
              

 

    

KOREA SUMMER SAVE  

โรงแรม/ที่พัก : ซูวอน 1 คืน และ โซล 2 คืน สายการบนิ : EASTAR JET / 

JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY 

#ตารางสรปุโปรแกรมทอํงเทีย่วเกาหลี 5 วัน 3 คืน 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง อาหาร โรงแรม/ที่พัก 

1 
ทาํอากาศยานสวุรรณภมู ิ| ทาํอากาศยานนานาชาติ

อนิชอน 
  

2 

ทาํอากาศยานนานาชาตอินิชอน | LA PROVENCE 

| PAJU OUTLET 

ONEMOUNT SNOW PARK / WATER PARK 

(ไมรํวมบตัรเขา๎+คาํเชาํชดุ และอปุกรณ๑เสรมิอืน่ ๆ) 

***เตรยีมชดุวาํยน้าํ*** 

B. -  

L. จมิดกั 

D. ชาบชูาบ ู

SUWON 

หรอืเทยีบเทาํ 

โรงแรมมาตรฐาน 

3 

เรยีนทาํกมิจ ิ+ ชดุฮนับก | สวนสนกุ EVERLAND 

(รวมบตัรเขา๎และเครือ่งเลนํไมจําํกดั) | N SEOUL 

TOWER (ไมรํวมคาํลฟิท๑) | ศนูย๑เวชสาํอาง 

ศนูย๑การคา๎แฟชัน่แหงํเกาหลทีงแดมนุ | 

DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP) | ชม

บรรยากาศดอกไมไ๎ฟ LED ROSE GARDEN  

B. โรงแรม 

L. คาลบ ิ

D. ซมัเกทงั 

BENIKEA SEOUL 

HOTEL  

หรอืเทยีบเทาํ 

โรงแรมมาตรฐาน 

4 

ศนูย๑สมนุไพร | ศนูย๑น้าํมนัสนแดง | นัง่รถผาํนชมบลู

เฮา๎ส๑ | พระราชวงัเคยีงบก 

พพิธิภณัฑ๑พืน้บา๎น | ถนนแฟชัน่ฮงอกิวอคกิง้สตรที | 

B. โรงแรม 

L. บาร๑บคิวิ

เกาหล ี

BENIKEA SEOUL 

HOTEL  

หรอืเทยีบเทาํ 

 พบกบัเกาหลใีนมมุใหม่…ที่ประหยดักวา่ 

 คลายร้อนบนลานสกใีนรม่ทีใ่หญท่ีส่ดุในเกาหลี 

หรือสนกุในสระน า้ลอยฟา้ ที ่ONEMOUNT 

SNOW & WATER PARK 

 เดนิเลน่ในเมอืงสีลูกกวาด LA PROVENCE 

 สักการะขอพร ณ วดัโชเกซา 

 สนกุกบัเครือ่งเลน่มากมายที ่EVERLAND 

 ชอ้ปปิง้อยา่งจใุจที ่PAJU OUTLET และ ทกุยา่น

ดงัของเกาหล ี

 ชมกรงุโซลในมมุพเิศษบนหอคอยที่สงูตดิอนัดบั



              

 

    

TRICK EYE MUSEUM 

ศนูย๑รวมของวยัรุนํเกาหลเีมยีงดง | LINE FRIENDS 

STORE 

D. - โรงแรมมาตรฐาน 

5 

วดัโชเกซา | หมูบํา๎นบกุชอนฮนัอก | DUTY FREE | 

คลองชองเกชอน 

ศนูย๑โสม | ศนูย๑พลอยอเมทสิ | SUPERMARKET 

B. โรงแรม 

L. พลุโกก ิ

D. -  

- 

 

\  

 

KOREA SUMMER SAVE 

#โปรแกรมทอํงเทีย่วเกาหลี5 วนั 3 คืน 

 DAY 1 :  ทําอากาศยานสวุรรณภมูิ | ทําอากาศยานนานาชาตอินิชอน 
คณะเดินทางพร๎อมกันที่จุดหมาย สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผู๎โดยสารระหวําง

ประเทศ ชั้น 4           ณ เคาน๑เตอร๑สายการบิน EASTAR JET / JEJU AIR / 

JIN AIR / T’WAY โดยมีเจ๎าหน๎าท่ีจากบรษิัทฯ คอยให๎การต๎อนรับ และอาํนวย

ความสะดวกในเรื่องของเอกสารตลอดจนสมัภาระของทําน (**โปรดแสดงใบ

นัดหมายและพาสปอร๑ตให๎แกํเจ๎าหน๎าท่ีในวนัเดินทาง) หลังจากเช็คอิน และ

โหลดสัมภาระเรียบร๎อยแลว๎ นาํทํานออกเดินทางสูํประเทศเกาหลีใต๎ 

ออกเดินทางจาก ทําอากาศยานสวุรรณภูม ิสูํ ทําอากาศยานนานาชาติอินชอน 

 

สายการบนิ รหัสเทีย่วบนิ 
เวลาเดนิทางจากประเทศ

ไทย 

เวลาเดนิทางถงึประเทศ

เกาหลใีต ๎

 
ZE512 22.20 น. 06.00 น. 

 
7C2202 01.00 น. 08.40 น. 

 
LJ002 01.05 น. 08.25 น. 

 
TW102 01.20 น. 08.40 น. 

 
ZE514 01.55 น. 09.45 น. 

 

 

 



              

 

    

ขอ๎แนะนาํ : เพ่ือความสะดวกในการเข๎ารบัการตรวจค๎นกอํนขึ้นเครื่องบิน ของเหลว เจล และ

สเปรย๑ทุกชนิด ต๎องบรรจุในภาชนะที่มีขนาดความจุไมํเกิน 100 มิลลิลิตร สําหรับภาชนะที่เกิน 100 

มิลลิลิตร แม๎จะบรรจุของเหลว เจล และสเปรย๑ เพียงเล็กน๎อยก็ไมํสามารถนําติดตัวขึ้นเครื่องบินได๎ 

ภาชนะทั้งหมดต๎องใสํรวมกันไว๎ในถุงพลาสติกใส ซึ่งเปิด - ปิด ผนึกได๎ และมีความจุรวมกันไมํเกิน 1 

ลิตร (1,000 มิลลิลิตร) ของเหลวที่ได๎รับการยกเว๎น ได๎แกํ นม และอาหารสําหรับเด็กทารกในปริมาณที่

เหมาะสม รวมถึงยาที่มีเอกสารกํากับชัดเจน  ของเหลว เจล และสเปรย๑ ที่ซื้อจากร๎านค๎าปลอดอากร 

(DUTY FREE SHOPS) ที่ทําอากาศยานต๎องบรรจุในถุงพลาสติกใสปิดผนึกปากถุงไมํมีรํองรอย การ

เปิดปากถุง และมีหลักฐานแสดงวําได๎ซื้อ ณ วันที่เดินทาง เพ่ือนําไปแสดงตํอเจ๎าหน๎าที่ ณ จุดตรวจคน๎ 

อยํางไรก็ตามแตํละประเทศจะมีกฎ การนําของเหลว ขึ้นเครื่องแตกตํางกัน การนําผลิตภัณฑ๑ของสดที่

ทําจากสัตว๑ไมํวําเน้ือหมู เน้ือวัว ผัก ผลไม๎สด ไมํอนุญาตให๎นําเข๎าประเทศเพ่ือป้องกันโรคตํางๆเพราะ

หากศุลกากรตรวจพบจะต๎องเสียคําปรับ 

 

DAY 2 : LA PROVENCE | PAJU OUTLET | ONE MOUNT SNOW 
PARK / WATER PARK  
(ไมรํวมบตัรเขา๎+คาํเชาํชดุ และอปุกรณ๑เสรมิ) 

 

 #หมูบํา๎นลาโพรวองซ๑ (LA PROVENCE) 

เชา๎ เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินชอนประเทศเกาหลีใต๎ (กรณุาปรับเวลา

ของทํานให๎เร็วขึ้น 2 ชั่วโมงเพื่อให๎ตรงกับเวลาท๎องถิ่นของประเทศเกาหลี) 

หลังจากผํานพิธีการตรวจคนเข๎าเมืองและศลุกากรแลว๎ พาทํานเดินทางสูํ 

หมูบํา๎นลาโพรวองซ๑ (LA PROVENCE) หมูํบ๎านสุดชิค สไตล๑ยโุรปแหํง

เกาหลี สัมผัสบรรยากาศบ๎านเรือนสุดนํารกัและร๎านค๎าระบายสลีกูกวาดหวานๆ 

อิสระให๎ทํานถํายรูปเกบ็ไว๎เป็นที่ระลึกไดต๎ามอัธยาศัย 

 

 #PAJU OUTLET 

จากนั้นนําทํานช๎อปปิง้ PAJU OUTLET แหํงใหมํและใหญํท่ีสดุในเกาหล ีซึ่ง

มีร๎านค๎าหลากหลายกวํา 165 รา๎นค๎าและมสีินค๎า BRAND NAME มากมาย 

อาทิเชํน ARMANI, CALVIN KLEIN, DIESEL, DKNY, GUESS, 

ESCADA ฯลฯ ลดราคามากมายหลายร๎าน และมีราคาถกูกวําประเทศไทยให๎

ทํานได๎ช๎อปกันอยํางจใุจ 

 

 #จมิดกั (JIMDAK)  

เทีย่ง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บรกิารทาํนด๎วย เมนู จมิดกั (JIMDAK) 

เป็นเมนูไกํประกอบด๎วยวุ๎นเส๎น เกาหลี คลุกด๎วยน้ําซุป รสชาติกลมกลํอม เสิร๑ฟ

พร๎อมข๎าวสวยร๎อนๆ พร๎อมเครื่องเคียงเกาหลี 

 
 



              

 

    

 #ONEMOUNT SNOW PARK 

บาํย พาทํานสํูลานกีฬาฤดหูนาวในที่รํม ONEMOUNT SNOWPARK 

แหลํงทํองเท่ียวใหมํลาํสุดใกลก๎รุงโซล ให๎ทํานได๎สนุกสนานกับการเลํนไอซ๑ส

เก็ตและเลํนเครื่องเลํนมากมายหลากหลายชนิด ทั้ง บันจี้จัมฟ์, ไม๎ลากเลื่อน, 

ม๎าหมุน,สไลเดอร๑น้ําแข็ง นอกจากนี้ทํานยังสามารถคลายร๎อนกับ 

ONEMOUNT WATER PARK สวนนํ้าที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกมากมาย 

เชํน FITNESS & GOLF, CLUB, WATER PARK, SHOPPING MALL 

หากทํานใดที่ไมํอยากเลํน SNOW PARK ทํานสามารถเดนิช๎อปป้ิงตาม

อัธยาศัย มทีั้ง H&M, ADIDAS,SPAO และอีกหลายแบรนด๑ชั้นนํา (ไมํรวม
บัตรเข๎า+ไมรํวมคําเชาํชุด+อุปกรณ๑) (**หมายเหตุ : ทํานไหนประสงค๑ที่จะเลํน
สวนนํ้ากรุณาเตรียมชดุวํายน้ํามาด๎วยนะคะ) 
 

 #ชาบชูาบ ู(SHABU SHABU)  

  เยน็ รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร บรกิารทาํนด๎วย ชาบชูาบ ู (SHABU 

SHABU) หรือ สกุี้เกาหลี ประกอบไปด๎วย ผกัสดหลายชนดิ ต๎มในน้ําซุปปรุง

รสกลมกลํอม ทานพร๎อมเครื่องเคียงและขา๎วสวยของเกาหลี ทีร่สชาติถกูปาก

คนไทย 

 

หลงัจากนัน้นาํทาํนเขา๎สูทํีพ่กั SUWON : BENIKEA SUWON 

หรอืเทยีบเทาํ โรงแรมมาตรฐานเกาหลใีต ๎

 

DAY 3 : เรยีนทํากมิจ ิ+ ชดุฮนับก | สวนสนกุ EVERLAND (รวมบตัรเขา๎และ

เครือ่งเลนํไมจําํกดั)  
N SEOUL TOWER (ไมรํวมคาํลฟิท๑) | ศนูย๑เวชสําอาง | ศนูย๑การค๎า
แฟชัน่แหงํเกาหล ี
ทงแดมนุ | DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP) | ชม
บรรยากาศดอกไม๎ไฟ LED ROSE GARDEN  

เชา๎ รบัประทานอาหารเชา๎ ณ หอ๎งอาหารโรงแรม 

 #เรยีนทาํกมิจ ิ

เช๎านี้พาทํานเดินทางสูํ กมิจิ รํวมประสบการณ๑ในการทํากิมจิอาหารประจําชาติ

ของเกาหล ีให๎ทํานไดส๎นุกสนานในการลองทําและชิมกิมจฝิีมือของตัวทํานเอง 

  



              

 

    

 

 #ฮันบก 

จากนั้นเชิญทํานรํวมเป็นสํวนหนึ่งของชาวเกาหลี โดยการแตํงกายชุดประจํา

ชาต ิชดุฮนับก พร๎อมถํายรูปเป็นที่ระลกึ!!! เพื่อไปอวดคนทางบ๎าน... 

 

#สวนสนกุเอเวอร๑แลนด๑ 

เต็มอิ่มกับสวนสนุกที่ดทีี่สุดของเกาหลี สวนสนกุเอเวอร๑แลนด๑ ด๎วยบัตร 

SPECIAL PASS TICKET ที่สามารถเลํนเครื่องเลํนตํางๆ ไดท๎กุชนิดและไมํ

จํากัดรอบ สวนสนุกทีน่ี่ถูกขนานนาม วํา “ดสินีย๑แลนด๑เกาหล”ี  มีชื่อเสียงมาก

ที่สุดของประเทศ ให๎ทํานสนุกกับเครื่องเลนํหลากหลายชนดิ อาทิ เชํน ทีเอก็ซ๑

เพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชาร๑ป โรงหนงัสามมิต ิบ๎านผีสิงหมุน ทํานไหนที่

ไมํชอบการเลํนเครื่องเลํน สามารถเข๎าซาฟารี ชมไลเกอร๑แฝดคูํแรกของโลก

ได๎ที่น่ี และชมความนํารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนได๎เดินชมและถํายรูป

กับสวนดอกไม๎ซึ่งผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตามฤดูกาล (มีนาคม-เมษายน: สวนทิว
ลิป/ พฤษภาคม-มิถุนายน: สวนดอกกุหลาบ/ กรกฎาคม : สวนดอกทานตะวัน
หรือดอกกุหลาบ/ สิงหาคม-กันยายน : สวนดอกลิลลี/่ ตุลาคม-พฤศจิกายน: 
สวนดอกเบญจมาศ) 
 

 #คาลบ ิ(KALBI) 

เทีย่ง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  บรกิารทํานด๎วย  เมนู คาลบ ิ(KALBI) 

อาหารเกาหลแีบบปิ้งยํางที่มีชื่อเสียงของเกาหลี เป็นการนําเนื้อวัวหรือเนื้อหมู

มาหมักกับเครื่องปรุงจนเนื้อนุํม แลว๎นําไปยํางบนแผํนโลหะทีถ่กูเผาจนร๎อน 

ตอนยํางเนื้อนั้นจะยํางเป็นชิ้นโตพอสมควร พอใกล๎สกุแล๎วต๎องใช๎กรรไกรตดั

เป็นชิ้นพอดีคํา ทานกบัเครื่องเคียงจําพวกผกั และกระเทียม กมิจิ 

 

 #N SEOUL TOWER 

บาํย เมื่อรับประทานอาหารเสร็จนําทํานเดินทางสูํ หอคอยกรุงโซล N SEOUL 

TOWER ซึ่งอยูํบนเขานัมซาน ซึ่งเป็น 1 ใน 18 หอคอยที่สูงท่ีสดุในโลก ฐาน

ของหอคอยมีสิ่งที่นําสนใจตํางๆ เชํน ศาลาแปดเหลี่ยมปาลกั๊กจอง, สวนสัตว๑

เล็กๆสวนพฤกษชาต,ิ อาคารอนุสรณ๑ผู๎รกัชาติอัน ชุง กุน อิสระให๎ทุกทํานได๎

เดินเลํนและถํายรูปคูํหอคอยตามอัธยาศัยหรอืคล๎องกุญแจคูํรกั (ไมํรวมคําขึ้น

ลิฟท๑) 

 

 #ศูนย๑เวชสาํอาง 

หลังจากนั้นเดินทางสู ํศนูย๑เวชสาํอาง ให๎ทํานได๎เลือกซื้อเครื่องสําอางคุณภาพ

ดีในราคายํอมเยา อาทิเชํนครีมน้ําแตก, ครีมโบท็อกซ๑, ครีมหอยทาก ฯลฯ 

  



              

 

    

 #ทงแดมนุ (DONGDAEMUN) #DONGDAEMUN DESIGN PLAZA 

(DDP) 

จากนั้นนําทํานช๎อปปิง้ที่ ศูนย๑การค๎าแฟชัน่แหํงเกาหล ี ทงแดมนุ ให๎ทํานได๎

เลือกซื้อ เส้ือผ๎าเครื่องแตํงกาย เครื่องหนังรองเท๎า เครื่องกีฬาตํางๆ นอกจากนี้

ยังมีขนมขบเค้ียวและร๎านเครื่องสําอางตํางๆ เรียงรายตามตกึรมิสองข๎างถนน

ให๎ทํานได๎เลือกชม นอกจากนีย้ังมีเวทกีารแสดง ร๎อง เต๎น เปิดหมวก ให๎ผู๎ที่

อยากแสดงความสามารถ มาแสดงให๎ชมกนัอีกด๎วย และฝั่งตรงข๎ามของ ทงแด

มุน ทํานสามารถเดินข๎ามไปชม ตึก DDP หรือ DONGDAEMUN DESIGN 

PLAZA เป็นสถานท่ีสําหรับจัดแสดงงานศิลปะ อีเว๎นท๑ การประชุม รวมไปถึง

นิทรรศการตํางๆ นอกจากนี้ทาํนยังสามารถชมบรรยากาศดอกไม๎ไฟ LED 

ROSE GARDEN ***ทั้งน้ีการจัดแสดงขึ้นอยูํกับสภาพภมูิอากาศ*** 

 

 #ซมัเกทงั 

เยน็ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทํานดว๎ย ซมัเกทงั หรือ

เมนู ไกตํุ๐นโสม อาหารวังในสมัยกํอน ปัจจบุันเป็นอาหารเลื่องชื่อมากของเมือง

หลวง ภายในตัวไกจํะมีข๎าวเหนียว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุ๐น

เสิร๑ฟพร๎อมเครื่องเคยีงที่เรียกวํา กักตุกี เส๎นขนมจีน เหล๎าโสม พริกไทยดํา 

และเกลือ 

หลงัจากนัน้นาํทาํนเขา๎สูทํีพ่กั SEOUL : BENIKEA SEOUL HOTEL 

หรอืเทยีบเทาํ โรงแรมมาตรฐานเกาหลใีต ๎

 

DAY 4 : ศนูย๑สมนุไพร | ศนูย๑น้าํมนัสนเขม็แดง | นัง่รถผาํนชมบลเูฮ๎าส๑ | 
พระราชวงัเคยีงบก พิพธิภณัฑ๑พืน้บ๎าน | ถนนแฟชัน่ฮงอกิวอคกิง้
สตรีท | TRICK EYE MUSEUM   
ศนูย๑รวมของวยัรุนํเกาหลเีมยีงดง | LINE FRIENDS STORE 

เชา๎ รบัประทานอาหารเชา๎ ณ หอ๎งอาหารโรงแรม 

 #ศูนย๑สมนุไพร 

จากนั้นนําทํานเข๎าชม ศนูย๑สมนุไพรหรือ ฮ๏อกเกตนามู ใหมํลําสุดของเกาหล ี

โดยมกีารจดลขิสิทธิ์เรียบร๎อยแล๎ว สรรพคุณชวํยในการล๎างสารพิษที่ตกค๎าง

หรือไขมันที่สะสมอยูํภายในผนังของตับ ไต ชวํยให๎ตับหรือไตของทําน

แข็งแรงขึ้น และยังสํงผลดตีํอสุขภาพรํางกายของทํานเองอีกด๎วย 
 

 #ศูนย๑น้าํมนัสนเขม็แดง #นัง่รถผาํนชมบลเูฮา๎ส๑ 

นําทํานชม ศนูย๑น้าํมนัสนเขม็แดง ผลติจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหล ี ที่

มีสรรพคุณ ชวํยชะลา๎งไขมันในเส๎นเลือด เพ่ือป้องกันการอดุตันของเส๎นเลือด 

พร๎อมชมการสาธิต เพ่ือให๎ให๎ทํานได๎เห็นสรรพคุณอยํางชดัเจนมากยิ่งขึ้น 



              

 

    

ผํานชมด๎านหน๎าทําเนียบประธานาธิบด ี (บลูเฮ๎าส๑) ซึ่งอยูํในทําเลที่ดีที่สุดตาม

หลักโหราศาสตร๑ มีทิวเขาน๎อยใหญํเรียงรายซ๎อนตัวอยูํด๎านหลัง  ด๎านหน๎าเป็น

อนุสรณ๑สถานนกฟีนิกซ๑สัญลกัษณ๑แหํงสันตภิาพอันงดงาม  ชมทัศนียภาพอัน

สวยงามของภูเขารูปหัวมังกร และวงเวยีนนํ้าพุ นับเป็นจุดท่ีมีฮวงจุ๎ยที่ดทีี่สุด

ของกรงุโซล 

 

 #พระราชวงัเคยีงบ๏อก #พพิธิภณัฑ๑พืน้บา๎น 

นําทํานเข๎าสูํ พระราชวงัเคยีงบ๏อก พระราชวังโบราณใหญํท่ีสุดใน

ประวตัิศาสตร๑เกาหลีมอีายุกวาํ 600 ปี พระราชวังแหํงน้ีมีหมูํพระที่นั่งมากกวํา 

200 หลัง และไดถ๎กูทาํลายไปในสมยัที่ญี่ปุน่เข๎ามายึดครอง และทั้งยังเคยเป็น

ศูนย๑บัญชาการทางการทหารและเป็นที่ประทับของกษตัรยิ๑ สรา๎งขึ้นในสมัย

ราชวงศ๑โชซอนซึ่งเป็นราชวงศ๑สุดท๎ายภายใต๎การปกครองของระบอบกษัตริย๑

เกาหลี ปัจจบุันได๎รับการบรูณะให๎ใกล๎เคียงกับพระราชวังเดิมมากที่สุด และนํา

ทํานเยี่ยมชม พิพธิภณัฑ๑พืน้บา๎น ย๎อนอดีตสัมผัสชวีิตความเป็นอยูํและเรื่องราว

ในประวตัิศาสตร๑เกาหล ี
 

 #บาร๑บคีวิเกาหล ี(BBQ KOREA) 

เทีย่ง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บรกิารทํานด๎วย เมนู บาร๑บคีวิเกาหล ี

(BBQ KOREA) 

อาหารปิ้งยํางสไตล๑เกาหลีรับประทานพร๎อมเครื่องเคียงของเกาหล ี ผกัสด กิมจ ิ

ซุป สลัดผักสดๆ  

 

 #ฮงอกิวอคกิง้สตรที 

บาํย หลังจากรับประทานอาหารกลางวันนําทํานสํู ฮงอกิวอคกิง้สตรที เป็น

ถนนยํานมหาวทิยาลยั ฮงอิก ซึ่งมชีื่อเสียงด๎านศิลปะ ที่นี่จะมีบรรดานกัศึกษา

นําของประดิษฐ๑จากแฮนด๑เมดมาวางจําหนํายและมีรา๎นค๎าขายสินค๎าวัยรุํน

ตํางๆ อิสระให๎ทํานไดเ๎ดินเลํนและชมงานศลิปะตลอดทาง  

 

 #TRICK EYE MUSEUM 

จากนั้นนําทํานเดินทางสูํ TRICK EYE MUSEUM พิพิธภัณฑ๑ศิลปะสามมติ ิ

ต๎นฉบับของเกาหลี สถานที่ทํองเที่ยวยอดนิยมที่ทั้งคนเกาหลีและนักทํองเที่ยว

ตํางชาตินิยมมาเก็บภาพ พร๎อมโพสทํา เก๐ๆ   กับฉากสามมติิ ทําให๎การเดินชม

นิทรรศการศลิปะไมํใชํสิ่งที่นําเบื่อและเข๎าใจยากอกีตํอไป... จากนั้นพาทํานสํู 

ICE MUSEUM เมืองนํ้าแข็งที่มผีลงานศิลปะแกะสลักน้ําแข็งกวํา 50 ชิ้น 

รวมอยูํในท่ีเดียว ภายในจําลองเป็นเมืองตํางๆท่ีทุกอยํางกลายเปน็นํ้าแข็ง! เอา

ใจเด็กๆด๎วยสไลเดอร๑น้ําแข็งและกิจกรรมอืน่ๆอีกมากมายให๎คุณได๎เดินเที่ยว

อยํางไมํรู๎สกึเบ่ือ 

 



              

 

    

 #เมยีงดง 

พาทํานเพลิดเพลินกับการช๎อปปิ้งที ่ ศูนย๑รวมของวัยรุํนเกาหลี เมยีงดง ไดช๎ื่อ

วําเป็นแหลํงรวมแฟชัน่แบรนด๑เกาหลีชั้นนํา ซึ่งในแตลํะวันจะมีวยัรุํนเกาหลีมา

เดินช๎อปปิ้งกันอยาํงลน๎หลาม ทํานสามารถหาซื้อสินค๎าได๎อยํางหลากหลายทั้ง

เส้ือผ๎า, รองเท๎า, กระเป๋า, เครื่องสําอางซึง่เป็นที่รู๎จักอยํางดีของคนไทย อาท ิ

LANEIGE, ETUDE, IOPE, CHARMZONE, SKIN FOOD, THE FACE 

SHOP เป็นต๎น ยังม ี เส้ือผ๎า เครื่องประดับ, ซีดีเพลง, วีซีด-ีดีวีดหีนังและซรีีย๑

ยอดฮิต ตลอดจนของที่ระลกึที่มรีูปดาราคนโปรดของทํานอยูํในสินค๎า

หลากหลายชนดิให๎ได๎เลือกซื้อกัน  

 

 #LINE FRIENDS STORE 

นอกจากนี้ทํานสามารถพบกับร๎าน LINE FRIENDS STORE ที่เต็มไปด๎วย

สินค๎า LINE OFFICIAL ที่จําหนํายสินค๎าของท่ีระลึกเกีย่วกับตวัการ๑ตูน LINE 

ไมํวําจะเป็น หมีบราวน๑แซลลี่ เจมส๑ หรือโคน่ี ซึ่งแตํละตัวจะมีสนิค๎าที่ระลึกให๎

เลือกซื้อเยอะแยะไปหมด เชํน สมุดโน๎ต ตุ๏กตา เคสโทรศัพท๑ เส้ือผ๎า กระเป๋า 

เครื่องเขียน ฯลฯ ซึ่งภายร๎านยังมีมุมนํารักๆ ให๎ถํายรูปกันอยํางจุใจอีกด๎วย แตํ

ที่เป็นไฮไลท๑เดํนของร๎านเลย คือ เจ๎าหมีบราวน๑ตัวยักษ๑ใหญํท่ีตั้งอยูํหน๎าร๎าน ที่

ใครไปใครมาก็ต๎องถาํยภาพเป็นทีร่ะลึกแมแ๎ตํคนเกาหลีเอง 

** อสิระอาหารเยน็ *** 

 

หลังจากนั้นนําทํานเขา๎สูํที่พัก SEOUL : BENIKEA SEOUL HOTEL 

หรือเทียบเทํา โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต ๎

  



              

 

    

DAY 5 :  วดัโชเกซา | หมูบํ๎านบกุชอนฮนัอก | DUTY FREE  I   
คลองชองเกชอน  I ศนูย๑สมนุไพร  I  ศนูย๑น้าํมนัสนแดง  I  
SUPERMARKET 

เชา๎  รบัประทานอาหารเชา๎ ณ หอ๎งอาหารโรงแรม 

 

 #วดัโชเกซา 

จากนั้นนําทํานสูํ วดัโชเกซา วัดศูนย๑กลางของพุทธศาสนานิกายเซนทีม่ี

ชื่อเสียงของประเทศเกาหล ี ถึงแม๎จะเป็นวดัที่ตั้งอยูํทํามกลางความวุํนวายของ

เมืองแตํภายในวัดมีความเงียบสงบและสวยงามมาก ภายในวัดมตี๎นไม๎ใหญํท่ีมี

ความสูงกวํา 26 เมตร อาคารเกําแก ํ และเจดีย๑ที่แกะสลกัจากหินสูง 7 ชั้น

นอกจากนีย้ังมีความสาํคัญในการจัดพิธีการสําคัญ แหํโคมไฟรูปดอกบัว ในวัน

กํอนวันประสูตขิองพระพุทธเจ๎า โดยขบวนแหํนี้จะเริ่มต๎นตั้งแตสํนามกีฬาทง

แดมุน เคลื่อนขบวนไปตามถนนชงโนและมาสิ้นสุดที่วัดแหํงนี้ 

 

#หมูบํา๎นบกุชอนฮนัอก 

หลังจากนั้นพาทํานไปชมหมูํบ๎านดั้งเดิมของเกาหล ี หมูบํา๎นบกุชอนฮนัอก ท่ีมี

ประวตัิศาสตร๑ยาวนาน ตั้งอยูํระหวํางพระราชวังเคียงบกกุง, พระราชวังชา

งด๏อกกุง และอารามหลวงจองเมยีว คําวํา บกุชอน มีความหมายแปลวําหมูํบ๎าน

ทางตอนเหนือ ตามตําแหนํงที่ตั้งของหมูํบ๎านที่อยูํทางทิศเหนือของคลองชองเก

ชอนและชงโน หมูํบ๎านประกอบด๎วยตรอกซอกซอยอันเป็นที่ตัง้ของบ๎านแบบ

ดั้งเดิมกวาํร๎อยหลังและเป็นที่เก็บรกัษาสภาพแวดล๎อมของเมืองไว ๎ เพ่ือเป็นการ

บอกเลําประวตัิศาสตร๑ และเป็นมรดกทางวฒันธรรมตั้งแตํสมยัราชวงศ๑โชซอน

ที่มีอายุกวํา 600 ป ี

 

 #พลโุกก ิ(BULGOGI) 

เทีย่ง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บรกิารทาํนด๎วย เมนูพลุโกก ิ

(BULGOGI)เมนูที่มีสํวนผสม หมูหมักชิ้นบางๆ ปลาหมึกสดๆ ผกัตํางๆ นํามา

ต๎มรวมกัน โดยสามารถทานได๎ทั้งแบบแห๎งและน้ํา พร๎อมเครือ่งเคียงตํางๆ 

ได๎แก ํถัว่งอกดอง วุ๎นเส๎นปรุงรสสาหรําย กิมจิ 

 

 #DUTY FREE #คลองชองเกชอน 

บาํย หลังจากนั้นนําทํานชอ็ปปิ้งสินค๎าปลอดภาษทีี ่ ดวิตีฟ้ร ี (DUTY FREE)

ที่นี่มีสินค๎าชั้นนําให๎ทาํนได๎เลือกซื้อมากมายกวาํ 500 ชนิด ทั้ง น้ําหอม เส้ือผ๎า 

เครื่องสําอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ ในบริเวณดิวตี้ฟรีทําน

สามารถเดินไปชม คลองชองเกชอน เป็นคลองโบราณในสมยัราชวงศ๑โชซอน 

อายุกวาํ 600 ปี โดยมีความยาวประมาณ 5.84 กิโลเมตร ไหลผํานยํานใจ

กลางกรุงโซลแตํในชวํง ค.ศ.1957- ค.ศ.1977 ได๎มกีารพัฒนาประเทศอยําง



              

 

    

ก๎าวกระโดด จนกระทั่งปี ค.ศ.2002 นายล ี มยองปาร๑ค ผู๎ไดร๎บัตําแหนํงเป็น

ผู๎วําการกรุงโซล ได๎เสนอโครงการฟื้นฟูคลองชองเกชอน เพ่ือฟ้ืนฟูธรรมชาติ

สองฝั่งคลอง จนปัจจบุันคลองชองเกชอนได๎กลายเป็นแหลํงทํองเท่ียวที่สําคัญ

มากใน   กรุงโซล 

 

  #ศนูย๑โสม 

พาทํานรู๎จักและเข๎าใจสมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแหํงมวลสมุนไพร ที่ ศนูย๑

โสม เพราะเกาหลีใตเ๎ป็นประเทศที่มกีารผลติโสมเกาหลีที่มีคณุภาพเป็นอันดับ 

1 ของโลก สรรพคุณทางการแพทย๑ ชํวยบํารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาด

เลือด และเสริมประสทิธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง ทาํนไหนที่ต๎อง

ทํางานดึก นอนดกึ หรือพักผํอนไมํเพียงพอ สามารถทานเพ่ือลดความอํอนล๎า 

ทําให๎รู๎สึกกระปรีก้ระเปรํา ราํงกายรู๎สกึสดชืน่..อิสระให๎ทํานได๎ซื้อกลับไปบํารุง

รํางกายหรือฝากญาตผิู๎ใหญํท่ีทํานรกัและนบัถือ 

 

 #ศูนย๑พลอยอเมทสิ 

จากนั้นนําทํานเดินทางสูํ  ศนูย๑พลอยอเมทสิ หรือพลอยสมีํวงที่มชีื่อเสียงของ

ประเทศเกาหลีซึ่งชาวเกาหลีเชื่อวําถ๎าไดม๎ีพลอยชนิดนี้ติดตัวไวจ๎ะทําให๎มี

โชคลาภและสิง่ดีๆเกิดขึ้นในชีวติ 

 

 #SUPERMARKET 

หลังจากนั้นได๎เวลานําทํานสูํ สนามบินอินชอน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ

กรุงเทพฯ ระหวํางทางแวะช๎อปปิ้งที่ SUPERMARKET เพื่อซื้อของฝากคน

ท า ง บ๎ า น  ที่ ร๎ า น แ หํ ง นี้ มี ข น ม พื้ น เ มื อ ง เ ก า ห ลี  ห ล า ก ช นิ ด ร ว ม 

ทั้งกิมจิ ไกํตุ๐นโสมที่บรรจุอยูํในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถ๎วยใสํข๎าวและของ

ฝากของที่ระลึก  

 
ได๎เวลานําทํานออกเดนิทางสูํสนามบิน 

ออกเดินทางจาก ทําอากาศยานนานาชาติอนิชอน สู ํทําอากาศยานสุวรรณภูม ิ

 

สายการ

บนิ 

รหัส

เทีย่วบนิ 

เวลาเดนิทางจากประเทศ

เกาหลใีต ๎
เวลาเดนิทางถงึประเทศไทย 

 
ZE511 17.30 น. 21.20 น. 

 
LJ001 19.55 น. 23.35 น. 

 
7C2203 20.05 น. 00.00 น. 

 
TW101 20.25 น. 00.10 น. 

 
ZE513 20.35 น. 00.55 น. 



              

 

    

 

KOREA SUMMER SAVE 

#อตัราคําบรกิาร 

เดอืนมถินุายน : 

พีเรยีดเดนิทาง สายการบนิ ราคาผูใ๎หญ ํ ราคาเดก็ไมํ

เสรมิเตียง 

02 – 06 มถินุายน 

 

11,900.- 11,900.- 

03 – 07 มถินุายน 11,900.- 11,900.- 

04 - 08 มถินุายน 11,900.- 11,900.- 

05 - 09 มถินุายน 11,900.- 11,900.- 

06 - 10 มถินุายน 11,900.- 11,900.- 

07 - 11 มถินุายน 11,900.- 11,900.- 

08 - 12 มถินุายน 11,900.- 11,900.- 

09 - 13 มถินุายน 11,900.- 11,900.- 

10 - 14 มถินุายน 11,900.- 11,900.- 

11 - 15 มถินุายน 11,900.- 11,900.- 

12 - 16 มถินุายน 11,900.- 11,900.- 

13 - 17 มถินุายน 11,900.- 11,900.- 

14 - 18 มถินุายน 11,900.- 11,900.- 

15 - 19 มถินุายน 11,900.- 11,900.- 

16 - 20 มถินุายน 11,900.- 11,900.- 

17 - 21 มถินุายน 11,900.- 11,900.- 

18 - 22 มถินุายน 11,900.- 11,900.- 

19 - 23 มถินุายน 11,900.- 11,900.- 

20 - 24 มถินุายน 11,900.- 11,900.- 

21 - 25 มถินุายน 11,900.- 11,900.- 

22 - 26 มถินุายน 11,900.- 11,900.- 

23 - 27 มถินุายน 11,900.- 11,900.- 

24 - 28 มถินุายน 11,900.- 11,900.- 

25 - 29 มถินุายน 11,900.- 11,900.- 

26 - 30 มถินุายน 11,900.- 11,900.- 

27 - 01 กรกฎาคม 11,900.- 11,900.- 

28 - 02 กรกฎาคม 11,900.- 11,900.- 



              

 

    

29 - 03 กรกฎาคม 11,900.- 11,900.- 

30 - 04 กรกฎาคม 11,900.- 11,900.- 

 

หมายเหต:ุอัตราคําบริการ 

+ หากทํานต๎องการห๎องสําหรับพักเดี่ยว สามารถจํายเพ่ิมเติมอกี 4,900.-ทํานละ จาก

ราคาผู๎ใหญ ํ

+ หากทํานต๎องการเดินทางแบบไมํใช๎ตั๋ว (JOIN LAND) คิดราคาทํานละ 6,900.-

บาท/ทําน 

 

หมายเหต ุ:  
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมราคาและเทีย่วบินทั้งไปและกลับโดยมิต๎อง
แจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเทีย่วบินทัง้ไปและกลบัโดยมิต๎องแจ๎งให๎ทราบ
ลํวงหน๎า 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิต๎องแจ๎งให๎ทราบ
ลํวงหน๎าทั้งน้ีขึ้นอยูํตามความเหมาะสม 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสายการบนิในระดับเทียบเทํากนัและเปลี่ยนแปลง
เท่ียวบิน  
โปรแกรมเปลี่ยนแปลงได๎, ตารางทัวร๑สลับโปรแกรมได,๎ ตามความเหมาะสม* 
โปรดตรวจสอบข๎อมลูให๎มั่นใจกํอนทําการโอนเงินจองทุกครั้ง 
กรณุาอํานรายละเอียดโปรแกรมและเงื่อนไขตํางๆให๎ละเอียดกํอนยืนยันการจอง* 
เจ๎าหน๎าท่ีจะสํงใบนัดหมายการเดินทางให๎ภายใน 5-7 วันกํอนเดินทางเทําน้ัน!!! และ
หากมีการเปลีย่นแปลงจะรีบแจ๎งให๎ทราบ  
หากมีข๎อสงสัยกรุณาสอบถามเจ๎าหน๎าท่ี 
 

***ลูกค๎ามีความจําเปน็ต๎องเข๎าร๎านตามโปรแกรมทัวร๑ 
อันได๎แก ํศูนย๑โสม, ศูนย๑สมุนไพร, ศูนย๑เวชสําอาง, ศูนย๑น้ํามันสนแดง, ศูนย๑พลอยอ

เมทิส หากทํานไมตํ๎องการเขา๎ร๎านดังกลําว  
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคําบรกิารเพ่ิมทํานละ 300 USD*** 

 
***กรณทีี่กองตรวจคนเข๎าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตํางประเทศปฏิเสธมิให๎เดินทาง

ออก 
หรือเข๎าประเทศทีร่ะบใุนรายการเดินทาง 

ทางบริษัทฯจะไมรํับผดิชอบใดๆทั้งสิ้นและขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมํคืนคําบริการ 
ไมํวํากรณีใดๆทั้งสิ้น ซึ่งอยูํนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท*** 

 

กรณุาชําระมดัจําหลังจากวันจองภายใน 3 วัน 

และชําระสํวนที่เหลือทั้งหมดกํอนการเดินทางภายใน 14 วัน 

********มัดจําขั้นต่ํา 5,000.- บาท/ทําน/ทริป****** 



              

 

    

 

#อตัราทวัร๑รวม 

 

 คําตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ตามเส๎นทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร๎อมคณะ   

 คําอาหารตามที่ระบุในรายการ        

 คําเข๎าชมสถานท่ีตาํงๆ ตามรายการ        

 คําที่พักตามระบุในรายการ พกัห๎องละ 2 หรอื 3 ทาํน ตามโรงแรมที่ระบ ุหรือเทียบเทํา  

 คํารถรับ-สํง และนําเทีย่วตามรายการ        

 คําภาษีสนามบิน ทกุแหํงที่มี         

 คํานํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระทํานละ15 หรือ 20 กก.      

 คําประกันอุบัติเหตุระหวํางเดินทาง วงเงินทาํนละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม๑) 

 คําบัตรเขา๎สวนสนุกเอเวอร๑แลนด๑ เครื่องเลํนไมํจํากัด 

 ปลั๊กไฟ ADAPTER  

 

#อตัราทวัร๑ไมํรวม 

 

 คําใช๎จํายสวํนตัว อาทิ คําทําหนังสือเดินทาง, คําโทรศัพท๑สวํนตัว, คําซักรีด, มินิบาร๑ในห๎อง, 

รวมถึงคําอาหาร และเครื่องดืม่ที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากทํานต๎องการสั่งเพิ่มกรณุา

ติดตํอหัวหน๎าทวัร๑แลว๎จํายเพ่ิมเองตํางหาก) 

 คําทิปคนขับรถ และไกด๑ท๎องถิ่น  ทํานละ 1,500 บาท หรือ 50,000 วอน ตํอทํานตลอดทั้งทริป

  

 คําภาษีมลูคําเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จําย 3%      

 คํานํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนกัเกินสายการบินกําหนด (ปกต ิ15-20 กก.)   

 คําวีซําสําหรับพาสปอร๑ตตํางด๎าว กรุณาเตรยีมเอกสารคือ 1. พาสปอร๑ต 2. ใบประจําตัวคนตําง

ด๎าว 3. ใบสําคัญถิ่นที่อยู ํ 

4. สําเนาทะเบียนบ๎าน(ถ๎ามี) 5. สมุดบัญชีเงนิฝาก(ถ๎ามี) 6. รูปถํายสี 2 นิว้ 2 รูป แล๎วทางบริษัท

ฯจะเป็นผู๎ดําเนินการยืน่วีซําให๎ทํานโดยจํายคําบริการตาํงหาก (สาํหรับหนังสือเดินทางตํางด๎าว 

เจ๎าของหนังสือเดินทางต๎องทําเรื่องแจ๎งเข๎า - ออกดว๎ยตนเองกํอนจะยื่นวซีํา)  

 คําลิฟท๑ที ่N SEOUL TOWER 
  



              

 

    

 

#หมายเหต ุ

 

 จํานวนผู๎เดินทาง ขั้นต่ํา ผู๎ใหญํ  20 ทําน ขึน้ไป 

 เท่ียวบิน ราคาและรายการทํองเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต๎ามความเหมาะสม โดยคํานึงถึง

ผลประโยชน๑ของผู๎เดนิทาง 

เป็นสําคัญ 

 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเทีย่วบินและตารางการบินทั้งไปและกลบัโดยมิต๎องแจง๎ให๎

ทราบลํวงหน๎า  

 ตั๋วเครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ ไป-กลับ แบบหมูํคณะ กรณีที่ทํานไมํเดินทางพร๎อมคณะ 

เน่ืองจากไมํผํานการพิจารณาในการตรวจคนเข๎าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน ทั้งไทยและ

ตํางประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผดิกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไมํถูกต๎อง การกระทําที่สํอไป

ในทางผิดกฎหมาย การหลบหน ี เข๎าออกเมือง หรือถูกปฎิเสธในกรณีอื่นๆ**การพิจารณาเป็น

เอกสิทธ์ิและวิจารณญาณของเจ๎าหน๎าท่ีตรวจคนเข๎าเมืองและเจ๎าหน๎าท่ีกรมแรงงานเทํานั้น ซึ่ง

อยูํนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ไมสํามารถทําการเลื่อนวนัหรือคืนเงินได๎  

 กรณีที่กองตรวจคนเขา๎เมือง,เจ๎าหน๎าท่ีกรมแรงงานทั้งที่ไทย และในตํางประเทศ ปฏิเสธมิให๎

ทํานเดินทางออกหรือเข๎าประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรอื เอกสารเดินทางไมถํูกต๎อง 

หรือในกรณีอื่นๆการพิจารณาเป็นเอกสทิธิ์และวิจารณญาณของเจ๎าหน๎าท่ีตรวจคนเข๎าเมือง

และเจ๎าหน๎าท่ีกรมแรงงานเทํานั้น ซึ่งอยูํนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท ทั้งน้ีกรณีที่ทําน

ไมํผํานดํานตรวจคนเข๎าเมือง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมํคืนคําทัวร๑ใดๆ ทั้งสิ้น  

 หนังสือเดินทาง (Passport) ของทําน นับจากวันที่เดินทางไปและกลับ ต๎องมีอายุเหลอืใช๎งาน

มากกวํา 6 เดือนขึ้นไป และต๎องเหลือหน๎ากระดาษพอ ให๎เจ๎าหน๎าท่ีตรวจคนเข๎าเมืองสามารถ

ประทับตราได ๎และต๎องอยูํในสภาพท่ีสมบรูณ๑ ไมชํํารดุ หรือฉีกขาด  

 ทางบริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลําช๎าจากสายการบิน, การประท๎วง, 

การนัดหยดุงาน, การกํอจลาจล  

 หลังจากไดร๎ับเอกสารเรียกเก็บเงิน (Invoice) กรุณาชําระเงิดมดัจําภายใน 3 วัน และสํง

หลักฐานการชําระเงินพร๎อมหน๎าพาสปอร๑ตของผู๎เดินทาง และชําระเงินทั้งหมดกํอนการ

เดินทางภายใน 14 วนั  

 ทางบริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากทํานใช๎บริการของทางบริษัทฯ ไมํครบ อาทิไมํ

เท่ียวบางรายการ, ไมํทานอาหารบางมื้อ  เพราะคําใช๎จํายทกุอยําง ทางบรษิัทฯ ได๎ชําระ

คําใช๎จํายให๎กับตํางประเทศแบบเหมาขาดกอํนออกเดินทางแล๎ว 

 ทางบริษัทฯ จะไมรํับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ 

เกิดอุบัติเหตุที่เกดิจากความประมาทของตัวนักทํองเที่ยวเอง 

 เมื่อทํานตกลงชําระเงนิไมํวําทั้งหมดหรือบางสํวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษทัฯ จะถือวําทํานได๎

ยอมรับในเงื่อนไขข๎อตกลงตํางๆ ที่ไดร๎ะบุไว๎แลว๎ทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร๑นี้ไดต๎ามความ

เหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูํกบัเวลาการจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวสิัยอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นได๎ ทั้งน้ี

เพ่ือความปลอดภัยและประโยชน๑ของผู๎เดินทางเป็นสําคัญ 



              

 

    

 มัคคุเทศก๑ พนักงาน และตวัแทนของบรษิัทฯ ไมํมีสิทธิ์ในการให๎คําสัญญาใดๆ ทัง้สิ้นแทน 

บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร  ลงนามโดยผู๎มีอาํนาจของบริษทัฯ กํากับเทําน้ัน  

 ในกรณทีี่ลกูค๎าตั้งครรภ๑ ต๎องมีใบรับรองจากแพทย๑วําสามารถเดนิทางทํองเที่ยวได ๎ และมีอายุ

ไมํเกิน 7 วัน นับจากวนัที่เดินทาง และต๎องแจ๎งให๎ทางบริษัททราบลํวงหน๎า 

 กรณีกรุ๏ปสํวนตัว กรุ๏ปเหมา กรุ๏ปนักเรยีน กรุ๏ปดูงาน ไมํสามารถใชร๎าคาดังกลําวในโปรแกรม

ได ๎

 กรณีที่ทํานซื้อเฉพาะแพ็คเกจทัวร๑ไมรํวมตัว๋เครื่องบิน จะไมรํวมคําประกันอุบัติเหตุระหวําง

เดินทาง วงเงินทํานละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม๑) 

 รูปที่ใช๎ในเอกสารนี ้เป็นรูปเพื่อการโฆษณา และประกอบรายละเอียดโปรแกรม 

การยกเลิก 

- ต๎องยกเลิกกํอนวันเดินทางไมํน๎อยกวํา 45 วันเทํานั้น คืนเงินคําบริการร๎อยละ 100 

ของคําบรกิารที่ชําระแล๎ว 

- หากยกเลกิการเดินทางน๎อยกวํา 45 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไมํคืนคําทัวร๑ทกุกรณี 

- ในกรณีกรุ๏ปสวํนตัว กรุ๏ปเหมา กรุ๏ปนักเรยีน กรุ๏ปดูงาน เมื่อชําระแล๎วไมํสามารถคืน

เงินใดๆทั้งส้ิน 

 

ชวํงเทศกาลไมํสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนชื่อผู๎เดินทางได 

กรุ๏ปที่เดินทางต๎องการนัตีมัดจํากับสายการบนิ หรือผํานตัวแทนในประเทศ หรือ

ตํางประเทศ  

รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชํน CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไมํมีการคืนเงิน

มัดจํา หรือ คําทวัร๑ทั้งหมด 

 

หนงัสอืเดนิทาง จะตอ๎งมอีายเุหลอืใชง๎านมากกวาํ 6 เดอืนขึน้ไป 

ผู๎จัดจะไมรํับผดิชอบและไมํสามารถคืนคําใช๎จํายตํางๆได๎เน่ืองจากเป็นการเหมาจําย

กับตัวแทนตาํงๆเป็นทีเ่รียบร๎อยแล๎ว ในกรณีที่ผู๎เดินทางไมํผํานการพิจารณาในการ

ตรวจคนเข๎าเมือง-ออกเมือง ไมํวําจะเป็นกองตรวจคนเข๎าเมืองหรือกรมแรงงานของทกุ

ประเทศในรายการทํองเที่ยวอันเน่ืองมาจากการกระทําที่สํอไปในทางผิดกฎหมาย การ

หลบหนี เข๎าออกเมือง เอกสารเดินทางไมถํกูต๎อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ ซึ่ง

อยูํนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคํืนคําทัวร๑ใดๆ ทั้งสิ้น  

 

 


