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KOREA AUTUMN’S SOUL 
สนกุกบัเครือ่งเลน่มากมายท่ี EVERLAND!!! 

พรอ้มสกัการะขอพร ณ วาวจูองซา 

ช็อปของฝากสดุน่ารกัท่ี LINE FRIENDS STORE 

ชมแม่น ้าฮนั เดินเลน่ท่ีอาคาร DDP ทงแดมนุดีไซนพ์ลาซ่า 

พกัโรงแรมระดบั 3 ดาวมาตราฐานของประเทศเกาหลีใต ้

ซวูอน 1 คืน และ โซล 2 คืน 

ราคาเริม่ตน้ 15,900.- บาท 

เดินทางเดือน กนัยายน - พฤศจิกายน 2560 
 

 

 

รายการท่องเท่ียว       จ านวน 5 วนั 3 คืน 
วนัแรก ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน 

วนัท่ีสอง ท่าอากาศยานนานาชาตอิินชอน – เกาะนาม ิ- ปัน่ RAIL BIKE - สะพานกระจก SOYANGGANG SKY WALK 

วนัท่ีสาม วดัวาวจูองซา - ท าขา้วห่อสาหร่าย + ใสช่ดุฮนับก - TRICK ART MUSEUM - สวนสนกุ EVERLAND (รวม

บตัรเขา้และเคร่ืองเลน่ไมจ่ ากดั) 

วนัท่ีส่ี ศนูยน์ า้มนัสนแดง - ศนูยพ์ลอยอเมทิส - ศนูยเ์วชส าอาง - ศนูยส์มนุไพร - พระราชวงัชางด็อก 

ศนูยร์วมของวยัร ุ่นเกาหล ีเมยีงดง - LINE FRIENDS STORE - ศนูยก์ารคา้แฟชัน่แห่งเกาหล ีทงแดมนุ  

DONGDAEMUN DESIGN PLAZA(DDP) ชมบรรยากาศดอกไมไ้ฟ LED ROSE GARDEN - นัง่รถชมบรรยากาศของ

แมน่ า้ฮนั 

วนัท่ีหา้ N SEOUL TOWER (ไมร่วมลฟิท)์ - DUTY FREE - คลองชองเกซอน - ศนูยโ์สม - SUPERMARKET 

 

วนัแรก    ทา่อากาศยานสุวรรณภมิู - ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน 

XX.XX น. คณะเดินทางพรอ้มกนัท่ีจุดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4     

ณ เคาน์เตอรส์ายการบิน EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY โดยมีเจา้หน้าท่ีจากบริษัทฯ 

คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกในเร่ืองของเอกสารตลอดจนสัมภาระของท่าน  

(**โปรดแสดงใบนดัหมายและพาสปอรต์ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีในวันเดินทาง) หลงัจากเช็คอินและ

โหลดสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ น าท่านออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต ้
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   ออกเดินทางจาก ทา่อากาศยานสุวรรณภมิู สู่ ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน 

เท่ียวบินท่ี  ZE512 เวลา 22.20  เดินทางถึงประเทศเกาหลีใต ้ เวลา 06.00 

เท่ียวบินท่ี  ZE514 เวลา 01.55  เดินทางถึงประเทศเกาหลีใต ้ เวลา 09.30 

เท่ียวบินท่ี 7C2204 เวลา 00.55  เดินทางถึงประเทศเกาหลีใต ้ เวลา 08.15 

เท่ียวบินท่ี  LJ002  เวลา 01.00  เดินทางถึงประเทศเกาหลีใต ้ เวลา 08.00 

เท่ียวบินท่ี  TW102  เวลา 01.20  เดินทางถึงประเทศเกาหลีใต ้ เวลา 08.35 

ขอ้แนะน า  

เพื่อความสะดวกในการเขา้รบัการตรวจคน้ก่อนขึ้ นเคร่ืองบิน ของเหลว เจล และสเปรยทุ์กชนิด ตอ้งบรรจุใน

ภาชนะท่ีมีขนาดความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร ส าหรับภาชนะท่ีเกิน 100 มิลลิลิตร แมจ้ะบรรจุของเหลว เจล 

และสเปรย ์เพียงเล็กน้อยก็ไม่สามารถน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบินได ้ภาชนะทั้งหมดตอ้งใส่รวมกนัไวใ้นถุงพลาสติกใส 

ซ่ึงเปิด – ปิด ผนึกได ้และมีความจุรวมกนัไม่เกิน1 ลิตร (1,000 มิลลิลิตร) ของเหลวท่ีไดร้บัการยกเวน้ ไดแ้ก่ 

นม และอาหารส าหรบัเด็กทารกในปริมาณท่ีเหมาะสม รวมถึงยาท่ีมีเอกสารก ากบัชัดเจน  ของเหลว เจล และ

สเปรย ์ท่ีซ้ือจากรา้นคา้ปลอดอากร (DUTY FREE SHOPS) ท่ีท่าอากาศยานตอ้งบรรจุในถุงพลาสติกใสปิดผนึก

ปากถุงไม่มีร่องรอย การเปิดปากถุง และมีหลกัฐานแสดงว่าไดซ้ื้อ ณ วนัท่ีเดินทาง เพื่อน าไปแสดงต่อเจา้หน้าท่ี 

ณ จุดตรวจคน้ อยา่งไรก็ตามแต่ละประเทศจะมีกฎ การน าของเหลว ขึ้ นเคร่ืองแตกต่างกนั การน าผลิตภณัฑข์อง

สดท่ีท าจากสตัวไ์ม่ว่าเน้ือหมู เน้ือววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนุญาตใหน้ าเขา้ประเทศเพื่อป้องกนัโรคต่างๆเพราะหาก

ศุลกากรตรวจพบจะตอ้งเสียค่าปรบั 

 
วนัท่ีสอง            ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน – เกาะนามิ - ปัน่ RAIL BIKE - สะพานกระจก SOYANGGANG 

                       SKY WALK  

XX.XX น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินชอนประเทศเกาหลีใต้ (กรุณาปรบัเวลาของท่านให้เร็วข้ึน 2 

ช่ัวโมงเพ่ือใหต้รงกบัเวลาทอ้งถิ่นของประเทศเกาหลี) หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากรแลว้…น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเฟอร์ร่ี เพื่อขา้มฟากไปยงั เกาะนามิ ตั้งอยู่กลางทะเลสาบ

ซองเพียง ช่ือ “นามิ” ตั้งขึ้ นเพื่อเป็นเกียรติแก่นายพลนามิ เกาะนามิน้ันเรียกตวัเองว่า NAMINARA 

REPUBLIC และเรียกตัว๋เรือขา้มฟากและตัว๋เขา้ชมเกาะว่าวีซ่า  ท าใหรู้สึ้กเสมือนขา้มมาเท่ียวรัฐๆ 

หน่ึงท่ีเป็นเอกเทศออกมาจากเกาหลี บนเกาะจะมีบรรยากาศร่มร่ืน เต็มไปดว้ย ตน้สน ตน้เกาลัด 

ตน้แปะก๊วย ตน้ซากุระ ตน้เมเป้ิล และตน้ไมด้อกไมอ้ื่นๆท่ีพลัดกนัออกดอกเปล่ียนสีใหช้มกนัทุก

ฤดูกาล เป็นสถานท่ีโรแมนติก ส าหรบัคู่รกัหนุ่มสาว และท่ีพกัผ่อนหย่อนใจของครอบครวั ท่ีน้ีเคย

เป็นหน่ึงในสถานท่ีถ่ายท าละครเกาหลี  WINTER LOVE SONG หรือเพลงรักในสายลมหนาว และ

ภาพยนต์ไทยเร่ือง กวนมีนโฮ ใครท่ีอยากแชะรูปคู่กบัเบยองจุน และทิวสนท่ีเรียงตัวสวยงามทอด

ยาวไปจนสุดลูกหลููกตา ตอ้งไม่พลาดท่ีจะมาเยอืนท่ีน้ีสกัครั้ง...อิสระใหท่้านถ่ายรูปไดต้ามอธัยาศยั...

ไดเ้วลาสมควรนัง่เรือกลบัมายงัฝัง่.. 
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กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเมนู ดกัคาลบ้ี (DAKGALBI) ไก่ผดัเผ็ด

บารบี์คิวเกาหลี อาหารยอดนิยม อีกชนิดหน่ึง ของคนเกาหลี โดยวิธีการน าเน้ือไก่ท่ีหัน่เป็นช้ินๆ 

และผกัต่างๆมาผดัรวมกนักบัซอสบารบี์คิวในกระทะแบนเหล็กขนาดใหญ่ 

บ่าย หลังจากรบัประทานอาหารกลางวนัเสร็จ น าท่านพบกบัความสนุกในการ ปัน่จกัรยานบนรางรถไฟ

หรือ "RAIL BIKE” ซ่ึงเป็นกิจกรรมใหม่ล่าสุดท่ีชาวเกาหลีก าลังนิยมมากในปัจจุบันตลอดเสน้ทาง 7 

กิโลเมตรท่านจะอิ่มเอมกบัธรรมชาติท่ีสวยงามไดช้มบรรยากาศของแม่น ้า และดอกไมท่ี้บานสวยงามอยู่

ขา้งทาง โดยรถ 1 คนัปั่นได ้4 ท่าน (ใชเ้วลาประมาณ 40 นาที) จากน้ันพาทุกท่านชมสะพานกระจก

แกว้ ใหทุ้กท่านไดเ้พลิดเพลินกบับรรยากาศ พรอ้มถ่ายรูปสวยๆ กบั สะพาน Soyanggang Skywalk 

เป็น Skywalk ท่ียาวท่ีสุดของเกาหลี ท่ีใหค้วามรูสึ้กเหมือนคุณก าลงัเดินอยูบ่นน ้า 

เยน็ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย พุลโกกิ (BULGOGI) ส่วนผสมจะมีเน้ือววั 

หรือเน้ือหมู วิธีการท าคื หัน่เน้ือหรือหมูเป็นช้ินบางๆ แลว้หมกักบัเคร่ืองปรุงต่างๆก่อนน าไปตม้น ้า

ขลุกขลิก สามารถทานไดส้องแบบคือแบบยา่งและตม้ 

หลงัจากนั้นน าทา่นเขา้สูท่ี่พกั SUWON: SUWON JM หรือเทียบเทา่ระดบั 3  ดาวมาตรฐานเกาหลีใต ้

วนัท่ีสาม วดัวาวูจองซา - ท าขา้วห่อสาหรา่ย + ใสชุ่ดฮนับก - TRICK ART MUSEUM –  

                       สวนสนุก EVERLAND  (รวมบตัรเขา้และเครื่องเล่นไม่จ ากดั)  

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

ช่วงเช้าน าท่านเดินทางสู่ วัดวาวูจองซา ตั้งอยู่ในเมืองซูวอน พาท่านชมความงามของพระเศียร

พระพุทธรูปขนาดมหึมา ซ่ึงประดิษฐานอยู่ด้านหลังสระน ้ าขนาดย่อม โดยบริเวณรอบสระจะมี

พระพุทธรูปองคเ์ล็กๆวาง เรียงรายอยู่โดยรอบ และเมื่อท่านเดินขึ้ นสู่เนินเขาจะพบอุโบสถ ซ่ึงภายใน

เป็นท่ีประดิษฐานพระนอนขนาดใหญ่ท่ีแกะสลกัมาจากไมซ่ึ้งน ามาจาก อินเดีย นอกจากน้ีท่ีวดัแห่งน้ียงั

เป็นท่ีเก็บรกัษาระฆงัท่ีใชตี้ในพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิกในปี ค.ศ.1988 อีกดว้ย 

กลางวนั รบัประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  บริการท่านดว้ย เมนู บารบี์คิวเกาหลี (BBQ KOREA) 

 อาหารป้ิงยา่งสไตลเ์กาหลี ประกอบดว้ย กุง้ ปลาหมึก หมู ไก่ เน้ือ ต่างๆ รบัประทานพรอ้มเคร่ือง

เคียงของเกาหลี ผกัสด กิมจิ ซุป ผดัวุน้เสน้เกาหลี สลดัผกัสดๆ พรอ้ม ไอศกรีมทานไดไ้ม่อั้น 

 บ่าย น าท่านร่วมเรียนรูว้ฒันธรรมกบัการเรียนท าขา้วห่อสาหร่าย กิมบับ  อาหารประจ าชาติเกาหลี ซ่ึง

เป็นส่วนหน่ึงในอาหารเกาหลียอดนิยมของคนไทยอีกเมนูหน่ึง และจากน้ันเชิญท่านร่วมเป็นส่วน

หน่ึงของชาวเกาหลีโดยการแต่งกายชุดประจ าชาติต่างๆ (ชุดฮนับก) พรอ้มถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก เพื่อ

ไปอวดคนทางบา้น... ต่อดว้ยชม TRICK ART MUSEUM พิพิธภณัฑศิ์ลปะแรกในประเทศเกาหลีท่ีจดั

แสดงศิลปะภาพลวงตา นิทรรศการบนผนังแบบสามมิติ  
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จากน้ันใหเ้วลาทุกท่านเต็มอิ่มกบัสวนสนุกท่ีดีท่ีสุดของเกาหลี สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด์ ดว้ยบัตร 

SPECIAL PASS TICKET ท่ีสามารถเล่นเคร่ืองเล่นต่างๆ ไดทุ้กชนิดและไม่จ ากดัรอบ สวนสนุกท่ีน้ีถูก

ขนานนามว่า “ ดิสนียแ์ลนด์เกาหลี ” มีช่ือเสียงมากท่ีสุดของประเทศ ใหท่้านสนุกกบัเคร่ืองเล่น

หลากหลายชนิด อาธิเช่น ทีเอ๊กเพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบดั ชารป์ โรงหนังสามมิติ บา้นผีสิงหมุน 

ท่านไหนท่ีไม่ชอบการเล่นเคร่ืองเล่น สามารถเขา้ซาฟารี ชมไลเกอรแ์ฝดคู่แรกของโลกไดท่ี้น่ี และชม

ความน่ารักของหมีท่ีสามารถส่ือสารกับคนได้ เดินชมและถ่ายรูปกับสวนดอกไมซ่ึ้งผลัดเปล่ียน

หมุนเวียนตามฤดูกาล (มีนาคม-เมษายน : สวนทิวลิป / พฤษภาคม-มิถุนายน : สวนดอก

กุหลาบ / กรกฎาคม : สวนดอกทานตะวนัหรือดอกกุหลาบ/ สิงหาคม-กนัยายน : สวนดอกลิล

ล่ี/ ตลุาคม-พฤศจกิายน : สวนดอกเบญจมาศ)  

เยน็ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร บริการท่านดว้ย ชาบูชาบู ( SHABU SHABU) สุก้ีสไตล์

เกาหลี ประกอบไปดว้ยผกัสดหลากหลายชนิด เห็ดตามฤดูกาลโอเดง้ เตา้หู ้เบคอน หมูสไลด์ ตม้

ในน ้าซุปปรุงรสกลมกล่อม ทานพรอ้มเคร่ืองเคียงและขา้วสวย เกาหลีท่ีรสชาติถูกปากคนไทย 

หลงัจากนั้นน าทา่นเขา้สูท่ี่พกั SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL หรือเทียบเทา่ระดบั 3 ดาวมาตรฐานเกาหลีใต ้

 

 

 

 

วนัท่ีสี่     ศูนยน์ ้ามนัสนเข็มแดง - ศูนยพ์ลอยอเมทิส - ศูนยเ์วชส าอาง - ศูนยส์มุนไพร - พระราชวงัชางด็อก 

ศูนยร์วมของวยัรุน่เกาหลี เมียงดง - LINE FRIENDS STORE - ศูนยก์ารคา้แฟชัน่แห่งเกาหลี - 

  ทงแดมุน - DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP) หรือชมบรรยากาศดอกไมไ้ฟ LED ROSE 

GARDEN - นัง่รถชมบรรยากาศของแม่น ้าฮนั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

เช้าน้ีพาท่านเดินทางสู่ ศูนยน์ ้ ามันสนเข็มแดง ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีท่ีมี

สรรพคุณ ช่วยชะลา้งไขมนัในเสน้เลือด เพื่อป้องกนัการอุดตันของเสน้เลือด และชมการสาธิตให้

ท่านไดเ้ห็นภาพอย่างชัดเจนยิ่งขึ้ น ต่อดว้ย ศูนยพ์ลอยอเมทิส หรือพลอยสีม่วงท่ีมีช่ือเสียงของ

ประเทศเกาหลีซ่ึงชาวเกาหลีเช่ือว่าถา้ไดม้ีพลอยชนิดน้ีติดตวัไวจ้ะท าใหม้ีโชคลาภและส่ิงดีๆเกิดขึ้ น

ในชีวิต น าท่านชม และสุดทา้ยก่อนรบัประทานอาหารกลางวนัพาทุกท่านสู่ ศูนยเ์วชส าอางใหท่้าน

ไดเ้ลือกซ้ือเคร่ืองส าอางคุณภาพดีในราคาย่อมเยา อาทิเช่นครีมน ้าแตก , ครีมโบท็อกซ์, ครีมหอย

ทาก ฯลฯ 
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เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร บริการท่านดว้ย ซัมเกทัง หรือเมนู ไก่ตุ๋นโสม 

(SAMGYETANG) อาหารวงัในสมยัก่อน ปัจจุบนัเป็นอาหารเล่ืองช่ือมากของเมืองหลวง ภายในตวัไก่

จะมีขา้ว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุ๋นเสิร์ฟพรอ้มเคร่ืองเคียงท่ีเรียกว่า กกัตุกี เสน้

ขนมจีน เหลา้โสม พริกไทยด า และเกลือ เสริฟ์ท่านละ 1 ตวั ในหมอ้ดินรอ้น  

จากน้ันน าท่านเขา้ชม ศูนยส์มุนไพร หรือ ฮอ๊กเกตนามู ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธ์ิ

เรียบรอ้ยแลว้ เป็นสมุนไพรเมล็ดฮ๊อกเกต ทางการแพทยเ์รียกว่า ผลไมท้อง มีรสเปร้ียว ดีส าหรับ

บุคคลท่ีนิยมด่ืมชา กาแฟ น ้าอดัลม ฯลฯ เมล็ดฮ๊อกเกตจะช่วยในการลา้งสารพิษท่ีตกคา้งหรือไขมัน

ท่ีสะสมอยู่ภายในผนังของตับ ไต ช่วยใหต้ับหรือไตของท่านแข็งแรงขึ้ น และยงัส่งผลดีต่อสุขภาพ

ร่างกายของท่านเองอีกดว้ย  

ถึงเวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ พระราชวงัชางด็อก ซ่ึงเป็นพระราชวงัหลวงวงัท่ีสองท่ีสรา้งต่อ

จากพระราชวงัเคียงบ็อกกุง ในปี ค.ศ.1405 เป็นพระราชวงัท่ีมีความส าคญัอย่างมากต่อกษัตริย์

หลายๆ พระองคใ์นราชวงศ์โชซอน ท่ีมีสภาพดีและสมบูรณ์ท่ีสุดใน 5 พระราชวงัหลวงทั้งหมดท่ี

ยงัคงเก็บรกัษาไว ้และท่ีน่ียงัไดร้บัการขึ้ นทะเบียนจาก UNESCO ว่าเป็น มรดกโลกทางวฒันธรรม 

ในปี 1997  

พาท่านเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงท่ี ศูนยร์วมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง ไดช่ื้อว่าเป็นแหล่งรวม

แฟชัน่แบรนด์เกาหลีชั้นน า ซ่ึงในแต่ละวนัจะมีวยัรุ่นเกาหลีมาเดินชอ้ปป้ิงกนัอย่างลน้หลาม ท่าน

สามารถหาซื้ อสินคา้ไดอ้ยา่งหลากหลายทั้งเส้ือผา้,รองเทา้,กระเป๋า, เคร่ืองส าอางซ่ึงเป็นท่ีรูจ้กัอยา่ง

ดีของคนไทย อาทิ LANEIGE, ETUDE, IOPE, CHARMZONE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP เส้ือผา้ 

เคร่ืองประดบั, ซีดีเพลง, วีซีดี-ดีวีดีหนังและซีรียย์อดฮิต ตลอดจนของท่ีระลึกท่ีมีรูปดาราคนโปรด

ของท่านอยู่ในสินคา้... นอกจากน้ีท่านสามารถพบกบัรา้น LINE FRIENDS STORE  ท่ีเต็มไปดว้ย

สินคา้ LINE OFFICIAL ท่ีจ าหน่ายสินคา้ของท่ีระลึกเกี่ยวกบัตวัการต์ูน LINE ไม่ว่าจะเป็น หมีบราวน์ 

แซลล่ี เจมส์ หรือโคน่ี ซ่ึงแต่ละตัวจะมีสินคา้ท่ีระลึกใหเ้ลือกซ้ือเยอะแยะไปหมด เช่น สมุดโน้ต 

ตุ๊กตา เคสโทรศัพท์ เส้ือผา้ กระเป๋า เคร่ืองเขียน ฯลฯ ซ่ึงภายในรา้นยงัมีมุมน่ารกัๆ ใหถ่้ายรูปกนั

อย่างจุใจอีกดว้ย แต่ท่ีเป็นไฮไลทเ์ด่นของรา้นเลย คือ เจา้หมีบราวน์ตวัยกัษ์ใหญ่ท่ีตั้งอยูห่น้ารา้น ท่ี

ใครไปใครมาก็ตอ้งถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกแมแ้ต่คนเกาหลีเอง งานน้ีสาวกไลน์หา้มพลาด 

จากน้ันน าท่านช็อปป้ิงท่ี ศูนยก์ารคา้แฟชัน่แห่งเกาหลี ทงแดมุน ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ เส้ือผา้เคร่ือง

แต่งกาย เคร่ืองหนังรองเทา้ เคร่ืองกีฬาต่างๆ นอกจากน้ียงัมีขนมขบเคี้ ยวและรา้นเคร่ืองส าอาง

ต่างๆ เรียงรายตามตึกริมสองขา้งถนนใหท่้านไดเ้ลือกชม ท่านสามารถเดินขา้มไปชม ตึก DDP หรือ 

DONGDAEMUN DESIGN PLAZA เป็น สถานท่ีส าหรบัจดัแสดงงานศิลปะ อีเวนท ์การประชุม รวมไป

ถึงนิทรรศการต่างๆ นอกจากน้ีท่านยงัสามารถชมบรรยากาศดอกไมไ้ฟ LED ROSE GARDEN 
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ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารบริการท่านดว้ย โอซัมพุลโกกิ (OSAM BULGOGI) ส่วนผสม

จะมีเน้ือหมู  และปลาหมึก วิธีการท าคือ หัน่เน้ือหรือหมูเป็นช้ินบางๆ ปลาหมึก แล้วหมักกับ

เคร่ืองปรุงต่างๆก่อนน าไปตม้น ้าขลุกขลิก สามารถทานไดส้องแบบคือแบบยา่งและตม้ 

ก่อนกลับถึงท่ีพัก ระหว่างทางผ่านชม แม่น ้าฮัน แม่น ้ าท่ีเป็นศูนยก์ลางของเมือง ซ่ึงไหลตัดผ่าน 

ระหว่างฝัง่เหนือกบัฝั่งใตข้องกรุงโซล ชาวเกาหลีนิยมมาท ากิจกรรมมากมาย และนัง่ชมบรรยากาศ

โรแมนติกของแม่น ้าฮนั นอกจากน้ีท่านยงัสามารถเห็นสะพานพนัโพ ซ่ึงมีการแสดงน ้าพุแสงสี โดย

การแสดงจะเร่ิมขึ้ นตั้งแต่ 20:00 เป็นตน้ไป รอบละ 15 นาทีเท่าน้ัน (***รอบการแสดงน ้าพุท่ี

สะพานพันโพ เดือน เมษายน-มิถุนายน, กันยายน-ตุลาคม การจัดแสดงจะจัดทุก วนัจันทร์-

ศุกร์ มีรอบ 12:00, 20:00, 21:00 และวันเสาร์-อาทิตย ์และวนัหยุด มีรอบ 12:00, 17:00, 

20:00, 20:30, 21:00 เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม วันจันทร์-ศุกร์   มีรอบ 12:00, 20:00, 

20:30, 21:00 วนัเสาร-์อาทิตย ์และวนัหยุด   มีรอบ 12:00, 17:00, 19:30, 20:00, 20:30, 

21:00, 21:30 **งดการแสดงในช่วงฤดูหนาว เดือนพฤศจิกายน-มีนาคม)  

หลงัจากนั้นน าทา่นเขา้สูท่ี่พกั SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL หรือเทียบเทา่ระดบั 3 ดาวมาตรฐานเกาหลีใต ้

 

วนัท่ีหา้ N SEOUL TOWER - DUTY FREE - คลองชองเกซอน - ศูนยโ์สม - SUPERMARKET  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

เชา้น้ีน าท่านสู่ หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWER ซ่ึงอยู่บนเขานัมซาน ซ่ึงเป็น 1 ใน 18 หอคอยท่ี

สูงท่ีสุดในโลก ฐานของหอคอยมีส่ิงท่ีน่าสนใจต่างๆ เช่น ศาลาแปดเหล่ียมปาลกั๊กจอง , สวนสัตว์

เล็กๆสวนพฤกษชาติ, อาคารอนุสรณ์ผูร้กัชาติอนั ชุง กุน อิสระใหทุ้กท่านไดเ้ดินเล่นและถ่ายรูปคู่

หอคอยตามอธัยาศยัหรือคลอ้งกุญแจคู่รกั (ไม่รวมค่าข้ึนลิฟท)์ 

หลังจากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ี ดิวตี้ ฟรี (DUTY FREE) ท่ีน่ีมีสินคา้ชั้นน าใหท่้านได้

เลือกซ้ือมากมายกว่า 500 ชนิด ทั้ง น ้าหอม เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดับ 

ฯลฯ ในบริเวณดิวต้ีฟรีท่านสามารถเดินไปชม คลองชองเกชอน เป็นคลองโบราณในสมยัราชวงศ์ 

โชซอน อายุกว่า 600 ปี โดยมีความยาวประมาณ 5.84 กิโลเมตร ไหลผ่านย่านใจกลางกรุงโซลแต่

ในช่วง ค.ศ.1957- ค.ศ.1977 ไดม้ีการพฒันาประเทศอย่างกา้วกระโดด จนกระทัง่ปี ค.ศ.2002 

นายลี มยองปารค์ ผูไ้ดร้บัต าแหน่งเป็นผูว้่าการกรุงโซล ไดเ้สนอโครงการฟ้ืนฟูคลองชองเกชอน เพื่อ

ฟ้ืนฟูธรรมชาติสองฝัง่คลอง จนปัจจุบนัคลองชองเกชอนไดก้ลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัมากใน   

กรุงโซล 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านดว้ย เมนูจิมดกั (JIMDAK) เป็นเมนูไก่

ประกอบดว้ยวุน้เสน้ เกาหลี คลุกดว้ยน ้าซุป รสชาติกลมกล่อม เสิรฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ พรอ้ม

เคร่ืองเคียงเกาหลี 
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พาท่านรูจ้กัและเขา้ใจสมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร ท่ี ศูนยโ์สม เพราะเกาหลีใต้

เป็นประเทศท่ีมีการผลิตโสมเกาหลีท่ีมีคุณภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลก และมีคุณประโยชน์นานัปการ 

เช่น ช่วยเสริมความแข็งแรงใหแ้ก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยท าใหจ้ิตใจสงบและเพิ่มพละก าลงั 

โดยมีสรรพคุณทางการแพทย ์ช่วยบ ารุงหวัใจ ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลือด ฯลฯ 

หลงัจากน้ันไดเ้วลาน าท่านสู่ สนามบินอินชอน เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทาง

แวะชอ้ปป้ิงท่ี SUPERMARKET เพื่อซ้ือของฝากคนทางบา้น ท่ีรา้นแห่งน้ีมีขนมพื้ นเมืองเกาหลีหลาก

ชนิดรวมทั้งกิมจิ ไก่ตุ๋นโสมท่ีบรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถว้ยใส่ขา้วและของฝากของท่ีระลึก 

ไดเ้วลาน าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 

 

 

 

ออกเดินทางจาก ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน สู่ ทา่อากาศยานสุวรรณภมิู 

เท่ียวบินท่ี  ZE511  เวลา 17.30  เดินทางถึงประเทศไทย เวลา 21.20 

เท่ียวบินท่ี  ZE513  เวลา 21.25  เดินทางถึงประเทศไทย เวลา 00.25 

เท่ียวบินท่ี  7C2203 เวลา 20.05  เดินทางถึงประเทศไทย เวลา 23.59 

เท่ียวบินท่ี  LJ001  เวลา 19.35  เดินทางถึงประเทศไทย เวลา 23.40 

เท่ียวบินท่ี  TW101 เวลา 20.25  เดินทางถึงประเทศไทย เวลา 00.10 

***********ดว้ยความสวสัดิภาพและความประทบัใจตลอดการเดินทาง************** 

 

 

อตัราค่าบริการ  เดือน มีนาคม 59 

พีเรียตเดินทาง 

มีนาคม 2559 

สายการบิน ผูใ้หญ่ 

ท่านละ 

เด็กไม่เสริม

เตยีง 

พกัเดี่ยวเพิ่ม 

ท่านละ 

26-30 MAR / 27-31 MAR 

29-02 APR   

JIN AIR 

หรือเทียบเท่า ZE/7C/TW 
15,900.- 15,900.- 4,900.- 

 

 

 

หมายเหต ุ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมราคาและเท่ียวบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าทั้งน้ีขึ้ นอยูต่ามความเหมาะสม 

 

***กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก 

หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

และขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่บริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทั*** 
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อตัราคา่บริการ เดือน พฤศจกิายน 2560 

พีเรียตเดินทาง สายการบิน 
ผูใ้หญ ่

ทา่นละ 
เด็กไม่เสริมเตียง 

พกัเดี่ยวเพิ่ม 

ท่านละ 

01 – 05 NOV 

02 - 06 NOV 

03 – 07 NOV 

04 – 08 NOV 

ZE/7C/TW/LJ 

15,900. - 15,900. - 

4,900.- 

05 – 09 NOV 

06 – 10 NOV 
14,900. - 14,900. - 

07 – 11 NOV 

08 – 12 NOV 

09 – 13 NOV 

10 – 14 NOV 

11 – 15 NOV 

15,900. - 15,900. - 

12 – 16 NOV 

13 – 17 NOV 
14,900. - 14,900. - 

14 – 18 NOV 

15 – 19 NOV 

16 – 20 NOV 

17 – 21 NOV 

18 – 22 NOV 

15,900. - 15,900. - 

19 – 23 NOV 14,900. - 14,900. - 
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20 – 24 NOV 

21 – 25 NOV 

22 – 26 NOV 

23 – 27 NOV 

24 – 28 NOV 

25 – 29 NOV 

15,900. - 15,900. - 

26 – 30 NOV 

27 – 01 DEC 
14,900. - 14,900. - 

28 – 02 DEC 

29 – 03 DEC 

30 – 04 DEC 

15,900. - 15,900. - 

 

หมายเหต ุ: อตัราค่าบริการ 

- หากทา่นตอ้งการหอ้งส าหรบัพกัเดี่ยว สามารถจา่ยเพิ่มเติมอีก 4,900.- ทา่นละ จากราคาผูใ้หญ่ 

หากทา่นตอ้งการเดินทางแบบไม่ใชต้ัว๋ (JOIN LAND) คิดราคาทา่นละ 7,900 บาท /ทา่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**กรุณาช าระมดัจ  าหลงัจากวนัจองภายใน 3 วนั และช าระสว่นท่ีเหลอืทั้งหมดก่อนการ

เดินทางภายใน 14 วนั 

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

หมายเหต ุ:    

ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมราคาและเท่ียวบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าทั้งน้ีขึ้ นอยูต่ามความเหมาะสม 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงสายการบินในระดบัเทียบเท่ากนัและเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน  

โปรแกรมเปล่ียนแปลงได,้ ตารางทวัรส์ลบัโปรแกรมได,้ ตามความเหมาะสม* 

โปรดตรวจสอบขอ้มลูใหม้ัน่ใจก่อนท าการโอนเงินจองทุกครั้ง 

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมและเง่ือนไขต่างๆใหล้ะเอียดก่อนยนืยนัการจอง* 

เจา้หน้าท่ีจะส่งใบนัดหมายการเดินทางใหภ้ายใน 5-7 วนัก่อนเดินทางเท่าน้ัน!!! และหากมีการเปล่ียนแปลงจะรีบแจง้ให้

ทราบ หากมีขอ้สงสยักรุณาสอบถามเจา้หน้าท่ี 

*** ลูกคา้มีความจ าเป็นตอ้งเขา้รา้นตามโปรแกรมทวัร ์

อนัไดแ้ก่ ศูนยโ์สม, ศูนยส์มุนไพร, ศูนยเ์วชส าอาง, ศูนยน์ ้ามนัสนแดง, ศูนยพ์ลอยอเมทิส หากท่านไม่ตอ้งการ

เขา้รา้นดงักล่าว บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าบริการเพ่ิมทา่นละ 300 USD*** 

 

***กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก 

หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ินและขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืน

ค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทั*** 
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อตัราทวัรร์วม :            

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเสน้ทางท่ีระบุในรายการชั้นทศันาจร ไป-กลบัพรอ้มคณะ               

 ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ         

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ                   

 ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเท่า   

 ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ                   

 ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี         

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละ15 หรือ 20 กก.       

 ค่าประกนัอบุติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 ค่าบตัรเขา้สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์เครื่องเล่นไม่จ  ากดั 

 ปลัก๊ไฟ ADAPTER  

 

 

อตัราทวัรไ์ม่รวม :          

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึง

ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ(หากท่านตอ้งการสัง่เพิ่ม กรุณาติดต่อหวัหน้าทัวรแ์ลว้

จ่ายเพิ่มเองต่างหาก) 

 ค่าทิปคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  ทา่นละ 1,000 บาท หรือ 30,000 วอน ตอ่ทา่นตลอดทั้งทริป  

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3%                  

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 15-20 กก.)              

 ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจ าตัวคนต่างดา้ว 3)

ใบส าคญัถิ่นท่ีอยู ่4)ส าเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี) 5)สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี) 6)รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป แลว้ทาง

บริษัทฯจะเป็นผู ้ด าเนินการยื่นวีซ่าใหท่้านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (ส าหรับหนังสือเดินทางต่างดา้ว 

เจา้ของหนังสือเดินทางตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วีซ่า)  

 ค่าลิฟทท์ี่ N SEOUL TOWER 

 ค่ากระเชา้ที่อทุยานแห่งชาติซอรคัซาน  

 

หมายเหต ุ: 

**จ  านวนผูเ้ดินทาง ขั้นต า่ ผูใ้หญ่  20 ทา่น ข้ึนไป 

1. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์

ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

2. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตารางการบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  
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3. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ ไป-กลบั แบบหมู่คณะ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะ เน่ืองจากไม่ผ่าน

การพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน ทั้งไทยและต่างประเทศ เน่ืองจากมีส่ิงผิด

กฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง การกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 

หรือถูกปฎเิสธในกรณีอื่นๆ **การพจิารณาเป็นเอกสิทธ์ิและวิจารณญาณของเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองและ

เจา้หน้าท่ีกรมแรงงานเท่าน้ัน ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัท ไม่สามารถท าการเล่ือนวนัหรือคืน

เงินได ้ 

4. **กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง,เจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทั้งท่ีไทย และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหท่้านเดินทาง

ออกหรือเขา้ประเทศ เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือในกรณีอื่นๆ **การ

พิจารณาเป็นเอกสิทธ์ิและวิจารณญาณของเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานเท่าน้ัน ซ่ึง

อยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัท ทั้งน้ีกรณีท่ีท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนเขา้เมือง บริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิไม่คืนค่าทวัรใ์ดๆ ทั้งส้ิน  

5. หนังสือเดินทาง (Passport) ของท่าน นับจากวนัท่ีเดินทางไปและกลับ ตอ้งมีอายุเหลือใชง้านมากกว่า 6 

เดือนขึ้ นไป และตอ้งเหลือหน้ากระดาษพอใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองสามารถประทบัตราได ้และตอ้งอยู่

ในสภาพท่ีสมบูรณ ์ไม่ช ารุด หรือฉีกขาด  

6. ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน , การประทว้ง,การนัดหยุด

งาน, การก่อจลาจล  

7. หลงัจากไดร้บัเอกสารเรียกเก็บเงิน (Invoice) กรุณาช าระเงิดมดัจ าภายใน 3 วนั และส่งหลักฐานการช าระ

เงินพรอ้มหน้าพาสปอรต์ของผูเ้ดินทาง และช าระเงินทั้งหมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วนั  

8. ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิไม่เท่ียวบางรายการ, 

ไม่ทานอาหารบางมื้ อ  เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหก้บัต่างประเทศแบบเหมา

ขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

9. ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ี

เกิดจากความประมาทของตวันักท่องเท่ียวเอง 

10. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับใน

เง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

11. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ี

ขึ้ นอยู่กบัเวลาการจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยอื่นๆท่ีอาจเกิดขึ้ นได ้ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภัยและ

ประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

12. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษัทฯ นอกจาก

มีเอกสาร  ลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่าน้ัน  

13. ในกรณีท่ีลูกคา้ตั้งครรภ์ ต้องมีใบรับรองจากแพทย์ว่าสามารถเดินทางท่องเท่ียวได้ และมีอายุไม่เกิน 7

 วนั นับจากวนัท่ีเดินทาง และตอ้งแจง้ใหท้างบริษัททราบล่วงหน้า 

14. กรณีกรุ๊ปส่วนตวั กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรียน กรุ๊ปดูงาน ไม่สามารถใชร้าคาดงักล่าวในโปรแกรมได ้

15.  กรณีท่ีท่านซ้ือเฉพาะแพ็คเกจทวัรไ์ม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน จะไมร่วมค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ

 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
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การยกเลิก:       

- ตอ้งยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกว่า 45 วนัเทา่นั้น คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

- หากยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 45 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัรทุ์กกรณี 

- ในกรณีกรุป๊สว่นตวั กรุป๊เหมา กรุป๊นกัเรียน กรุป๊ดงูาน เม่ือช าระแลว้ไม่สามารถคืนเงินใดๆทั้งส้ิน 

***ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกหรือเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได*้** 

กรุ๊ปท่ีเดินทางตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบิน

พิเศษเช่น CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ั้งหมด 

 

 

***พาสปอรต์จะตอ้งมีอายเุหลือใชง้านมากกว่า 6 เดือนข้ึนไป 

 ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ

เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ ในกรณีที่ผูเ้ดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกอง

ตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอ่งเที่ยว อนัเน่ืองมาจากการกระท าที่สอ่ไปในทาง

ผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ ซ่ึงอยู่

นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัรใ์ดๆ ทั้งส้ิน  

 

 

 


