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SUMMER’S VACATION 

โรงแรม/ทีพ่กั ซูวอน 1 คืน และ โซล 2 คืน สายการบนิ EASTAR 

JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY 

#ตารางสรปุโปรแกรมทอํงเทีย่วเกาหล ี5 วนั 3 คนื 

วนั 
โปรแกรมการเดนิทาง อาหาร โรงแรม/ที่

พกั 

1 
ทาํอากาศยานสวุรรณภมู ิ| ทาํอากาศยานนานาชาติ

อนิชอน 
  

2 

ทาํอากาศยานนานาชาตอินิชอน | LA PROVENCE 

| PAJU OUTLET 

ONEMOUNT SNOW PARK / WATER PARK 

(ไมรํวมบตัรเขา๎+คาํเชาํชดุ และอปุกรณ๑เสรมิอืน่ ๆ) 

***เตรยีมชดุวาํยน้าํ*** 

B. -  

L. จมิดกั 

D. ชาบชูาบ ู

SUWON 

หรอืเทยีบเทาํ 

โรงแรม

มาตรฐาน 

3 

เรยีนทาํกมิจ ิ+ ชดุฮนับก | สวนสนกุ EVERLAND 

(รวมบตัรเขา๎และเครือ่งเลนํไมจําํกดั) | N SEOUL 

TOWER (ไมรํวมคาํลฟิท๑) | ศนูย๑เวชสาํอาง 

B. โรงแรม 

L. คาลบ ิ

D. ซมัเกทงั 

BENIKEA 

SEOUL 

HOTEL  

 คลายรอ้นบนลานสก ีในรม่ทีใ่หญท่ีส่ดุใน

เกาหลีใต ้

หรอืสวนน า้กลางแจง้ ที ่ONEMOUNT SNOW 

/ WATER PARK 

 ตระการ และสมัผสัความรุง่เรอืงในอดตีของชน

ชาวฮัน่  

ณ พระราชวงัเคยีงบก และความรุง่เรอืงใน

พพิิธภณัฑพ์ื นบา้น 

 เดนิเลน่ในเมอืงสลีกูกวาด LA PROVENCE 

 สกัการะขอพรสิง่ศกัดิส์ิทธิ ์ณ วดัโชเกซา  

 สนกุกบัเครือ่งเลน่มากมายที ่EVERLAND 
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ศนูย๑การคา๎แฟชัน่แหงํเกาหลทีงแดมนุ | 

DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP) | ชม

บรรยากาศดอกไมไ๎ฟ LED ROSE GARDEN  

หรอืเทยีบเทาํ 

โรงแรม

มาตรฐาน 

4 

ศนูย๑สมนุไพร | ศนูย๑น้าํมนัสนแดง | นัง่รถผาํนชมบลู

เฮา๎ส๑ | พระราชวงัเคยีงบก 

พพิธิภณัฑ๑พืน้บา๎น | ถนนแฟชัน่ฮงอกิวอคกิง้สตรที | 

TRICK EYE MUSEUM 

ศนูย๑รวมของวยัรุนํเกาหลเีมยีงดง | LINE FRIENDS 

STORE 

B. โรงแรม 

L. บาร๑บคิวิ

เกาหล ี

D. - 

BENIKEA 

SEOUL 

HOTEL  

หรอืเทยีบเทาํ 

โรงแรม

มาตรฐาน 

5 

วดัโชเกซา | หมูบํา๎นบกุชอนฮนัอก | DUTY FREE | 

คลองชองเกชอน 

ศนูย๑โสม | ศนูย๑พลอยอเมทสิ | SUPERMARKET 

B. โรงแรม 

L. พลุโกก ิ

D. -  

- 

 

\  
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SUMMER’S VACATION 

#โปรแกรมทอํงเทีย่วเกาหล5ี วนั 3 คนื 

 DAY 1 :  ทาํอากาศยานสวุรรณภมูิ | ทาํอากาศยานนานาชาตอินิ

ชอน 

คณะเดินทางพรอ๎มกนัท่ีจุดหมาย สนามบนิสุวรรณภูมิ อาคาร

ผู๎โดยสารระหวํางประเทศ ช้ัน 4           ณ เคาน๑เตอร๑สายการบนิ 

EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY โดยมีเจ๎าหน๎าท่ี

จากบริษัทฯ คอยให๎การต๎อนรบั และอํานวยความสะดวกในเร่ืองของ

เอกสารตลอดจนสมัภาระของทําน (**โปรดแสดงใบนัดหมายและ

พาสปอร๑ตให๎แกํเจา๎หนา๎ท่ีในวันเดินทาง) หลังจากเช็คอิน และโหลด

สัมภาระเรียบร๎อยแล๎ว นําทํานออกเดนิทางสูํประเทศเกาหลีใต๎ 

ออกเดินทางจาก ทําอากาศยานสุวรรณภูมิ สูํ ทําอากาศยาน

นานาชาติอินชอน 

 

สายการ

บนิ 

รหสั

เทีย่วบนิ 

เวลาเดนิทางจาก

ประเทศไทย 

เวลาเดนิทางถงึประเทศ

เกาหลใีต ๎

 
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. 

 

ขอ๎แนะนาํ : เพื่อความสะดวกในการเข๎ารับการตรวจค๎นกํอนข้ึนเครื่องบิน ของเหลว 

เจล และสเปรย๑ทุกชนิด ต๎องบรรจใุนภาชนะท่ีมีขนาดความจุไมํเกิน 100 มิลลิลิตร 

สําหรับภาชนะท่ีเกิน 100 มิลลิลิตร แม๎จะบรรจุของเหลว เจล และสเปรย๑ เพียงเล็กน๎อยก็

ไมํสามารถนําติดตัวข้ึนเครื่องบินได ๎ ภาชนะท้ังหมดต๎องใสํรวมกันไว๎ในถุงพลาสติกใส 

ซึ่งเปิด - ปิด ผนกึได๎ และมคีวามจุรวมกันไมํเกนิ 1 ลิตร (1,000 มิลลิลติร) ของเหลวท่ี

ได๎รับการยกเว๎น ได๎แกํ นม และอาหารสําหรับเด็กทารกในปริมาณท่ีเหมาะสม รวมถึงยา
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ท่ีมีเอกสารกํากบัชัดเจน  ของเหลว เจล และสเปรย๑ ท่ีซื้อจากร๎านค๎าปลอดอากร (DUTY 

FREE SHOPS) ท่ีทําอากาศยานต๎องบรรจุในถุงพลาสติกใสปิดผนึกปากถุงไมมํี

รํองรอย การเปิดปากถุง และมีหลักฐานแสดงวําได๎ซื้อ ณ วันท่ีเดินทาง เพื่อนําไปแสดง

ตํอเจ๎าหน๎าท่ี ณ จุดตรวจค๎น อยํางไรก็ตามแตํละประเทศจะมีกฎ การนาํของเหลว ข้ึน

เครื่องแตกตํางกัน การนําผลิตภัณฑ๑ของสดท่ีทําจากสัตว๑ไมํวําเนื้อหมู เนือ้วัว ผัก ผลไม๎

สด ไมํอนุญาตให๎นําเข๎าประเทศเพื่อป้องกนัโรคตํางๆเพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต๎อง

เสียคําปรับ 
 

DAY 2 : LA PROVENCE | PAJU OUTLET | ONE MOUNT 
SNOW PARK / WATER PARK  
(ไมรํวมบตัรเขา๎+คาํเชาํชดุ และอปุกรณ๑เสรมิ) 

 

 #หมูบํา๎นลาโพรวองซ๑ (LA PROVENCE) 

เชา๎ เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอนิชอนประเทศเกาหลีใต๎ (กรุณา

ปรับเวลาของทํานให๎เร็วข้ึน 2 ช่ัวโมงเพื่อให๎ตรงกับเวลาท๎องถิน่ของ

ประเทศเกาหลี) หลังจากผํานพิธีการตรวจคนเข๎าเมืองและศุลกากร

แล๎ว พาทํานเดินทางสูํ หมูบํา๎นลาโพรวองซ๑ (LA PROVENCE) 

หมูํบ๎านสุดชิค สไตล๑ยุโรปแหํงเกาหลี สัมผัสบรรยากาศบ๎านเรือนสุด

นํารักและรา๎นค๎าระบายสีลูกกวาดหวานๆ อิสระให๎ทํานถํายรูปเก็บไว๎

เป็นท่ีระลึกได๎ตามอัธยาศัย 
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 #PAJU OUTLET 

จากนั้นนําทํานช๎อปปิ้ง PAJU OUTLET แหํงใหมํและใหญํท่ีสุดใน

เกาหลี ซึ่งมีร๎านค๎าหลากหลายกวํา 165 ร๎านค๎าและมีสนิค๎า BRAND 

NAME มากมาย อาทิเชํน ARMANI, CALVIN KLEIN, DIESEL, 

DKNY, GUESS, ESCADA ฯลฯ ลดราคามากมายหลายร๎าน และมี

ราคาถกูกวําประเทศไทยให๎ทํานได๎ช๎อปกนัอยํางจุใจ 

 

 #จมิดกั (JIMDAK) 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทํานด๎วย เมนู 

จมิดกั (JIMDAK) เป็นเมนูไกํประกอบด๎วยว๎ุนเส๎น เกาหลี คลุกด๎วยน้าํ

ซุป รสชาติกลมกลอํม เสิร๑ฟพรอ๎มข๎าวสวยร๎อนๆ พร๎อมเครื่องเคียง

เกาหล ี

 

 #ONEMOUNT SNOW PARK 

บาํย พาทํานสูํลานกีฬาฤดูหนาวในท่ีรํม ONEMOUNT 

SNOWPARK แหลํงทํองเท่ียวใหมํลําสุดใกลก๎รุงโซล ให๎ทํานได๎

สนุกสนานกับการเลํนไอซ๑สเก็ตและเลํนเครื่องเลนํมากมาย

หลากหลายชนิด ท้ัง บันจี้จัมฟ์, ไมล๎ากเลื่อน, ม๎าหมนุ,สไลเดอร๑

น้ําแข็ง นอกจากนี้ทํานยังสามารถคลายร๎อนกับ ONEMOUNT 

WATER PARK สวนน้ําท่ีมีสิ่งอํานวยความสะดวกมากมาย เชํน 

FITNESS & GOLF, CLUB, WATER PARK, SHOPPING 

MALL หากทํานใดท่ีไมํอยากเลํน SNOW PARK ทํานสามารถเดนิช๎

อปปิ้งตามอัธยาศัย มีท้ัง H&M, ADIDAS,SPAO และอีกหลายแบ

รนด๑ช้ันนํา (ไมํรวมบัตรเข๎า+ไมํรวมคําเชําชุด+อุปกรณ๑) (**หมาย
เหตุ : ทํานไหนประสงค๑ท่ีจะเลนํสวนน้ํากรุณาเตรียมชุดวํายน้ํามา
ด๎วยนะคะ) 
 

 #ชาบชูาบ ู(SHABU SHABU) 

  เยน็ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการทํานด๎วย ชาบชูาบ ู

(SHABU SHABU) หรือ สุกี้เกาหลี ประกอบไปด๎วย ผักสดหลาย
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ชนิด ต๎มในน้ําซุปปรุงรสกลมกลํอม ทานพร๎อมเครื่องเคียงและข๎าว

สวยของเกาหลี ท่ีรสชาติถูกปากคนไทย 

 

หลงัจากนัน้นาํทาํนเขา๎สูทํีพ่กั SUWON : BENIKEA SUWON 

หรอืเทยีบเทาํ โรงแรมมาตรฐานเกาหลใีต๎ 
 

DAY 3 : เรยีนทาํกมิจ ิ+ ชดุฮนับก | สวนสนกุ EVERLAND (รวมบตัร

เขา๎และเครือ่งเลนํไมจําํกดั)  
N SEOUL TOWER (ไมรํวมคาํลฟิท๑) | ศนูย๑เวชสาํอาง | 
ศนูย๑การคา๎แฟชัน่แหงํเกาหลี 
ทงแดมนุ | DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP) | 
ชมบรรยากาศดอกไมไ๎ฟ LED ROSE GARDEN  

เชา๎ รบัประทานอาหารเชา๎ ณ หอ๎งอาหารโรงแรม 

 #เรยีนทาํกมิจ ิ

เช๎านี้พาทํานเดินทางสูํ กมิจิ รํวมประสบการณ๑ในการทํากิมจอิาหาร

ประจําชาติของเกาหลี ให๎ทํานได๎สนกุสนานในการลองทําและชิมกิม

จิฝีมือของตัวทํานเอง  

 

 #ฮนับก 

จากนั้นเชิญทํานรํวมเป็นสํวนหนึ่งของชาวเกาหลี โดยการแตํงกาย

ชุดประจําชาติ ชุดฮนับก พร๎อมถํายรูปเป็นท่ีระลึก!!! เพื่อไปอวดคน

ทางบ๎าน... 

#สวนสนกุเอเวอร๑แลนด๑ 

เต็มอิ่มกับสวนสนกุท่ีดีท่ีสุดของเกาหลี สวนสนกุเอเวอร๑แลนด๑ ด๎วย

บัตร SPECIAL PASS TICKET ท่ีสามารถเลํนเครือ่งเลํนตํางๆ ได๎

ทุกชนิดและไมํจํากดัรอบ สวนสนุกท่ีนี่ถูกขนานนาม วํา “ดิสนีย๑แลนด๑

เกาหล”ี  มีช่ือเสียงมากท่ีสุดของประเทศ ให๎ทํานสนุกกับเครื่องเลํน

หลากหลายชนิด อาทิ เชํน ทีเอ็กซ๑เพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบัด 

ชาร๑ป โรงหนังสามมิติ บ๎านผีสิงหมุน ทํานไหนท่ีไมํชอบการเลํน

เครื่องเลํน สามารถเข๎าซาฟารี ชมไลเกอร๑แฝดคูํแรกของโลกได๎ท่ีนี ่



 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUMMER’S VACATION 7 

 

รหสัโปรแกรมทวัร์  KR44 SUMMER VACATION AUG19 

และชมความนาํรักของหมีท่ีสามารถสื่อสารกับคนได๎เดินชมและ

ถํายรูปกบัสวนดอกไม๎ซึ่งผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตามฤดกูาล (มีนาคม-
เมษายน: สวนทิวลิป/ พฤษภาคม-มิถุนายน: สวนดอกกุหลาบ/ 
กรกฎาคม : สวนดอกทานตะวันหรือดอกกุหลาบ/ สิงหาคม-
กันยายน : สวนดอกลิลลี่/ ตุลาคม-พฤศจิกายน: สวนดอกเบญจมาศ) 
 

 #คาลบ ิ(KALBI) 

เทีย่ง รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  บริการทํานด๎วย  เมนู 

คาลบ ิ (KALBI) อาหารเกาหลีแบบปิง้ยํางท่ีมีช่ือเสียงของเกาหลี เป็น

การนําเนือ้วัวหรือเนื้อหมูมาหมักกับเครื่องปรุงจนเนื้อนุํม แล๎วนําไป

ยํางบนแผํนโลหะท่ีถูกเผาจนรอ๎น ตอนยํางเนื้อนั้นจะยํางเป็นช้ินโต

พอสมควร พอใกล๎สุกแล๎วต๎องใช๎กรรไกรตัดเป็นช้ินพอดคีํา ทานกบั

เครื่องเคียงจําพวกผัก และกระเทียม กิมจิ 

 

 #N SEOUL TOWER 

บาํย เมื่อรบัประทานอาหารเสร็จนําทํานเดินทางสูํ หอคอยกรุงโซล N 

SEOUL TOWER ซึ่งอยูํบนเขานมัซาน ซึ่งเป็น 1 ใน 18 หอคอยท่ี

สูงท่ีสุดในโลก ฐานของหอคอยมีสิ่งท่ีนําสนใจตํางๆ เชํน ศาลาแปด

เหลี่ยมปาลกั๊กจอง, สวนสัตว๑เล็กๆสวนพฤกษชาติ, อาคารอนุสรณ๑ผู๎

รักชาติอัน ชุง กุน อิสระให๎ทุกทํานได๎เดินเลํนและถํายรูปคูํหอคอย

ตามอัธยาศัยหรือคลอ๎งกุญแจคูํรกั (ไมํรวมคําข้ึนลฟิท๑) 

 

 #ศูนย๑เวชสาํอาง 

หลังจากนัน้เดินทางสูํ ศนูย๑เวชสาํอาง ให๎ทํานได๎เลือกซื้อ

เครื่องสําอางคุณภาพดีในราคายอํมเยา อาทิเชํนครีมน้ําแตก, ครีม

โบท็อกซ๑, ครีมหอยทาก ฯลฯ 

  

 #ทงแดมนุ (DONGDAEMUN) #DONGDAEMUN DESIGN 

PLAZA (DDP) 

จากนั้นนําทํานช๎อปปิ้งท่ี ศูนย๑การค๎าแฟช่ันแหํงเกาหลี ทงแดมนุ ให๎

ทํานได๎เลือกซือ้ เส้ือผ๎าเครื่องแตํงกาย เครื่องหนังรองเท๎า เครื่องกีฬา

ตํางๆ นอกจากนี้ยังมีขนมขบเคี้ยวและร๎านเครือ่งสําอางตํางๆ เรียง
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รายตามตึกริมสองข๎างถนนให๎ทํานได๎เลือกชม นอกจากนี้ยังมีเวที

การแสดง ร๎อง เต๎น เปิดหมวก ใหผ๎ู๎ท่ีอยากแสดงความสามารถ มา

แสดงให๎ชมกันอีกด๎วย และฝั่งตรงข๎ามของ ทงแดมุน ทํานสามารถ

เดินข๎ามไปชม ตึก DDP หรือ DONGDAEMUN DESIGN PLAZA 

เป็นสถานท่ีสําหรบัจัดแสดงงานศิลปะ อีเว๎นท๑ การประชุม รวมไปถึง

นิทรรศการตํางๆ นอกจากนี้ทํานยังสามารถชมบรรยากาศดอกไม๎ไฟ 

LED ROSE GARDEN ***ท้ังนี้การจัดแสดงขึ้นอยูํกบัสภาพ

ภูมิอากาศ*** 
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 #ซมัเกทงั 

เยน็ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทํานด๎วย ซมั

เกทงั หรือเมนู ไกํตุ๐นโสม อาหารวังในสมัยกํอน ปัจจุบนัเป็นอาหาร

เลื่องช่ือมากของเมืองหลวง ภายในตัวไกํจะมีข๎าวเหนียว รากโสม 

พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุ๐นเสิร๑ฟพร๎อมเครื่องเคียงท่ีเรียกวํา กัก

ตุกี เส๎นขนมจีน เหล๎าโสม พริกไทยดํา และเกลือ 

หลงัจากนัน้นาํทาํนเขา๎สูทํีพ่กั SEOUL : BENIKEA SEOUL 

HOTEL 

หรอืเทยีบเทาํ โรงแรมมาตรฐานเกาหลใีต๎ 

 

DAY 4 : ศนูย๑สมนุไพร | ศนูย๑น้าํมนัสนเข็มแดง | นัง่รถผาํนชมบลู

เฮา๎ส๑ | พระราชวงัเคยีงบก พพิธิภณัฑ๑พืน้บา๎น | ถนน

แฟชัน่ฮงอกิวอคกิง้สตรีท | TRICK EYE MUSEUM   

ศนูย๑รวมของวยัรุนํเกาหลเีมยีงดง | LINE FRIENDS 

STORE 

เชา๎ รบัประทานอาหารเชา๎ ณ หอ๎งอาหารโรงแรม 

 #ศูนย๑สมนุไพร 

จากนั้นนําทํานเข๎าชม ศูนย๑สมุนไพรหรือ ฮ๏อกเกตนามู ใหมํลําสุด

ของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ์เรียบร๎อยแล๎ว สรรพคุณชํวยในการ

ล๎างสารพิษท่ีตกค๎างหรือไขมนัท่ีสะสมอยูํภายในผนังของตับ ไต ชํวย

ให๎ตับหรือไตของทํานแข็งแรงข้ึน และยังสํงผลดีตํอสุขภาพรํางกาย

ของทํานเองอีกด๎วย 
 

 #ศูนย๑น้าํมนัสนเขม็แดง #นัง่รถผาํนชมบลเูฮา๎ส๑ 
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นําทํานชม ศนูย๑น้าํมนัสนเขม็แดง ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศ

เกาหลี  ท่ีมีสรรพคุณ ชํวยชะล๎างไขมันในเส๎นเลอืด เพื่อป้องกันการ

อุดตันของเส๎นเลือด พร๎อมชมการสาธิต เพื่อให๎ให๎ทํานได๎เห็น

สรรพคุณอยํางชัดเจนมากยิ่งข้ึน ผํานชมด๎านหน๎าทําเนียบ

ประธานาธิบดี (บลูเฮ๎าส๑) ซึ่งอยูํในทําเลท่ีดีท่ีสุดตามหลักโหราศาสตร๑ 

มีทิวเขาน๎อยใหญํเรียงรายซ๎อนตัวอยูํด๎านหลัง  ด๎านหน๎าเป็นอนุสรณ๑

สถานนกฟีนกิซ๑สัญลักษณ๑แหํงสันติภาพอันงดงาม  ชมทัศนียภาพอัน

สวยงามของภูเขารูปหัวมังกร และวงเวียนน้ําพุ นับเป็นจุดท่ีมีฮวงจุ๎ยท่ี

ดีท่ีสุดของกรุงโซล 
 

 #พระราชวงัเคยีงบ๏อก #พพิธิภณัฑ๑พืน้บา๎น 

นําทํานเข๎าสูํ พระราชวงัเคยีงบ๏อก พระราชวังโบราณใหญํท่ีสุดใน

ประวัติศาสตร๑เกาหลีมีอายุกวํา 600 ปี พระราชวังแหํงนี้มีหมูํพระท่ีนั่ง

มากกวํา 200 หลัง และได๎ถูกทําลายไปในสมัยท่ีญ่ีปุ่นเข๎ามายึดครอง 

และท้ังยังเคยเป็นศูนย๑บัญชาการทางการทหารและเปน็ท่ีประทับของ

กษัตริย๑ สร๎างข้ึนในสมัยราชวงศ๑โชซอนซึ่งเป็นราชวงศ๑สุดท๎าย

ภายใต๎การปกครองของระบอบกษัตรยิ๑เกาหลี ปัจจุบันได๎รบัการ

บูรณะให๎ใกล๎เคียงกับพระราชวังเดิมมากท่ีสุด และนาํทํานเย่ียมชม 

พพิธิภณัฑ๑พืน้บา๎น ย๎อนอดีตสัมผัสชีวิตความเป็นอยูํและเร่ืองราวใน

ประวัติศาสตร๑เกาหลี 
 

 #บาร๑บคีวิเกาหล ี(BBQ KOREA) 

เทีย่ง รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการทํานด๎วย เมนู บาร๑

บคีวิเกาหล ี(BBQ KOREA) 

อาหารปิ้งยํางสไตล๑เกาหลีรบัประทานพร๎อมเครื่องเคียงของเกาหลี 

ผักสด กิมจิ ซุป สลัดผักสดๆ  

 #ฮงอกิวอคกิง้สตรีท 

บาํย หลังจากรับประทานอาหารกลางวันนําทํานสูํ ฮงอกิวอคกิง้

สตรที เป็นถนนยํานมหาวิทยาลัย ฮงอิก ซึ่งมีช่ือเสียงด๎านศิลปะ ท่ีนี่

จะมีบรรดานักศึกษานําของประดิษฐ๑จากแฮนด๑เมดมาวางจําหนําย
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และมีร๎านค๎าขายสินค๎าวัยรํุนตํางๆ อิสระให๎ทํานได๎เดินเลํนและชม

งานศิลปะตลอดทาง  

 

 #TRICK EYE MUSEUM 

จากนั้นนําทํานเดนิทางสูํ TRICK EYE MUSEUM พิพิธภัณฑ๑ศิลปะ

สามมิติ ต๎นฉบับของเกาหลี สถานท่ีทํองเท่ียวยอดนิยมท่ีท้ังคนเกาหลี

และนักทํองเท่ียวตํางชาตินิยมมาเก็บภาพ พร๎อมโพสทํา เก๐ๆ   กับ

ฉากสามมิติ ทําให๎การเดินชมนิทรรศการศิลปะไมํใชํสิ่งท่ีนําเบื่อและ

เข๎าใจยากอีกตํอไป... จากนั้นพาทํานสูํ ICE MUSEUM เมืองน้ําแข็ง

ท่ีมีผลงานศิลปะแกะสลักน้ําแข็งกวํา 50 ช้ิน รวมอยูํในท่ีเดียว ภายใน

จําลองเปน็เมืองตํางๆท่ีทุกอยํางกลายเป็นน้ําแข็ง! เอาใจเด็กๆ

ด๎วยสไลเดอร๑น้ําแข็งและกิจกรรมอืน่ๆอีกมากมายให๎คุณได๎เดนิเท่ียว

อยํางไมํรู๎สึกเบือ่ 

 

 #เมยีงดง 

พาทํานเพลิดเพลินกบัการช๎อปปิ้งท่ี ศูนย๑รวมของวัยรํุนเกาหลี เมยีง

ดง ได๎ช่ือวําเป็นแหลํงรวมแฟช่ันแบรนด๑เกาหลีช้ันนํา ซึ่งในแตํละวัน

จะมีวัยรํุนเกาหลมีาเดินช๎อปปิ้งกันอยาํงล๎นหลาม ทํานสามารถหาซือ้

สินค๎าได๎อยํางหลากหลายท้ังเส้ือผ๎า, รองเท๎า, กระเป๋า, เครื่องสําอาง

ซึ่งเป็นท่ีรู๎จักอยํางดีของคนไทย อาทิ LANEIGE, ETUDE, IOPE, 

CHARMZONE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP เป็นต๎น ยังมี 

เส้ือผ๎า เครื่องประดบั, ซีดีเพลง, วีซีดี-ดีวีดีหนังและซีรีย๑ยอดฮิต 

ตลอดจนของท่ีระลึกท่ีมีรูปดาราคนโปรดของทํานอยูํในสินค๎า

หลากหลายชนิดให๎ได๎เลือกซื้อกัน  

 

 #LINE FRIENDS STORE 
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นอกจากนี้ทํานสามารถพบกบัร๎าน LINE FRIENDS STORE ท่ีเต็ม

ไปด๎วยสินค๎า LINE OFFICIAL ท่ีจําหนํายสินค๎าของท่ีระลึกเกี่ยวกบั

ตัวการ๑ตูน LINE ไมํวําจะเป็น หมบีราวน๑แซลลี่ เจมส๑ หรือโคนี่ ซึ่งแตํ

ละตัวจะมีสินค๎าท่ีระลกึให๎เลือกซื้อเยอะแยะไปหมด เชํน สมุดโน๎ต 

ตุ๏กตา เคสโทรศัพท๑ เส้ือผ๎า กระเป๋า เครื่องเขียน ฯลฯ ซึ่งภายร๎านยังมี

มุมนํารกัๆ ให๎ถํายรูปกนัอยํางจุใจอกีด๎วย แตํท่ีเป็นไฮไลท๑เดํนของ

ร๎านเลย คือ เจ๎าหมบีราวน๑ตัวยักษ๑ใหญํท่ีต้ังอยูํหน๎าร๎าน ท่ีใครไปใคร

มาก็ต๎องถาํยภาพเป็นท่ีระลกึแม๎แตํคนเกาหลีเอง 

 

หลังจากนัน้นําทํานเข๎าสูํท่ีพัก SEOUL: BENIKEA SEOUL 

HOTEL 

หรือเทียบเทํา โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต๎ 

 

DAY 5 :  วดัโชเกซา | หมูบํา๎นบกุชอนฮนัอก | DUTY FREE  I   

คลองชองเกชอน  I ศนูย๑สมนุไพร  I  ศนูย๑น้าํมนัสนแดง  I  

SUPERMARKET 

เชา๎  รบัประทานอาหารเชา๎ ณ หอ๎งอาหารโรงแรม 

 

 #วัดโชเกซา 

จากนั้นนําทํานสูํ วดัโชเกซา วัดศูนย๑กลางของพุทธศาสนานิกายเซน

ท่ีมีช่ือเสียงของประเทศเกาหลี ถึงแม๎จะเป็นวัดท่ีต้ังอยูํทํามกลางความ

วํุนวายของเมืองแตํภายในวัดมีความเงียบสงบและสวยงามมาก 

ภายในวัดมีต๎นไม๎ใหญํท่ีมีความสูงกวาํ 26 เมตร อาคารเกาํแกํ และ

เจดีย๑ท่ีแกะสลักจากหนิสูง 7 ช้ันนอกจากนี้ยังมคีวามสําคัญในการจัด

พิธีการสําคัญ แหํโคมไฟรูปดอกบัว ในวันกํอนวันประสูติของ
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พระพุทธเจ๎า โดยขบวนแหํนี้จะเร่ิมต๎นต้ังแตํสนามกีฬาทงแดมนุ 

เคลื่อนขบวนไปตามถนนชงโนและมาสิ้นสุดท่ีวัดแหํงนี้ 

 

#หมูบํา๎นบกุชอนฮนัอก 

หลังจากนัน้พาทํานไปชมหมูบํ๎านดั้งเดิมของเกาหลี หมูบํา๎นบกุ

ชอนฮนัอก ท่ีมีประวัติศาสตร๑ยาวนาน ต้ังอยูํระหวํางพระราชวังเคียง

บกกุง, พระราชวังชางด๏อกกุง และอารามหลวงจองเมียว คําวํา บุก

ชอน มีความหมายแปลวําหมูํบา๎นทางตอนเหนอื ตามตําแหนํงท่ีต้ัง

ของหมูํบ๎านท่ีอยูํทางทิศเหนือของคลองชองเกชอนและชงโน หมูบํ๎าน

ประกอบด๎วยตรอกซอกซอยอันเป็นท่ีต้ังของบ๎านแบบดั้งเดิมกวําร๎อย

หลังและเปน็ท่ีเก็บรักษาสภาพแวดลอ๎มของเมืองไว๎ เพื่อเปน็การบอก

เลําประวัติศาสตร๑ และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมต้ังแตํสมัยราชวงศ๑โช

ซอนท่ีมีอายุกวํา 600 ปี 

 

 #พลโุกก ิ(BULGOGI) 

เทีย่ง รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการทํานด๎วย เมนูพลุ

โกก ิ (BULGOGI)เมนูท่ีมีสํวนผสม หมูหมักช้ินบางๆ ปลาหมึกสดๆ 

ผักตํางๆ นํามาต๎มรวมกัน โดยสามารถทานได๎ท้ังแบบแห๎งและน้ํา 

พร๎อมเครือ่งเคียงตํางๆ ได๎แกํ ถั่วงอกดอง ว๎ุนเส๎นปรุงรสสาหรําย กิมจิ 

 

 #DUTY FREE #คลองชองเกชอน 

บาํย หลังจากนัน้นําทํานช็อปปิ้งสนิค๎าปลอดภาษีท่ี ดวิตีฟ้ร ี (DUTY 

FREE)ท่ีนี่มีสินค๎าช้ันนําให๎ทํานได๎เลือกซือ้มากมายกวํา 500 ชนิด 

ท้ัง น้ําหอม เส้ือผ๎า เครื่องสําอาง กระเป๋า นาฬกิา เครื่องประดับ ฯลฯ 

ในบริเวณดิวต้ีฟรีทํานสามารถเดินไปชม คลองชองเกชอน เป็นคลอง

โบราณในสมัยราชวงศ๑โชซอน อายุกวํา 600 ปี โดยมีความยาว

ประมาณ 5.84 กิโลเมตร ไหลผํานยํานใจกลางกรุงโซลแตํในชํวง 

ค.ศ.1957- ค.ศ.1977 ได๎มีการพัฒนาประเทศอยํางก๎าวกระโดด 
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จนกระท่ังปี ค.ศ.2002 นายลี มยองปาร๑ค ผู๎ได๎รับตําแหนํงเป็นผู๎วํา

การกรุงโซล ได๎เสนอโครงการฟื้นฟูคลองชองเกชอน เพื่อฟืน้ฟู

ธรรมชาติสองฝั่งคลอง จนปัจจบุันคลองชองเกชอนไดก๎ลายเปน็

แหลํงทํองเท่ียวท่ีสําคัญมากใน   กรุงโซล 

  #ศนูย๑โสม 

พาทํานรู๎จักและเข๎าใจสมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแหํงมวล

สมุนไพร ท่ี ศูนย๑โสม เพราะเกาหลีใต๎เป็นประเทศท่ีมีการผลิตโสม

เกาหลีท่ีมีคุณภาพเป็นอนัดับ 1 ของโลก สรรพคุณทางการแพทย๑ 

ชํวยบํารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด และเสริมประสิทธิภาพ

ทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง ทํานไหนท่ีต๎องทํางานดึก นอนดกึ หรือ

พักผํอนไมํเพียงพอ สามารถทานเพื่อลดความออํนล๎า ทําให๎รู๎สึก

กระปรี้กระเปรํา รํางกายร๎ูสึกสดช่ืน..อิสระให๎ทํานได๎ซื้อกลับไปบํารุง

รํางกายหรือฝากญาติผู๎ใหญํท่ีทํานรักและนบัถือ 
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 #ศูนย๑พลอยอเมทสิ 

จากนั้นนําทํานเดนิทางสูํ  ศูนย๑พลอยอเมทสิ หรือพลอยสีมํวงท่ีมี

ช่ือเสียงของประเทศเกาหลีซึ่งชาวเกาหลีเช่ือวําถ๎าได๎มพีลอยชนิดนี้

ติดตัวไว๎จะทําให๎มีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดข้ึนในชีวิต 

 

 

 #SUPERMARKET 

หลังจากนัน้ได๎เวลานาํทํานสูํ สนามบนิอินชอน เพือ่เตรียมตัวเดินทาง

กลับกรุงเทพฯ ระหวํางทางแวะช๎อปปิ้งท่ี SUPERMARKETเพื่อซือ้

ของฝากคนทางบ๎าน ท่ีร๎านแหํงนี้มขีนมพื้นเมอืงเกาหลี หลากชนิด

รวมท้ังกิมจิ ไกํตุ๐นโสมท่ีบรรจุอยูํในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถ๎วยใสํ

ข๎าวและของฝากของท่ีระลึก  

 

ได๎เวลานําทํานออกเดินทางสูํสนามบนิ 

ออกเดินทางจาก ทําอากาศยานนานาชาติอินชอน สูํ ทําอากาศยาน

สุวรรณภูมิ 

 

สายการ

บนิ 

รหสั

เทีย่วบนิ 

เวลาเดนิทางจาก

ประเทศเกาหลใีต ๎

เวลาเดนิทางถงึประเทศ

ไทย 

 
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. 
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SUMMER’S VACATION 

#อตัราคาํบรกิาร 

เดอืน พฤษภาคม 2019 

พเีรยีดเดนิทาง สายการบนิ ราคาผูใ๎หญ ํ ราคาเดก็ไมํ

เสริมเตยีง 

19 – 23 พฤษภาคม 

 

12,900.- 12,900.- 

20 – 24 พฤษภาคม 12,900.- 12,900.- 

21 – 25 พฤษภาคม 13,900.- 13,900.- 

22 – 26 พฤษภาคม 13,900.- 13,900.- 

23 – 27 พฤษภาคม 13,900.- 13,900.- 

24 – 28 พฤษภาคม 13,900.- 13,900.- 

25 – 29 พฤษภาคม 13,900.- 13,900.- 

26 – 30 พฤษภาคม 12,900.- 12,900.- 

27 – 31 พฤษภาคม 12,900.- 12,900.- 

28 – 01 มถินุายน 13,900.- 13,900.- 

29 – 02 มถินุายน 13,900.- 13,900.- 

30 – 03 มถินุายน 13,900.- 13,900.- 

31 – 04 มถินุายน 13,900.- 13,900.- 

 

เดอืน มถินุายน 2019 

พเีรยีดเดนิทาง สายการบนิ ราคาผูใ๎หญ ํ ราคาเดก็ไมํ

เสริมเตยีง 

01 – 05 มถินุายน 12,900.- 12,900.- 
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02 – 06 มถินุายน 

 

11,900.- 11,900.- 

03 – 07 มถินุายน 11,900.- 11,900.- 

04 – 08 มถินุายน 12,900.- 12,900.- 

05 – 09 มถินุายน 12,900.- 12,900.- 

06 – 10 มถินุายน 12,900.- 12,900.- 

07 – 11 มถินุายน 12,900.- 12,900.- 

08 – 12 มถินุายน 12,900.- 12,900.- 

09 – 13 มถินุายน 11,900.- 11,900.- 

10 – 14 มถินุายน 11,900.- 11,900.- 

11 – 15 มถินุายน 12,900.- 12,900.- 

12 – 16 มถินุายน 12,900.- 12,900.- 

13 – 17 มถินุายน 12,900.- 12,900.- 

14 – 18 มถินุายน 12,900.- 12,900.- 

15 – 19 มถินุายน 12,900.- 12,900.- 

16 – 20 มถินุายน 11,900.- 11,900.- 

17 – 21 มถินุายน 11,900.- 11,900.- 

18 – 22 มถินุายน 12,900.- 12,900.- 

19 – 23 มถินุายน 12,900.- 12,900.- 

20 – 24 มถินุายน 12,900.- 12,900.- 

21 – 25 มถินุายน 12,900.- 12,900.- 

22 – 26 มถินุายน 12,900.- 12,900.- 

23 – 27 มถินุายน 11,900.- 11,900.- 

24 – 28 มถินุายน 11,900.- 11,900.- 

25 – 29 มถินุายน 12,900.- 12,900.- 
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26 – 30 มถินุายน 12,900.- 12,900.- 

27 – 01 กรกฎาคม 12,900.- 12,900.- 

28 – 02 กรกฎาคม 12,900.- 12,900.- 

29 – 03 กรกฎาคม 12,900.- 12,900.- 

30 – 04 กรกฎาคม 12,900.- 12,900.- 

 

เดอืน กรกฎาคม 2019 

พเีรยีดเดนิทาง สายการบนิ ราคาผูใ๎หญ ํ ราคาเดก็ไมํ

เสริมเตยีง 

01 – 05 กรกฎาคม 

 

12,900.- 12,900.- 

02 – 06 กรกฎาคม 13,900.- 13,900.- 

03 – 07 กรกฎาคม 13,900.- 13,900.- 

04 – 08 กรกฎาคม 13,900.- 13,900.- 

05 – 09 กรกฎาคม 13,900.- 13,900.- 

06 – 10 กรกฎาคม 13,900.- 13,900.- 

07 – 11 กรกฎาคม 12,900.- 12,900.- 

08 – 12 กรกฎาคม 12,900.- 12,900.- 

09 – 13 กรกฎาคม 13,900.- 13,900.- 

10 – 14 กรกฎาคม 13,900.- 13,900.- 

11 – 15 กรกฎาคม 13,900.- 13,900.- 

12 – 16 กรกฎาคม 14,900.- 14,900.- 

13 – 17 กรกฎาคม 14,900.- 14,900.- 

14 – 18 กรกฎาคม 13,900.- 13,900.- 

15 – 19 กรกฎาคม 13,900.- 13,900.- 
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16 – 20 กรกฎาคม 13,900.- 13,900.- 

17 – 21 กรกฎาคม 13,900.- 13,900.- 

18 – 22 กรกฎาคม 13,900.- 13,900.- 

19 – 23 กรกฎาคม 13,900.- 13,900.- 

20 – 24 กรกฎาคม 12,900.- 12,900.- 

21 – 25 กรกฎาคม 12,900.- 12,900.- 

22 – 26 กรกฎาคม 12,900.- 12,900.- 

23 – 27 กรกฎาคม 13,900.- 13,900.- 

24 – 28 กรกฎาคม 13,900.- 13,900.- 

25 – 29 กรกฎาคม 14,900.- 14,900.- 

26 – 30 กรกฎาคม 14,900.- 14,900.- 

27 – 31 กรกฎาคม 13,900.- 13,900.- 

28 – 01 สิงหาคม 12,900.- 12,900.- 

29 – 02 สิงหาคม 12,900.- 12,900.- 

30 – 03 สิงหาคม 13,900.- 13,900.- 

31 – 04 สิงหาคม 13,900.- 13,900.- 

 

เดอืน สงิหาคม 2019 

พเีรยีดเดนิทาง สายการบนิ ราคาผูใ๎หญ ํ ราคาเดก็ไมํ

เสริมเตยีง 

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.- 
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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.- 

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 สงิหาคม 13,900.- 13,900.- 

27 – 31 สิงหาคม 13,900.- 13,900.- 

28 – 01 กนัยายน 14,900.- 14,900.- 
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29 – 02 กนัยายน 14,900.- 14,900.- 

30 – 03 กนัยายน 14,900.- 14,900.- 

31 – 04 กนัยายน 14,900.- 14,900.- 

 

หมายเหต:ุอัตราคําบริการ 

+ หากทํานต๎องการห๎องสาํหรับพักเดีย่ว สามารถจํายเพิ่มเติมอีก 4,900.-ทํานละ จาก

ราคาผู๎ใหญํ 

+ หากทํานต๎องการเดินทางแบบไมํใช๎ต๋ัว (JOIN LAND) คิดราคาทํานละ 6,900.-

บาท/ทําน 

 

หมายเหตุ :  

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมราคาและเท่ียวบินท้ังไปและกลบัโดยมิต๎อง

แจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินท้ังไปและกลบัโดยมิต๎องแจ๎งใหท๎ราบ

ลํวงหน๎า 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิต๎องแจ๎งให๎ทราบ

ลํวงหน๎าท้ังนี้ข้ึนอยูํตามความเหมาะสม 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสายการบินในระดบัเทียบเทํากันและเปลีย่นแปลง

เท่ียวบิน  

โปรแกรมเปลี่ยนแปลงได,๎ ตารางทัวร๑สลับโปรแกรมได,๎ ตามความเหมาะสม* 

โปรดตรวจสอบข๎อมูลให๎มั่นใจกํอนทําการโอนเงินจองทุกครั้ง 

กรุณาอํานรายละเอียดโปรแกรมและเงื่อนไขตํางๆให๎ละเอียดกอํนยืนยันการจอง* 

เจ๎าหน๎าท่ีจะสํงใบนัดหมายการเดินทางให๎ภายใน 5-7 วันกํอนเดินทางเทํานั้น!!! และ

หากมกีารเปลี่ยนแปลงจะรีบแจ๎งให๎ทราบ  

หากมีข๎อสงสัยกรุณาสอบถามเจ๎าหนา๎ท่ี 

 

***ลูกคา๎มีความจําเปน็ต๎องเข๎าร๎านตามโปรแกรมทัวร๑ 

อันได๎แกํ ศูนย๑โสม, ศูนย๑สมุนไพร, ศูนย๑เวชสําอาง, ศูนย๑น้ํามันสนแดง, ศูนย๑พลอยอ

เมทิส หากทํานไมํต๎องการเข๎าร๎านดังกลําว  

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคําบรกิารเพิ่มทํานละ 300 USD*** 
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***กรณีท่ีกองตรวจคนเข๎าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในตํางประเทศปฏิเสธมิให๎เดินทาง

ออก 

หรือเข๎าประเทศท่ีระบุในรายการเดนิทาง ทางบริษัทฯจะไมํรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้นและขอ

สงวนสิทธิ์ท่ีจะไมํคืนคําบรกิาร 

ไมํวํากรณีใดๆท้ังสิ้น ซึ่งอยูํนอกเหนอืความรับผดิชอบของบริษัท*** 
กรุณาชําระมัดจําหลังจากวันจองภายใน 3 วัน 

และชําระสํวนท่ีเหลือท้ังหมดกอํนการเดินทางภายใน 14 วัน 

********มัดจําข้ันตํ่า 5,000.- บาท/ทําน/ทริป****** 

 

#อัตราทวัร๑รวม 

 

 คําต๋ัวเครื่องบนิไป-กลับ ตามเส๎นทางท่ีระบุในรายการช้ันทัศนาจร ไป-กลบัพร๎อมคณะ 

  

 คําอาหารตามท่ีระบุในรายการ        

 คําเข๎าชมสถานท่ีตํางๆ ตามรายการ        

 คําท่ีพักตามระบุในรายการ พักห๎องละ 2 หรือ 3 ทําน ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือ

เทียบเทํา  

 คํารถรับ-สํง และนําเท่ียวตามรายการ        

 คําภาษีสนามบิน ทุกแหํงท่ีมี         

 คําน้ําหนักกระเปา๋สัมภาระทํานละ15 หรือ 20 กก.      

 คําประกันอุบัติเหตุระหวํางเดินทาง วงเงินทํานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตาม

กรมธรรม๑) 

 คําบัตรเข๎าสวนสนุกเอเวอร๑แลนด๑ เครื่องเลํนไมํจํากัด 

 ปลั๊กไฟ ADAPTER  

 

#อัตราทวัร๑ไมรํวม 

 

 คําใช๎จํายสํวนตัว อาทิ คําทําหนังสือเดินทาง, คําโทรศัพท๑สํวนตัว, คําซกัรีด, มินิบาร๑

ในห๎อง, รวมถึงคําอาหาร และเครือ่งดื่มท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากทํานต๎องการ

สั่งเพิ่มกรุณาติดตํอหัวหน๎าทัวร๑แล๎วจํายเพิ่มเองตํางหาก) 
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 คําทิปคนขับรถ และไกด๑ท๎องถิน่  ทํานละ 1,200 บาท หรือ 40,000 วอน ตํอทําน

ตลอดท้ังทริป  

 คําภาษีมูลคาํเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจําย 3%      

 คําน้ําหนักกระเปา๋สัมภาระ ท่ีหนักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกติ 15-20 กก.)   

 คําวีซําสําหรบัพาสปอร๑ตตํางด๎าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร๑ต 2. ใบ

ประจําตัวคนตํางดา๎ว 3. ใบสําคัญถิ่นท่ีอยู ํ 

4. สําเนาทะเบียนบ๎าน(ถ๎ามี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ๎ามี) 6. รูปถํายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล๎ว

ทางบริษัทฯจะเป็นผู๎ดําเนินการย่ืนวีซาํให๎ทํานโดยจํายคําบรกิารตํางหาก (สําหรับ

หนังสือเดินทางตํางด๎าว เจ๎าของหนังสือเดินทางต๎องทําเร่ืองแจ๎งเข๎า - ออกด๎วยตนเอง

กํอนจะยื่นวีซํา)  

 คําลิฟท๑ท่ี N SEOUL TOWER 

 

#หมายเหต ุ

 

 จํานวนผู๎เดินทาง ข้ันตํ่า ผู๎ใหญํ  20 ทําน ข้ึนไป 

 เท่ียวบิน ราคาและรายการทํองเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสม โดย

คํานึงถึงผลประโยชน๑ของผู๎เดินทาง 

เป็นสําคัญ 

 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินและตารางการบนิท้ังไปและกลับโดยมิต๎อง

แจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า  

 ต๋ัวเครื่องบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ ไป-กลับ แบบหมูคํณะ กรณีท่ีทํานไมํเดินทางพร๎อม

คณะ เนื่องจากไมํผํานการพิจารณาในการตรวจคนเข๎าเมือง-ออกเมอืง กรมแรงงาน 

ท้ังไทยและตํางประเทศ เนื่องจากมสีิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไมํถูกต๎อง 

การกระทําท่ีสํอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข๎าออกเมือง หรือถูกปฎิเสธใน

กรณีอื่นๆ**การพิจารณาเป็นเอกสิทธิ์และวิจารณญาณของเจ๎าหน๎าท่ีตรวจคนเข๎า

เมืองและเจ๎าหน๎าท่ีกรมแรงงานเทํานัน้ ซึ่งอยูํนอกเหนอืความรบัผิดชอบของบริษัท ไมํ

สามารถทําการเลือ่นวันหรอืคืนเงนิได๎  

 กรณีท่ีกองตรวจคนเข๎าเมือง,เจ๎าหนา๎ท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีไทย และในตํางประเทศ 

ปฏิเสธมิให๎ทํานเดินทางออกหรือเข๎าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสาร

เดินทางไมํถูกต๎อง หรือในกรณีอื่นๆการพิจารณาเปน็เอกสิทธิ์และวิจารณญาณของ

เจ๎าหน๎าท่ีตรวจคนเข๎าเมืองและเจ๎าหน๎าท่ีกรมแรงงานเทํานัน้ ซึ่งอยูนํอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัท ท้ังนี้กรณีท่ีทํานไมํผํานดาํนตรวจคนเข๎าเมือง บริษทัฯ ขอสงวน

สิทธิ์ไมํคืนคําทัวร๑ใดๆ ท้ังสิ้น  
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 หนังสือเดินทาง (Passport) ของทําน นับจากวันท่ีเดินทางไปและกลับ ต๎องมีอายุ

เหลือใช๎งานมากกวํา 6 เดือนข้ึนไป และต๎องเหลือหน๎ากระดาษพอ ให๎เจ๎าหน๎าท่ีตรวจ

คนเข๎าเมืองสามารถประทับตราได๎ และต๎องอยูํในสภาพท่ีสมบูรณ๑ ไมํชํารุด หรือฉีก

ขาด  

 ทางบริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้นหากเกิดกรณีความลาํช๎าจากสายการบิน, การ

ประท๎วง, การนัดหยุดงาน, การกํอจลาจล  

 หลังจากได๎รบัเอกสารเรียกเกบ็เงิน (Invoice) กรุณาชําระเงิดมัดจําภายใน 3 วัน และ

สํงหลักฐานการชําระเงินพร๎อมหน๎าพาสปอร๑ตของผู๎เดินทาง และชําระเงินท้ังหมด

กํอนการเดินทางภายใน 14 วัน  

 ทางบริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้นหากทํานใช๎บริการของทางบริษทัฯ ไมํครบ 

อาทิไมํเท่ียวบางรายการ, ไมํทานอาหารบางมื้อ  เพราะคําใช๎จํายทุกอยําง ทางบริษัท

ฯ ได๎ชําระคําใช๎จํายให๎กับตํางประเทศแบบเหมาขาดกํอนออกเดนิทางแล๎ว 

 ทางบริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม 

และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของตัวนักทํองเท่ียวเอง 

 เมื่อทํานตกลงชําระเงินไมํวําท้ังหมดหรือบางสํวนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวํา

ทํานได๎ยอมรับในเงือ่นไขข๎อตกลงตาํงๆ ท่ีได๎ระบุไว๎แล๎วท้ังหมด 

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร๑นี้ได๎ตาม

ความเหมาะสม ท้ังนี้ข้ึนอยูํกับเวลาการจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยอื่นๆท่ีอาจ

เกิดข้ึนได๎ ท้ังนี้เพื่อความปลอดภัยและประโยชน๑ของผู๎เดินทางเป็นสําคัญ 

 มัคคุเทศก๑ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมํมีสิทธิ์ในการให๎คําสัญญาใดๆ ท้ังสิ้น

แทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร  ลงนามโดยผู๎มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทํานั้น  

 ในกรณีท่ีลูกค๎าต้ังครรภ๑ ต๎องมีใบรับรองจากแพทย๑วําสามารถเดินทางทํองเท่ียวได๎ 

และมีอายุไมํเกิน 7 วัน นับจากวันท่ีเดินทาง และต๎องแจ๎งให๎ทางบริษัททราบลํวงหน๎า 

 กรณีกรุ๏ปสํวนตัว กรุ๏ปเหมา กรุ๏ปนักเรียน กรุ๏ปดูงาน ไมํสามารถใช๎ราคาดังกลําวใน

โปรแกรมได ๎

 กรณีท่ีทํานซื้อเฉพาะแพค็เกจทัวร๑ไมํรวมต๋ัวเครื่องบิน จะไมํรวมคําประกันอบุัติเหตุ

ระหวํางเดินทาง วงเงินทํานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม๑) 

 รูปท่ีใช๎ในเอกสารนี้ เป็นรูปเพือ่การโฆษณา และประกอบรายละเอียดโปรแกรม 

 

การยกเลกิ 

- ต๎องยกเลิกกอํนวันเดินทางไมนํ๎อยกวํา 45 วันเทํานั้น คืนเงินคําบริการร๎อยละ 100 

ของคําบริการท่ีชําระแล๎ว 

- หากยกเลกิการเดนิทางน๎อยกวํา 45 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไมํคืนคําทัวร๑ทุกกรณี 
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- ในกรณีกรุ๏ปสํวนตัว กรุ๏ปเหมา กรุ๏ปนักเรียน กรุ๏ปดูงาน เมือ่ชําระแล๎วไมํสามารถคืน

เงินใดๆท้ังสิ้น 

 

ชวํงเทศกาลไมํสามารถยกเลิกหรอืเปลี่ยนช่ือผู๎เดินทางได 

กรุ๏ปท่ีเดินทางต๎องการันตีมัดจํากบัสายการบิน หรือผํานตัวแทนในประเทศ หรือ

ตํางประเทศ  

รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเชํน CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไมํมีการคืนเงิน

มัดจํา หรือ คําทัวร๑ท้ังหมด 

 

หนงัสอืเดนิทาง จะตอ๎งมอีายเุหลอืใชง๎านมากกวาํ 6 เดอืนขึน้ไป 

ผู๎จัดจะไมํรับผิดชอบและไมํสามารถคนืคําใช๎จํายตํางๆได๎เนื่องจากเป็นการเหมาจําย

กับตัวแทนตํางๆเป็นท่ีเรียบร๎อยแล๎ว ในกรณีท่ีผู๎เดินทางไมํผํานการพจิารณาในการ

ตรวจคนเข๎าเมือง-ออกเมือง ไมํวําจะเป็นกองตรวจคนเข๎าเมืองหรอืกรมแรงงานของทุก

ประเทศในรายการทํองเท่ียวอันเนื่องมาจากการกระทําท่ีสํอไปในทางผิดกฎหมาย การ

หลบหนี เข๎าออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมํถูกต๎อง หรอื การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ ซึ่ง

อยูํนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษิัท บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมํคืนคําทัวร๑ใดๆ ท้ังสิ้น  

 


