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SUMMER’S VACATION 

 #ตารางสรุปโปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี 5 วัน 3 คืน 
วนั โปรแกรมการเดินทาง อาหาร โรงแรม/ท่ีพกั 
1 ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู | ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน   

2 
ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน | LA PROVENCE | PAJU OUTLET 
ONEMOUNT SNOW PARK / WATER PARK (ไม่รวมบตัรเข้า+ค่าเช่าชดุ 
และอปุกรณ์เสริมอ่ืน ๆ) ***เตรียมชดุว่ายน ้า*** 

B. -  
L. จิมดกั 
D. ชาบชูาบ ู

SUWON 
หรือเทียบเท่า 
โรงแรมมาตรฐาน 

3 

เรียนท ากิมจิ + ชดุฮนับก | สวนสนุก EVERLAND (รวมบตัรเข้าและ
เคร่ืองเล่นไม่จ ากดั) | N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิฟท)์ | ศนูยเ์วช
ส าอาง 
ศนูยก์ารค้าแฟชัน่แห่งเกาหลีทงแดมนุ | DONGDAEMUN DESIGN 
PLAZA (DDP) | ชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN  

B. โรงแรม 
L. คาลบิ 
D. ซมัเกทงั 

BENIKEA SEOUL 
HOTEL  
หรือเทียบเท่า 
โรงแรมมาตรฐาน 

4 

ศนูยส์มนุไพร | ศนูยน์ ้ามนัสนแดง | นัง่รถผ่านชมบลเูฮ้าส ์| พระราชวงั
เคียงบก 
พิพิธภณัฑพื์น้บ้าน | ถนนแฟชัน่ฮงอิกวอคก้ิงสตรีท | TRICK EYE 
MUSEUM 
ศนูยร์วมของวยัรุ่นเกาหลีเมียงดง | LINE FRIENDS STORE 

B. โรงแรม 
L. บารบิ์คิว
เกาหล ี
D. - 

BENIKEA SEOUL 
HOTEL  
หรือเทียบเท่า 
โรงแรมมาตรฐาน 

5 
วดัโชเกซา | หมู่บา้นบกุชอนฮนัอก | DUTY FREE | คลองชองเกชอน 
ศนูยโ์สม | ศนูยพ์ลอยอเมทิส | SUPERMARKET 

B. โรงแรม 
L. พลุโกกิ 
D. -  

- 

 

• คลายร้อนบนลานสกี ในร่มท่ีใหญ่ท่ีสุดในเกาหลีใต้ 
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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SUMMER’S VACATION 
#โปรแกรมท่องเท่ียวเกาหลี5 วนั 3 คืน 
 DAY 1 :  ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู | ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน 

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

สายการบิน รหสัเท่ียวบิน เวลาเดินทางจากประเทศไทย เวลาเดินทางถึงประเทศเกาหลีใต้ 

 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. 

 
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
ความจุรวมกนัไม่เกนิ 1 ลติร (1,000 มลิลลิติร) ของเหลวทีไ่ดร้บัการยกเวน้ ได้แก่ นม และอาหารส าหรบัเดก็ทารกในปรมิาณ
ทีเ่หมาะสม 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 : LA PROVENCE | PAJU OUTLET | ONE MOUNT SNOW PARK / WATER 
PARK  
(ไม่รวมบตัรเข้า+ค่าเช่าชุด และอปุกรณ์เสริม) 
 

 #หมู่บ้านลาโพรวองซ์ (LA PROVENCE) 
เช้า เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตอินิชอนประเทศเกาหลใีต้ (กรุณาปรบัเวลาของท่านใหเ้รว็ขึน้ 2 
ชัว่โมงเพื่อใหต้รงกบัเวลาทอ้งถิน่ของประเทศเกาหล)ี หลงัจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ
ศุลกากรแลว้ พาท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านลาโพรวองซ์ (LA PROVENCE) หมู่บ้านสุดชคิ สไตลย์ุโรป 
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 #PAJU OUTLET 
จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง PAJU OUTLET แห่งใหม่และใหญ่ทีสุ่ดในเกาหล ีซึง่มรีา้นคา้หลากหลายกว่า 
165 รา้นคา้และมสีนิคา้ BRAND NAME มากมาย อาทเิช่น ARMANI, CALVIN KLEIN, DIESEL, 
DKNY, GUESS, ESCADA ฯลฯ ลดราคามากมายหลายรา้น และมรีาคาถูกกว่าประเทศไทยใหท้่าน
ไดช้อ้ปกนัอย่างจุใจ 
 

 #จิมดกั (JIMDAK) 

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมนู จิมดกั (JIMDAK) เป็นเมนูไก่
ประกอบดว้ยวุน้เสน้ เกาหล ี คลุกดว้ยน ้าซุป รสชาตกิลมกล่อม เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ พรอ้ม
เครื่องเคยีงเกาหล ี
 

 #ONEMOUNT SNOW PARK 

บ่าย พาท่านสู่ลานกฬีาฤดหูนาวในทีร่่ม ONEMOUNT SNOWPARK แหล่งท่องเทีย่วใหม่ล่าสุด
ใกลก้รุงโซล ใหท้่านไดส้นุกสนานกบัการเล่นไอซส์เกต็และเล่นเครื่องเล่นมากมายหลากหลายชนิด 
ทัง้ บนัจีจ้มัฟ์, ไมล้ากเลื่อน, มา้หมุน,สไลเดอรน์ ้าแขง็ นอกจากน้ีท่านยงัสามารถคลายรอ้นกบั 
ONEMOUNT WATER PARK สวนน ้าทีม่สี ิง่อ านวยความสะดวกมากมาย เช่น FITNESS & GOLF, 
CLUB, WATER PARK, SHOPPING MALL หากท่านใดที่ไม่อยากเล่น SNOW PARK ท่านสามารถ
เดนิชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั มทีัง้ H&M, ADIDAS,SPAO และอกีหลายแบรนดช์ัน้น า (ไม่รวมบตัรเขา้+
ไม่รวมค่าเช่าชุด+อุปกรณ์) (**หมายเหตุ : ท่านไหนประสงคท์ีจ่ะเล่นสวนน ้ากรุณาเตรยีมชุดว่ายน ้า
มาดว้ยนะคะ) 
 

 #ชาบูชาบู (SHABU SHABU) 

  เยน็ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ย ชาบูชาบู (SHABU SHABU) หรอื สุกีเ้กาหล ี
ประกอบไปดว้ย ผกัสดหลายชนิด ต้มในน ้าซุปปรุงรสกลมกล่อม ทานพรอ้มเครื่องเคยีงและขา้วสวย
ของเกาหล ีทีร่สชาตถิูกปากคนไทย 

 

หลงัจากนัน้น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั SUWON : BENIKEA SUWON 
หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้ 

 

DAY 3 : เรียนท ากิมจิ + ชุดฮนับก | สวนสนุก EVERLAND (รวมบตัรเข้าและเครื่องเล่นไม่จ ากดั)  
N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิฟท์) | ศนูยเ์วชส าอาง | ศนูยก์ารค้าแฟชัน่แห่ง
เกาหลี 
ทงแดมุน | DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP) | ชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ 
LED ROSE GARDEN  

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 #เรียนท ากิมจิ 
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เชา้น้ีพาท่านเดนิทางสู่ กิมจิ รว่มประสบการณ์ในการท ากมิจอิาหารประจ าชาตขิองเกาหล ีใหท้่านได้
สนุกสนานในการลองท าและชมิกมิจฝีิมอืของตวัท่านเอง  
 
 #ฮนับก 
จากนัน้เชญิท่านร่วมเป็นส่วนหน่ึงของชาวเกาหล ี โดยการแต่งกายชุดประจ าชาต ิ ชุดฮนับก พรอ้ม
ถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึ!!! เพื่อไปอวดคนทางบ้าน... 
#สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์

เตม็อิม่กบัสวนสนุกทีด่ทีีสุ่ดของเกาหล ี สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ ดว้ยบตัร SPECIAL PASS 
TICKET ทีส่ามารถเล่นเครื่องเล่นต่างๆ ไดทุ้กชนิดและไม่จ ากดัรอบ สวนสนุกทีน่ี่ถูกขนานนาม ว่า 
“ดสินียแ์ลนดเ์กาหล”ี  มชีื่อเสยีงมากทีสุ่ดของประเทศ ใหท้่านสนุกกบัเครื่องเล่นหลากหลายชนิด 
อาท ิเช่น ทเีอก็ซเ์พรส รถไฟเหาะ หนอนสะบดั ชารป์ โรงหนงัสามมติ ิบ้านผสีงิหมุน ท่านไหนที่ไม่
ชอบการเล่นเครื่องเล่น สามารถเขา้ซาฟาร ี ชมไลเกอรแ์ฝดคู่แรกของโลกไดท้ีน่ี่ และชมความน่ารกั
ของหมทีีส่ามารถสื่อสารกบัคนไดเ้ดนิชมและถ่ายรปูกบัสวนดอกไมซ้ึง่ผลดัเปลีย่นหมุนเวยีนตาม
ฤดกูาล (มนีาคม-เมษายน: สวนทวิลปิ/ พฤษภาคม-มถุินายน: สวนดอกกุหลาบ/ กรกฎาคม : สวน
ดอกทานตะวนัหรอืดอกกุหลาบ/ สงิหาคม-กนัยายน : สวนดอกลลิลี/่ ตุลาคม-พฤศจกิายน: สวนดอก
เบญจมาศ) 
 

 #คาลบิ (KALBI) 
เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  บรกิารท่านดว้ย  เมนู คาลบิ (KALBI) อาหารเกาหลแีบบ
ป้ิงย่างทีม่ชีื่อเสยีงของเกาหล ี เป็นการน าเน้ือววัหรอืเน้ือหมมูาหมกักบัเครื่องปรุงจนเน้ือนุ่ม แลว้
น าไปย่างบนแผ่นโลหะทีถู่กเผาจนรอ้น ตอนย่างเน้ือนัน้จะย่างเป็นชิน้โตพอสมควร พอใกลสุ้กแลว้
ต้องใชก้รรไกรตดัเป็นชิน้พอดคี า ทานกบัเครื่องเคยีงจ าพวกผกั และกระเทยีม กมิจ ิ
 

 #N SEOUL TOWER 
บ่าย เมื่อรบัประทานอาหารเสรจ็น าท่านเดนิทางสู่ หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWER ซึง่อยูบ่น
เขานมัซาน ซึง่เป็น 1 ใน 18 หอคอยทีส่งูทีสุ่ดในโลก ฐานของหอคอยมสีิง่ทีน่่าสนใจต่างๆ เช่น ศาลา
แปดเหลีย่มปาลกัก๊จอง, สวนสตัวเ์ลก็ๆสวนพฤกษชาติ, อาคารอนุสรณ์ผูร้กัชาตอินั ชุง กุน อสิระให้
ทุกท่านไดเ้ดนิเล่นและถ่ายรปูคู่หอคอยตามอธัยาศยัหรอืคลอ้งกุญแจคู่รกั (ไม่รวมค่าขึน้ลฟิท)์ 
 

 #ศนูยเ์วชส าอาง 
หลงัจากนัน้เดนิทางสู่ ศนูยเ์วชส าอาง ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เครื่องส าอางคุณภาพดใีนราคาย่อมเยา 
อาทเิช่นครมีน ้าแตก, ครมีโบทอ็กซ,์ ครมีหอยทาก ฯลฯ 
  
 #ทงแดมุน (DONGDAEMUN) #DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP) 

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงที ่ ศนูยก์ารคา้แฟชัน่แห่งเกาหล ี ทงแดมุน ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ เสือ้ผา้เครื่อง
แต่งกาย เครื่องหนงัรองเทา้ เครื่องกฬีาต่างๆ นอกจากน้ียงัมขีนมขบเคีย้วและรา้นเครื่องส าอางต่างๆ 
เรยีงรายตามตกึรมิสองขา้งถนนใหท้่านไดเ้ลอืกชม นอกจากน้ียงัมเีวทกีารแสดง รอ้ง เต้น เปิดหมวก 
ใหผู้ท้ีอ่ยากแสดงความสามารถ มาแสดงใหช้มกนัอีกดว้ย และฝัง่ตรงขา้มของ ทงแดมุน ท่าน
สามารถเดนิขา้มไปชม ตกึ DDP หรอื DONGDAEMUN DESIGN PLAZA  
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ซัมเกทัง 

เยน็ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ย ซมัเกทงั หรอืเมนู ไก่ตุ๋นโสม อาหารวงั
ในสมยัก่อน ปัจจุบนัเป็นอาหารเลื่องชื่อมากของเมอืงหลวง ภายในตวัไก่จะมขีา้วเหนียว รากโสม 
พุทราแดงและเคลด็ลบัในการตุ๋นเสริฟ์พรอ้มเครื่องเคยีงทีเ่รยีกว่า กกัตุก ี เสน้ขนมจนี เหลา้โสม 
พรกิไทยด า และเกลอื 
 

หลงัจากนัน้น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั SEOUL : BENIKEA SEOUL HOTEL 
หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้ 

 

DAY 4 : ศนูยส์มุนไพร | ศนูยน์ ้ามนัสนเขม็แดง | นัง่รถผ่านชมบลเูฮ้าส ์| พระราชวงั
เคียงบก พิพิธภณัฑพ้ื์นบา้น | ถนนแฟชัน่ฮงอิกวอคก้ิงสตรีท | TRICK EYE 
MUSEUM   
ศนูยร์วมของวยัรุ่นเกาหลีเมียงดง | LINE FRIENDS STORE 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 #ศนูยส์มุนไพร 
จากนัน้น าท่านเขา้ชม ศนูยส์มุนไพรหรอื ฮ๊อกเกตนาม ู ใหม่ล่าสุดของเกาหล ี โดยมกีารจดลขิสทิธิ ์
เรยีบรอ้ยแลว้ สรรพคุณช่วยในการลา้งสารพษิทีต่กค้างหรอืไขมนัทีส่ะสมอยู่ภายในผนงัของตบั ไต 
ช่วยใหต้บัหรอืไตของท่านแขง็แรงขึน้ และยงัส่งผลดต่ีอสุขภาพร่างกายของท่านเองอกีดว้ย 
 

 #ศนูยน์ ้ามนัสนเขม็แดง #นัง่รถผ่านชมบลเูฮ้าส ์
น าท่านชม ศนูยน์ ้ามนัสนเขม็แดง ผลติจากใบสนเขม็แดงในประเทศเกาหล ี ทีม่สีรรพคุณ ช่วยชะ
ลา้งไขมนัในเสน้เลอืด เพื่อป้องกนัการอุดตนัของเสน้เลอืด พรอ้มชมการสาธติ เพื่อใหใ้หท้่านไดเ้หน็
สรรพคุณอย่างชดัเจนมากยิง่ขึน้ ผ่านชมดา้นหน้าท าเนียบประธานาธบิด ี(บลเูฮา้ส)์ ซึง่อยู่ในท าเลทีด่ี
ทีสุ่ดตามหลกัโหราศาสตร ์ มทีวิเขาน้อยใหญ่เรยีงรายซอ้นตวัอยู่ดา้นหลงั  ดา้นหน้าเป็นอนุสรณ์
สถานนกฟีนิกซส์ญัลกัษณ์แห่งสนัตภิาพอนังดงาม  ชมทศันียภาพอนัสวยงามของภูเขารปูหวัมงักร 
และวงเวยีนน ้าพุ นบัเป็นจุดทีม่ฮีวงจุย้ทีด่ทีีสุ่ดของกรงุโซล 
 

 #พระราชวงัเคียงบอ๊ก #พิพิธภณัฑพ้ื์นบ้าน 
น าท่านเขา้สู่ พระราชวงัเคียงบอ๊ก พระราชวงัโบราณใหญ่ทีสุ่ดในประวตัศิาสตรเ์กาหลมีอีายุกว่า 
600 ปี พระราชวงัแห่งน้ีมหีมู่พระทีน่ัง่มากกว่า 200 หลงั และไดถู้กท าลายไปในสมยัทีญ่ีปุ่่ นเขา้มายดึ
ครอง และทัง้ยงัเคยเป็นศนูยบ์ญัชาการทางการทหารและเป็นทีป่ระทบัของกษตัรยิ ์ สรา้งขึน้ในสมยั
ราชวงศโ์ชซอนซึง่เป็นราชวงศส์ุดทา้ยภายใต้การปกครองของระบอบกษตัรยิเ์กาหล ี ปัจจบุนัไดร้บั
การบูรณะใหใ้กลเ้คยีงกบัพระราชวงัเดมิมากทีสุ่ด และน าท่านเยีย่มชม พิพิธภณัฑพ้ื์นบ้าน ยอ้น
อดตีสมัผสัชวีติความเป็นอยู่และเรื่องราวในประวตัศิาสตรเ์กาหลี 
 

 #บารบ์ีคิวเกาหลี (BBQ KOREA) 

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ย เมนู บารบ์ีคิวเกาหลี (BBQ KOREA) 
อาหารป้ิงย่างสไตลเ์กาหลรีบัประทานพรอ้มเครื่องเคยีงของเกาหล ีผกัสด กมิจ ิซุป สลดัผกัสดๆ  
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 #ฮงอิกวอคก้ิงสตรีท 

บ่าย หลงัจากรบัประทานอาหารกลางวนัน าท่านสู่ ฮงอิกวอคก้ิงสตรีท เป็นถนนย่านมหาวทิยาลยั 
ฮงอกิ ซึง่มชีื่อเสยีงดา้นศลิปะ ทีน่ี่จะมบีรรดานักศกึษาน าของประดษิฐจ์ากแฮนดเ์มดมาวางจ าหน่าย
และมรีา้นค้าขายสนิคา้วยัรุ่นต่างๆ อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่นและชมงานศลิปะตลอดทาง  
 
 #TRICK EYE MUSEUM 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ TRICK EYE MUSEUM พพิธิภณัฑศ์ลิปะสามมติ ิ ต้นฉบบัของเกาหล ี
สถานทีท่่องเทีย่วยอดนิยมทีท่ ัง้คนเกาหลแีละนักท่องเทีย่วต่างชาตนิิยมมาเกบ็ภาพ พรอ้มโพสท่า 
เก๋ๆ   กบัฉากสามมติ ิ ท าให้การเดนิชมนิทรรศการศลิปะไม่ใช่สิง่ทีน่่าเบื่อและเขา้ใจยากอกีต่อไป... 
จากนัน้พาท่านสู่ ICE MUSEUM เมอืงน ้าแขง็ทีม่ผีลงานศลิปะแกะสลกัน ้าแขง็กว่า 50 ชิน้ รวมอยู่ใน
ทีเ่ดยีว ภายในจ าลองเป็นเมอืงต่างๆทีทุ่กอย่างกลายเป็นน ้าแขง็! เอาใจเดก็ๆดว้ยสไลเดอรน์ ้าแขง็
และกจิกรรมอื่นๆอกีมากมายใหคุ้ณไดเ้ดนิเทีย่วอย่างไม่รูส้กึเบื่อ 
 
 #เมียงดง 
พาท่านเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงที่ ศนูยร์วมของวยัรุ่นเกาหล ี เมียงดง ไดช้ื่อว่าเป็นแหล่งรวม
แฟชัน่แบรนดเ์กาหลชีัน้น า ซึง่ในแต่ละวนัจะมวียัรุ่นเกาหลมีาเดนิชอ้ปป้ิงกนัอย่างลน้หลาม ท่าน
สามารถหาซือ้สนิค้าไดอ้ย่างหลากหลายทัง้เสือ้ผา้, รองเทา้, กระเป๋า, เครื่องส าอางซึง่เป็นทีรู่จ้กัอย่าง
ดขีองคนไทย อาท ิLANEIGE, ETUDE, IOPE, CHARMZONE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP 
เป็นต้น ยงัม ีเสือ้ผา้ เครื่องประดบั, ซดีเีพลง, วซีดี-ีดวีดีหีนงัและซรียีย์อดฮติ ตลอดจนของทีร่ะลกึทีม่ี
รปูดาราคนโปรดของท่านอยู่ในสนิคา้หลากหลายชนิดใหไ้ดเ้ลอืกซือ้กนั  
 
 #LINE FRIENDS STORE 
นอกจากน้ีท่านสามารถพบกบัรา้น LINE FRIENDS STORE ทีเ่ตม็ไปดว้ยสนิคา้ LINE OFFICIAL ที่
จ าหน่ายสนิคา้ของทีร่ะลกึเกีย่วกบัตวัการต์ูน LINE ไม่ว่าจะเป็น หมบีราวน์แซลลี ่เจมส ์หรอืโคน่ี ซึง่
แต่ละตวัจะมสีนิคา้ทีร่ะลกึใหเ้ลอืกซือ้เยอะแยะไปหมด เช่น สมุดโน้ต ตุ๊กตา เคสโทรศพัท ์ เสือ้ผา้ 
กระเป๋า เครื่องเขยีน ฯลฯ ซึง่ภายรา้นยงัมมุีมน่ารกัๆ ใหถ่้ายรปูกนัอย่างจุใจอกีดว้ย แต่ทีเ่ป็นไฮไลท์
เด่นของรา้นเลย คอื เจา้หมบีราวน์ตวัยกัษ์ใหญ่ทีต่ ัง้อยู่หน้าร้าน ทีใ่ครไปใครมากต็้องถ่ายภาพเป็นที่
ระลกึแมแ้ต่คนเกาหลเีอง 

*** อิสระอาหารเยน็ *** 
หลงัจากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL 

หรอืเทยีบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลใีต้ 
 

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

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
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 #วดัโชเกซา 
จากนัน้น าท่านสู่ วดัโชเกซา วดัศนูยก์ลางของพุทธศาสนานิกายเซนทีม่ชีื่อเสยีงของประเทศเกาหล ี
ถงึแมจ้ะเป็นวดัทีต่ ัง้อยู่ท่ามกลางความวุ่นวายของเมอืงแต่ภายในวดัมคีวามเงยีบสงบและสวยงาม
มาก ภายในวดัมตี้นไมใ้หญ่ทีม่คีวามสงูกว่า 26 เมตร อาคารเก่าแก่ และเจดยีท์ีแ่กะสลกัจากหนิสงู 7 
ชัน้นอกจากน้ียงัมคีวามส าคญัในการจดัพธิกีารส าคญั แห่โคมไฟรปูดอกบวั ในวนัก่อนวนัประสตูขิอง
พระพุทธเจา้ โดยขบวนแห่น้ีจะเริม่ต้นตัง้แต่สนามกฬีาทงแดมุน เคลื่อนขบวนไปตามถนนชงโนและ
มาสิน้สุดทีว่ดัแห่งน้ี 
 
#หมู่บ้านบุกชอนฮนัอก 
หลงัจากนัน้พาท่านไปชมหมู่บ้านดัง้เดมิของเกาหล ี หมู่บ้านบุกชอนฮนัอก ทีม่ปีระวตัศิาสตร์
ยาวนาน ตัง้อยู่ระหว่างพระราชวงัเคยีงบกกุง, พระราชวงัชางด๊อกกุง และอารามหลวงจองเมยีว ค า
ว่า บุกชอน มคีวามหมายแปลว่าหมู่บ้านทางตอนเหนือ ตามต าแหน่งทีต่ ัง้ของหมู่บ้านทีอ่ยู่ทางทศิ
เหนือของคลองชองเกชอนและชงโน หมู่บ้านประกอบดว้ยตรอกซอกซอยอนัเป็นทีต่ัง้ของบ้านแบบ
ดัง้เดมิกว่ารอ้ยหลงัและเป็นทีเ่กบ็รกัษาสภาพแวดลอ้มของเมอืงไว ้ เพื่อเป็นการบอกเล่า
ประวตัศิาสตร ์และเป็นมรดกทางวฒันธรรมตัง้แต่สมยัราชวงศโ์ชซอนทีม่อีายุกว่า 600 ปี 
 
 #พลโุกกิ (BULGOGI) 

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ย เมนูพลุโกกิ (BULGOGI)เมนูทีม่ี
ส่วนผสม หมหูมกัชิน้บางๆ ปลาหมกึสดๆ ผกัต่างๆ น ามาต้มรวมกนั โดยสามารถทานไดท้ัง้แบบ
แหง้และน ้า พรอ้มเครื่องเคยีงต่างๆ ไดแ้ก่ ถัว่งอกดอง วุน้เสน้ปรงุรสสาหร่าย กมิจ ิ
 
 #DUTY FREE #คลองชองเกชอน 
บ่าย หลงัจากนัน้น าท่านชอ็ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษทีี่ ดิวต้ีฟรี (DUTY FREE)ทีน่ี่มสีนิคา้ชัน้น าให้
ท่านไดเ้ลอืกซือ้มากมายกว่า 500 ชนิด ทัง้ น ้าหอม เสือ้ผา้ เครื่องส าอาง กระเป๋า นาฬกิา 
เครื่องประดบั ฯลฯ ในบรเิวณดวิตี้ฟรที่านสามารถเดนิไปชม คลองชองเกชอน เป็นคลองโบราณใน
สมยัราชวงศโ์ชซอน อายุกว่า 600 ปี โดยมคีวามยาวประมาณ 5.84 กโิลเมตร ไหลผ่านย่านใจกลาง
กรุงโซลแต่ในช่วง ค.ศ.1957- ค.ศ.1977 ไดม้กีารพฒันาประเทศอย่างกา้วกระโดด จนกระทัง่ปี ค.ศ.
2002 นายล ี มยองปารค์ ผูไ้ดร้บัต าแหน่งเป็นผูว้่าการกรุงโซล ไดเ้สนอโครงการฟ้ืนฟูคลองชองเก
ชอน เพื่อฟ้ืนฟูธรรมชาตสิองฝัง่คลอง จนปัจจุบนัคลองชองเกชอนไดก้ลายเป็นแหล่งท่องเทีย่วที่
ส าคญัมากใน   กรุงโซล 
  #ศนูยโ์สม 
พาท่านรูจ้กัและเขา้ใจสมุนไพรโสมเกาหล ีหรอืราชาแห่งมวลสมุนไพร ที ่ศนูยโ์สม เพราะเกาหลใีต้
เป็นประเทศทีม่กีารผลติโสมเกาหลทีี่มคุีณภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลก สรรพคุณทางการแพทย ์ ช่วย
บ ารุงหวัใจ ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลอืด และเสรมิประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเรง็ ท่านไหน
ทีต่้องท างานดกึ นอนดกึ หรอืพกัผ่อนไม่เพยีงพอ สามารถทานเพื่อลดความอ่อนล้า ท าใหรู้ส้กึ
กระปรีก้ระเปร่า ร่างกายรูส้กึสดชื่น..อสิระใหท้่านไดซ้ือ้กลบัไปบ ารุงร่างกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ที่
ท่านรกัและนบัถอื 
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 #ศนูยพ์ลอยอเมทิส 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่  ศนูยพ์ลอยอเมทิส หรอืพลอยสม่ีวงทีม่ชีื่อเสยีงของประเทศเกาหลซีึง่ชาว
เกาหลเีชื่อว่าถ้าไดม้พีลอยชนิดน้ีตดิตวัไวจ้ะท าใหม้โีชคลาภและสิง่ดีๆ เกดิขึน้ในชวีติ 
 
 

 #SUPERMARKET 
หลงัจากนัน้ไดเ้วลาน าท่านสู่ สนามบนิอนิชอน เพื่อเตรยีมตวัเดนิทางกลบักรุงเทพฯ ระหว่างทาง
แวะชอ้ปป้ิงที ่ SUPERMARKETเพื่อซือ้ของฝากคนทางบ้าน ทีร่า้นแห่งน้ีมขีนมพืน้เมอืงเกาหลี 
หลากชนิดรวมทัง้กมิจ ิ ไก่ตุ๋นโสมทีบ่รรจุอยู่ในถุงสุญญากาศ ตะเกยีบ ถ้วยใส่ขา้วและของฝากของที่
ระลกึ  
 

ไดเ้วลาน าท่านออกเดนิทางสู่สนามบนิ 
ออกเดนิทางจาก ท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน สู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

 

สายการ
บิน 

รหสัเท่ียวบิน 
เวลาเดินทางจากประเทศเกาหลี

ใต้ 
เวลาเดินทางถึงประเทศไทย 

 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. 

R’S VACATION 
#อตัราค่าบริการ 
เดือน สิงหาคม 2019 

พีเรียดเดินทาง สายการบิน ราคาผูใ้หญ่ ราคาเดก็ไม่เสริม
เตียง 

01 – 05 สิงหาคม 

 

14,900.- 14,900.- 
02 – 06 สิงหาคม 14,900.- 14,900.- 
03 – 07 สิงหาคม 13,900.- 13,900.- 
04 – 08 สิงหาคม 13,900.- 13,900.- 
05 – 09 สิงหาคม 13,900.- 13,900.- 
06 – 10 สิงหาคม 13,900.- 13,900.- 
07 – 11 สิงหาคม 14,900.- 14,900.- 
08 – 12 สิงหาคม 14,900.- 14,900.- 
09 – 13 สิงหาคม 14,900.- 14,900.- 
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10 – 14 สิงหาคม 13,900.- 13,900.- 
11 – 15 สิงหาคม 13,900.- 13,900.- 
12 – 16 สิงหาคม 13,900.- 13,900.- 
13 – 17 สิงหาคม 13,900.- 13,900.- 
14 – 18 สิงหาคม 14,900.- 14,900.- 
15 – 19 สิงหาคม 14,900.- 14,900.- 
16 – 20 สิงหาคม 14,900.- 14,900.- 
17 – 21 สิงหาคม 13,900.- 13,900.- 
18 – 22 สิงหาคม 13,900.- 13,900.- 
19 – 23 สิงหาคม 13,900.- 13,900.- 
20 – 24 สิงหาคม 13,900.- 13,900.- 
21 – 25 สิงหาคม 14,900.- 14,900.- 
22 – 26 สิงหาคม 14,900.- 14,900.- 
23 – 27 สิงหาคม 14,900.- 14,900.- 
24 – 28 สิงหาคม 13,900.- 13,900.- 
25 – 29 สิงหาคม 13,900.- 13,900.- 
26 – 30 สิงหาคม 13,900.- 13,900.- 
27 – 31 สิงหาคม 13,900.- 13,900.- 
28 – 01 กนัยายน 14,900.- 14,900.- 
29 – 02 กนัยายน 14,900.- 14,900.- 
30 – 03 กนัยายน 14,900.- 14,900.- 
31 – 04 กนัยายน 14,900.- 14,900.- 

 
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 
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***ลกูคา้มคีวามจ าเป็นต้องเขา้รา้นตามโปรแกรมทวัร์ 

อนัไดแ้ก่ ศนูยโ์สม, ศนูยส์มุนไพร, ศนูยเ์วชส าอาง, ศนูยน์ ้ามนัสนแดง, ศนูยพ์ลอยอเมทสิ หากท่านไม่ต้องการเขา้รา้น
ดงักล่าว  

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าบรกิารเพิม่ท่านละ 300 USD*** 
 

***กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก 
หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุในรายการเดนิทาง ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้และขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าบรกิาร 

ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทั*** 
กรุณาช าระมดัจ าหลงัจากวนัจองภายใน 3 วนั 

และช าระส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนการเดนิทางภายใน 14 วนั 

********มดัจ าขัน้ต ่า 5,000.- บาท/ท่าน/ทรปิ****** 
 
#อตัราทวัรร์วม 

 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั ตามเสน้ทางทีร่ะบุในรายการชัน้ทศันาจร ไป-กลบัพรอ้มคณะ   
 ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ        
 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 
 ปลัก๊ไฟ ADAPTER  
 

#อตัราทวัรไ์ม่รวม 
 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาท ิค่าท าหนงัสอืเดนิทาง, ค่าโทรศพัทส์่วนตวั, ค่าซกัรดี, มนิิบารใ์นหอ้ง, รวมถงึค่าอาหาร และเครื่องดื่ม

ทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสัง่เพิม่กรุณาตดิต่อหวัหน้าทวัรแ์ลว้จ่ายเพิม่เองต่างหาก) 
 ค่าทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  ท่านละ 1,200 บาท หรอื 40,000 วอน ต่อท่านตลอดทัง้ทรปิ  
 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 าหรบัหนงัสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสอืเดนิทางต้องท าเรื่องแจง้เขา้ - ออกดว้ย
ตนเองก่อนจะยื่นวซ่ีา)  

 ค่าลฟิทท์ี ่N SEOUL TOWER 
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#หมายเหต ุ
 

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

เป็นส าคญั 
 ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและตารางการบนิทัง้ไปและกลบัโดยมติ้องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  
 ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ ไป-กลบั แบบหมู่คณะ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะ เน่ืองจากไม่ผ่านการพจิารณาใน

การตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง กรมแรงงาน ทัง้ไทยและต่างประเทศ เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอื เอกสารเดนิทางไม่
ถูกต้อง การกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง หรอืถูกปฎเิสธในกรณีอื่นๆ**การพจิารณาเป็นเอก
สทิธิแ์ละวจิารณญาณของเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หน้าที่กรมแรงงานเท่านัน้ ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของ
บรษิทั ไม่สามารถท าการเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิได ้ 

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

 หนงัสอืเดนิทาง (Passport) ของท่าน นบัจากวนัทีเ่ดนิทางไปและกลบั ต้องมอีายุเหลอืใชง้านมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และต้อง
เหลอืหน้ากระดาษพอ ใหเ้จา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงสามารถประทบัตราได ้และต้องอยู่ในสภาพทีส่มบูรณ์ ไม่ช ารุด หรอืฉีก
ขาด  

 ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อ
จลาจล  

 หลงัจากไดร้บัเอกสารเรยีกเกบ็เงนิ (Invoice) กรุณาช าระเงดิมดัจ าภายใน 3 วนั และส่งหลกัฐานการช าระเงนิพรอ้มหน้า
พาสปอรต์ของผูเ้ดนิทาง และช าระเงนิทัง้หมดก่อนการเดนิทางภายใน 14 วนั  

 ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯ ไม่ครบ อาทไิม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมือ้  เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบรษิทัฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายให้กบัต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดนิทางแลว้ 

 ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเทีย่วเอง 

 เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ทีไ่ดร้ะบุไวแ้ลว้ทัง้หมด 

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน้ี์ไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัเวลา
การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวสิยัอื่นๆทีอ่าจเกดิขึน้ได ้ทัง้น้ีเพื่อความปลอดภยัและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษิทัฯ นอกจากมเีอกสาร  ลง
นามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัฯ ก ากบัเท่านัน้  

 ในกรณีทีล่กูค้าตัง้ครรภ์ ต้องมใีบรบัรองจากแพทยว์่าสามารถเดนิทางท่องเทีย่วได ้ และมอีายุไม่เกนิ 7 วนั นบัจากวนัที่
เดนิทาง และต้องแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า 

 กรณีกรุ๊ปส่วนตวั กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนกัเรยีน กรุป๊ดงูาน ไม่สามารถใชร้าคาดงักล่าวในโปรแกรมได้ 
 กรณีทีท่่านซือ้เฉพาะแพค็เกจทวัรไ์ม่รวมตัว๋เครื่องบนิ จะไม่รวมค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 

บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 
 รปูทีใ่ชใ้นเอกสารนี้ เป็นรปูเพือ่การโฆษณา และประกอบรายละเอยีดโปรแกรม 
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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 

 
หนังสือเดินทาง จะต้องมีอายเุหลือใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป 

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

 


