
 

KOREA AUTUMN’S SOUL 1 

  

 
 
 
 KOREA AUTUMN’S SOUL 2019 
โรงแรม/ท่ีพกั : ซูวอน1 คนื และ โซล 2 คนื สายการบิน : EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / 

T’WAY 

#ตารางสรปุโปรแกรมท่องเท่ียวเกาหลี 5 วนั 3 คืน 
วนั โปรแกรมการเดินทาง อาหาร โรงแรม/ท่ีพกั 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู I ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน  - 

2 
ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน I เกาะนามิ I หบุเขาโพชอน 
พิพิธภณัฑด์าราศาสตร ์I รถรางMONORAIL (รวมค่าบตัร) 

B. - 
L. พุลโกกิ 
D. ดกัคาลบี ้

SUWON JM 
หรือเทียบเท่า 
โรงแรมมาตรฐาน 

3 
กิมจิ+ฮนับก I TRICK ART MUSEUM 
สวนสนุก EVERLAND (รวมบตัรเข้าและเครื่องเล่นไม่จ ากดั) I ศูนย์
เครื่องส าอาง   

B. โรงแรม 
L. ชาบู ชาบู 
D. บารบ์คิีว 

BENIKEA SEOUL 
HOTEL หรือ
เทียบเท่า โรงแรม
มาตรฐาน 

4 

วดับงอึนซา I ศูนยน์ ้ามนัสนเขม็แดง  I  ศูนยพ์ลอยอเมทิส I  ศูนยส์มุนไพร   
พระราชวงัชางดอ็กกงุ I ศูนยร์วมของวยัรุ่นเกาหลีเมียงดง I LINE FRIENDS 
STORE  
ช้อปป้ิงย่านฮงแด + คาเฟ่ HARRY POTTER , ONE PIECE I  DUTY FREE 

B. โรงแรม 
L. ซมัเกทงั 
D. โอซมับุลโก
กิ 

BENIKEA SEOUL 
HOTEL หรือ
เทียบเท่า โรงแรม
มาตรฐาน 

5 N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิฟท์) I ศูนยโ์สม I SUPERMARKET 
B. โรงแรม 
L. จิมดกั 
D. - 

- 

• ชมธรรมชาติอนัสวยงามของเกาะช่ือดงัเกาะนามิ 
• ชมความงามของหบุเขาศิลปะโพชอน 
• เข้าชมพิพิธภณัฑด์าราศาสตร ์
• พร้อมสกัการะขอพร ณ วดับงอึนซา 
• สนุกกบัเครื่องเล่นมากมายท่ี EVERLAND 
• คล้องกญุแจคู่รกั ชมวิวกรงุโซลN SEOUL TOWER 
• ช้อปป้ิงกระจาย ย่านดงั เมียงดง 
• ช้อปของฝากสดุน่ารกัท่ี LINE FRIENDSSTORE 
• เชค็อินคาเฟ่เก๋ๆ HARRY POTTER , ONE PIECE 
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 KOREA AUTUMN’S SOUL 2019 
#โปรแกรมท่องเท่ียวเกาหลี 5 วนั 3 คืน 
DAY 1 :  ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู | ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน 

คณะเดนิทางพรอ้มกนัทีจุ่ดหมาย สนามบนิสุวรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4  ณ 
เคาน์เตอรส์ายการบนิ EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY โดยมเีจา้หน้าทีจ่ากบรษิทัฯ 
คอยใหก้ารต้อนรบั และอ านวยความสะดวกในเรื่องของเอกสารตลอดจนสมัภาระของท่าน(**โปรด
แสดงใบนดัหมายและพาสปอรต์ใหแ้ก่เจา้หน้าทีใ่นวนัเดนิทาง) หลงัจากเชค็อนิ และโหลดสมัภาระ
เรยีบรอ้ยแลว้ น าท่านออกเดนิทางสู่ประเทศเกาหลใีต้ 
 
 

 
  

ออกเดนิทางจาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน 

สายการบิน รหสัเท่ียวบิน BKK >> ICN รหสัเท่ียวบิน ICN >> BKK 

EASTAR JET ZE512 22.20 – 06.00 ZE511 17.30 – 21.20 

JEJU AIR 7C2204 01.00 – 08.40 7C2203 20.05 – 23.59 

JIN AIR LJ004 22.25 – 05.40 LJ003 17.10 – 21.10 

T’WAY TW102 01.25 – 08.35 TW101 20.25 – 00.10 

EASTAR JET ZE514 01.55 – 09.45 ZE513 20.35 – 00.55 

 
ข้อแนะน า : เพื่อความสะดวกในการเขา้รบัการตรวจคน้ก่อนขึน้เครื่องบนิ ของเหลว เจล และสเปรยท์กุชนิด ต้องบรรจุใน
ภาชนะทีม่ขีนาดความจุไม่เกนิ 100 มลิลลิติร ส าหรบัภาชนะทีเ่กนิ 100 มลิลลิติร แมจ้ะบรรจุของเหลว เจล และสเปรย ์เพยีง
เลก็น้อยกไ็ม่สามารถน าตดิตวัขึน้เครื่องบนิได ้ ภาชนะทัง้หมดต้องใส่รวมกนัไวใ้นถุงพลาสตกิใส ซึง่เปิด - ปิด ผนึกได ้ และมี
ความจุรวมกนัไม่เกนิ1 ลติร (1,000 มลิลลิติร) ของเหลวทีไ่ดร้บัการยกเวน้ ได้แก่ นม และอาหารส าหรบัเดก็ทารกในปรมิาณที่
เหมาะสม รวมถงึยาทีม่เีอกสารก ากบัชดัเจน  ของเหลว เจล และสเปรย ์ทีซ่ือ้จากรา้นคา้ปลอดอากร (DUTY FREE SHOPS) 
ทีท่่าอากาศยานต้องบรรจุในถุงพลาสตกิใสปิดผนึกปากถุงไม่มรี่องรอย การเปิดปากถุง และมหีลกัฐานแสดงว่าไดซ้ือ้ ณ วนัที่
เดนิทาง เพื่อน าไปแสดงต่อเจา้หน้าที ่ณ จุดตรวจคน้ อย่างไรกต็ามแต่ละประเทศจะมกีฎ การน าของเหลว ขึน้เครื่องแตกต่าง
กนั การน าผลติภณัฑข์องสดทีท่ าจากสตัวไ์ม่ว่าเน้ือหม ูเน้ือววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนุญาตใหน้ าเขา้ประเทศเพื่อป้องกนัโรคต่างๆ
เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะตอ้งเสยีค่าปรบั 
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DAY 2 :  ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน  I  เกาะนามิ  I  หบุเขาโพชอน I พิพิธภณัฑด์าราศาสตร ์
รถราง MONORAIL (รวมค่าตัว๋) 

 
#เกาะนามิ 
เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตอินิชอนประเทศเกาหลใีต้(กรุณาปรบัเวลาของท่านใหเ้รว็ขึน้2 ชัว่โมง
เพื่อใหต้รงกบัเวลาทอ้งถิน่ของประเทศเกาหล)ี หลงัจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร
แลว้ น าท่านเดนิทางสู่ ท่าเรอืเฟอรร์ี ่เพื่อขา้มฟากไปยงั เกาะนามิ ตัง้อยู่กลางทะเลสาบซองเพยีง ชื่อ 
“นาม”ิ ตัง้ขึน้เพื่อเป็นเกยีรตแิก่นายพลนาม ิ เกาะนามนิัน้เรยีกตวัเองว่า NAMINARA REPUBLIC 
และเรยีกตัว๋เรอืขา้มฟากและตัว๋เขา้ชมเกาะว่าวซ่ีา ท าใหรู้ส้กึเสมอืนขา้มมาเทีย่วรฐัๆ หน่ึงทีเ่ป็น
เอกเทศออกมาจากเกาหล ีบนเกาะจะมบีรรยากาศร่มรื่น เตม็ไปดว้ย ต้นสน ต้นเกาลดั ต้นแปะก๊วย
ต้นซากุระต้นเมเป้ิล และต้นไมด้อกไมอ้ื่นๆ ทีพ่ลดักนัออกดอกเปลีย่นสใีหช้มกนัทุกฤดูกาล เป็น
สถานทีโ่รแมนตกิ ส าหรบัคู่รกัหนุ่มสาว และทีพ่กัผ่อนหย่อนใจของครอบครวัทีน่ี่เคยเป็นหน่ึงใน
สถานทีถ่่ายท าละครเกาหล ีWINTER LOVE SONG หรอืเพลงรกัในสายลมหนาว และภาพยนต์ไทย
เรื่อง กวนมนึโฮ ใครทีอ่ยากแชะรปูคู่กบัเบยองจุน และทวิสนทีเ่รยีงตวัสวยงามทอดยาวไปจนสุดลกูหู
ลกูตา ต้องไม่พลาดทีจ่ะมาเยอืนทีน่ี่สกัครัง้ อสิระใหท้่านถ่ายรปูไดต้ามอธัยาศยั ไดเ้วลาสมควรนัง่
เรอืกลบัมายงัฝัง่.. 
 
#พลุโกกิ (BULGOGI) 

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ย พลุโกกิ (BULGOGI) วธิกีารท าคอืหัน่หมู
เป็นชิน้บางๆ แลว้หมกักบัเครื่องปรงุต่างๆก่อนน าไปต้มน ้าขลุกขลกิ 
 
#หบุเขาโพชอน 
หบุเขาโพชอน เป็นสถานทีท่่องเทีย่วของเมอืงโพชอน (Pocheon) ลกัษณะทางธรณีวทิยาของหุบ
เขาโพชอนเป็นภูเขาหนิแกรนิต และเคยเป็นเหมอืงหนิแกรนิตก่อนทีจ่ะไดร้บัการพฒันาใหเ้ป็นแหล่ง
ท่องเทีย่วเน่ืองจากมภีูมทิศัน์สวยงามแปลกตา นอกจากทะเลสาบกลางหุบเขาซึง่เป็นจุดท่องเทีย่ว
ส าคญัแลว้ ในหุบเขาโพชอนยงัมสีถานทีท่่องเทีย่วอื่นๆ อกีดว้ย เช่น สวนประตมิากรรม, โรงละคร
กลางแจง้, เสน้ทางเดนิชมธรรมชาต ิ และพพิธิภณัฑด์าราศาสตรน์อกจากน้ีท่านยงัไดร้่วมสนุก และ
เพลดิเพลนิบนรถราง MONORAIL ทีคุ่ณจะไดช้มความสวยงามของธรรมชาต ิบรรยากาศรอบๆ หุบ
เขาโพชอน 
 
#ดกัคาลบี ้(DAKGALBI) 
เยน็ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ยเมนู ดกัคาลบี ้(DAKGALBI) ไก่ผดัเผด็ บาร์
บคีวิเกาหล ีอาหารยอดนิยม อกีชนิดหน่ึง ของคนเกาหล ีโดยวธิกีารน าเน้ือไก่ทีห่ ัน่เป็นชิน้ๆ และผกั
ต่างๆมาผดัรวมกนักบัซอสบารบ์คีวิในกระทะแบนเหลก็ขนาดใหญ่ 
 

หลงัจากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั SUWON : BENEKIA SUWON 
หรอืเทยีบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลใีต้ 
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DAY 3 :  กิมจิ+ชดุฮนับก I TRICK ART MUSEUM  
สวนสนุก EVERLAND (รวมบตัรเข้าและเครื่องเล่นไม่จ ากดั) I ศนูยเ์วชส าอาง 

  เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
#กิมจิ 
เชา้น้ีน าทุกท่านเรยีนรูก้ารท ากิมจิอาหารประจ าชาติของเกาหล ี ใหท้่านไดส้นุกสนานในการลองท า
และชมิกมิจฝีิมอืของตวัท่านเอง 
 
#ชุดฮนับก 

จากนัน้เชญิท่านร่วมเป็นส่วนหน่ึงของชาวเกาหล ี โดยการแต่งกายชุดประจ าชาตทิีเ่รยีกว่า ชุดฮนั
บก ซึง่มแีบบ และสสีนัทีส่วยงามใหเ้ลอืก พรอ้มถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึ เพือ่ไปอวดคนทางบ้าน 
 
#สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์
จากนัน้ใหเ้วลาทุกท่านเตม็อิม่กบัสวนสนุกทีด่ทีีสุ่ดของเกาหล ี สวนสนุกเอเวอรแ์ลนดด์ว้ยบตัร 
SPECIAL PASS TICKET ทีส่ามารถเล่นเครื่องเล่นต่างๆ ไดทุ้กชนิดและไม่จ ากดัรอบ สวนสนุกทีน่ี่
ถูกขนานนามว่า “ดสินียแ์ลนดเ์กาหล”ี มชีื่อเสยีงมากทีสุ่ดของประเทศ ใหท้่านสนุกกบัเครื่องเล่น
หลากหลายชนิด อาทเิช่น ทเีอก็ซเ์พรส รถไฟเหาะ หนอนสะบดั ชารป์ โรงหนงัสามมติ ิบ้านผสีงิหมุน 
ท่านไหนทีไ่ม่ชอบการเล่นเครื่องเล่น สามารถเขา้ซาฟาร ีชมไลเกอรแ์ฝดคู่แรกของโลกไดท้ีน่ี่และชม
ความน่ารกัของหมทีีส่ามารถสื่อสารกบัคนไดเ้ดนิชมและถ่ายรปูกบัสวนดอกไม้ซึง่ผลดัเปลีย่น
หมุนเวยีนตามฤดกูาล (มนีาคม-เมษายน : สวนทวิลปิ / พฤษภาคม-มถุินายน : สวนดอกกุหลาบ / 
กรกฎาคม : สวนดอกทานตะวนัหรอืดอกกุหลาบ/ สงิหาคม-กนัยายน : สวนดอกลลิลี/่ ตุลาคม-
พฤศจกิายน : สวนดอกเบญจมาศ) 
 
#ชาบู ชาบู (SHABU SHABU) 
เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ย ชาบูชาบู (SHABU SHABU) หรอืสุกีเ้กาหล ี
ประกอบไปดว้ย ผกัสดหลายชนิด ต้มในน ้าซุปปรุงรสกลมกล่อม ทานพรอ้มเครื่องเคยีงและขา้วสวย
ของเกาหล ีทีร่สชาตถิูกปากคนไทย 
 
#ศนูยเ์วชส าอาง 
จากนัน้น าทุกท่านสู่ ศนูยเ์วชส าอาง ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เครื่องส าอางคุณภาพดใีนราคาย่อมเยา อาทิ
เช่นครมีน ้าแตก, ครมีโบทอ็กซ,์ ครมีหอยทาก ฯลฯ 
 
#บารบ์ีคิวเกาหลี (BBQ KOREA) 

เยน็ รบัประทานอาหาร  ณ ภตัตาคาร  บรกิารท่านดว้ย เมนู บารบ์ีคิวเกาหลี (BBQ KOREA) 
อาหารป้ิงย่างสไตลเ์กาหลมีเีน้ือสตัวใ์หเ้ลอืกรบัประทาน เสิรฟ์พรอ้มเครื่องเคยีงของเกาหล ี ผกัสด 
กมิจ ิซุป  
 

หลงัจากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL 
หรอืเทยีบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลใีต้ 
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DAY 4 :  วดับงอึนซา I ศนูยน์ ้ามนัสนเขม็แดง I ศนูยพ์ลอยอเมทิส I ศนูยส์มุนไพร 
พระราชวงัชางดอ็กกงุ I ศนูยร์วมของวยัรุ่นเกาหลีเมียงดง I คาเฟ่ HARRY POTTER , 
ONE PIECE I DUTY FREE 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
#วดับงอึนซา 
เช้าน้ีจะพาท่านไปไหว้พระขอพรที่วดับงอึนซา เมื่อเดินผ่านประตูใหญ่ของวดัเข้ามาจะพบกบั
อาคารไมข้นาดใหญ่ 4 หลงัทีเ่ป็นตวัแทนกษตัรยิบ์นสวรรค ์พรอ้มเทพยามสีท่ศิตดิอาวุธครบมอื และ
ประตูสแีดงทีถู่กเพน้ทเ์ป็นรปูนกัรบน่าเกรงขาม สถาปัตยกรรมภายในวดับงอนึซามคีวามคล้ายคลงึ
กบัสถาปัตยกรรมของวดัทางพุทธศาสนาอื่นๆในประเทศเกาหล ีซึง่ใชส้แีดงและสเีขยีวเป็นสพีืน้ฐาน 
และเพ้นท์รูปดอกไม้กับสัตว์ในต านานเพื่อตกแต่งอาคาร ซึ่งรูปแบบการตกแต่งข้างต้นยงัคง
หลงเหลอืรอดมาจากเหตุการณ์ไฟไหม้และสงครามอยู่ไม่กี่แห่งในปัจจุบนัน้ี หน่ึงในนัน้คอื ห้องโถง
พันจอน(Panjeon Hall) ที่เก่าแก่ที่สุด สร้างเสร็จในปี 1856 ตกแต่งด้วยบล็อคไม้แกะสลักรูป
พวงมาลยัดอกไม้ทัง้สิ้น 3,175 ชิ้น และยงัมีพระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลกัที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลี มี
ความสงูถงึ 23 เมตร เป็นสถานททีีค่นเกาหลนิียมเดนิทางมาไหวข้อพรในวนัปีใหม่ 
 
#ศนูยน์ ้ามนัสนเขม็แดง 
พาท่านเดนิทางสู่ ศูนย์น ้ามนัสนเขม็แดงผลติจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลทีี่มสีรรพคุณ 
ช่วยชะล้างไขมนัในเส้นเลอืด เพื่อป้องกนัการอุดตนัของเส้นเลอืด และชมการสาธติให้ท่านได้เห็น
ภาพอย่างชดัเจนยิง่ขึน้  
 
#ศนูยพ์ลอยอเมทิส 
ต่อด้วย ศูนย์พลอยอเมทิสหรอืพลอยสม่ีวงที่มชีื่อเสยีงของประเทศเกาหลซีึ่งชาวเกาหลเีชื่อว่าถ้า
ไดม้พีลอยชนิดน้ีตดิตวัไวจ้ะท าใหม้โีชคลาภและสิง่ดีๆ เกดิขึน้ในชวีติ 
 
#ศนูยส์มุนไพร 

จากนัน้น าท่านเข้าชม ศนูยส์มุนไพรหรอื ฮอ็กเกตนามู ใหม่ล่าสุดของเกาหล ีโดยมกีารจดลขิสทิธิ ์
เรยีบร้อยแล้ว เป็นสมุนไพรเมลด็ฮอ็กเกต ทางการแพทย์เรยีกว่า ผลไม้ทอง มรีสเปรี้ยว ดสี าหรบั
บุคคลทีนิ่ยมดื่มชา กาแฟ น ้าอดัลม ฯลฯ เมลด็ฮอ็กเกตจะช่วยในการลา้งสารพษิทีต่กคา้งหรอืไขมนั
ที่สะสมอยู่ภายในผนังของตบั ไต ช่วยให้ตบัหรอืไตของท่านแขง็แรงขึ้น และยงัส่งผลดต่ีอสุขภาพ
ร่างกายของท่านเองอกีดว้ย 
 
#ซมัเกทงั 
เท่ียง ร ับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารบริการท่านด้วยเมนู ซัมเกทังหรือเมนู ไก่ตุ๋นโสม 
(SAMGYETANG) ต ารบัชาววงัในสมยัก่อน ปัจจุบนัเป็นอาหารเลื่องชื่อมากของเมอืงหลวง ภายใน
ตวัไก่จะมขีา้ว รากโสม พุทราแดงและเคลด็ลบัในการตุ๋นเสริฟ์พรอ้มเครื่องเคยีงทีเ่รยีกว่า กกัตุก ีเสน้
ขนมจนี เหลา้โสม พรกิไทยด า และเกลอื เสริฟ์ท่านละ 1 ตวั ในหมอ้ดนิรอ้น 
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#พระราชวงัชางดอ็กกงุ 
น าท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัชางดอ็กกงุซึง่เป็นพระราชวงัหลวงวงัทีส่องทีส่ร้างต่อจากพระราชวงั
เคยีงบอ็กกุง ในปี ค.ศ.1405 เป็นพระราชวงัทีม่คีวามส าคญัอย่างมากต่อกษตัรยิห์ลายๆ พระองคใ์น
ราชวงศโ์ชซอน ทีม่สีภาพดแีละสมบูรณ์ทีสุ่ดใน 5 พระราชวงัหลวงทัง้หมดทีย่งัคงเกบ็รักษาไว ้และ
ทีน่ี่ยงัไดร้บัการขึน้ทะเบยีนจาก UNESCO ว่าเป็น มรดกโลกทางวฒันธรรม ในปี 1997 
 
#เมียงดง 

พาท่านเพลดิเพลนิกบัการช้อปป้ิงที่ ศูนย์รวมของวยัรุ่นเกาหลี เมียงดงได้ชื่อว่าเป็นแหล่งรวม
แฟชัน่แบรนด์เกาหลชีัน้น า ซึ่งในแต่ละวนัจะมวียัรุ่นเกาหลีมาเดนิช้อปป้ิงกนัอย่างล้นหลาม ท่าน
สามารถหาซื้อสนิค้าได้อย่างหลากหลายทัง้เสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, เครื่องส าอางซึ่งเป็นที่รู้จกั
อย่างดีของคนไทย อาทิ LANEIGE, ETUDE, IOPE, CHARMZONE, SKIN FOOD, THE FACE 
SHOP เป็นต้น  
 
#LINE FRIENDS STORE 
นอกจากน้ีท่านสามารถพบกบัร้าน LINE FRIENDS STORE ที่เต็มไปด้วยสนิค้า LINE OFFICIAL 
ที่จ าหน่ายสนิค้าของที่ระลกึเกี่ยวกบัตวัการ์ตูน LINE ไม่ว่าจะเป็น หมบีราวน์แซลลี่ เจมส์ หรอืโคน่ี 
ซึง่แต่ละตวัจะมสีนิคา้ทีร่ะลกึใหเ้ลอืกซือ้เยอะแยะไปหมด เช่น สมุดโน้ต ตุ๊กตา เคสโทรศพัท ์เสือ้ผา้ 
กระเป๋า เครื่องเขยีน ฯลฯ ซึ่งภายในร้านยงัมมุีมน่ารกัๆ ให้ถ่ายรูปกนัอย่างจุใจอีกด้วย แต่ที่เป็น
ไฮไลทเ์ด่นของร้านเลย คอื เจา้หมบีราวน์ตวัยกัษ์ใหญ่ที่ตัง้อยู่หน้าร้าน ทีใ่คร ๆ กต็้องถ่ายภาพเป็น
ทีร่ะลกึแมแ้ต่คนเกาหลเีอง 
 
#934 KING CROSS HARRY POTTER 
พลาดไม่ไดท้ีจ่ะต้องมาเชค็อนิคาเฟ่เก๋ๆอย่าง 934 KING CROSS เป็นคาเฟ่ทีจ่ าลองฉากแฮรร์ี ่พอต
เตอร์ จะเดนิทางไปโลกเวทมนต์ด้วยรถไฟ ชานชาลา 9 3/4 มาไว้ที่โซลย่านฮงแด มทีัง้ขนมและ
เครื่องดื่มมากมายใหเ้ลอืก ทีส่ าคญัมมุีมใหไ้ดถ่้ายรปูหลายมุม ไม่มเีบื่อแน่นอน 
 
#ONE PIECE 
อีกหน่ึงคาเฟ่ที่น่ามาเช็คอินไม่แพ้กนัก็คือ Cafa de ONE PIECE เป็นร้านที่ตกแต่งสไตล์ ONE 
PIECE ในร้านเป็นบรรยากาศแบบสบายๆเป็นกนัเอง มีอาหารให้เลือกหลากหลาย บางเมนูถูก
ออกแบบมาใหเ้ป็นรปูตวัการต์ูนในเรื่อง ONE PIECE นอกจากน้ียงัมโีซนขายของทีร่ะลกึจากการต์ูน 
ONE PIECE อกีดว้ย 
 
#โอซมับุลโกกิ (OSAMBULGOGI)   

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านด้วย โอซมับุลโกกิ (OSAMBULGOGI) มี
ส่วนประกอบหลกัคอื วุน้เสน้ ผกักาดขาว เน้ือหม ูผดัในกระทะจนเขา้กนั รสชาตหิวานเผด็เลก็น้อย 
 

หลงัจากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL 
หรอืเทยีบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลใีต้ 
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DAY 5 :  N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท)์ I ศนูยโ์สม I  SUPERMARKET 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

#N SEOUL TOWER 

น าท่านสู่ หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWERซึ่งอยู่บนเขานัมซาน ซึ่งเป็น 1 ใน 18 หอคอยที่สูง
ทีสุ่ดในโลก ฐานของหอคอยมสีิง่ทีน่่าสนใจต่างๆ เช่น ศาลาแปดเหลีย่มปาลกัก๊จอง, สวนพฤกษชาต,ิ 
อาคารอนุสรณ์ผูร้กัชาตอินั ชุง กุน อสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเล่นและถ่ายรปูคู่หอคอยตามอธัยาศยัหรอื
คลอ้งกุญแจคู่รกั (ไม่รวมค่าขึน้ลฟิท)์ 
 
#จิมดกั (JIMDAK) 
เท่ียง ร ับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนูจิมดัก (JIMDAK)เป็นเมนูไก่
ประกอบด้วยวุ้นเส้น เกาหล ีคลุกด้วยน ้าซุป รสชาติกลมกล่อม เสริ์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ พร้อม
เครื่องเคยีงเกาหล ี
 
#ศนูยโ์สม 

จากนัน้พาท่านรู้จกัและเข้าใจสมุนไพรโสมเกาหลี หรอืราชาแห่งมวลสมุนไพร ที่ ศูนย์โสมเพราะ
เกาหลใีต้เป็นประเทศที่มกีารผลติโสมเกาหลทีี่มคุีณภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลก และมคุีณประโยชน์
นานปัการ เช่น ช่วยเสรมิความแขง็แรงใหแ้ก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยท าใหจ้ติใจสงบและเพิม่
พละก าลงั โดยมสีรรพคุณทางการแพทย ์ช่วยบ ารุงหวัใจของคุณไดเ้ป็นอย่างด ีช่วยป้องกนัโรคหวัใจ
ขาดเลอืด ฯลฯ 
 
#SUPERMARKET 
หลงัจากนัน้ได้เวลาน าท่านสู่ สนามบินอินชอน เพื่อเตรยีมตวัเดนิทางกลบักรุ งเทพฯ ระหว่างทาง
แวะช้อปป้ิงที่ SUPERMARKETเพื่อซื้อของฝากคนทางบ้าน ที่ร้านแห่งน้ีมีขนมพื้นเมืองเกาหลี
หลากชนิดรวมทัง้กมิจ ิไก่ตุ๋นโสมทีบ่รรจุอยู่ในถุงสุญญากาศ ตะเกยีบ ถ้วยใส่ขา้วและของฝากของที่
ระลกึ  
 
ไดเ้วลาน าท่านออกเดนิทางสู่สนามบนิออกเดนิทาง 
จาก ท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน สู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
 

สายการบิน รหสัเท่ียวบิน BKK >> ICN รหสัเท่ียวบิน ICN >> BKK 

EASTAR JET ZE512 22.20 – 06.00 ZE511 17.30 – 21.20 

JEJU AIR 7C2204 01.00 – 08.40 7C2203 20.05 – 23.59 

JIN AIR LJ004 22.25 – 05.40 LJ003 17.10 – 21.10 

T’WAY TW102 01.25 – 08.35 TW101 20.25 – 00.10 

EASTAR JET ZE514 01.55 – 09.45 ZE513 20.35 – 00.55 
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 KOREA AUTUMN’S SOUL 2019 
#อตัราค่าบริการ 
เดือน กนัยายน 2019 

พีเรียดเดินทาง สายการบิน ราคาผูใ้หญ่ ราคาเดก็ไม่เสริม
เตียง 

01 – 05 กนัยายน 

 

13,900.- 13,900.- 
02 – 06 กนัยายน 13,900.- 13,900.- 
03 – 07 กนัยายน 14,900.- 14,900.- 
04 – 08 กนัยายน 14,900.- 14,900.- 
05 – 09 กนัยายน 14,900.- 14,900.- 
06 – 10 กนัยายน 14,900.- 14,900.- 
07 – 11 กนัยายน 14,900.- 14,900.- 
08 – 12 กนัยายน 13,900.- 13,900.- 
09 – 13 กนัยายน 13,900.- 13,900.- 
10 – 14 กนัยายน 14,900.- 14,900.- 
11 – 15 กนัยายน 14,900.- 14,900.- 
12 – 16 กนัยายน 14,900.- 14,900.- 
13 – 17 กนัยายน 14,900.- 14,900.- 
14 – 18 กนัยายน 14,900.- 14,900.- 
15 – 19 กนัยายน 13,900.- 13,900.- 
16 – 20 กนัยายน 13,900.- 13,900.- 
17 – 21 กนัยายน 14,900.- 14,900.- 
18 – 22 กนัยายน 14,900.- 14,900.- 
19 – 23 กนัยายน 14,900.- 14,900.- 
20 – 24 กนัยายน 14,900.- 14,900.- 
21 – 25 กนัยายน 14,900.- 14,900.- 
22 – 26 กนัยายน 13,900.- 13,900.- 
23 – 27 กนัยายน 13,900.- 13,900.- 
24 – 28 กนัยายน 14,900.- 14,900.- 
25 – 29 กนัยายน 14,900.- 14,900.- 
26 – 30 กนัยายน 14,900.- 14,900.- 
27 – 01 ตุลาคม 14,900.- 14,900.- 
28 – 02 ตุลาคม 14,900.- 14,900.- 
29 – 03 ตุลาคม 14,900.- 14,900.- 
30 – 04 ตุลาคม 14,900.- 14,900.- 
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เดือน ตลุาคม 2019 
พีเรียดเดินทาง สายการบิน ราคาผูใ้หญ่ ราคาเดก็ไม่เสริม

เตียง 
01 – 05 ตุลาคม 

 

15,900.- 15,900.- 
02 – 06 ตุลาคม 16,900.- 16,900.- 
03 – 07 ตุลาคม 16,900.- 16,900.- 
04 – 08 ตุลาคม 16,900.- 16,900.- 
05 – 09 ตุลาคม 16,900.- 16,900.- 
06 – 10 ตุลาคม 16,900.- 16,900.- 
07 – 11 ตุลาคม 16,900.- 16,900.- 
08 - 12 ตุลาคม  16,900.- 16,900.- 
09 - 13 ตุลาคม  17,900.- 17,900.- 
10 - 14 ตุลาคม  17,900.- 17,900.- 
11 - 15 ตุลาคม  17,900.- 17,900.- 
12 - 16 ตุลาคม  17,900.- 17,900.- 
13 - 17 ตุลาคม  16,900.- 16,900.- 
14 - 18 ตุลาคม  16,900.- 16,900.- 
15 - 19 ตุลาคม  16,900.- 16,900.- 
16 - 20 ตุลาคม  16,900.- 16,900.- 
17 - 21 ตุลาคม  17,900.- 17,900.- 
18 - 22 ตุลาคม  17,900.- 17,900.- 
19 - 23 ตุลาคม  18,900.- 18,900.- 
20 - 24 ตุลาคม  17,900.- 17,900.- 
21 - 25 ตุลาคม  17,900.- 17,900.- 
22 - 26 ตุลาคม  17,900.- 17,900.- 
23 - 27 ตุลาคม  17,900.- 17,900.- 
24 - 28 ตุลาคม  17,900.- 17,900.- 
25 - 29 ตุลาคม  17,900.- 17,900.- 
26 - 30 ตุลาคม  16,900.- 16,900.- 
27 - 31 ตุลาคม  16,900.- 16,900.- 
28 - 01 พฤศจิกายน  16,900.- 16,900.- 
29 - 02 พฤศจิกายน  16,900.- 16,900.- 
30 - 03 พฤศจิกายน  16,900.- 16,900.- 
31 - 04 พฤศจิกายน  16,900.- 16,900.- 
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เดือน พฤศจิกายน 2019 
พีเรียดเดินทาง สายการบิน ราคาผูใ้หญ่ ราคาเดก็ไม่เสริม

เตียง 
01 – 05 พฤศจิกายน 

 

15,900.- 15,900.- 
02 – 06 พฤศจิกายน 15,900.- 15,900.- 
03 – 07 พฤศจิกายน 15,900.- 15,900.- 
04 – 08 พฤศจิกายน 15,900.- 15,900.- 
05 – 09 พฤศจิกายน 15,900.- 15,900.- 
06 – 10 พฤศจิกายน 15,900.- 15,900.- 
07 – 11 พฤศจิกายน 15,900.- 15,900.- 
08 - 12 พฤศจิกายน  15,900.- 15,900.- 
09 - 13 พฤศจิกายน  15,900.- 15,900.- 
10 - 14 พฤศจิกายน  15,900.- 15,900.- 
11 - 15 พฤศจิกายน  15,900.- 15,900.- 
12 - 16 พฤศจิกายน  15,900.- 15,900.- 
13 - 17 พฤศจิกายน  15,900.- 15,900.- 
14 - 18 พฤศจิกายน  15,900.- 15,900.- 
15 - 19 พฤศจิกายน  15,900.- 15,900.- 
16 - 20 พฤศจิกายน  15,900.- 15,900.- 
17 - 21 พฤศจิกายน  15,900.- 15,900.- 
18 - 22 พฤศจิกายน  15,900.- 15,900.- 
19 - 23 พฤศจิกายน  15,900.- 15,900.- 
20 - 24 พฤศจิกายน  15,900.- 15,900.- 
21 - 25 พฤศจิกายน  15,900.- 15,900.- 
22 - 26 พฤศจิกายน  15,900.- 15,900.- 
23 - 27 พฤศจิกายน  15,900.- 15,900.- 
24 - 28 พฤศจิกายน  15,900.- 15,900.- 
25 - 29 พฤศจิกายน  15,900.- 15,900.- 
26 - 30 พฤศจิกายน  15,900.- 15,900.- 
27 - 01 ธนัวาคม  15,900.- 15,900.- 
28 - 02 ธนัวาคม  15,900.- 15,900.- 
29 - 03 ธนัวาคม  15,900.- 15,900.- 
30 - 04 ธนัวาคม  15,900.- 15,900.- 
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หมายเหต ุ: อตัราค่าบรกิาร 
+ หากท่านต้องการหอ้งส าหรบัพกัเดีย่ว สามารถจ่ายเพิม่เตมิอกี 4,900.-ท่านละ จากราคาผูใ้หญ่ 
+ หากท่านต้องการเดนิทางแบบไม่ใชต้ัว๋ (JOIN LAND) คดิราคาท่านละ 6,900.-บาท/ท่าน 

 
หมายเหต ุ:  
ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมราคาและเทีย่วบนิทัง้ไปและกลบัโดยมติ้องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิทัง้ไปและกลบัโดยมติ้องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมหรอืรายการอาหารโดยมติ้องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าทัง้น้ีขึน้อยู่ตามความเหมาะสม 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงสายการบนิในระดบัเทยีบเท่ากนัและเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ  
โปรแกรมเปลีย่นแปลงได,้ ตารางทวัรส์ลบัโปรแกรมได,้ ตามความเหมาะสม* 
โปรดตรวจสอบขอ้มลูใหม้ัน่ใจก่อนท าการโอนเงนิจองทุกครัง้ 
กรุณาอ่านรายละเอยีดโปรแกรมและเงื่อนไขต่างๆใหล้ะเอยีดก่อนยนืยนัการจอง* 
เจา้หน้าทีจ่ะส่งใบนดัหมายการเดนิทางใหภ้ายใน 5-7 วนัก่อนเดนิทางเท่านัน้!!! และหากมกีารเปลีย่นแปลงจะรบีแจง้ใหท้ราบ  
หากมขีอ้สงสยักรุณาสอบถามเจา้หน้าที่ 
 

***ลกูคา้มคีวามจ าเป็นต้องเขา้รา้นตามโปรแกรมทวัร ์
อนัไดแ้ก่ ศนูยโ์สม, ศนูยส์มุนไพร, ศนูยเ์วชส าอาง, ศนูยน์ ้ามนัสนแดง, ศนูยพ์ลอยอเมทสิ หากท่านไม่ต้องการเขา้รา้น

ดงักล่าว  
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าบรกิารเพิม่ท่านละ 300 USD*** 

***กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก 
หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุในรายการเดนิทาง ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้และขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าบรกิาร 

ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทั*** 
 

กรณุาช าระมดัจ าหลงัจากวนัจองภายใน 3 วนั 

และช าระส่วนท่ีเหลือทัง้หมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วนั 

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

 
#อตัราทวัรร์วม 

 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั ตามเสน้ทางทีร่ะบุในรายการชัน้ทศันาจร ไป-กลบัพรอ้มคณะ   
 ค่าอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ        
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ        
 ค่าทีพ่กัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 หรอื 3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า  
 ค่ารถรบั-ส่ง และน าเทีย่วตามรายการ        
 ค่าภาษสีนามบนิ ทุกแห่งทีม่ ี         
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ15 หรอื 20 กก.      
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 
 ค่าบตัรเขา้สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์เครื่องเล่นไม่จ ากดั 
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 ปลัก๊ไฟ ADAPTER  
 
#อตัราทวัรไ์ม่รวม 
 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาท ิ ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง, ค่าโทรศพัทส์่วนตวั, ค่าซกัรดี, มนิิบารใ์นหอ้ง, รวมถงึค่าอาหาร และ

เครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสัง่เพิม่กรุณาตดิต่อหวัหน้าทวัรแ์ลว้จ่ายเพิม่เองต่างหาก) 
 ค่าทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  ท่านละ 1,200 บาท หรอื 40,000 วอน ต่อท่านตลอดทัง้ทรปิ  
 หากผูเ้ดนิทางไม่ไดถ้อืหนงัสอืเดนิทางประเทศไทย มค่ีาใชจ้่ายเพิม่เตมิ 5,000 บาท 
 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3%      
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระ ทีห่นกัเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ15-20 กก.)   
 ค่าวซ่ีาส าหรบัพาสปอรต์ต่างดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1.พาสปอรต์ 2.ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3.ใบส าคญัถิน่ทีอ่ยู่ 4.

ส าเนาทะเบยีนบ้าน(ถ้าม)ี 5.สมุดบญัชเีงนิฝาก(ถ้าม)ี 6.รปูถ่ายส ี2 น้ิว 2 รปู แลว้ทางบรษิทัฯจะเป็นผูด้ าเนินการยื่นวซ่ีา
ใหท้่านโดยจ่ายค่าบรกิารต่างหาก (ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางต่างดา้วเจา้ของหนงัสอืเดนิทางต้องท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ย
ตนเองก่อนจะยื่นวซ่ีา)  

 ค่าลฟิทท์ี ่N SEOUL TOWER 
 ค่ากระเชา้ทีอุ่ทยานแห่งชาตซิอรคัซาน  

 
#หมายเหต ุ

 
 จ านวนผูเ้ดนิทาง ขัน้ต ่า ผูใ้หญ่  20 ท่าน ขึน้ไป 
 เทีย่วบนิ ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผู้

เดนิทางเป็นส าคญั 
 ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและตารางการบนิทัง้ไปและกลบัโดยมติ้องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  
 ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ ไป-กลบั แบบหมู่คณะ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะ เน่ืองจากไม่ผ่านการพจิารณา

ในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง กรมแรงงาน ทัง้ไทยและต่างประเทศ เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอื เอกสาร
เดนิทางไม่ถูกต้อง การกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง หรอืถูกปฎเิสธในกรณีอื่นๆ**การ
พจิารณาเป็นเอกสทิธิแ์ละวจิารณญาณของเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หน้าทีก่รมแรงงานเท่านัน้ ซึง่อยู่
นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทั ไม่สามารถท าการเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิได ้ 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง,เจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้ทีไ่ทย และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหท้่านเดนิทางออกหรอืเขา้
ประเทศ เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอื เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง หรอืในกรณีอื่นๆการพจิารณาเป็นเอกสทิธิแ์ละ
วจิารณญาณของเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หน้าทีก่รมแรงงานเท่านัน้ ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของ
บรษิทั ทัง้น้ีกรณีทีท่่านไม่ผ่านด่านตรวจคนเขา้เมอืง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทวัรใ์ดๆ ทัง้สิน้  

 หนงัสอืเดนิทาง (Passport) ของท่าน นบัจากวนัทีเ่ดนิทางไปและกลบั ต้องมอีายเุหลอืใชง้านมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป 
และต้องเหลอืหน้ากระดาษพอใหเ้จา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงสามารถประทบัตราได ้ และต้องอยู่ในสภาพทีส่มบูรณ์ ไม่
ช ารุด หรอืฉีกขาด  

 ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบนิ, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อ
จลาจล  
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 หลงัจากไดร้บัเอกสารเรยีกเกบ็เงนิ (Invoice) กรุณาช าระเงดิมดัจ าภายใน 3 วนั และส่งหลกัฐานการช าระเงนิพรอ้มหน้า
พาสปอรต์ของผูเ้ดนิทาง และช าระเงนิทัง้หมดก่อนการเดนิทางภายใน 14 วนั  

 ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากท่านใช้บรกิารของทางบรษิทัฯ ไม่ครบ อาทไิม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้  เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบรษิทัฯ ได้ช าระค่าใชจ้่ายใหก้บัต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดนิทางแลว้ 

 ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเทีย่วเอง 

 เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ทีไ่ดร้ะบุไวแ้ลว้ทัง้หมด 

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน้ี์ไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กบั
เวลาการจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวสิยัอื่นๆทีอ่าจเกดิขึน้ได ้ทัง้น้ีเพื่อความปลอดภยัและประโยชน์ของผูเ้ดนิทาง
เป็นส าคญั 

 มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษิทัฯ นอกจากมเีอกสาร  
ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัฯ ก ากบัเท่านัน้  

 ในกรณีทีล่กูค้าตัง้ครรภ์ ต้องมใีบรบัรองจากแพทยว์่าสามารถเดนิทางท่องเทีย่วได ้และมอีายุไม่เกนิ 7 วนั นบัจากวนัที่
เดนิทาง และต้องแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า 

 กรณีกรุ๊ปส่วนตวั กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนกัเรยีน กรุป๊ดงูาน ไม่สามารถใชร้าคาดงักล่าวในโปรแกรมได้ 
 กรณีทีท่่านซือ้เฉพาะแพค็เกจทวัรไ์ม่รวมตัว๋เครื่องบนิ จะไม่รวมค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 

1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 
 

การยกเลิก : 
- ต้องยกเลกิก่อนวนัเดนิทางไม่น้อยกว่า 45 วนัเท่านัน้ คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 

- หากยกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 45 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทวัรทุ์กกรณี 
- ในกรณีกรุ๊ปส่วนตวั กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนกัเรยีน กรุ๊ปดงูาน เมื่อช าระแลว้ไม่สามารถคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ 

 

ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลกิหรอืเปลีย่นชื่อผูเ้ดนิทางได 

กรุ๊ปทีเ่ดนิทางต้องการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศ หรอืต่างประเทศ  
รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเช่น CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ า หรอื ค่าทวัรท์ัง้หมด 

 
พาสปอรต์จะต้องมีอายเุหลือใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป 
ผูจ้ดัจะไม่รบัผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ ใน
กรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่วอนัเน่ืองมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร
เดนิทางไม่ถูกต้อง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอื่นๆ ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทั บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่า
ทวัรใ์ดๆ ทัง้สิน้  

 


