๊ปดงูาน เมื
อชําระแล้วไมส่ามารถคืนเงินใดๆทั Hงสิ Hน 

 



 

 

 
ช่วงเทศกาลไมส่ามารถยกเลกิหรือเปลี
ยนชื
อผู้ เดนิทางได้ 
กรุ๊ปที
เดนิทางต้องการันตีมดัจํากบัสายการบนิ หรือผา่นตวัแทนในประเทศ หรือตา่งประเทศ  
รวมถึงเที
ยวบนิพิเศษเช่น CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไมมี่การคืนเงินมดัจํา หรือ คา่ทวัร์ทั Hงหมด 

 
 
 

 

หนังสือเดนิทาง จะต้องมีอายุเหลือใช้งานมากกว่า 6 เดอืนขึ Sนไป 

ผู้จดัจะไมรั่บผิดชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใช้จ่ายตา่งๆได้เนื
องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆเป็นที

เรียบร้อยแล้ว ในกรณีที
ผู้ เดนิทางไมผ่า่นการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการท่องเที
ยวอนัเนื
องมาจากการกระทําที
สอ่ไปในทางผิด
กฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดนิทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื
นๆ ซึ
งอยูน่อกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิyไมคื่นคา่ทวัร์ใดๆ ทั Hงสิ Hน  


