
 
 

KOREA PROMOTION 1 

 

 
โรงแรม/ท่ีพัก: ซวูอน 1 คืน และ โซล 2 คืน                                                          สายการบิน : JEJU AIR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#ตารางสรุปโปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี5 วัน 3 คืน 

วันที่ โปรแกรมการเดินทาง อาหาร โรงแรม/ที่พัก 
1 ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู |ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน   

2 
ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน | LA PROVENCE|PAJU 
OUTLETONEMOUNT SNOW PARK / WATER PARK (ไม่รวมบตัร
เข้า+ค่าเช่าชดุ และอปุกรณ์เสริมอื่น ๆ) ***เตรียมชุดว่ายน า้*** 

B. -  
L. จิมดกั 
D. ชาบชูาบ ู

SUWON 
หรือเทียบเท่า 
โรงแรมมาตรฐาน 

3 

เรียนท ากิมจิ + ชดุฮันบก | สวนสนกุ EVERLAND (รวมบตัรเข้าและ
เคร่ืองเลน่ไม่จ ากดั)| N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลฟิท์) | ศนูย์เวช
ส าอาง|ศนูย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลทีงแดมนุ | DONGDAEMUN 
DESIGN PLAZA (DDP) | ชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE 
GARDEN 

B. โรงแรม 
L. คาลบ ิ
D. ซมัเกทงั 

BENIKEA 
SEOUL HOTEL  
หรือเทียบเท่า 
โรงแรมมาตรฐาน 

4 

ศนูย์สมนุไพร | ศนูย์น า้มันสนแดง | นัง่รถผ่านชมบลเูฮ้าส ์| พระราชวงั
เคียงบกพพิิธภณัฑ์พืน้บ้าน | ถนนแฟชั่นฮงอิกวอคกิง้สตรีท | TRICK 
EYE MUSEUMศนูย์รวมของวยัรุ่นเกาหลเีมียงดง | LINE FRIENDS 
STORE 

B. โรงแรม 
L. บาร์บิคิว
เกาหล ี
D. - 

BENIKEA 
SEOUL HOTEL  
หรือเทียบเท่า 
โรงแรมมาตรฐาน 

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

B. โรงแรม 
L. พลุโกกิ 
D. -  

- 

 

KOREA PROMOTION 

โปรโมชั่นราคาสดุพิเศษ เดินทางโดยสายการบิน JEJU AIR , สนกุในสระน า้ลอยฟ้า ท่ี ONEMOUNT SNOW & 
WATERPARK , เดินเลน่ในเมืองสลีกูกวาด LA PROVENCE , สกัการะขอพร ณ วดัโชเกซา , สนกุกบัเคร่ืองเลน่มากมาย
ท่ี EVERLAND ‘ ช้อปปิง้อย่างจุใจท่ี PAJU OUTLET และ ทกุย่านดงัของเกาหล ี, ชมกรุงโซลในมมุพิเศษบนหอคอยN 
SEOUL TOWER , สมัผสัศิลปะ วฒันธรรม ท่ีพระราชวงัเคียงบก และพพิิธภณัฑ์พืน้บ้าน 
 

KOREA PROMOTION 



 
 

KOREA PROMOTION 2 

 

#รายละเอียดโปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี5 วัน 3 คืน 

DAY 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน 
คณะเดินทางพร้อมกันที่ จุดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชัน้  4  
ณ เคาน์เตอร์สายการบิน JEJU AIR โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความ
สะดวกในเร่ืองของเอกสารตลอดจนสัมภาระของท่าน(**โปรดแสดงใบนดัหมายและพาสปอร์ตให้แก่
เจ้าหน้าที่ในวันเดินทาง) หลังจากเช็คอิน และโหลดสัมภาระเรียบร้อยแล้ว น าท่านออกเดินทางสู่
ประเทศเกาหลีใต้ 
 
ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู สู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน 
 

สายการ
บิน 

รหสัเท่ียวบิน 
เวลาเดินทางจากประเทศไทย

ถึงเกาหลี 
รหสัเท่ียวบิน เวลาเดินทางถึงประเทศ

เกาหลีถึงไทย 
JEJU AIR 7C2204 01.00 – 08.40 7C2203 20.05 – 23.59 
 
ข้อแนะน า : เพ่ือความสะดวกในการเข้ารับการตรวจค้นก่อนขึน้เคร่ืองบิน ของเหลว เจล และสเปรย์ทกุชนิด ต้อง
บรรจใุนภาชนะท่ีมีขนาดความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร ส าหรับภาชนะท่ีเกิน 100 มิลลิลิตร แม้จะบรรจขุองเหลว เจล 
และสเปรย์ เพียงเล็กน้อยก็ไม่สามารถน าติดตวัขึน้เคร่ืองบินได้ ภาชนะทัง้หมดต้องใส่รวมกนัไว้ในถงุพลาสติกใส ซ่ึง
เปิด - ปิด ผนึกได้ และมีความจรุวมกนัไม่เกิน1 ลิตร (1,000 มิลลิลิตร) ของเหลวท่ีได้รับการยกเว้น ได้แก่ นม และ
อาหารส าหรับเด็กทารกในปริมาณท่ีเหมาะสม รวมถึงยาท่ีมีเอกสารก ากบัชดัเจน  ของเหลว เจล และสเปรย์ ท่ีซือ้
จากร้านค้าปลอดอากร (DUTY FREE SHOPS) ท่ีท่าอากาศยานต้องบรรจใุนถงุพลาสติกใสปิดผนึกปากถงุไม่มี
ร่องรอย การเปิดปากถงุ และมีหลกัฐานแสดงว่าได้ซือ้ ณ วนัท่ีเดินทาง เพ่ือน าไปแสดงต่อเจ้าหน้าท่ี ณ จดุตรวจค้น 
อย่างไรก็ตามแต่ละประเทศจะมีกฎ การน าของเหลว ขึน้เคร่ืองแตกต่างกนั การน าผลิตภัณฑ์ของสดท่ีท าจากสตัว์
ไม่ว่าเนือ้หม ู เนือ้ววั ผกั ผลไม้สด ไม่อนุญาตให้น าเข้าประเทศเพ่ือป้องกนัโรคต่างๆเพราะหากศลุกากรตรวจพบ
จะต้องเสียค่าปรับ 
 

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

#หมู่บ้านลาโพรวองซ์ (LA PROVENCE) 
 
 
 
 
 
 
 
#PAJU OUTLET 
 

เช้า เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินชอนประเทศเกาหลีใต้(กรุณาปรับเวลาของท่าน
ให้เร็วขึน้2 ชั่วโมงเพ่ือให้ตรงกบัเวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลี) หลงัจากผ่านพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว พาท่านเดินทางสู่  หมู่ บ้านลาโพรวองซ์ (LA 
PROVENCE) หมู่บ้านสดุชิค สไตล์ยุโรปแห่งเกาหลี สัมผสับรรยากาศบ้านเรือนสุด
น่ารักและร้านค้าระบายสีลูกกวาดหวานๆ อิสระให้ท่านถ่ายรูปเก็บไว้เป็นท่ีระลึกได้
ตามอธัยาศยั 
 

จากนัน้น าท่านช้อปปิง้ PAJU OUTLETแห่งใหม่และใหญ่ท่ีสดุในเกาหลี ซ่ึงมีร้านค้า
หลากหลายกว่า 165 ร้านค้าและมีสินค้า BRAND NAMEมากมาย อาทิเช่น ARMANI, 
CALVIN KLEIN, DIESEL, DKNY, GUESS, ESCADA ฯลฯ ลดราคามากมายหลาย
ร้านและมีราคาถกูกว่าประเทศไทยให้ท่านได้ช้อปกนัอย่างจใุจ 
 



 
 

KOREA PROMOTION 3 

 

 
 
 

 

#จิมดัก (JIMDAK) 
 
 
 

 

#ONEMOUNT SNOW PARK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#ชาบชูาบ ู(SHABU SHABU) 

  
 
 

 
หลงัจากนัน้น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก SUWON: BENIKEA SUWON 

หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้ 
 

DAY 3 : เรียนท ากิมจิ + ชุดฮันบก | สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเคร่ืองเล่น
ไม่จ ากัด) N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิฟท์) | ศูนย์เวชส าอาง | ศูนย์การค้า
แฟช่ันแห่งเกาหลีทงแดมุน | DONGDAEMUN DESIGN PLAZA(DDP)  
ชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 

 
#เรียนท ากิมจ ิ

เที่ยง รับประทานอาหารณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนูจิมดัก (JIMDAK) เป็น
เมนไูก่ประกอบด้วย วุ้นเส้น เกาหลี คลกุด้วยน า้ซปุ รสชาติกลมกล่อม เสิร์ฟพร้อมข้าว
สวยร้อนๆ พร้อมเคร่ืองเคียงเกาหลี 
 

บ่าย พาท่านสู่ลานกีฬ าฤดูหนาวในท่ี ร่ม ONEMOUNT SNOWPARKแหล่ ง
ท่องเท่ียวใหม่ล่าสุดใกล้กรุงโซล ให้ท่านได้สนุกสนานกับการเล่นไอซ์สเก็ตและเล่น
เคร่ืองเล่นมากมายหลากหลายชนิด ทัง้ บันจีจ้ัมฟ์ , ไม้ลากเล่ือน, ม้าหมุน,สไลเดอร์
น า้แข็ง นอกจากนีท่้านยังสามารถคลายร้อนกับONEMOUNT WATER PARKสวน
น า้ ท่ีมีส่ิงอ านวยความสะดวกมากมาย เช่น FITNESS & GOLF, CLUB, WATER 
PARK, SHOPPING MALL หากท่านใดท่ีไม่อยากเล่น SNOW PARK ท่านสามารถ
เดินช้อปปิ้งตามอัธยาศยั มีทัง้ H&M, ADIDAS,SPAO และอีกหลายแบรนด์ชัน้น า (ไม่
รวมบตัรเข้า+ไม่รวมค่าเช่าชุด+อุปกรณ์)(**หมายเหต:ุ ท่านไหนประสงค์ท่ีจะเล่นสวน
น ้ากรุณาเตรียมชดุว่ายน ้ามาด้วยนะคะ) 
 

เย็นรับประทานอาหารณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ชาบชูาบ ู (SHABU SHABU)
หรือสกุีเ้กาหลี ประกอบไปด้วย ผกัสดหลายชนิด ต้มในน า้ซปุปรุงรสกลมกล่อม ทาน
พร้อมเคร่ืองเคียงและข้าวสวยของเกาหลี ท่ีรสชาติถกูปากคนไทย 
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#ฮันบก 
 
 

 
 

#สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

#คาลบ ิ(KALBI) 
 
 
 
 
 

 

#N SEOUL TOWER 
 
 
 
 
 

 

#ศูนย์เวชส าอาง 
 

 
 
 
 
 

เช้านีพ้าท่านเดินทางสู่ กิมจ ิ ร่วมประสบการณ์ในการท ากิมจิอาหารประจ าชาติของ
เกาหลี ให้ท่านได้สนกุสนานในการลองท าและชิมกิมจิฝีมือของตวัท่านเอง 
 

จากนัน้เชิญท่านร่วมเป็นส่วนหน่ึงของชาวเกาหลีโดยการแต่งกายชดุประจ าชาติ 
ชุดฮันบกพร้อมถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก!!! เพ่ือไปอวดคนทางบ้าน... 
 

เต็มอิ่มกบัสวนสนกุท่ีดีท่ีสดุของเกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ด้วยบตัร SPECIAL 
PASS TICKET  ท่ีสามารถเล่นเคร่ืองเล่นต่างๆ ได้ทกุชนิดและไม่จ ากดัรอบ สวนสนกุ
ท่ีน่ีถกูขนานนาม ว่า “ดิสนีย์แลนด์เกาหลี”  มีช่ือเสียงมากท่ีสดุของประเทศ ให้ท่าน
สนกุกบัเคร่ืองเล่นหลากหลายชนิด อาทิ เช่น ทีเอ็กซ์เพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบดั 
ชาร์ป โรงหนงัสามมิติ บ้านผีสิงหมนุ ท่านไหนท่ีไม่ชอบการเล่นเคร่ืองเล่น สามารถเข้า
ซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลกได้ท่ีน่ี และชมความน่ารักของหมีท่ีสามารถส่ือสาร
กบัคนได้เดินชมและถ่ายรูปกบัสวนดอกไม้ซ่ึงผลดัเปลี่ยนหมนุเวียนตามฤดกูาล 
(มีนาคม-เมษายน: สวนทิวลิป/ พฤษภาคม-มิถนุายน: สวนดอกกหุลาบ/ กรกฎาคม: 
สวนดอกทานตะวนัหรือดอกกหุลาบ/ สิงหาคม-กนัยายน: สวนดอกลิลล่ี/ ตลุาคม-
พฤศจิกายน: สวนดอกเบญจมาศ) 
 

เที่ยง รับประทานอาหารณ ภัตตาคาร  บริการท่านด้วย  เมน ูคาลบ ิ(KALBI)อาหาร
เกาหลีแบบปิง้ย่างท่ีมีช่ือเสียงของเกาหลี เป็นการน าเนือ้ววัหรือเนือ้หมมูาหมกักบั
เคร่ืองปรุงจนเนือ้นุ่ม แล้วน าไปย่างบนแผ่นโลหะท่ีถกูเผาจนร้อน ตอนย่างเนือ้นัน้จะ
ย่างเป็นชิน้โตพอสมควร พอใกล้สกุแล้วต้องใช้กรรไกรตดัเป็นชิน้พอดีค า ทานกบัเคร่ือง
เคียงจ าพวกผกั และกระเทียม กิมจิ 
 

บ่าย เม่ือรับประทานอาหารเสร็จน าท่านเดินทางสู่  หอคอยกรุงโซล N SEOUL 
TOWERซ่ึงอยู่บนเขานัมซาน ซ่ึงเป็น 1 ใน 18 หอคอยท่ีสูง ท่ีสุดในโลก ฐานของ
หอคอยมีส่ิงท่ีน่าสนใจต่างๆ เช่น ศาลาแปดเหล่ียมปาลกั๊กจอง , สวนสัตว์เล็กๆสวน
พฤกษชาติ, อาคารอนสุรณ์ผู้ รักชาติอนั ชงุ กนุ อิสระให้ทกุท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปคู่
หอคอยตามอธัยาศยัหรือคล้องกญุแจคู่รัก (ไม่รวมค่าขึน้ลิฟท์) 
 

หลงัจากนัน้เดินทางสู่ ศูนย์เวชส าอางให้ท่านได้เลือกซือ้เคร่ืองส าอางคณุภาพดีใน
ราคาย่อมเยา อาทิเช่นครีมน า้แตก, ครีมโบท็อกซ์, ครีมหอยทาก ฯลฯ 
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#ทงแดมุน (DONGDAEMUN) #DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#ซัมเกทงั 
 
 
 
 

 
หลงัจากนัน้น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL 

หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้ 
 

DAY 4 : ศูนย์สมุนไพร | ศูนย์น า้มันสนเข็มแดง | น่ังรถผ่านชมบลูเฮ้าส์ | พระราชวังเคียง
บกพิพิธภัณฑ์พืน้บ้าน | ถนนแฟช่ันฮงอิกวอคกิง้สตรีท | TRICK EYE MUSEUM   
ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง | LINE FRIENDS STORE 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
#ศูนย์สมุนไพร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

จากนัน้น าท่านช้อปปิ้งท่ีศูนย์การค้าแฟชัน่แห่งเกาหลี ทงแดมุน ให้ท่านได้เลือกซือ้ 
เสือ้ผ้าเคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองหนงัรองเท้า เคร่ืองกีฬาต่างๆ นอกจากนีย้งัมีขนมขบเคีย้ว
และร้านเคร่ืองส าอางต่างๆ เรียงรายตามตึกริมสองข้างถนนให้ท่านได้เลือกชม 
นอกจากนีย้ังมีเวทีการแสดงร้องเต้นเปิดหมวกให้ผู้ ท่ีอยากแสดงความสามารถ มา
แสดงให้ชมกันอีกด้วย และฝ่ังตรงข้ามของ ทงแดมุน ท่านสามารถเดินข้ามไปชม ตึก 
DDPหรือ DONGDAEMUN DESIGN PLAZAเป็นสถานท่ีส าหรับจัดแสดงงานศิลปะ 
อีเว้นท์ การประชุม รวมไปถึงนิทรรศการต่างๆ นอกจากนีท่้านยังสามารถชม
บรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN ***ทัง้นีก้ารจัดแสดงขึน้อยู่กับสภาพ
ภูมิอากาศ*** 
 

เย็น รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ซัมเกทงัหรือเมน ู
ไก่ตุ๋นโสม อาหารวงัในสมยัก่อน ปัจจบุนัเป็นอาหารเล่ืองช่ือมากของเมืองหลวง ภายใน
ตวัไก่จะมีข้าวเหนียว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลบัในการตุ๋นเสิร์ฟพร้อมเคร่ืองเคียง
ท่ีเรียกว่า กกัตกุี เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยด า และเกลือ 
 

จากนัน้น าท่านเข้าชม ศูนย์สมุนไพรหรือ ฮ๊อกเกตนาม ู ใหม่ล่าสดุของเกาหลี โดยมี
การจดลิขสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว สรรพคณุช่วยในการล้างสารพิษท่ีตกค้างหรือไขมนัท่ี
สะสมอยู่ภายในผนงัของตบั ไต ช่วยให้ตบัหรือไตของท่านแข็งแรงขึน้ และยงัส่งผลดี
ต่อสขุภาพร่างกายของท่านเองอีกด้วย 
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#ศูนย์น า้มันสนเข็มแดง#น่ังรถผ่านชมบลูเฮ้าส์ 
 
 
 
 
 
 
 

 
#พระราชวังเคียงบ๊อก#พิพิธภัณฑ์พืน้บ้าน 
 
 
 
 
 
 

 
 

#บาร์บคีิวเกาหลี (BBQ KOREA) 
 
 
 

 
#ฮงอิกวอคกิง้สตรีท 
 
 
 
 

 
#TRICK EYE MUSEUM 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

น าท่านชม ศูนย์น า้มันสนเข็มแดงผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี  ท่ีมี
สรรพคณุ ช่วยชะล้างไขมันในเส้นเลือด เพ่ือป้องกนัการอุดตันของเส้นเลือด พร้อมชม
การสาธิต เพ่ือให้ให้ท่านได้เห็นสรรพคุณอย่างชัดเจนมากยิ่งขึน้ผ่านชมด้านหน้า
ท าเนียบประธานาธิบดี (บลเูฮ้าส์) ซ่ึงอยู่ในท าเลท่ีดีท่ีสุดตามหลักโหราศาสตร์ มีทิวเขา
น้อยใหญ่เรียงรายซ้อนตัวอยู่ ด้ านหลัง  ด้านหน้าเป็นอนุสรณ์สถานนกฟี นิกซ์
สญัลักษณ์แห่งสันติภาพอันงดงาม  ชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขารูปหัวมังกร 
และวงเวียนน า้พุ นบัเป็นจดุท่ีมีฮวงจุ้ยท่ีดีท่ีสดุของกรุงโซล 
 

น าท่านเข้าสู่ พระราชวังเคียงบ๊อกพระราชวังโบราณใหญ่ท่ีสุดในประวัติศาสตร์
เกาหลีมีอายกุว่า 600 ปี พระราชวงัแห่งนีมี้หมู่พระท่ีนั่งมากกว่า 200 หลัง และได้ถูก
ท าลายไปในสมัยท่ีญ่ีปุ่ นเข้ามายึดครอง และทัง้ยังเคยเป็นศูนย์บัญชาการทาง
การทหารและเป็นท่ีประทบัของกษัตริย์ สร้างขึน้ในสมัยราชวงศ์โชซอนซ่ึงเป็นราชวงศ์
สุดท้ายภายใต้การปกครองของระบอบกษัตริย์เกาหลี ปัจจุบันได้รับการบูรณะให้
ใกล้เคียงกบัพระราชวังเดิมมากท่ีสุด และน าท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์พืน้บ้านย้อน
อดีตสมัผสัชีวิตความเป็นอยู่และเร่ืองราวในประวตัิศาสตร์เกาหลี 
 

เที่ยง รับประทานอาหารณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู บาร์บคีิวเกาหลี (BBQ 
KOREA)อาหารปิง้ย่างสไตล์เกาหลีรับประทานพร้อมเคร่ืองเคียงของเกาหลี ผกัสด กิม
จิ ซปุ สลดัผกัสดๆ  
 

บ่ายหลงัจากรับประทานอาหารกลางวนัน าท่านสู่ ฮงอิกวอคกิง้สตรีทเป็นถนนย่าน
มหาวิทยาลยั ฮงอิก ซ่ึงมีช่ือเสียงด้านศิลปะ ท่ีน่ีจะมีบรรดานกัศึกษาน าของประดิษฐ์
จากแฮนด์เมดมาวางจ าหน่ายและมีร้านค้าขายสินค้าวยัรุ่นต่างๆ อิสระให้ท่านได้เดิน
เล่นและชมงานศิลปะตลอดทาง  
 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ TRICK EYE MUSEUMพิพิธภัณฑ์ศิลปะสามมิติ ต้นฉบบั
ของเกาหลี สถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมท่ีทัง้คนเกาหลีและนกัท่องเท่ียวต่างชาตินิยมมา
เก็บภาพ พร้อมโพสท่า เก๋ๆ   กบัฉากสามมิติ ท าให้การเดินชมนิทรรศการศิลปะไม่ใช่
ส่ิงท่ีน่าเบื่อและเข้าใจยากอีกต่อไป... จากนัน้พาท่านสู่ ICE MUSEUM เมืองน า้แข็งท่ีมี
ผลงานศิลปะแกะสลกัน า้แข็งกว่า 50 ชิน้ รวมอยู่ในท่ีเดียว ภายในจ าลองเป็นเมือง
ต่างๆท่ีทกุอย่างกลายเป็นน า้แขง็! เอาใจเด็กๆด้วยสไลเดอร์น า้แข็งและกิจกรรมอื่นๆอีก
มากมายให้คณุได้เดินเท่ียวอย่างไม่รู้สึกเบื่อ 
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#เมียงดง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#LINE FRIENDS STORE 
 
 
 
 
 
 

 
 

** อิสระอาหารเย็น *** 
 

หลงัจากนัน้น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL 
หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้ 

 

DAY 5 : วัดโชเกซา | หมู่บ้านบุกชอนฮันอก | DUTY FREE | คลองชองเกชอน | ศูนย์
สมุนไพร | ศูนย์น า้มันสนแดง | SUPERMARKET 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
#วัดโชเกซา 
 
 
 
 
 
 
 
 
#หมู่บ้านบกุชอนฮันอก 

พาท่านเพลิดเพลินกบัการช้อปปิง้ท่ี ศนูย์รวมของวยัรุ่นเกาหลี เมียงดงได้ช่ือว่าเป็น
แหล่งรวมแฟชัน่ แบรนด์เกาหลีชัน้น า ซ่ึงในแต่ละวนัจะมีวยัรุ่นเกาหลีมาเดินช้อปปิง้กนั
อย่างล้นหลาม ท่านสามารถหาซือ้สินค้าได้อย่างหลากหลายทัง้เสือ้ผ้า, รองเท้า, 
กระเป๋า, เคร่ืองส าอางซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัอย่างดีของคนไทย อาทิ LANEIGE, ETUDE, IOPE, 
CHARMZONE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP เป็นต้น ยงัมี เสือ้ผ้า เคร่ืองประดบั, 
ซีดีเพลง, วีซีดี-ดีวีดีหนงัและซีรีย์ยอดฮิต ตลอดจนของท่ีระลึกท่ีมีรูปดาราคนโปรดของ
ท่านอยู่ในสินค้าหลากหลายชนิดให้ได้เลือกซือ้กนั  
 

นอกจากนีท่้านสามารถพบกับร้าน LINE FRIENDS STOREท่ีเต็มไปด้วยสินค้า LINE 
OFFICIALท่ีจ าหน่ายสินค้าของท่ีระลึกเกี่ยวกับตัวการ์ตูน LINE ไม่ว่าจะเป็น หมีบ
ราวน์แซลล่ี เจมส์ หรือโคน่ี ซ่ึงแต่ละตัวจะมีสินค้าท่ีระลึกให้เลือกซือ้เยอะแยะไปหมด 
เช่น สมดุโน้ต ตุ๊กตา เคสโทรศพัท์ เสือ้ผ้า กระเป๋า เคร่ืองเขียน ฯลฯ ซ่ึงภายร้านยงัมีมุม
น่ารักๆ ให้ถ่ายรูปกันอย่างจุใจอีกด้วย แต่ท่ีเป็นไฮไลท์เด่นของร้านเลย คือ เจ้าหมีบ
ราวน์ตัวยกัษ์ใหญ่ท่ีตัง้อยู่หน้าร้าน ท่ีใครไปใครมาก็ต้องถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกแม้แต่คน
เกาหลีเอง 
 

จากนัน้น าท่านสู่ วัดโชเกซาวัดศูนย์กลางของพุทธศาสนานิกายเซนท่ีมีช่ือเสียงของ
ประเทศเกาหลี ถึงแม้จะเป็นวดัท่ีตัง้อยู่ท่ามกลางความวุ่นวายของเมืองแต่ภายในวดัมี
ความเงียบสงบและสวยงามมาก ภายในวัดมีต้นไม้ใหญ่ท่ีมีความสูงกว่า 26 เมตร 
อาคารเก่าแก่ และเจดีย์ท่ีแกะสลกัจากหินสงู 7 ชัน้นอกจากนีย้ังมีความส าคญัในการ
จดัพิธีการส าคญั แห่โคมไฟรูปดอกบวั ในวนัก่อนวนัประสตูิของพระพุทธเจ้า โดยขบวน
แห่นีจ้ะเร่ิมต้นตัง้แต่สนามกีฬาทงแดมุน เคล่ือนขบวนไปตามถนนชงโนและมาสิน้สดุท่ี
วดัแห่งนี ้
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#พลุโกกิ (BULGOGI) 
 
 
 

 
 
#DUTY FREE#คลองชองเกชอน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

#ศูนย์โสม 
 
 
 
 
 
 

 
  
#ศูนย์พลอยอเมทสิ 
  
 
 

 

หลังจากนัน้พาท่านไปชมหมู่บ้านดัง้เดิมของเกาหลีหมู่ บ้านบุกชอนฮันอก ท่ีมี
ประวตัิศาสตร์ยาวนาน ตัง้อยู่ระหว่างพระราชวงัเคียงบกกุง , พระราชวังชางด๊อกกุง 
และอารามหลวงจองเมียว ค าว่า บกุชอน  มีความหมายแปลว่าหมู่บ้านทางตอนเหนือ 
ตามต าแหน่งท่ีตัง้ของหมู่บ้านท่ีอยู่ทางทิศเหนือของคลองชองเกชอนและชงโน หมู่บ้าน
ประกอบด้วยตรอกซอกซอยอนัเป็นท่ีตัง้ของบ้านแบบดัง้เดิมกว่าร้อยหลงัและเป็นท่ีเก็บ
รักษาสภาพแวดล้อมของเมืองไว้ เพ่ือเป็นการบอกเล่าประวตัิศาสตร์ และเป็นมรดก
ทางวฒันธรรมตัง้แต่สมยัราชวงศ์โชซอนท่ีมีอายกุว่า 600 ปี 
 

เที่ยง รับประทานอาหารณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนูพุลโกกิ(BULGOGI) 
เมนูท่ีมีส่วนผสม หมูหมักชิน้บางๆ ปลาหมึกสดๆ ผักต่างๆ น า มาต้มรวมกัน โดย
สามารถทานได้ทัง้แบบแห้งและน า้ พร้อมเคร่ืองเคียงต่างๆ ได้แก่ ถั่วงอกดอง วุ้นเส้น
ปรุงรสสาหร่าย กิมจิ 
 

บ่าย หลังจากนัน้น าท่านช็อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีท่ีดิวตีฟ้รี (DUTY FREE)ท่ีน่ีมี
สินค้าชัน้น าให้ท่านได้เลือกซือ้มากมายกว่า 500 ชนิด ทัง้ น า้หอม เสือ้ผ้า เคร่ืองส าอาง 
กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดับ ฯลฯ  ในบริเวณดิวตีฟ้รีท่านสามารถเดินไปชม คลอง
ชองเกชอนเป็นคลองโบราณในสมัยราชวงศ์โชซอน อายกุว่า 600 ปี โดยมีความยาว
ประมาณ 5.84 กิโลเมตร ไหลผ่านย่านใจกลางกรุงโซลแต่ในช่วง ค.ศ.1957- ค.ศ.1977 
ได้มีการพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดด จนกระทัง่ปี ค.ศ.2002 นายลี มยองปาร์ค ผู้
ได้รับต าแหน่งเป็นผู้ ว่าการกรุงโซล ได้เสนอโครงการฟื้นฟูคลองชองเกชอน เพ่ือฟื้นฟู
ธรรมชาติสองฝ่ังคลอง  จนปัจจุบันคลองชองเกชอนได้กลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ี
ส าคญัมากในกรุงโซล 
 

พาท่านรู้จักและเข้าใจสมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร ท่ี ศูนย์โสม
เพราะเกาหลีใต้เป็นประเทศท่ีมีการผลิตโสมเกาหลีท่ีมีคณุภาพเป็นอันดับ 1 ของโลก 
สรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบ ารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด และเสริม
ประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง ท่านไหนท่ีต้องท างานดึก นอนดึก หรือ
พักผ่อนไม่เพียงพอ สามารถทานเพ่ือลดความอ่อนล้า ท าให้รู้สึกกระปรีก้ระเปร่า 
ร่างกายรู้สึกสดช่ืน..อิสระให้ท่านได้ซือ้กลบัไปบ ารุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ท่ีท่าน
รักและนบัถือ 
 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่  ศูนย์พลอยอเมทสิหรือพลอยสีม่วงท่ีมีช่ือเสียงของประเเกา
หลีซ่ึงชาวเกาหลีเช่ือว่าถ้าได้มีพลอยชนิดนีต้ิดตวัไว้จะท าให้มีโชคลาภและส่ิงดีๆเกิดขึน้
ในชีวิต 
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#SUPERMARKET 
 
 
 
 

 
 
 
ได้เวลาน าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 
ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สู่ ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ 
 

สายการ
บิน 

รหสัเท่ียวบิน 
เวลาเดินทางจากประเทศไทย

ถึงเกาหลี 
รหสัเท่ียวบิน เวลาเดินทางถึงประเทศ

เกาหลีถึงไทย 
JEJU AIR 7C2204 01.00 – 08.40 7C2203 20.10 – 23.59 
  
 
#อตัราคา่บริการ 
เดือนสิงหาคม 

 

พีเรียดเดินทาง สายการบิน ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 
19 – 23 สิงหาคม 

 

10,999.- 10,999.- 
20 – 24 สิงหาคม 10,999.- 10,999.- 
21 – 25 สิงหาคม 10,999.- 10,999.- 
22 – 26 สิงหาคม 10,999.- 10,999.- 
23 – 27 สิงหาคม 10,999.- 10,999.- 
24 – 28 สิงหาคม 10,999.- 10,999.- 
25 – 29 สิงหาคม 10,999.- 10,999.- 
26 – 30 สิงหาคม 10,999.- 10,999.- 
27 – 31 สิงหาคม 10,999.- 10,999.- 
28 – 01 กนัยายน 10,999.- 10,999.- 
29 – 02 กนัยายน 10,999.- 10,999.- 
30 – 03 กนัยายน 10,999.- 10,999.- 
31 – 04 กนัยายน 10,999.- 10,999.- 

KOREA PROMOTION 

หลังจากนัน้ได้เวลาน าท่านสู่ สนามบินอินชอน เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลบักรุงเทพฯ 
ระหว่างทางแวะช้อปปิ้งท่ี SUPERMARKETเพ่ือซือ้ของฝากคนทางบ้าน ท่ีร้านแห่งนีมี้
ขนมพืน้เมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทัง้กิมจิ ไก่ตุ๋นโสมท่ีบรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศ 
ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าวและของฝากของท่ีระลึก  
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#อัตราทวัร์รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเส้นทางท่ีระบใุนรายการชัน้ทศันาจร ไป-กลบัพร้อมคณะ  
 ค่าอาหารตามท่ีระบใุนรายการ        
 ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ        
 ค่าท่ีพักตามระบใุนรายการ พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบ ุหรือเทียบเท่า  
 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ        
 ค่าภาษีสนามบิน ทกุแห่งท่ีมี         
 ค่าน า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ15 หรือ 20 กก.      
 ค่าประกนัอบุตัิเหตรุะหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์)  
 ค่าบตัรเข้าสวนสนกุเอเวอร์แลนด์ เคร่ืองเล่นไม่จ ากดั 
 ปลัก๊ไฟ ADAPTER  

 

หมายเหตุ :  
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมราคาและเท่ียวบินทัง้ไปและกลบัโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทัง้ไปและกลบัโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทัง้นีขึ้น้อยู่ตามความ
เหมาะสม 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงสายการบินในระดบัเทียบเท่ากนัและเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน  
โปรแกรมเปลี่ยนแปลงได้, ตารางทวัร์สลบัโปรแกรมได้, ตามความเหมาะสม* 
โปรดตรวจสอบข้อมลูให้มัน่ใจก่อนท าการโอนเงินจองทกุครัง้ 
กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมและเง่ือนไขต่างๆให้ละเอียดก่อนยืนยนัการจอง* 
เจ้าหน้าท่ีจะส่งใบนดัหมายการเดินทางให้ภายใน 5-7 วนัก่อนเดินทางเท่านัน้!!! และหากมีการเปล่ียนแปลงจะรีบแจ้ง
ให้ทราบ  
หากมีข้อสงสยักรุณาสอบถามเจ้าหน้าท่ี 
 

***ลกูค้ามีความจ าเป็นต้องเข้าร้านตามโปรแกรมทวัร์ 
อนัได้แก่ ศนูย์โสม, ศนูย์สมุนไพร, ศนูย์เวชส าอาง, ศนูย์น า้มนัสนแดง, ศนูย์พลอยอเมทิส หากท่านไม่ต้องการเข้าร้าน

ดงักล่าว  
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าบริการเพ่ิมท่านละ 300 USD*** 

 
***กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก 

หรือเข้าประเทศท่ีระบใุนรายการเดินทาง 
ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้สิน้และขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการ 

ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท*** 

กรุณาช าระมดัจ าหลงัจากวนัจองภายใน 3 วนั 
และช าระส่วนท่ีเหลือทัง้หมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วนั 

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

หมายเหตุ: อตัราค่าบริการ 
+ หากท่านต้องการห้องส าหรับพกัเดี่ยว สามารถจ่ายเพ่ิมเติมอีก 4,900.-ท่านละ จากราคาผู้ใหญ่ 
+ หากท่านต้องการเดินทางแบบไม่ใช้ตัว๋ (JOIN LAND) คิดราคาท่านละ 8,900.-บาท/ท่าน 
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#อัตราทวัร์ไม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศพัท์ส่วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร 

และเคร่ืองดื่มท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสัง่เพ่ิมกรุณาติดต่อหวัหน้าทวัร์แล้วจ่ายเพ่ิมเอง
ต่างหาก) 

 ค่าทิปคนขบัรถ และไกด์ท้องถิ่น  ท่านละ 1,500 บาท หรือ 50,000 วอน ต่อท่านตลอดทัง้ทริป  
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%      
 ค่าน า้หนกักระเป๋าสมัภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 15-20 กก.)   
 ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1.พาสปอร์ต 2.ใบประจ าตวัคนต่างด้าว 3.ใบส าคญั

ถิ่นท่ีอยู่  
4.ส าเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5.สมดุบญัชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6.รูปถ่ายสี 2 นิว้ 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็น
ผู้ด าเนินการยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (ส าหรับหนงัสือเดินทางต่างด้าวเจ้าของหนงัสือเดินทาง
ต้องท าเร่ืองแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)  

 ค่าลิฟท์ท่ี N SEOUL TOWER 
 
#หมายเหตุ  
 จ านวนผู้ เดินทาง ขัน้ต ่า ผู้ใหญ่  20 ท่าน ขึน้ไป 
 เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์

ของผู้ เดินทาง 
เป็นส าคญั 

 ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตารางการบินทัง้ไปและกลบัโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ ไป-กลบั แบบหมู่คณะ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะ เน่ืองจากไม่ผ่านการ

พิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน ทัง้ไทยและต่างประเทศ เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย 
หรือ เอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง การกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง หรือถกูปฎิเสธ
ในกรณีอื่นๆ**การพิจารณาเป็นเอกสิทธ์ิและวิจารณญาณของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรม
แรงงานเท่านัน้ ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท ไม่สามารถท าการเล่ือนวนัหรือคืนเงินได้  

 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมือง,เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทัง้ท่ีไทย และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางออก
หรือเข้าประเทศ เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรือในกรณีอื่นๆการพิจารณาเป็น
เอกสิทธ์ิและวิจารณญาณของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานเท่านัน้ ซ่ึงอยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษัท ทัง้นีก้รณีท่ีท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ใดๆ 
ทัง้สิน้  

 หนงัสือเดินทาง (Passport) ของท่าน นบัจากวนัท่ีเดินทางไปและกลบั ต้องมีอายเุหลือใช้งานมากกว่า 6 เดือน
ขึน้ไป และต้องเหลือหน้ากระดาษพอให้เจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองสามารถประทบัตราได้ และต้องอยู่ในสภาพ
ท่ีสมบรูณ์ ไม่ช ารุด หรือฉีกขาด  

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน
, การก่อจลาจล  

 หลงัจากได้รับเอกสารเรียกเก็บเงิน (Invoice) กรุณาช าระเงิดมดัจ าภายใน 3 วนั และส่งหลกัฐานการช าระเงิน
พร้อมหน้าพาสปอร์ตของผู้ เดินทาง และช าระเงินทัง้หมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วนั  



 
 

KOREA PROMOTION 12 

 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิไม่เท่ียวบางรายการ , ไม่
ทานอาหารบางมือ้  เพราะค่าใช้จ่ายทกุอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายให้กบัต่างประเทศแบบเหมาขาด
ก่อนออกเดินทางแล้ว 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดส่ิงของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุตัิเหตท่ีุเกิด
จากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไข
ข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบไุว้แล้วทัง้หมด 

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นีไ้ด้ตามความเหมาะสม ทัง้นี ้
ขึน้อยู่กบัเวลาการจราจร สภาพอากาศ และเหตสุดุวิสยัอื่นๆท่ีอาจเกิดขึน้ได้ ทัง้นีเ้พ่ือความปลอดภัยและ
ประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นส าคญั 

 มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บริษัทฯ นอกจากมี
เอกสาร  ลงนามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้  

 ในกรณีท่ีลกูค้าตัง้ครรภ์ ต้องมีใบรับรองจากแพทย์ว่าสามารถเดินทางท่องเท่ียวได้ และมีอายไุม่เกิน 7 วนั นบั
จากวนัท่ีเดินทาง และต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า 

 กรณีกรุ๊ปส่วนตวั กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนกัเรียน กรุ๊ปดงูาน ไม่สามารถใช้ราคาดงักล่าวในโปรแกรมได้ 
 กรณีท่ีท่านซือ้เฉพาะแพ็คเกจทวัร์ไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน จะไม่รวมค่าประกนัอบุตัิเหตรุะหว่างเดินทาง วงเงินท่าน

ละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
 รูปท่ีใช้ในเอกสารนี ้เป็นรูปเพ่ือการโฆษณา และประกอบรายละเอียดโปรแกรม 
 
การยกเลกิ 
- ต้องยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนัเท่านัน้ คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแล้ว  
- หากยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 45 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ทกุกรณี 
- ในกรณีกรุ๊ปส่วนตวั กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนกัเรียน กรุ๊ปดงูาน เม่ือช าระแล้วไม่สามารถคืนเงินใดๆทัง้สิน้ 
 
 
ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนช่ือผู้ เดินทางได้ 
กรุ๊ปท่ีเดินทางต้องการันตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ  
รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทัง้หมด 

 

หนังสือเดินทาง จะต้องมีอายุเหลือใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป 
ผู้จดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆเป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว ในกรณีท่ีผู้ เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจ
คนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการท่องเท่ียวอนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด
กฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ ซ่ึงอยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ใดๆ ทัง้สิน้  
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