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GRAND SUMMER’S VACATION 

โรงแรม/ท่ีพกั : ซูวอน 1 คืน และ โซล 2 คืน | สายการบิน : ASIANA AIRLINES / 
KOREAN AIR 

#ตารางสรปุโปรแกรมท่องเท่ียวเกาหลี 5 วนั 3 คืน 
วนั โปรแกรมการเดินทาง อาหาร โรงแรม/ท่ีพกั 
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ| ท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน   

2 
ท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน | LA PROVENCE|PAJU OUTLET 
ONEMOUNT SNOW PARK / WATER PARK (ไม่รวมบตัรเขา้+ค่าเช่า
ชุด และอุปกรณ์เสรมิอื่น ๆ) ***เตรยีมชุดว่ายน ้า*** 

B. -  
L. จมิดกั 
D. ชาบูชาบ ู

SUWON 
หรอืเทยีบเท่า 
โรงแรมมาตรฐาน 

3 

เรยีนท ากมิจ ิ+ ชุดฮนับก | สวนสนุก EVERLAND (รวมบตัรเขา้และ
เครื่องเล่นไม่จ ากดั)| N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลฟิท)์ | ศนูยเ์วช
ส าอาง 
ศนูยก์ารคา้แฟชัน่แห่งเกาหลทีงแดมุน| DONGDAEMUN DESIGN 
PLAZA (DDP) | ชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN 

B. โรงแรม 
L. คาลบ ิ
D. ซมัเกทงั 

BENIKEA 
SEOUL HOTEL  
หรอืเทยีบเท่า 
โรงแรมมาตรฐาน 

4 

ศนูยส์มุนไพร | ศนูยน์ ้ามนัสนแดง | นัง่รถผ่านชมบลเูฮา้ส ์|พระราชวงั
เคยีงบก 
พพิธิภณัฑพ์ืน้บ้าน | ถนนแฟชัน่ฮงอกิวอคกิง้สตรที| TRICK EYE 
MUSEUM 
ศนูยร์วมของวยัรุ่นเกาหลเีมยีงดง | LINE FRIENDS STORE 

B. โรงแรม 
L. บารบ์คิวิเกาหล ี
D. - 

BENIKEA 
SEOUL HOTEL  
หรอืเทยีบเท่า 
โรงแรมมาตรฐาน 

5 
วดัโชเกซา|หมู่บ้านบุกชอนฮนัอก| DUTY FREE |คลองชองเกชอน 
ศนูยโ์สม | ศนูยพ์ลอยอเมทสิ| SUPERMARKET 

B. โรงแรม 
L. พุลโกก ิ
D. -  

- 

• คลายร้อนบนลานสกีในร่มท่ีใหญ่ท่ีสุดในเกาหลีใต้ 
หรือสวนน ้ากลางแจ้ง ท่ี ONEMOUNT SNOW / WATER PARK 

• ตระการ และสมัผสัความรุ่งเรืองในอดีตของชนชาวฮัน่  
ณ พระราชวงัเคียงบก และความรุ่งเรืองในพิพิธภณัฑ์พ้ืนบา้น 

• เดินเล่นในเมืองสีลูกกวาด LA PROVENCE 

• สกัการะขอพรส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ณ วดัโชเกซา  

• สนุกกบัเครื่องเล่นมากมายท่ี EVERLAND 

• ช้อปป้ิงอย่างจุใจท่ี PAJU OUTLET และ ทุกย่านดงัของเกาหลีใต้ 

• ช้อปของฝากสุดน่ารกัท่ี LINE FRIENDS STORE  

• ชมความงามของกรงุโซลในมุมมองท่ีเหนือกว่า ท่ี N SEOUL 
TOWER 
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#โปรแกรมท่องเท่ียวเกาหลี 5 วนั 3 คืน 

DAY 1 : ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู | ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน 
 คณะเดนิทางพรอ้มกนัทีจุ่ดหมาย สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่ง
ประเทศ ชัน้ 4  ณ เคาน์เตอรส์ายการบนิ ASIANA AIRLINES / KOREAN AIR / THAI 
AIRWAYS โดยมเีจา้หน้าทีจ่ากบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกใน
เรื่องของเอกสารตลอดจนสมัภาระของท่าน(**โปรดแสดงใบนัดหมายและพาสปอร์ต
ใหแ้ก่เจา้หน้าทีใ่นวนัเดนิทาง) หลงัจากเชค็อนิ และโหลดสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ น าท่าน
ออกเดนิทางสู่ประเทศเกาหลใีต้ออกเดนิทางจาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิสู่ ท่าอากาศ
ยานนานาชาตอินิชอน 
 

สายการบิน รหสัเท่ียวบิน เวลาเดินทางจากประเทศไทย เวลาเดินทางถึงประเทศเกาหลีใต้ 

 

OZ742 23.55 น. 07.30 น. 

 

OZ744 01.50 น. 07.30 น. 

 KE658 23.20น. 06.50 น. 

 
TG658 23.10 น. 06.35 น. 

 
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 

 

DAY 2 : ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน | LA PROVENCE| PAJU OUTLET | ONE 
MOUNT SNOW PARK / WATER PARK 
(ไม่รวมบตัรเข้า+ค่าเช่าชดุ และอปุกรณ์เสริม) 
 

#หมู่บ้านลาโพรวองซ์ (LA PROVENCE) 
 เช้า เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตอินิชอนประเทศเกาหลใีต(้กรณุาปรบัเวลาของ
ทา่นใหเ้รว็ขึน้2 ชัว่โมงเพือ่ใหต้รงกบัเวลาทอ้งถิน่ของประเทศเกาหล)ี หลงัจากผา่นพธิกีาร
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ตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ พาทา่นเดนิทางสู ่ หมู่บา้นลาโพรวองซ์ (LA 
PROVENCE)หมูบ่า้นสดุชคิ สไตลย์ุโรปแหง่เกาหล ี สมัผสับรรยากาศบา้นเรอืนสดุน่ารกัและ
รา้นคา้ระบายสลีกูกวาดหวานๆ อสิระใหท้า่นถ่ายรูปเกบ็ไวเ้ป็นทีร่ะลกึไดต้ามอธัยาศยั 
 
#PAJU OUTLET 
 จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิง PAJU OUTLET แหง่ใหมแ่ละใหญ่ทีส่ดุในเกาหล ีซึง่มรีา้นคา้
หลากหลายกว่า 165 ร้านค้าและมีสินค้า BRAND NAMEมากมาย อาทิเช่น ARMANI, 
CALVIN KLEIN, DIESEL, DKNY, GUESS, ESCADA ฯลฯ ลดราคามากมายหลายรา้นและ
มรีาคาถูกกวา่ประเทศไทยใหท้า่นไดช้อ้ปกนัอย่างจุใจ 
 

#จิมดกั (JIMDAK) 
 เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านด้วย เมนูจิมดกั (JIMDAK)เป็น
เมนูไก่ประกอบด้วยวุน้เส้น เกาหล ีคลุกด้วยน ้าซุป รสชาตกิลมกล่อม เสริ์ฟพรอ้มขา้วสวย
รอ้นๆ พรอ้มเครือ่งเคยีงเกาหล ี
 

#ONEMOUNT SNOW PARK  

 บ่าย พาท่านสู่ลานกีฬาฤดูหนาวในที่ร่ม  ONEMOUNT SNOWPARKแหล่ ง
ทอ่งเทีย่วใหม่ลา่สดุใกลก้รุงโซล ใหท้า่นไดส้นุกสนานกบัการเล่นไอซส์เกต็และเล่นเครือ่งเล่น
มากมายหลากหลายชนิด ทัง้ บนัจี้จมัฟ์, ไมล้ากเลือ่น, มา้หมุน,สไลเดอร์น ้าแขง็ นอกจากนี้
ท่านยังสามารถคลายร้อนกับONEMOUNT WATER PARK สวนน ้ าที่มีส ิ่งอ านวยความ
สะดวกมากมาย เชน่ FITNESS & GOLF, CLUB, WATER PARK, SHOPPING MALL หาก
ท่านใดที่ไม่อยากเล่น SNOW PARK ท่านสามารถเดินช้อปป้ิงตามอัธยาศัย มีทัง้ H&M, 
ADIDAS,SPAO และอกีหลายแบรนด์ชัน้น า (ไม่รวมบตัรเขา้+ไม่รวมค่าเช่าชุด+อุปกรณ์)(**
หมายเหตุ: ทา่นไหนประสงคท์ีจ่ะเลน่สวนน ้ากรุณาเตรยีมชดุวา่ยน ้ามาดว้ยนะคะ) 
 
#ชาบูชาบู (SHABU SHABU) 

  เยน็ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย ชาบูชาบู (SHABU SHABU)
หรอืสุกี้เกาหล ีประกอบไปด้วย ผกัสดหลายชนิด ต้มในน ้าซุปปรุงรสกลมกล่อม ทานพรอ้ม
เครือ่งเคยีงและขา้วสวยของเกาหล ีทีร่สชาตถิูกปากคนไทย 

 

หลงัจากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั SUWON : BENIKEA SUWON 
หรอืเทยีบเทา่ โรงแรมมาตรฐานเกาหลใีต ้
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DAY 3 : เรียนท ากิมจิ + ชุดฮนับก | สวนสนุก EVERLAND (รวมบตัรเข้าและเครื่องเล่นไม่
จ ากดั)  
N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิฟท)์ | ศนูยเ์วชส าอาง | ศนูยก์ารค้าแฟชัน่แห่ง
เกาหลี 
ทงแดมุน | DONGDAEMUN DESIGN PLAZA(DDP) | ชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ 
LED ROSE GARDEN 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
#เรียนท ากิมจิ 
 เชา้นี้พาท่านเดนิทางสู่ กิมจิ ร่วมประสบการณ์ในการท ากมิจอิาหารประจ าชาตขิอง
เกาหล ีใหท้า่นไดส้นุกสนานในการลองท าและชมิกมิจฝีิมอืของตวัทา่นเอง  
 
#ฮนับก 
 จากนัน้เชญิทา่นรว่มเป็นสว่นหนึ่งของชาวเกาหลโีดยการแต่งกายชดุประจ าชาต ิ
ชุดฮนับกพรอ้มถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึ!!! เพือ่ไปอวดคนทางบา้น... 
 
#สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์
 เตม็อิม่กบัสวนสนุกทีด่ทีีส่ดุของเกาหล ีสวนสนุกเอเวอรแ์ลนดด์ว้ยบตัร SPECIAL 
PASS TICKET ทีส่ามารถเลน่เครือ่งเลน่ต่างๆ ไดท้กุชนดิและไมจ่ ากดัรอบ สวนสนุกทีน่ีถู่ก
ขนานนาม วา่ “ดสินยี์แลนด์เกาหล”ี  มชีือ่เสยีงมากทีส่ดุของประเทศ ใหท้า่นสนุกกบัเครือ่งเลน่
หลากหลายชนดิ อาท ิเชน่ ทเีอก็ซเ์พรส รถไฟเหาะ หนอนสะบดั ชารป์ โรงหนงัสามมติ ิบา้น
ผสีงิหมนุ ทา่นไหนทีไ่มช่อบการเลน่เครือ่งเลน่ สามารถเขา้ซาฟาร ี ชมไลเกอรแ์ฝดคูแ่รกของ
โลกไดท้ีน่ี ่ และชมความน่ารกัของหมทีีส่ามารถสือ่สารกบัคนไดเ้ดนิชมและถ่ายรปูกบัสวน
ดอกไมซ้ึง่ผลดัเปลีย่นหมุนเวยีนตามฤดูกาล (มนีาคม-เมษายน: สวนทวิลปิ/ พฤษภาคม-
มถิุนายน: สวนดอกกุหลาบ/ กรกฎาคม: สวนดอกทานตะวนัหรอืดอกกหุลาบ/ สงิหาคม-
กนัยายน: สวนดอกลลิลี/่ ตุลาคม-พฤศจกิายน: สวนดอกเบญจมาศ) 
 
 

#คาลบิ (KALBI) 
 เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  บรกิารท่านดว้ย  เมนู คาลบิ 
(KALBI)อาหารเกาหลแีบบป้ิงย่างทีม่ชี ือ่เสยีงของเกาหล ี เป็นการน าเนื้อหมมูาหมกักบั
เครือ่งปรงุจนเนื้อนุ่ม แลว้น าไปย่างบนแผน่โลหะทีถู่กเผาจนรอ้น ตอนย่างหมนูัน้จะย่างเป็น
ชิน้โตพอสมควร พอใกลส้กุแลว้ตอ้งใชก้รรไกรตดัเป็นชิน้พอดคี า ทานกบัเครือ่งเคยีงจ าพวก
ผกั และกระเทยีม กมิจ ิ
 

#N SEOUL TOWER 
 บา่ย เมือ่รบัประทานอาหารเสรจ็น าทา่นเดนิทางสู ่ หอคอยกรงุโซล N SEOUL 
TOWERซึง่อยู่บนเขานมัซาน ซึง่เป็น 1 ใน 18 หอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลก ฐานของหอคอยมสีิง่ที่
น่าสนใจต่างๆ เชน่ ศาลาแปดเหลีย่มปาลกัก๊จอง, สวนสตัวเ์ลก็ๆสวนพฤกษชาต,ิ อาคาร
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อนุสรณ์ผูร้กัชาตอินั ชงุ กนุ อสิระใหท้กุทา่นไดเ้ดนิเลน่และถ่ายรปูคูห่อคอยตามอธัยาศยัหรอื
คลอ้งกญุแจคูร่กั (ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท์) 
 

#ศนูยเ์วชส าอาง 
 หลงัจากนัน้เดนิทางสู่ ศูนย์เวชส าอางใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อเครือ่งส าอางคุณภาพดใีน
ราคาย่อมเยา อาทเิชน่ครมีน ้าแตก, ครมีโบทอ็กซ,์ ครมีหอยทาก ฯลฯ 
 
 

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

 จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงที ่ ศนูย์การคา้แฟชัน่แหง่เกาหล ี ทงแดมุนใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ 
เสือ้ผา้เครือ่งแต่งกาย เครือ่งหนงัรองเทา้ เครือ่งกฬีาต่างๆ นอกจากนี้ยงัมขีนมขบเคีย้วและ
รา้นเครือ่งส าอางต่างๆ เรยีงรายตามตกึรมิสองขา้งถนนใหท้า่นไดเ้ลอืกชม นอกจากนี้ยงัมเีวที
การแสดงรอ้งเตน้เปิดหมวกใหผู้ท้ ีอ่ยากแสดงความสามารถ มาแสดงใหช้มกนัอกีดว้ย และฝัง่
ตรงขา้มของ ทงแดมุน ทา่นสามารถเดนิขา้มไปชม ตกึ DDP หรือ DONGDAEMUN DESIGN 
PLAZAเป็นสถานทีส่ าหรบัจดัแสดงงานศลิปะ อเีวน้ท์ การประชมุ รวมไปถงึนิทรรศการต่างๆ 
นอกจากนี้ทา่นยงัสามารถชมบรรยากาศดอกไมไ้ฟ LED ROSE GARDEN ***ทัง้นี้การจดั
แสดงขึน้อยู่กบัสภาพภูมอิากาศ*** 

 
#ซมัเกทงั 
 เยน็ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย ซมัเกทงัหรอืเมนู ไกตุ่๋นโสม 
อาหารวงัในสมยักอ่น ปัจจุบนัเป็นอาหารเลือ่งชือ่มากของเมอืงหลวง ภายในตวัไกจ่ะมขีา้ว
เหนยีว รากโสม พทุราแดงและเคลด็ลบัในการตุ๋นเสริฟ์พรอ้มเครือ่งเคยีงทีเ่รยีกวา่ กกัตุก ีเสน้
ขนมจนี เหลา้โสม พรกิไทยด า และเกลอื 
 
 

หลงัจากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL 
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DAY 4 : ศนูยส์มุนไพร | ศนูยน์ ้ามนัสนเขม็แดง | นัง่รถผ่านชมบลเูฮ้าส|์ พระราชวงั
เคียงบกพิพิธภณัฑพ้ื์นบา้น | ถนนแฟชัน่ฮงอิกวอคก้ิงสตรีท | TRICK EYE 
MUSEUM   
ศนูยร์วมของวยัรุ่นเกาหลีเมียงดง | LINE FRIENDS STORE 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
#ศนูยส์มุนไพร 
 จากนัน้น าทา่นเขา้ชม ศนูยส์มุนไพรหรอื ฮ๊อกเกตนาม ูใหมล่า่สดุของเกาหล ีโดยมี
การจดลขิสทิธิเ์รยีบรอ้ยแลว้ สรรพคุณช่วยในการลา้งสารพษิทีต่กคา้งหรอืไขมนัทีส่ะสมอยู่
ภายในผนงัของตบั ไต ชว่ยใหต้บัหรอืไตของทา่นแขง็แรงขึน้ และยงัสง่ผลดตี่อสขุภาพ
รา่งกายของทา่นเองอกีดว้ย 
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#ศนูยน์ ้ามนัสนเขม็แดง#นัง่รถผ่านชมบลเูฮ้าส์ 
 น าท่านชม ศูนย์น ้ามนัสนเขม็แดง ผลติจากใบสนเขม็แดงในประเทศเกาหล ี  ทีม่ ี
สรรพคุณ ช่วยชะลา้งไขมนัในเส้นเลอืด เพือ่ป้องกนัการอุดตนัของเส้นเลอืด พรอ้มชมการ
สาธิต เพื่อให้ให้ท่านได้เห็นสรรพคุณอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นผ่านชมด้านหน้าท าเนียบ
ประธานาธิบดี (บลูเฮ้าส์) ซึง่อยู่ในท าเลทีด่ ีทีสุ่ดตามหลกัโหราศาสตร์ มทีวิเขาน้อยใหญ่
เรยีงรายซอ้นตวัอยู่ด้านหลงั  ด้านหน้าเป็นอนุสรณ์สถานนกฟีนิกซ์สญัลกัษณ์แห่งสนัตภิาพ
อนังดงาม  ชมทศันียภาพอนัสวยงามของภูเขารูปหวัมงักร และวงเวยีนน ้าพุ นับเป็นจุดทีม่ฮี
วงจุย้ทีด่ที ีส่ดุของกรงุโซล 
 

#พระราชวงัเคียงบอ๊ก#พิพิธภณัฑพ้ื์นบ้าน 
 น าท่านเข้าสู่ พระราชวงัเคียงบอ๊กพระราชวงัโบราณใหญ่ทีสุ่ดในประวตัิศาสตร์
เกาหลมีอีายุกว่า 600 ปี พระราชวงัแห่งนี้มหีมู่พระทีน่ัง่มากกว่า 200 หลงั และได้ถูกท าลาย
ไปในสมยัทีญ่ีปุ่่ นเขา้มายดึครอง และทัง้ยงัเคยเป็นศูนย์บญัชาการทางการทหารและเป็นที่
ประทบัของกษตัรยิ์ สรา้งขึน้ในสมยัราชวงศโ์ชซอนซึง่เป็นราชวงศส์ดุทา้ยภายใตก้ารปกครอง
ของระบอบกษัตรยิ์เกาหล ี ปัจจุบนัได้รบัการบูรณะใหใ้กล้เคยีงกบัพระราชวงัเดิมมากที่สุด 
และน าท่านเยี่ยมชม พิพิธภณัฑ์พื้นบ้านย้อนอดีตสมัผสัชวีติความเป็นอยู่และเรื่องราวใน
ประวตัศิาสตรเ์กาหล ี
 

#บารบ์ีคิวเกาหลี (BBQ KOREA) 
 เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บรกิารท่านด้วย เมนู บาร์บีคิวเกาหลี 
(BBQ KOREA) อาหารป้ิงย่างสไตล์เกาหลรีบัประทานพรอ้มเครือ่งเคยีงของเกาหล ีมหีมู มี
เนื้อ ผกัสด กมิจ ิซปุ  
#ฮงอิกวอคก้ิงสตรีท 
 บ่าย  หลงัจากรบัประทานอาหารกลางวนัน าท่านสู่ ฮงอิกวอคก้ิงสตรีทเป็นถนน
ย่านมหาวทิยาลยั ฮงอกิ ซึง่มชีือ่เสยีงดา้นศลิปะ ทีน่ีจ่ะมบีรรดานักศกึษาน าของประดษิฐ์จาก
แฮนด์เมดมาวางจ าหน่ายและมรีา้นคา้ขายสนิคา้วยัรุ่นต่างๆ อสิระใหท้่านได้เดนิเล่นและชม
งานศลิปะตลอดทาง  
 
#TRICK EYE MUSEUM 
 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ TRICK EYE MUSEUMพพิธิภณัฑ์ศลิปะสามมติ ิต้นฉบบั
ของเกาหล ีสถานทีท่่องเทีย่วยอดนิยมทีท่ัง้คนเกาหลแีละนักท่องเทีย่วต่างชาตนิิยมมาเก็บ
ภาพ พรอ้มโพสทา่ เก๋ๆ   กบัฉากสามมติ ิท าใหก้ารเดนิชมนทิรรศการศลิปะไมใ่ชส่ ิง่ที่น่าเบื่อ
และเข้าใจยากอีกต่อไป  จากนัน้พาท่านสู่ ICE MUSEUM เมืองน ้ าแข็งที่มีผลงานศิลปะ
แกะสลักน ้ าแข็งกว่า 50 ชิ้น รวมอยู่ในที่เดียว ภายในจ าลองเป็นเมืองต่างๆที่ทุกอย่าง
กลายเป็นน ้าแขง็! เอาใจเดก็ๆดว้ยสไลเดอรน์ ้าแขง็และกจิกรรมอื่นๆอกีมากมายใหคุ้ณได้เดนิ
เทีย่วอย่างไมรู่ส้กึเบือ่ 

  



GRAND SUMMER’S VACATION 7 

 

#เมียงดง 
 พาทา่นเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงที ่ ศูนย์รวมของวยัรุน่เกาหล ี เมียงดงไดช้ือ่วา่เป็น
แหลง่รวมแฟชัน่แบรนด์เกาหลชีัน้น า ซึง่ในแต่ละวนัจะมวียัรุ่นเกาหลมีาเดนิชอ้ปป้ิงกนัอย่าง
ลน้หลาม ทา่นสามารถหาซือ้สนิคา้ไดอ้ย่างหลากหลายทัง้เสือ้ผา้, รองเทา้, กระเป๋า, 
เครือ่งส าอางซึง่เป็นทีรู่จ้กัอย่างดขีองคนไทย อาท ิ LANEIGE, ETUDE, IOPE, 
CHARMZONE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP เป็นตน้ ยงัม ีเสือ้ผา้ เครือ่งประดบั, ซดีี
เพลง, วซีดี-ีดวีดีหีนงัและซรียี์ยอดฮติ ตลอดจนของทีร่ะลกึทีม่รีปูดาราคนโปรดของทา่นอยู่ใน
สนิคา้หลากหลายชนดิใหไ้ดเ้ลอืกซือ้กนั  
 
#LINE FRIENDS STORE 
 นอกจากนี้ท่านสามารถพบกบัร้าน LINE FRIENDS STORE ทีเ่ต็มไปด้วยสินค้า 
LINE OFFICIAL ทีจ่ าหน่ายสนิค้าของทีร่ะลกึเกีย่วกบัตัวการ์ตูน LINE ไม่ว่าจะเป็น หมบี
ราวน์แซลลี ่ เจมส์ หรอืโคนี่ ซึง่แต่ละตวัจะมสีนิค้าทีร่ะลกึให้เลอืกซื้อเยอะแยะไปหมด เช่น 
สมดุโน้ต ตุ๊กตา เคสโทรศพัท ์เสือ้ผา้ กระเป๋า เครือ่งเขยีน ฯลฯ ซึง่ภายรา้นยงัมมีมุน่ารกัๆ ให้
ถ่ายรปูกนัอย่างจุใจอกีดว้ย แต่ทีเ่ป็นไฮไลทเ์ด่นของรา้นเลย คอื เจา้หมบีราวน์ตวัยกัษ์ใหญ่ที่
ตัง้อยู่หน้ารา้น ทีใ่ครไปใครมากต็อ้งถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึแมแ้ต่คนเกาหลเีอง 

***อิสระอาหารเยน็*** 
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DAY 5 : วดัโชเกซา | หมู่บา้นบกุชอนฮนัอก | DUTY FREE  I   
คลองชองเกชอน  I ศนูยส์มุนไพร  I  ศนูยน์ ้ามนัสนแดง  I  SUPERMARKET 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 

#วดัโชเกซา 
 จากนัน้น าทา่นสู ่วดัโชเกซาวดัศูนย์กลางของพุทธศาสนานิกายเซนทีม่ชี ือ่เสยีงของ
ประเทศเกาหล ีถงึแมจ้ะเป็นวดัทีต่ัง้อยู่ท่ามกลางความวุ่นวายของเมอืงแต่ภายในวดัมคีวาม
เงยีบสงบและสวยงามมาก ภายในวดัมตี้นไมใ้หญ่ทีม่คีวามสูงกว่า 26 เมตร อาคารเก่าแก่ 
และเจดยี์ทีแ่กะสลกัจากหนิสูง 7 ชัน้นอกจากนี้ยังมคีวามส าคญัในการจดัพธิีการส าคญั แห่
โคมไฟรปูดอกบวั ในวนักอ่นวนัประสูตขิองพระพุทธเจา้ โดยขบวนแหน่ี้จะเริม่ตน้ตัง้แต่สนาม
กฬีาทงแดมนุ เคลือ่นขบวนไปตามถนนชงโนและมาสิน้สดุทีว่ดัแหง่นี้ 
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#หมู่บ้านบุกชอนฮนัอก 
 หลงัจากนัน้พาทา่นไปชม หมูบ่า้นดัง้เดมิของเกาหล ี หมูบ่า้นบุกชอนฮนัอก ทีม่ ี
ประวตัศิาสตรย์าวนาน ตัง้อยู่ระหวา่งพระราชวงัเคยีงบกกงุ, พระราชวงัชางด๊อกกุง และ
อารามหลวงจองเมยีว ค าวา่ บุกชอน มคีวามหมายแปลวา่หมูบ่า้นทางตอนเหนอื ตามต าแหน่ง
ทีต่ัง้ของหมูบ่า้นทีอ่ยู่ทางทศิเหนอืของคลองชองเกชอนและชงโน หมูบ่า้นประกอบดว้ยตรอก
ซอกซอยอนัเป็นทีต่ัง้ของบา้นแบบดัง้เดมิกวา่รอ้ยหลงัและเป็นทีเ่กบ็รกัษาสภาพแวดลอ้มของ
เมอืงไว ้ เพือ่เป็นการบอกเลา่ประวตัศิาสตร ์ และเป็นมรดกทางวฒันธรรม ตัง้แต่สมยั
ราชวงศโ์ชซอนทีม่อีายุกวา่ 600 ปี 
 
#พลโุกกิ (BULGOGI) 
 เท่ียง รับประทานอาหาร  ณ ภัตตาคาร  บริการท่านด้วย  เม นูพุลโกกิ  
(BULGOGI)เมนูทีม่สี่วนผสม หมูหมกัชิ้นบางๆ ปลาหมกึสดๆ ผกัต่างๆ น ามาต้มรวมกนั 
โดยสามารถทานไดท้ัง้แบบแหง้และน ้า พรอ้มเครือ่งเคยีงต่างๆ ไดแ้ก ่ถัว่งอกดอง วุน้เสน้ปรุง
รสสาหรา่ย กมิจ ิ
 
#DUTY FREE #คลองชองเกชอน 
 บา่ย หลงัจากนัน้น าท่านชอ็ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษทีี่ดิวต้ีฟรี (DUTY FREE)ทีน่ี่มี
สนิค้าชัน้น าให้ท่านได้เลอืกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด ทัง้ น ้าหอม เสื้อผ้า เครื่องส าอาง 
กระเป๋า นาฬิกา เครือ่งประดบั ฯลฯ ในบรเิวณดวิตี้ฟรที่านสามารถเดนิไปชม คลองชองเก
ชอน เป็นคลองโบราณในสมยัราชวงศโ์ชซอน อายุกวา่ 600 ปี โดยมคีวามยาวประมาณ 5.84 
กโิลเมตร ไหลผ่านย่านใจกลางกรุงโซลแต่ในช่วง ค.ศ.1957- ค.ศ.1977 ได้มกีารพฒันา
ประเทศอย่างกา้วกระโดด จนกระทัง่ปี ค.ศ.2002 นายล ีมยองปารค์ ผูไ้ดร้บัต าแหน่งเป็นผูว้่า
การกรุงโซล ได้เสนอโครงการฟ้ืนฟูคลองชองเกชอน เพื่อฟ้ืนฟูธรรมชาตสิองฝัง่คลอง จน
ปัจจุบนัคลองชองเกชอนไดก้ลายเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีส่ าคญัมากใน   กรุงโซล 
 
#ศนูยโ์สม 

 พาท่านรูจ้กัและเขา้ใจสมุนไพรโสมเกาหล ีหรอืราชาแห่งมวลสมุนไพร ที ่ศูนย์โสม
เพราะเกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเป็นอันดับ 1 ของโลก 
สรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบ ารุงหวัใจ ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลอืด และเสรมิประสทิธภิาพ
ทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง ท่านไหนทีต่้องท างานดกึ นอนดกึ หรอืพกัผ่อนไม่เพยีงพอ 
สามารถทานเพือ่ลดความอ่อนลา้ ท าใหรู้ส้กึกระปรี้กระเปร่า รา่งกายรูส้กึสดชืน่..อสิระให้ท่าน
ไดซ้ือ้กลบัไปบ ารงุรา่งกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่า่นรกัและนบัถอื 

 
#ศนูยพ์ลอยอเมทิส 
 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่  ศูนย์พลอยอเมทิสหรือพลอยสีม่วงทีม่ชี ื่อเสยีงของ
ประเทศเกาหลซีึง่ชาวเกาหลเีชือ่ว่าถ้าไดม้พีลอยชนิดนี้ตดิตวัไวจ้ะท าใหม้โีชคลาภและสิง่ดีๆ
เกดิขึน้ในชวีติ 
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#SUPERMARKET 
 หลงัจากนัน้ไดเ้วลาน าทา่นสู ่สนามบนิอนิชอน เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลบักรุงเทพฯ 
ระหว่างทางแวะชอ้ปป้ิงที ่SUPERMARKETเพือ่ซื้อของฝากคนทางบ้าน ทีร่า้นแห่งนี้มขีนม
พืน้เมอืงเกาหลหีลากชนดิรวมทัง้กมิจ ิไกตุ่๋นโสมทีบ่รรจุอยู่ในถุงสุญญากาศ ตะเกยีบ ถว้ยใส่
ขา้วและของฝากของทีร่ะลกึ  
 

ไดเ้วลาน าท่านออกเดนิทางสู่สนามบนิ 
ออกเดนิทางจาก ท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน สู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

 
สายการบิน รหสัเท่ียวบิน เวลาเดินทางจากประเทศเกาหลีใต้ เวลาเดินทางถึงประเทศไทย 

 

OZ741 18.30 น. 22.05 น. 

 

OZ743 20.20 น. 00.20 น. 

 KE659 19.45น. 23.50 น. 

 
TG689 11.20 น. 

15.10 น. 
 
 

GRAND SUMMER’S VACATION 
#อตัราค่าบริการ 
 
เดือน สิงหาคม 2019 : 

พีเรียดเดินทาง สายการบิน ราคาผูใ้หญ่ ราคาเดก็ไม่เสริม
เตียง 

02 - 06 สิงหาคม 

 

19,900.- 19,900.- 
07 - 11 สิงหาคม 19,900.- 19,900.- 
08 - 12 สิงหาคม 20,900.- 20,900.- 
09 - 13 สิงหาคม 20,900.- 20,900.- 
14 -18 สิงหาคม 19,900.- 19,900.- 
16 - 20 สิงหาคม 19,900.- 19,900.- 
21 - 25 สิงหาคม 19,900.- 19,900.- 
23 - 27 สิงหาคม 19,900.- 19,900.- 
28 - 01 กนัยายน 19,900.- 19,900.- 
30 - 03 กนัยายน 19,900.- 19,900.- 
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หมายเหต:ุอตัราค่าบรกิาร 
+ หากท่านตอ้งการหอ้งส าหรบัพกัเดีย่ว สามารถจ่ายเพิม่เตมิอกี 4,900.-ท่านละ จากราคาผูใ้หญ่ 
+ หากท่านตอ้งการเดนิทางแบบไม่ใชต้ัว๋ (JOIN LAND) คดิราคาท่านละ 6,900.-บาท/ท่าน 

 
หมายเหตุ :  
ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมราคาและเทีย่วบนิทัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิทัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมหรอืรายการอาหารโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าทัง้นี้ข ึน้อยู่ตาม
ความเหมาะสม 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงสายการบนิในระดบัเทยีบเท่ากนัและเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ  
โปรแกรมเปลีย่นแปลงได,้ ตารางทวัรส์ลบัโปรแกรมได,้ ตามความเหมาะสม* 
โปรดตรวจสอบขอ้มูลใหม้ัน่ใจกอ่นท าการโอนเงนิจองทกุครัง้ 
กรุณาอ่านรายละเอยีดโปรแกรมและเงื่อนไขต่างๆใหล้ะเอยีดกอ่นยนืยนัการจอง* 
เจา้หน้าทีจ่ะส่งใบนดัหมายการเดนิทางใหภ้ายใน 5-7 วนัก่อนเดนิทางเทา่นัน้!!! และหากมกีารเปลีย่นแปลงจะ
รบีแจง้ใหท้ราบ  
หากมขีอ้สงสยักรุณาสอบถามเจา้หน้าที ่
 

***ลูกคา้มคีวามจ าเป็นตอ้งเขา้รา้นตามโปรแกรมทวัร์ 
อนัไดแ้ก่ ศนูยโ์สม, ศนูยส์มุนไพร, ศนูยเ์วชส าอาง, ศนูยน์ ้ามนัสนแดง, ศนูยพ์ลอยอเมทสิ หากท่านไม่

ตอ้งการเขา้รา้นดงักล่าว  
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าบรกิารเพิม่ทา่นละ 300 USD*** 

 
***กรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก 

หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุในรายการเดนิทาง ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้และขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนื
ค่าบรกิาร 

ไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทั*** 
กรณุาช าระมดัจ าหลงัจากวนัจองภายใน 3 วนั 

และช าระส่วนท่ีเหลือทัง้หมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วนั 
********มดัจ าขัน้ต า่ 5,000.- บาท/ท่าน/ทริป****** 

 
#อตัราทวัรร์วม 

 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั ตามเสน้ทางทีร่ะบุในรายการชัน้ทศันาจร ไป-กลบัพรอ้มคณะ   
 ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ        
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ        
 ค่าทีพ่กัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 หรอื 3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุ หรอืเทยีบเทา่  
 ค่ารถรบั-ส่ง และน าเทีย่วตามรายการ       
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 ค่าภาษสีนามบนิ ทกุแห่งทีม่ ี        
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละ15 หรอื 20 กก.      
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 
 ค่าบตัรเขา้สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์เครือ่งเล่นไมจ่ ากดั 
 ปลัก๊ไฟ ADAPTER  
#อตัราทวัรไ์ม่รวม 
 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาท ิค่าท าหนงัสอืเดนิทาง, คา่โทรศพัทส์่วนตวั, ค่าซกัรดี, มนิิบารใ์นหอ้ง, รวมถงึค่าอาหาร 

และเครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพิม่กรุณาตดิต่อหวัหน้าทวัรแ์ลว้จ่ายเพิม่เอง
ต่างหาก) 

 ค่าทิปคนขบัรถ และไกดท้์องถ่ิน  ท่านละ 1,200 บาท หรือ 40,000 วอน ต่อท่านตลอดทัง้ทริป  
 ค่าภาษมีูลค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%      
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระ ทีห่นกัเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ15-20 กก.)   
 ค่าวซ่ีาส าหรบัพาสปอรต์ต่างดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1.พาสปอรต์ 2.ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3.ใบส าคญั

ถิน่ทีอ่ยู่  
4.ส าเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี 5.สมุดบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6.รูปถ่ายส ี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบรษิทัฯจะเป็น
ผูด้ าเนินการยื่นวซ่ีาใหท้า่นโดยจ่ายค่าบรกิารตา่งหาก (ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางต่างดา้วเจา้ของหนงัสอื
เดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยื่นวซ่ีา)  

 ค่าลฟิทท์ี ่N SEOUL TOWER 
 

#หมายเหต ุ
 

 จ านวนผูเ้ดนิทาง ข ัน้ต ่า ผูใ้หญ่  20 ท่าน ขึน้ไป 
 เทีย่วบนิ ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถงึผลประโยชน์

ของผูเ้ดนิทาง 
เป็นส าคญั 

 ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและตารางการบนิทัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  
 ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ ไป-กลบั แบบหมู่คณะ กรณทีีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะ เนื่องจากไม่ผา่นการ

พจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง กรมแรงงาน ทัง้ไทยและต่างประเทศ เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมาย 
หรอื เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง การกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง หรอืถูกปฎิ
เสธในกรณอีื่นๆ**การพจิารณาเป็นเอกสทิธิแ์ละวจิารณญาณของเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หน้าที่
กรมแรงงานเท่านัน้ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทั ไม่สามารถท าการเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิได ้ 

 กรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืง,เจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้ทีไ่ทย และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหท้่านเดนิทาง
ออกหรอืเขา้ประเทศ เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอื เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืในกรณอีื่นๆการ
พจิารณาเป็นเอกสทิธิแ์ละวจิารณญาณของเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หน้าทีก่รมแรงงานเท่านัน้ ซึ่ง
อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทั ทัง้นี้กรณทีีท่่านไม่ผา่นด่านตรวจคนเขา้เมอืง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์
ไม่คนืค่าทวัรใ์ดๆ ทัง้สิน้  

 หนงัสอืเดนิทาง (Passport) ของท่าน นบัจากวนัทีเ่ดนิทางไปและกลบั ตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านมากกวา่ 6 
เดอืนขึน้ไป และตอ้งเหลอืหน้ากระดาษพอใหเ้จา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงสามารถประทบัตราได ้ และตอ้งอยู่
ในสภาพทีส่มบูรณ์ ไม่ช ารุด หรอืฉกีขาด  
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 ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณคีวามล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนดัหยดุ
งาน, การกอ่จลาจล  

 หลงัจากไดร้บัเอกสารเรยีกเกบ็เงนิ (Invoice) กรุณาช าระเงดิมดัจ าภายใน 3 วนั และส่งหลกัฐานการช าระเงนิ
พรอ้มหน้าพาสปอรต์ของผูเ้ดนิทาง และช าระเงนิทัง้หมดกอ่นการเดนิทางภายใน 14 วนั  

 ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯ ไมค่รบ อาทไิม่เทีย่วบางรายการ, 
ไม่ทานอาหารบางมือ้  เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ใชจ้่ายใหก้บัต่างประเทศแบบเหมา
ขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 

 ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัเิหตทุี่
เกดิจากความประมาทของตวันกัท่องเทีย่วเอง 

 เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัใน
เงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทีไ่ดร้ะบุไวแ้ลว้ทัง้หมด 

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้
ข ึน้อยูก่บัเวลาการจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวสิยัอื่นๆทีอ่าจเกดิขึน้ได ้ ทัง้นี้เพือ่ความปลอดภยัและ
ประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไม่มสีิทธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษิทัฯ นอกจาก
มเีอกสาร  ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัฯ ก ากบัเท่านัน้  

 ในกรณทีีลู่กคา้ตัง้ครรภ ์ตอ้งมใีบรบัรองจากแพทยว์า่สามารถเดนิทางทอ่งเทีย่วได ้และมอีายไุม่เกนิ 7 วนั นบั
จากวนัทีเ่ดนิทาง และตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า 

 กรณกีรุ๊ปส่วนตวั กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนกัเรยีน กรุ๊ปดูงาน ไม่สามารถใชร้าคาดงักล่าวในโปรแกรมได้ 
 กรณทีีท่่านซือ้เฉพาะแพค็เกจทวัรไ์ม่รวมตัว๋เครือ่งบนิ จะไม่รวมคา่ประกนัอุบตัเิหตุระหวา่งเดนิทาง วงเงนิ

ท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 
 รูปทีใ่ชใ้นเอกสารนี้ เป็นรูปเพือ่การโฆษณา และประกอบรายละเอยีดโปรแกรม 
 
 

การยกเลิก 
- ตอ้งยกเลกิก่อนวนัเดนิทางไม่น้อยกวา่ 45 วนัเท่านัน้ คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
- หากยกเลกิการเดนิทางน้อยกวา่ 45 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทวัรท์กุกรณ ี
- ในกรณกีรุ๊ปส่วนตวั กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนกัเรยีน กรุ๊ปดูงาน เมื่อช าระแลว้ไม่สามารถคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ 

 
 

หนังสือเดินทาง จะต้องมีอายุเหลือใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป 
ผูจ้ดัจะไม่รบัผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆเป็นที่
เรยีบรอ้ยแลว้ ในกรณทีีผู่เ้ดนิทางไม่ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกอง
ตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่วอนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่่อไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูต้อง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณอีื่นๆ ซึ่ง
อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทั บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทวัรใ์ดๆ ทัง้สิน้  

 


