
KOREA PROMOTION 1 

 

 
 
โรงแรม/ที่พัก : ซูวอน 1 คืน และ โซล 2 คนื        สายการบิน : T’WAY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#ตารางสรุปโปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี 5 วัน 3 คืน 
วัน โปรแกรมการเดินทาง อาหาร โรงแรม/ที่พัก 
1 ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิ| ท่าอากาศยานนานาชาตอิินชอน   

2 
ท่าอากาศยานนานาชาตอิินชอน | LA PROVENCE | PAJU OUTLET 
ONEMOUNT SNOW PARK / WATER PARK (ไมร่วมบตัรเข้า+คา่เช่าชดุ 
และอปุกรณ์เสริมอ่ืน ๆ) ***เตรียมชดุว่ายน า้*** 

B. -  
L. จิมดกั 
D. ชาบชูาบ ู

SUWON 
หรือเทียบเท่า 
โรงแรมมาตรฐาน 

3 

เรียนท ากิมจิ + ชดุฮนับก | สวนสนกุ EVERLAND (รวมบตัรเข้าและเคร่ือง
เลน่ไมจ่ ากดั) | N SEOUL TOWER (ไมร่วมคา่ลฟิท์) | ศนูย์เวชส าอาง | 
ศนูย์การค้าแฟชัน่แห่งเกาหลีทงแดมนุ | DONGDAEMUN DESIGN PLAZA 
(DDP) | ชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN 

B. โรงแรม 
L. คาลบ ิ
D. ซมัเกทงั 

BENIKEA SEOUL 
HOTEL  
หรือเทียบเท่า 
โรงแรมมาตรฐาน 

4 
ศนูย์สมนุไพร | ศนูย์น า้มนัสนแดง | นัง่รถผา่นชมบลเูฮ้าส์ | พระราชวงัเคียง
บก พพิธิภณัฑ์พืน้บ้าน | ถนนแฟชัน่ฮงอิกวอคกิง้สตรีท | TRICK EYE 
MUSEUM ศนูย์รวมของวยัรุ่นเกาหลีเมียงดง | LINE FRIENDS STORE 

B. โรงแรม 
L. บาร์บคิวิเกาหลี 
D. - 

BENIKEA SEOUL 
HOTEL  
หรือเทียบเท่า 
โรงแรมมาตรฐาน 

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

B. โรงแรม 
L. พลุโกกิ 
D. -  

- 

 
\ 

 
 
 
 
 

KOREA PROMOTION 

• โปรโมช่ันราคาสุดพเิศษ เดนิทางโดยสายการบนิ T’WAY 
• สนุกในสระน า้ลอยฟ้า ที่ ONEMOUNT SNOW &  

WATER PARK 
• เดนิเล่นในเมืองสีลูกกวาด LA PROVENCE 
• สักการะขอพร ณ วัดโชเกซา 
• สนุกกับเคร่ืองเล่นมากมายที่ EVERLAND 
• ช้อปป้ิงอย่างจุใจที่ PAJU OUTLET และ ทุกย่านดงัของ

เกาหลี 
• ชมกรุงโซลในมุมพิเศษบนหอคอยN SEOUL TOWER 
• สัมผัสศลิปะ วัฒนธรรม ที่พระราชวังเคียงบก และ

พพิธิภัณฑ์ 
พืน้บ้าน 
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# รายละเอียดโปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี 5 วัน 3 คืน 
 DAY 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ| ท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน 

คณะเดินทางพร้อมกันท่ีจุดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4   
ณ เคาน์เตอร์สายการบิน T’WAY โดยมีเจ้าหน้าท่ีจากบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความ
สะดวกในเร่ืองของเอกสารตลอดจนสมัภาระของท่าน(**โปรดแสดงใบนัดหมายและพาสปอร์ตให้แก่
เจ้าหน้าท่ีในวันเดินทาง) หลังจากเช็คอิน และโหลดสัมภาระเรียบร้อยแล้ว น าท่านออกเดินทางสู่
ประเทศเกาหลีใต้ 
 
ออกเดนิทางจาก ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตอิินชอน 
 

สายการบิน รหัสเที่ยวบนิ เวลาเดนิทางจากประเทศไทย เวลาเดนิทางถงึประเทศเกาหลีใต้ 

 TW102 01.20 น. 08.40 น. 

 
ข้อแนะน า : เพื่อความสะดวกในการเข้ารับการตรวจค้นกอ่นขึน้เคร่ืองบิน ของเหลว เจล และสเปรย์ทกุชนิด ต้องบรรจใุนภาชนะที่มีขนาดความจไุม่
เกิน 100 มิลลิลิตร ส าหรับภาชนะที่เกิน 100 มิลลิลิตร แม้จะบรรจขุองเหลว เจล และสเปรย์ เพียงเล็กน้อยก็ไม่สามารถน าติดตวัขึน้เคร่ืองบนิได้ ภาชนะ
ทัง้หมดต้องใส่รวมกนัไว้ในถงุพลาสติกใส ซึง่เปิด - ปิด ผนึกได้ และมีความจรุวมกนัไม่เกิน1 ลิตร (1,000 มิลลิลิตร) ของเหลวที่ได้รับการยกเว้น ได้แก่ นม 
และอาหารส าหรับเด็กทารกในปริมาณที่เหมาะสม รวมถงึยาทีม่ีเอกสารก ากบัชดัเจน  ของเหลว เจล และสเปรย์ ที่ซือ้จากร้านค้าปลอดอากร (DUTY 
FREE SHOPS) ที่ท่าอากาศยานต้องบรรจใุนถงุพลาสติกใสปิดผนึกปากถงุไม่มีร่องรอย การเปิดปากถงุ และมีหลกัฐานแสดงวา่ได้ซือ้ ณ วนัที่เดินทาง 
เพื่อน าไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จดุตรวจค้น อย่างไรก็ตามแต่ละประเทศจะมีกฎ การน าของเหลว ขึน้เคร่ืองแตกต่างกนั การน าผลิตภณัฑ์ของสดที่ท าจาก
สตัว์ไม่ว่าเนือ้หม ูเนือ้ววั ผกั ผลไม้สด ไม่อนญุาตให้น าเข้าประเทศเพื่อป้องกนัโรคต่างๆเพราะหากศลุกากรตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ 
 

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

#หมู่บ้านลาโพรวองซ์ (LA PROVENCE) 

เช้า เดนิทางถึงสนามบนินานาชาตอิินชอนประเทศเกาหลีใต้ (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึน้ 2 
ชัว่โมงเพ่ือให้ตรงกบัเวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลี) หลงัจากผา่นพธีิการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศลุกากรแล้ว พาท่านเดนิทางสู ่หมู่บ้านลาโพรวองซ์ (LA PROVENCE) หมูบ้่านสดุชิค สไตล์ยโุรป
แห่งเกาหลี สมัผสับรรยากาศบ้านเรือนสดุน่ารักและร้านค้าระบายสีลกูกวาดหวานๆ อิสระให้ท่าน
ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นท่ีระลกึได้ตามอธัยาศยั 
 
#PAJU OUTLET  

จากนัน้น าท่านช้อปปิง้ PAJU OUTLET แห่งใหมแ่ละใหญ่ท่ีสดุในเกาหลี ซึ่งมีร้านค้าหลากหลายกวา่ 
165 ร้านค้าและมีสนิค้า BRAND NAMEมากมาย อาทิเช่น ARMANI, CALVIN KLEIN, DIESEL, 
DKNY, GUESS, ESCADA ฯลฯ ลดราคามากมายหลายร้านและมีราคาถกูกว่าประเทศไทยให้ท่าน
ได้ช้อปกนัอย่างจใุจ 
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#จมิดัก (JIMDAK) 

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วย เมนจูมิดัก (JIMDAK)เป็นเมนไูก่ประกอบด้วย 
วุ้นเส้น เกาหลี คลกุด้วยน า้ซุป รสชาตกิลมกลอ่ม เสร์ิฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ พร้อมเคร่ืองเคียงเกาหลี 
 

#ONEMOUNT SNOW PARK  

บ่าย พาท่านสู่ลานกีฬาฤดหูนาวในท่ีร่ม ONEMOUNT SNOWPARK แหล่งท่องเท่ียวใหม่ล่าสดุ
ใกล้กรุงโซล ให้ท่านได้สนกุสนานกับการเล่นไอซ์สเก็ตและเลน่เคร่ืองเลน่มากมายหลากหลายชนิด ทัง้ 
บันจีจ้ัมฟ์ , ไม้ลากเล่ือน , ม้าหมุน ,สไลเดอร์น า้แข็ง นอกจากนีท้่านยังสามารถคลายร้อนกับ 
ONEMOUNT WATER PARK สวนน า้ท่ีมีสิ่งอ านวยความสะดวกมากมาย เช่น FITNESS & GOLF, 
CLUB, WATER PARK, SHOPPING MALL หากท่านใดท่ีไม่อยากเล่น SNOW PARK ท่านสามารถ
เดนิช้อปปิง้ตามอธัยาศยั มีทัง้ H&M, ADIDAS,SPAO และอีกหลายแบรนด์ชัน้น า (ไม่รวมบตัรเข้า+ไม่
รวมค่าเช่าชุด+อุปกรณ์)(**หมายเหตุ: ท่านไหนประสงค์ทีจ่ะเล่นสวนน ้ากรุณาเตรียมชุดว่ายน ้ามาดว้ย
นะคะ) 
 

#ชาบูชาบู (SHABU SHABU) 

 เยน็ รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วย ชาบูชาบู (SHABU SHABU) หรือสกีุเ้กาหลี 
ประกอบไปด้วย ผกัสดหลายชนิด ต้มในน า้ซุปปรุงรสกลมกลอ่ม ทานพร้อมเคร่ืองเคียงและข้าวสวย
ของเกาหลี ท่ีรสชาตถิกูปากคนไทย 

 
หลังจากนัน้น าท่านเข้าสู่ที่พัก SUWON: BENIKEA SUWON 

หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้ 
 

DAY 3 : เรียนท ากมิจ ิ+ ชุดฮันบก | สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเคร่ืองเล่นไม่
จ ากัด) 
N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิฟท์) | ศูนย์เวชส าอาง  
ศูนย์การค้าแฟช่ันแห่งเกาหลีทงแดมุน | DONGDAEMUN DESIGN PLAZA(DDP)  
ชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
#เรียนท ากิมจ ิ

เช้านีพ้าท่านเดนิทางสู ่ กิมจ ิ ร่วมประสบการณ์ในการท ากิมจิอาหารประจ าชาติของเกาหลี ให้ท่านได้
สนกุสนานในการลองท าและชิมกิมจิฝีมือของตวัท่านเอง 
 

#ฮันบก 

จากนัน้เชิญท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชาวเกาหลีโดยการแตง่กายชดุประจ าชาต ิ ชุดฮันบก พร้อม
ถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึ!!! เพ่ือไปอวดคนทางบ้าน... 
 
#สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 

เตม็อิ่มกบัสวนสนกุท่ีดีท่ีสดุของเกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ด้วยบตัร SPECIAL PASS TICKET  
ท่ีสามารถเลน่เคร่ืองเลน่ต่างๆ ได้ทกุชนิดและไมจ่ ากดัรอบ สวนสนกุท่ีน่ีถกูขนานนาม ว่า “ดสินีย์แลนด์
เกาหลี”  มีช่ือเสียงมากท่ีสดุของประเทศ ให้ท่านสนกุกบัเคร่ืองเลน่หลากหลายชนิด อาทิ เช่น ทีเอ็กซ์
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เพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบดั ชาร์ป โรงหนงัสามมติิ บ้านผีสงิหมนุ ท่านไหนท่ีไมช่อบการเลน่เคร่ือง
เลน่ สามารถเข้าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคูแ่รกของโลกได้ท่ีน่ี และชมความน่ารักของหมีท่ีสามารถ
ส่ือสารกบัคนได้เดนิชมและถ่ายรูปกับสวนดอกไม้ซึ่งผลดัเปล่ียนหมนุเวียนตามฤดกูาล (มีนาคม-
เมษายน: สวนทิวลิป/ พฤษภาคม-มิถนุายน: สวนดอกกุหลาบ/ กรกฎาคม: สวนดอกทานตะวนัหรือ
ดอกกุหลาบ/ สิงหาคม-กนัยายน: สวนดอกลิลลี/่ ตลุาคม-พฤศจิกายน: สวนดอกเบญจมาศ) 
 

#คาลบ ิ(KALBI) 

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  บริการท่านด้วย  เมน ูคาลบ ิ(KALBI) อาหารเกาหลีแบบ
ปิง้ย่างท่ีมีช่ือเสียงของเกาหลี เป็นการน าเนือ้ววัหรือเนือ้หมมูาหมกักบัเคร่ืองปรุงจนเนือ้นุ่ม แล้วน าไป
ย่างบนแผน่โลหะท่ีถกูเผาจนร้อน ตอนย่างเนือ้นัน้จะย่างเป็นชิน้โตพอสมควร พอใกล้สกุแล้วต้องใช้
กรรไกรตดัเป็นชิน้พอดีค า ทานกบัเคร่ืองเคียงจ าพวกผกั และกระเทียม กิมจิ 
 

#N SEOUL TOWER 

บ่าย เม่ือรับประทานอาหารเสร็จน าท่านเดนิทางสู ่ หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWER ซึ่งอยู่บน
เขานมัซาน ซึ่งเป็น 1 ใน 18 หอคอยท่ีสงูท่ีสดุในโลก ฐานของหอคอยมีสิง่ท่ีน่าสนใจตา่งๆ เช่น ศาลา
แปดเหล่ียมปาลกัก๊จอง, สวนสตัว์เลก็ๆสวนพฤกษชาต,ิ อาคารอนสุรณ์ผู้ รักชาตอินั ชงุ กนุ อิสระให้ทกุ
ท่านได้เดนิเลน่และถ่ายรูปคูห่อคอยตามอธัยาศยัหรือคล้องกญุแจคูรั่ก (ไมร่วมค่าขึน้ลิฟท์) 
 

#ศูนย์เวชส าอาง 

หลงัจากนัน้เดนิทางสู่ ศูนย์เวชส าอาง ให้ท่านได้เลือกซือ้เคร่ืองส าอางคณุภาพดีในราคาย่อมเยา อาทิ
เช่นครีมน า้แตก, ครีมโบท็อกซ์, ครีมหอยทาก ฯลฯ 
 

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

จากนัน้น าท่านช้อปปิง้ท่ี ศนูย์การค้าแฟชัน่แห่งเกาหลี ทงแดมุน ให้ท่านได้เลือกซือ้ เสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่
กาย เคร่ืองหนงัรองเท้า เคร่ืองกีฬาตา่งๆ นอกจากนีย้งัมีขนมขบเคีย้วและร้านเคร่ืองส าอางตา่งๆ เรียง
รายตามตกึริมสองข้างถนนให้ท่านได้เลือกชม นอกจากนีย้งัมีเวทีการแสดงร้องเต้นเปิดหมวกให้ผู้ ท่ี
อยากแสดงความสามารถ มาแสดงให้ชมกนัอีกด้วย และฝ่ังตรงข้ามของ ทงแดมนุ ท่านสามารถเดิน
ข้ามไปชม ตกึ DDP หรือ DONGDAEMUN DESIGN PLAZA เป็นสถานท่ีส าหรับจดัแสดงงานศลิปะ 
อีเว้นท์  
การประชมุ รวมไปถึงนิทรรศการตา่งๆ นอกจากนีท้่านยงัสามารถชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE 
GARDEN ***ทัง้นีก้ารจดัแสดงขึน้อยู่กบัสภาพภูมอิากาศ*** 

 
#ซัมเกทัง 

เยน็ รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วย ซัมเกทัง หรือเมน ู ไก่ตุน๋โสม 
อาหารวงัในสมยัก่อน ปัจจบุนัเป็นอาหารเล่ืองช่ือมากของเมืองหลวง ภายในตวัไก่จะมีข้าวเหนียว ราก
โสม พทุราแดงและเคลด็ลบัในการตุน๋เสร์ิฟพร้อมเคร่ืองเคียงท่ีเรียกวา่ กกัตกีุ เส้นขนมจีน เหล้าโสม 
พริกไทยด า และเกลือ 
 

หลังจากนัน้น าท่านเข้าสู่ที่พัก SEOUL : BENIKEA SEOUL HOTEL 
หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้ 
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DAY 4 : ศูนย์สมุนไพร | ศูนย์น า้มันสนเข็มแดง | น่ังรถผ่านชมบลูเฮ้าส์ | พระราชวังเคียงบก
พพิธิภัณฑ์พืน้บ้าน | ถนนแฟช่ันฮงอิกวอคกิง้สตรีท | TRICK EYE MUSEUM   
ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง | LINE FRIENDS STORE 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
#ศูนย์สมุนไพร 

จากนัน้น าท่านเข้าชม ศูนย์สมุนไพร หรือ ฮ๊อกเกตนาม ู ใหมล่่าสดุของเกาหลี โดยมีการจดลิขสทิธ์ิ
เรียบร้อยแล้ว สรรพคณุช่วยในการล้างสารพษิท่ีตกค้างหรือไขมนัท่ีสะสมอยู่ภายในผนงัของตบั ไต 
ช่วยให้ตบัหรือไตของท่านแขง็แรงขึน้ และยงัสง่ผลดีตอ่สขุภาพร่างกายของท่านเองอีกด้วย 
 
 

#ศูนย์น า้มันสนเขม็แดง#น่ังรถผ่านชมบลูเฮ้าส์ 
น าท่านชม ศูนย์น า้มันสนเขม็แดงผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี  ท่ีมีสรรพคณุ ช่วยชะล้าง
ไขมนัในเส้นเลือด เพ่ือปอ้งกนัการอดุตนัของเส้นเลือด พร้อมชมการสาธิต เพ่ือให้ให้ท่านได้เห็น
สรรพคณุอย่างชดัเจนมากยิ่งขึน้ผา่นชมด้านหน้าท าเนียบประธานาธิบดี (บลเูฮ้าส์) ซึ่งอยู่ในท าเลท่ีดี
ท่ีสดุตามหลกัโหราศาสตร์ มีทิวเขาน้อยใหญ่เรียงรายซ้อนตวัอยู่ด้านหลงั  ด้านหน้าเป็นอนสุรณ์สถาน
นกฟีนิกซ์สญัลกัษณ์แห่งสนัตภิาพอนังดงาม  ชมทศันียภาพอนัสวยงามของภเูขารูปหวัมงักร และวง
เวียนน า้พ ุนบัเป็นจดุท่ีมีฮวงจุ้ยท่ีดีท่ีสดุของกรุงโซล 
 

#พระราชวังเคียงบ๊อก#พพิธิภัณฑ์พืน้บ้าน 

น าท่านเข้าสู ่ พระราชวังเคียงบ๊อก พระราชวงัโบราณใหญ่ท่ีสดุในประวตัศิาสตร์เกาหลีมีอายกุว่า 
600 ปี พระราชวงัแห่งนีมี้หมูพ่ระท่ีนัง่มากกว่า 200 หลงั และได้ถกูท าลายไปในสมยัท่ีญ่ีปุ่ นเข้ามายึด
ครอง และทัง้ยงัเคยเป็นศนูย์บญัชาการทางการทหารและเป็นท่ีประทบัของกษัตริย์ สร้างขึน้ในสมยั
ราชวงศ์โชซอนซึ่งเป็นราชวงศ์สดุท้ายภายใต้การปกครองของระบอบกษัตริย์เกาหลี ปัจจบุนัได้รับการ
บรูณะให้ใกล้เคียงกบัพระราชวงัเดมิมากท่ีสดุ และน าท่านเย่ียมชม พิพธิภัณฑ์พืน้บ้าน ย้อนอดีต
สมัผสัชีวิตความเป็นอยู่และเร่ืองราวในประวตัศิาสตร์เกาหลี 
 

#บาร์บีคิวเกาหลี (BBQ KOREA) 
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วย เมน ู บาร์บีคิวเกาหลี (BBQ KOREA) 
อาหารปิง้ย่างสไตล์เกาหลีรับประทานพร้อมเคร่ืองเคียงของเกาหลี ผกัสด กิมจิ ซุป สลดัผกัสดๆ  
 
#ฮงอิกวอคกิง้สตรีท 
บ่าย หลงัจากรับประทานอาหารกลางวนัน าท่านสู ่ฮงอิกวอคกิง้สตรีท เป็นถนนย่านมหาวทิยาลยั ฮง
อิก ซึ่งมีช่ือเสียงด้านศลิปะ ท่ีน่ีจะมีบรรดานกัศกึษาน าของประดษิฐ์จากแฮนด์เมดมาวางจ าหน่ายและ
มีร้านค้าขายสนิค้าวยัรุ่นต่างๆ อิสระให้ท่านได้เดนิเลน่และชมงานศลิปะตลอดทาง  
 
#TRICK EYE MUSEUM 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ TRICK EYE MUSEUM พพิธิภณัฑ์ศลิปะสามมติ ิ ต้นฉบบัของเกาหลี 
สถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมท่ีทัง้คนเกาหลีและนกัท่องเท่ียวตา่งชาตนิิยมมาเก็บภาพ พร้อมโพสท่า เก๋ๆ   
กบัฉากสามมติ ิ ท าให้การเดนิชมนิทรรศการศลิปะไม่ใช่สิง่ท่ีน่าเบ่ือและเข้าใจยากอีกตอ่ไป... จากนัน้
พาท่านสู่ ICE MUSEUM เมืองน า้แขง็ท่ีมีผลงานศลิปะแกะสลกัน า้แขง็กว่า 50 ชิน้ รวมอยู่ในท่ีเดียว 
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ภายในจ าลองเป็นเมืองตา่งๆท่ีทกุอย่างกลายเป็นน า้แข็ง! เอาใจเดก็ๆด้วยสไลเดอร์น า้แขง็และกิจกรรม
อ่ืนๆอีกมากมายให้คณุได้เดนิเท่ียวอย่างไมรู้่สกึเบ่ือ 
 
#เมียงดง 

พาท่านเพลดิเพลนิกบัการช้อปปิง้ท่ี ศนูย์รวมของวยัรุ่นเกาหลี เมียงดง ได้ช่ือวา่เป็นแหลง่รวมแฟชัน่ 
แบรนด์เกาหลีชัน้น า ซึ่งในแตล่ะวนัจะมีวยัรุ่นเกาหลีมาเดนิช้อปปิง้กนัอย่างล้นหลาม ท่านสามารถหา
ซือ้สนิค้าได้อย่างหลากหลายทัง้เสือ้ผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, เคร่ืองส าอางซึ่งเป็นท่ีรู้จกัอย่างดีของคนไทย 
อาทิ LANEIGE, ETUDE, IOPE, CHARMZONE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP เป็นต้น ยงัมี 
เสือ้ผ้า เคร่ืองประดบั, ซีดีเพลง, วีซีด-ีดีวีดีหนงัและซีรีย์ยอดฮิต ตลอดจนของท่ีระลกึท่ีมีรูปดาราคน
โปรดของท่านอยู่ในสนิค้าหลากหลายชนิดให้ได้เลือกซือ้กนั  
 
#LINE FRIENDS STORE 

นอกจากนีท้่านสามารถพบกบัร้าน LINE FRIENDS STORE ท่ีเตม็ไปด้วยสนิค้า LINE OFFICIAL 
ท่ีจ าหน่ายสนิค้าของท่ีระลกึเก่ียวกบัตวัการ์ตนู LINE ไมว่า่จะเป็น หมีบราวน์แซลล่ี เจมส์ หรือโคน่ี ซึ่ง
แตล่ะตวัจะมีสนิค้าท่ีระลกึให้เลือกซือ้เยอะแยะไปหมด เช่น สมดุโน้ต ตุ๊กตา เคสโทรศพัท์ เสือ้ผ้า 
กระเป๋า เคร่ืองเขียน ฯลฯ ซึ่งภายร้านยงัมีมมุน่ารักๆ ให้ถ่ายรูปกนัอย่างจใุจอีกด้วย แตท่ี่เป็นไฮไลท์เดน่  
ของร้านเลย คือ เจ้าหมีบราวน์ตวัยกัษ์ใหญ่ท่ีตัง้อยู่หน้าร้าน ท่ีใครไปใครมาก็ต้องถ่ายภาพเป็นท่ีระลกึ
แม้แตค่นเกาหลีเอง 

** อิสระอาหารเย็น *** 
 

หลงัจากนัน้น าท่านเข้าสูท่ี่พกั SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL 
หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้ 

 

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

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
#วัดโชเกซา 

จากนัน้น าท่านสู่ วัดโชเกซา วดัศูนย์กลางของพทุธศาสนานิกายเซนท่ีมีช่ือเสียงของประเทศเกาหลี 
ถึงแม้จะเป็นวัดท่ีตัง้อยู่ท่ามกลางความวุ่นวายของเมืองแต่ภายในวดัมีความเงียบสงบและสวยงาม
มาก ภายในวดัมีต้นไม้ใหญ่ท่ีมีความสงูกวา่ 26 เมตร อาคารเก่าแก่ และเจดีย์ท่ีแกะสลกัจากหินสงู 7 
ชัน้นอกจากนีย้ังมีความส าคญัในการจัดพธีิการส าคญั แห่โคมไฟรูปดอกบวั ในวนัก่อนวันประสตูิของ
พระพทุธเจ้า โดยขบวนแห่นีจ้ะเร่ิมต้นตัง้แตส่นามกีฬาทงแดมนุ เคล่ือนขบวนไปตามถนนชงโนและมา
สิน้สดุท่ีวดัแห่งนี ้
 
#หมู่บ้านบุกชอนฮันอก 

หลังจากนัน้พาท่านไปชมหมู่บ้านดัง้เดิมของเกาหลี  หมู่บ้านบุกชอนฮันอก ท่ีมีประวัติศาสตร์
ยาวนาน ตัง้อยู่ระหวา่งพระราชวงัเคียงบกกงุ, พระราชวงัชางด๊อกกงุ และอารามหลวงจองเมียว ค าว่า 
บุ ก ช อ น  
มีความหมายแปลว่าหมู่บ้านทางตอนเหนือ ตามต าแหน่งท่ีตัง้ของหมู่บ้านท่ีอยู่ทางทิศเหนือของคลอง
ชองเกชอนและชงโน หมูบ้่านประกอบด้วยตรอกซอกซอย อนัเป็นท่ีตัง้ของบ้านแบบดัง้เดมิกวา่ร้อยหลงั
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และเป็นท่ีเก็บรักษาสภาพแวดล้อมของเมืองไว้ เพ่ือเป็นการบอกเล่าประวตัศิาสตร์ และเป็นมรดกทาง
วฒันธรรมตัง้แตส่มยัราชวงศ์โชซอนท่ีมีอายกุวา่ 600 ปี 
 
#พลุโกกิ (BULGOGI) 

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วย เมน ูพุลโกกิ (BULGOGI)เมนท่ีูมีสว่นผสม 
หมหูมกัชิน้บางๆ ปลาหมกึสดๆ ผกัตา่งๆ น ามาต้มรวมกนั โดยสามารถทานได้ทัง้แบบแห้งและน า้ 
พร้อมเคร่ืองเคียงตา่งๆ ได้แก่ ถัว่งอกดอง วุ้นเส้นปรุงรสสาหร่าย กิมจิ 
 
#DUTY FREE#คลองชองเกชอน 

บ่าย หลงัจากนัน้น าท่านช็อปปิง้สนิค้าปลอดภาษีท่ีดวิตีฟ้รี (DUTY FREE)ท่ีน่ีมีสนิค้าชัน้น าให้
ท่านได้เลือกซือ้มากมายกวา่ 500 ชนิด ทัง้ น า้หอม เสือ้ผ้า เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬกิา 
เคร่ืองประดบั ฯลฯ  
ในบริเวณดวิตีฟ้รีท่านสามารถเดนิไปชม คลองชองเกชอนเป็นคลองโบราณในสมยัราชวงศ์โชซอน 
อายกุวา่ 600 ปี โดยมีความยาวประมาณ 5.84 กิโลเมตร ไหลผา่นย่านใจกลางกรุงโซลแต่ในช่วง ค.ศ.
1957- ค.ศ.1977 ได้มีการพฒันาประเทศอย่างก้าวกระโดด จนกระทัง่ปี ค.ศ.2002 นายลี มยองปาร์ค 
ผู้ได้รับต าแหน่งเป็นผู้วา่การกรุงโซล ได้เสนอโครงการฟืน้ฟคูลองชองเกชอน เพ่ือฟืน้ฟธูรรมชาตสิองฝ่ัง
คลอง  
จนปัจจบุนัคลองชองเกชอนได้กลายเป็นแหลง่ท่องเท่ียว ท่ีส าคญัมากในกรุงโซล 

 
#ศูนย์โสม 

พาท่านรู้จกัและเข้าใจสมนุไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมนุไพร ท่ี ศูนย์โสม เพราะเกาหลีใต้เป็น
ประเทศท่ีมีการผลติโสมเกาหลีท่ีมีคณุภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลก สรรพคณุทางการแพทย์ ช่วยบ ารุง
หวัใจ ปอ้งกนัโรคหวัใจขาดเลือด และเสริมประสทิธิภาพทางเพศ ลดและปอ้งกนัมะเร็ง ท่านไหนท่ีต้อง
ท างานดกึ นอนดกึ หรือพกัผอ่นไมเ่พียงพอ สามารถทานเพ่ือลดความอ่อนล้า ท าให้รู้สกึ
กระปรีก้ระเปร่า ร่างกายรู้สกึสดช่ืน..อิสระให้ท่านได้ซือ้กลบัไปบ ารุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ท่ีท่าน
รักและนบัถือ 
 
#ศูนย์พลอยอเมทสิ 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่  ศูนย์พลอยอเมทิส หรือพลอยสีม่วงท่ีมีช่ือเสียงของประเเกาหลีซึ่งชาว
เกาหลีเช่ือวา่ถ้าได้มีพลอยชนิดนีต้ดิตวัไว้จะท าให้มีโชคลาภและสิง่ดีๆเกิดขึน้ในชีวติ 
 
#SUPERMARKET 

หลงัจากนัน้ได้เวลาน าท่านสู่ สนามบนิอินชอน เพ่ือเตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะช้
อปปิง้ท่ี SUPERMARKETเพ่ือซือ้ของฝากคนทางบ้าน ท่ีร้านแห่งนีมี้ขนมพืน้เมืองเกาหลีหลากชนิด
รวมทัง้กิมจิ ไก่ตุน๋โสมท่ีบรรจอุยู่ในถงุสญุญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใสข้่าวและของฝากของท่ีระลกึ  
 
ได้เวลาน าท่านออกเดนิทางสูส่นามบนิ 
ออกเดนิทางจาก ท่าอากาศยานนานาชาตอิินชอน สู ่ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ 

 

สายการบิน รหัสเที่ยวบนิ 
เวลาเดนิทางจากประเทศเกาหลี

ใต้ 
เวลาเดนิทางถงึประเทศไทย 
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 TW101 20.25 น. 00.10 น. 

 
 
 
 
 

#อัตราค่าบริการ 
เดือนมถุินายน  

พีเรียดเดนิทาง สายการบิน ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 
11 – 15 มิถุนายน 

 

8,999.- 8,999.- 
13 – 17 มิถุนายน 9,999.- 9,999.- 
18 – 22 มิถุนายน 9,999.- 9,999.- 

25 – 29 มิถุนายน 9,999.- 9,999.- 
27 – 1  กรกฎาคม 9,999.- 9,999.- 
หมายเหตุ :  
ขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมราคาและเท่ียวบนิทัง้ไปและกลบัโดยมต้ิองแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
ขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบนิทัง้ไปและกลบัโดยมต้ิองแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
ขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมต้ิองแจ้งให้ทราบลว่งหน้าทัง้นีข้ึน้อยู่ตามความเหมาะสม 
ขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงสายการบนิในระดบัเทียบเท่ากนัและเปล่ียนแปลงเท่ียวบนิ  
โปรแกรมเปล่ียนแปลงได้, ตารางทัวร์สลบัโปรแกรมได้, ตามความเหมาะสม* 
โปรดตรวจสอบข้อมลูให้มัน่ใจก่อนท าการโอนเงินจองทกุครัง้ 
กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมและเง่ือนไขตา่งๆให้ละเอียดก่อนยืนยนัการจอง* 
เจ้าหน้าท่ีจะสง่ใบนัดหมายการเดนิทางให้ภายใน 5-7 วนัก่อนเดนิทางเท่านัน้!!! และหากมีการเปล่ียนแปลงจะรีบแจ้งให้ทราบ  
หากมีข้อสงสยักรุณาสอบถามเจ้าหน้าท่ี 
 

***ลกูค้ามีความจ าเป็นต้องเข้าร้านตามโปรแกรมทวัร์ 
อนัได้แก่ ศนูย์โสม, ศนูย์สมนุไพร, ศนูย์เวชส าอาง, ศนูย์น า้มนัสนแดง, ศนูย์พลอยอเมทิส หากท่านไมต้่องการเข้าร้านดงักลา่ว  

บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่บริการเพิ่มท่านละ 300 USD*** 
 

***กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมใิห้เดนิทางออก 
หรือเข้าประเทศท่ีระบใุนรายการเดนิทาง 

ทางบริษัทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้และขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่บริการ 
ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัท*** 

 

กรุณาช าระมดัจ าหลงัจากวนัจองภายใน 3 วนั 

หมายเหตุ : อตัราคา่บริการ 
+ หากท่านต้องการห้องส าหรับพกัเด่ียว สามารถจ่ายเพิม่เตมิอีก 4,900.-ท่านละ จากราคาผู้ใหญ่ 
+ หากท่านต้องการเดนิทางแบบไมใ่ช้ตัว๋ (JOIN LAND) คดิราคาท่านละ 6,900.-บาท/ท่าน 
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และช าระส่วนท่ีเหลือทัง้หมดก่อนการเดนิทางภายใน 14 วนั 
********มดัจ าขัน้ต ่า 5,000.- บาท/ท่าน/ทริป****** 

 
#อัตราทวัร์รวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั ตามเส้นทางท่ีระบุในรายการชัน้ทศันาจร ไป-กลบัพร้อมคณะ  
 คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ        
 คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ        
 คา่ท่ีพกัตามระบุในรายการ พกัห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบ ุหรือเทียบเท่า  
 คา่รถรับ-สง่ และน าเท่ียวตามรายการ        
 คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแห่งท่ีมี         
 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ15 หรือ 20 กก.      
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
 คา่บตัรเข้าสวนสนกุเอเวอร์แลนด์ เคร่ืองเลน่ไมจ่ ากดั 
 ปลัก๊ไฟ ADAPTER  

 

#อัตราทวัร์ไม่รวม 
 คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิ คา่ท าหนงัสือเดนิทาง, คา่โทรศพัท์สว่นตวั, คา่ซกัรีด, มนิิบาร์ในห้อง, รวมถึงคา่อาหาร และเคร่ืองดื่มท่ี
สัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสัง่เพิม่กรุณาตดิตอ่หวัหน้าทวัร์แล้วจ่ายเพิม่เองตา่งหาก) 

 คา่ทิปคนขบัรถ และไกด์ท้องถิ่น  ท่านละ 1,500 บาท หรือ 50,000 วอน ตอ่ท่านตลอดทัง้ทริป  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%      
 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบนิก าหนด (ปกต ิ15-20 กก.)   
 คา่วีซ่าส าหรับพาสปอร์ตตา่งด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1.พาสปอร์ต 2.ใบประจ าตวัคนตา่งด้าว 3.ใบส าคญัถิ่นท่ีอยู่  
4.ส าเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5.สมดุบญัชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6.รูปถ่ายสี 2 นิว้ 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ด าเนินการย่ืนวีซ่าให้
ท่านโดยจ่ายคา่บริการตา่งหาก (ส าหรับหนงัสือเดินทางตา่งด้าวเจ้าของหนงัสือเดนิทางต้องท าเร่ืองแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเอง
ก่อนจะย่ืนวีซ่า)  

 คา่ลฟิท์ท่ี N SEOUL TOWER 
 

#หมายเหตุ  
 จ านวนผู้เดนิทาง ขัน้ต ่า ผู้ใหญ่  20 ท่าน ขึน้ไป 
 เท่ียวบนิ ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดนิทาง 
เป็นส าคญั 

 ขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบนิและตารางการบนิทัง้ไปและกลบัโดยมต้ิองแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  
 ตัว๋เคร่ืองบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ ไป-กลบั แบบหมู่คณะ กรณีท่ีท่านไมเ่ดนิทางพร้อมคณะ เน่ืองจากไมผ่า่นการพจิารณาในการ
ตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน ทัง้ไทยและตา่งประเทศ เน่ืองจากมีสิง่ผดิกฎหมาย หรือ เอกสารเดนิทางไมถ่กูต้อง 
การกระท าท่ีสอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง หรือถกูปฎิเสธในกรณีอ่ืนๆ**การพจิารณาเป็นเอกสทิธ์ิและ
วจิารณญาณของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานเท่านัน้ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัท ไม่
สามารถท าการเล่ือนวนัหรือคืนเงินได้  

 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมือง,เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทัง้ท่ีไทย และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมใิห้ท่านเดนิทางออกหรือเข้าประเทศ 
เน่ืองจากมีสิง่ผดิกฎหมาย หรือ เอกสารเดนิทางไมถู่กต้อง หรือในกรณีอ่ืนๆการพจิารณาเป็นเอกสทิธ์ิและวจิารณญาณของ



KOREA PROMOTION 10 

 

เจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานเท่านัน้ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัท ทัง้นีก้รณีท่ีท่านไมผ่า่น
ดา่นตรวจคนเข้าเมือง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมคื่นคา่ทัวร์ใดๆ ทัง้สิน้  

 หนงัสือเดนิทาง (Passport) ของท่าน นบัจากวนัท่ีเดนิทางไปและกลบั ต้องมีอายเุหลือใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป และต้อง
เหลือหน้ากระดาษพอให้เจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองสามารถประทบัตราได้ และต้องอยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์ ไมช่ ารุด หรือฉีกขาด  

 ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบนิ, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล  
 หลงัจากได้รับเอกสารเรียกเก็บเงิน (Invoice) กรุณาช าระเงิดมดัจ าภายใน 3 วนั และสง่หลกัฐานการช าระเงินพร้อมหน้า
พาสปอร์ตของผู้เดนิทาง และช าระเงินทัง้หมดก่อนการเดนิทางภายใน 14 วนั  

 ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไมค่รบ อาทิไมเ่ท่ียวบางรายการ, ไมท่านอาหารบาง
มือ้  เพราะคา่ใช้จ่ายทกุอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ช าระคา่ใช้จ่ายให้กบัตา่งประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดนิทางแล้ว 

 ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุตัเิหตท่ีุเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไมว่า่ทัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงตา่งๆ ท่ี
ได้ระบไุว้แล้วทัง้หมด 

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นีไ้ด้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัเวลา
การจราจร สภาพอากาศ และเหตสุดุวสิยัอ่ืนๆท่ีอาจเกิดขึน้ได้ ทัง้นีเ้พ่ือความปลอดภยัและประโยชน์ของผู้เดนิทางเป็นส าคญั 

 มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สทิธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร  ลงนาม
โดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากับเท่านัน้  

 ในกรณีท่ีลกูค้าตัง้ครรภ์ ต้องมีใบรับรองจากแพทย์วา่สามารถเดนิทางท่องเท่ียวได้ และมีอายไุมเ่กิน 7 วนั นบัจากวนัท่ีเดนิทาง 
และต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบลว่งหน้า 

 กรณีกรุ๊ปสว่นตวั กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนกัเรียน กรุ๊ปดงูาน ไม่สามารถใช้ราคาดงักลา่วในโปรแกรมได้ 
 กรณีท่ีท่านซือ้เฉพาะแพ็คเกจทวัร์ไมร่วมตัว๋เคร่ืองบนิ จะไมร่วมค่าประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 
บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

 รูปท่ีใช้ในเอกสารนี ้เป็นรูปเพ่ือการโฆษณา และประกอบรายละเอียดโปรแกรม 
 
การยกเลิก 
- ต้องยกเลกิก่อนวนัเดนิทางไมน้่อยกวา่ 45 วนัเท่านัน้ คืนเงินคา่บริการร้อยละ 100 ของคา่บริการท่ีช าระแล้ว  
- หากยกเลกิการเดนิทางน้อยกวา่ 45 วนั ขอสงวนสทิธ์ิไมคื่นคา่ทัวร์ทกุกรณี 
- ในกรณีกรุ๊ปสว่นตวั กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนกัเรียน กรุ๊ปดงูาน เม่ือช าระแล้วไมส่ามารถคืนเงินใดๆทัง้สิน้ 
 
ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลกิหรือเปล่ียนช่ือผู้เดนิทางได้ 
กรุ๊ปท่ีเดนิทางต้องการันตีมดัจ ากบัสายการบนิ หรือผา่นตวัแทนในประเทศ หรือตา่งประเทศ  
รวมถึงเท่ียวบนิพเิศษเช่น CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไมมี่การคืนเงินมดัจ า หรือ คา่ทวัร์ทัง้หมด 

 

 

หนังสือเดนิทาง จะต้องมีอายุเหลือใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป 
ผู้จดัจะไมรั่บผิดชอบและไมส่ามารถคืนค่าใช้จ่ายตา่งๆได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตวัแทนตา่งๆเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ในกรณี
ท่ีผู้เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทกุ
ประเทศในรายการท่องเท่ียวอนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีสอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดนิทางไม่
ถกูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมคื่นคา่ทวัร์ใดๆ ทัง้สิน้  


