
 
 

KOREA PROMOTION 1 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#ตารางสรุปโปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี5 วัน 3 คืน 

วันที่ โปรแกรมการเดนิทาง อาหาร โรงแรม/ที่พัก 
1 ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ |ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน   

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

B. -  
L. จิมดกั 
D. ชาบชูาบ ู

SUWON 
หรือเทียบเท่า 
โรงแรมมาตรฐาน 

3 

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

B. โรงแรม 
L. คาลบิ 
D. ซมัเกทงั 

BENIKEA 
SEOUL HOTEL  
หรือเทียบเท่า 
โรงแรมมาตรฐาน 

4 

ศนูย์สมนุไพร | ศนูย์น า้มนัสนแดง | นัง่รถผ่านชมบลเูฮ้าส์ | พระราชวงั
เคียงบกพิพิธภณัฑ์พืน้บ้าน | ถนนแฟชัน่ฮงอิกวอคกิง้สตรีท | TRICK 
EYE MUSEUMศนูย์รวมของวยัรุ่นเกาหลเีมียงดง | LINE FRIENDS 
STORE 

B. โรงแรม 
L. บาร์บคิิว
เกาหลี 
D. - 

BENIKEA 
SEOUL HOTEL  
หรือเทียบเท่า 
โรงแรมมาตรฐาน 

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

B. โรงแรม 
L. พลุโกกิ 
D. -  

- 

 
#รายละเอียดโปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี5 วัน 3 คืน 

KOREA PROMOTION 

โปรโมชัน่ราคาสดุพิเศษ เดินทางโดยสายการบนิ JEJU AIR , สนกุในสระน า้ลอยฟ้า ที่ ONEMOUNT SNOW & 
WATERPARK , เดินเลน่ในเมืองสลีกูกวาด LA PROVENCE , สกัการะขอพร ณ วดัโชเกซา , สนกุกบัเคร่ืองเลน่มากมาย
ที่ EVERLAND ‘ ช้อปปิง้อย่างจใุจที่ PAJU OUTLET และ ทกุย่านดงัของเกาหล ี, ชมกรุงโซลในมมุพิเศษบนหอคอยN 
SEOUL TOWER , สมัผสัศิลปะ วฒันธรรม ที่พระราชวงัเคียงบก และพิพิธภณัฑ์พืน้บ้าน 
 

KOREA PROMOTION 



 
 

KOREA PROMOTION 2 

 

DAY 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ| ท่าอากาศยานนานาชาตอิินชอน 
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 
 

สายการ
บิน 

รหสัเท่ียวบิน 
เวลาเดินทางจากประเทศไทย

ถึงเกาหลี 
รหสัเท่ียวบิน เวลาเดินทางถึงประเทศ

เกาหลถีึงไทย 
T’WAY TW102 01.25 – 08.35 TW101 20.25 – 00.10 

 
ข้อแนะน า : เพื่อความสะดวกในการเข้ารับการตรวจค้นก่อนขึน้เคร่ืองบิน ของเหลว เจล และสเปรย์ทกุชนิด ต้อง
บรรจุในภาชนะท่ีมีขนาดความจุไม่เกิน 100 มิลลลิติร ส าหรับภาชนะท่ีเกิน 100 มิลลิลติร แม้จะบรรจุของเหลว เจล 
และสเปรย์ เพียงเลก็น้อยก็ไม่สามารถน าติดตวัขึน้เคร่ืองบินได้ ภาชนะทัง้หมดต้องใสร่วมกนัไว้ในถงุพลาสติกใส ซึง่
เปิด - ปิด ผนกึได้ และมีความจุรวมกนัไม่เกิน1 ลติร (1,000 มิลลลิิตร) ของเหลวท่ีได้รับการยกเว้น ได้แก่ นม และ
อาหารส าหรับเด็กทารกในปริมาณท่ีเหมาะสม รวมถึงยาที่มีเอกสารก ากบัชดัเจน  ของเหลว เจล และสเปรย์ ท่ีซือ้
จากร้านค้าปลอดอากร (DUTY FREE SHOPS) ท่ีทา่อากาศยานต้องบรรจุในถงุพลาสติกใสปิดผนกึปากถงุไม่มี
ร่องรอย การเปิดปากถงุ และมีหลกัฐานแสดงวา่ได้ซือ้ ณ วนัท่ีเดินทาง เพื่อน าไปแสดงตอ่เจ้าหน้าท่ี ณ จุดตรวจค้น 
อยา่งไรก็ตามแตล่ะประเทศจะมีกฎ การน าของเหลว ขึน้เคร่ืองแตกตา่งกนั การน าผลติภณัฑ์ของสดท่ีท าจากสตัว์
ไม่วา่เนือ้หม ู เนือ้ววั ผกั ผลไม้สด ไมอ่นญุาตให้น าเข้าประเทศเพื่อปอ้งกนัโรคตา่งๆเพราะหากศลุกากรตรวจพบ
จะต้องเสยีคา่ปรับ 
 

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

#หมู่บ้านลาโพรวองซ์ (LA PROVENCE) 
 
 
 
 
 
 

 

#PAJU OUTLET 
 
 

เช้า เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินชอนประเทศเกาหลใีต้(กรุณาปรับเวลาของทา่น
ให้เร็วขึน้2 ชั่วโมงเพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถ่ินของประเทศเกาหลี) หลงัจากผา่นพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว พาท่านเดินทางสู่ หมู่ บ้านลาโพรวองซ์ (LA 
PROVENCE) หมู่บ้านสุดชิค สไตล์ยุโรปแห่งเกาหลี สมัผัสบรรยากาศบ้านเรือนสุด
น่ารักและร้านค้าระบายสีลกูกวาดหวานๆ อิสระให้ท่านถ่ายรูปเก็บไว้เป็นท่ีระลึกได้
ตามอธัยาศยั 
 

จากนัน้น าทา่นช้อปปิง้ PAJU OUTLETแหง่ใหม่และใหญ่ท่ีสดุในเกาหล ี ซึง่มีร้านค้า
หลากหลายกวา่ 165 ร้านค้าและมีสนิค้า BRAND NAMEมากมาย อาทิเช่น ARMANI, 
CALVIN KLEIN, DIESEL, DKNY, GUESS, ESCADA ฯลฯ ลดราคามากมายหลาย
ร้านและมีราคาถกูกวา่ประเทศไทยให้ทา่นได้ช้อปกนัอยา่งจุใจ 
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#จิมดัก (JIMDAK) 
 
 
 

 

#ONEMOUNT SNOW PARK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#ชาบูชาบู (SHABU SHABU) 

  
 
 

 
หลงัจากนัน้น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั SUWON: BENIKEA SUWON 

หรือเทียบเทา่ โรงแรมมาตรฐานเกาหลใีต้ 
 

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 ภตัตาคาร บริการทา่นด้วย เมนูจิมดัก (JIMDAK) เป็น
เมนไูก่ประกอบด้วย วุ้นเส้น เกาหล ีคลกุด้วยน า้ซุป รสชาติกลมกลอ่ม เสร์ิฟพร้อมข้าว
สวยร้อนๆ พร้อมเคร่ืองเคียงเกาหล ี
 

บ่าย พาท่านสู่ลานกีฬาฤดูหนาวในท่ี ร่ม  ONEMOUNT SNOWPARKแหล่ง
ท่องเท่ียวใหม่ล่าสุดใกล้กรุงโซล ให้ท่านได้สนุกสนานกับการเล่นไอซ์สเก็ตและเล่น
เคร่ืองเล่นมากมายหลากหลายชนิด ทัง้ บันจีจ้ัมฟ์ , ไม้ลากเลื่อน, ม้าหมุน,สไลเดอร์
น า้แข็ง นอกจากนีท้่านยังสามารถคลายร้อนกับONEMOUNT WATER PARKสวน
น า้ท่ีมีสิ่งอ านวยความสะดวกมากมาย เช่น FITNESS & GOLF, CLUB, WATER 
PARK, SHOPPING MALL หากท่านใดท่ีไม่อยากเล่น SNOW PARK ท่านสามารถ
เดินช้อปปิง้ตามอธัยาศยั มีทัง้ H&M, ADIDAS,SPAO และอีกหลายแบรนด์ชัน้น า (ไม่
รวมบตัรเข้า+ไม่รวมค่าเช่าชุด+อุปกรณ์)(**หมายเหตุ: ท่านไหนประสงค์ทีจ่ะเล่นสวน
น ้ากรุณาเตรียมชุดว่ายน ้ามาดว้ยนะคะ) 
 

เย็นรับประทานอาหารณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วย ชาบูชาบู (SHABU SHABU)
หรือสกีุเ้กาหล ี ประกอบไปด้วย ผกัสดหลายชนิด ต้มในน า้ซุปปรุงรสกลมกลอ่ม ทาน
พร้อมเคร่ืองเคียงและข้าวสวยของเกาหล ีท่ีรสชาติถกูปากคนไทย 
 



 
 

KOREA PROMOTION 4 

 

 

 
#ฮันบก 
 
 

 
 

#สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

#คาลบิ (KALBI) 
 
 
 
 
 

 

#N SEOUL TOWER 
 
 
 
 
 

 

#ศูนย์เวชส าอาง 
 
 

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

เช้านีพ้าทา่นเดินทางสู ่ กิมจิ ร่วมประสบการณ์ในการท ากิมจิอาหารประจ าชาติของ
เกาหล ีให้ทา่นได้สนกุสนานในการลองท าและชิมกิมจิฝีมือของตวัทา่นเอง 
 

จากนัน้เชิญทา่นร่วมเป็นสว่นหนึง่ของชาวเกาหลโีดยการแตง่กายชุดประจ าชาติ 
ชุดฮันบกพร้อมถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึ!!! เพื่อไปอวดคนทางบ้าน... 
 

เต็มอ่ิมกบัสวนสนกุท่ีดีท่ีสดุของเกาหล ีสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ด้วยบตัร SPECIAL 
PASS TICKET  ท่ีสามารถเลน่เคร่ืองเลน่ตา่งๆ ได้ทกุชนิดและไม่จ ากดัรอบ สวนสนกุ
ท่ีน่ีถกูขนานนาม วา่ “ดิสนีย์แลนด์เกาหล”ี  มีช่ือเสยีงมากท่ีสดุของประเทศ ให้ทา่น
สนกุกบัเคร่ืองเลน่หลากหลายชนิด อาทิ เช่น ทีเอ็กซ์เพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบดั 
ชาร์ป โรงหนงัสามมิติ บ้านผีสงิหมนุ ทา่นไหนท่ีไม่ชอบการเลน่เคร่ืองเลน่ สามารถเข้า
ซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคูแ่รกของโลกได้ท่ีน่ี และชมความนา่รักของหมีท่ีสามารถสือ่สาร
กบัคนได้เดินชมและถ่ายรูปกบัสวนดอกไม้ซึง่ผลดัเปลีย่นหมนุเวียนตามฤดกูาล 
(มีนาคม-เมษายน: สวนทิวลิป/ พฤษภาคม-มิถนุายน: สวนดอกกุหลาบ/ กรกฎาคม: 
สวนดอกทานตะวนัหรือดอกกุหลาบ/ สิงหาคม-กนัยายน: สวนดอกลิลลี/่ ตลุาคม-
พฤศจิกายน: สวนดอกเบญจมาศ) 
 

เที่ยง รับประทานอาหารณ ภตัตาคาร  บริการทา่นด้วย  เมน ูคาลบิ (KALBI)อาหาร
เกาหลแีบบปิง้ยา่งท่ีมีช่ือเสยีงของเกาหล ี เป็นการน าเนือ้ววัหรือเนือ้หมมูาหมกักบั
เคร่ืองปรุงจนเนือ้นุม่ แล้วน าไปยา่งบนแผน่โลหะท่ีถกูเผาจนร้อน ตอนยา่งเนือ้นัน้จะ
ยา่งเป็นชิน้โตพอสมควร พอใกล้สกุแล้วต้องใช้กรรไกรตดัเป็นชิน้พอดีค า ทานกบัเคร่ือง
เคียงจ าพวกผกั และกระเทียม กิมจิ 
 

บ่าย เม่ือรับประทานอาหารเสร็จน าท่านเดินทางสู่ หอคอยกรุงโซล N SEOUL 
TOWERซึ่งอยู่บนเขานัมซาน ซึ่งเป็น 1 ใน 18 หอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลก ฐานของ
หอคอยมีสิ่งท่ีน่าสนใจต่างๆ เช่น ศาลาแปดเหลี่ยมปาลกั๊กจอง , สวนสตัว์เล็กๆสวน
พฤกษชาติ, อาคารอนุสรณ์ผู้ รักชาติอนั ชุง กนุ อิสระให้ทกุทา่นได้เดินเลน่และถ่ายรูปคู่
หอคอยตามอธัยาศยัหรือคล้องกญุแจคูรั่ก (ไม่รวมคา่ขึน้ลฟิท์) 
 

หลงัจากนัน้เดินทางสู ่ ศูนย์เวชส าอางให้ทา่นได้เลอืกซือ้เคร่ืองส าอางคณุภาพดีใน
ราคายอ่มเยา อาทิเช่นครีมน า้แตก, ครีมโบท็อกซ์, ครีมหอยทาก ฯลฯ 
 

จากนัน้น าท่านช้อปปิง้ท่ีศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลี ทงแดมุน ให้ท่านได้เลือกซือ้ 
เสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กาย เคร่ืองหนงัรองเท้า เคร่ืองกีฬาตา่งๆ นอกจากนีย้งัมีขนมขบเคีย้ว
และร้านเคร่ืองส าอางต่างๆ เรียงรายตามตึกริมสองข้างถนนให้ท่านได้เลือกชม 
นอกจากนีย้ังมีเวทีการแสดงร้องเต้นเปิดหมวกให้ผู้ ท่ีอยากแสดงความสามารถ มา
แสดงให้ชมกันอีกด้วย และฝ่ังตรงข้ามของ ทงแดมุน ท่านสามารถเดินข้ามไปชม ตึก 
DDPหรือ DONGDAEMUN DESIGN PLAZAเป็นสถานท่ีส าหรับจัดแสดงงานศิลปะ 
อีเว้นท์ การประชุม รวมไปถึงนิทรรศการต่างๆ นอกจากนีท้่านยังสามารถชม
บรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN ***ทัง้นีก้ารจัดแสดงขึน้อยู่กับสภาพ
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#ซัมเกทัง 
 
 
 
 

 
หลงัจากนัน้น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL 

หรือเทียบเทา่ โรงแรมมาตรฐานเกาหลใีต้ 
 

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

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
#ศูนย์สมุนไพร 
 
 

 
 
 

#ศูนย์น า้มันสนเข็มแดง#น่ังรถผ่านชมบลูเฮ้าส์ 
 
 
 
 
 
 

 
#พระราชวังเคียงบ๊อก#พพิิธภณัฑ์พืน้บ้าน 
 
 

เย็น รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วย ซัมเกทังหรือเมน ู
ไก่ตุน๋โสม อาหารวงัในสมยัก่อน ปัจจุบนัเป็นอาหารเลือ่งช่ือมากของเมืองหลวง ภายใน
ตวัไก่จะมีข้าวเหนียว รากโสม พทุราแดงและเคลด็ลบัในการตุน๋เสิร์ฟพร้อมเคร่ืองเคียง
ท่ีเรียกวา่ กกัตกีุ เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยด า และเกลอื 
 

จากนัน้น าทา่นเข้าชม ศูนย์สมุนไพรหรือ ฮ๊อกเกตนาม ู ใหม่ลา่สดุของเกาหล ี โดยมี
การจดลขิสทิธ์ิเรียบร้อยแล้ว สรรพคณุช่วยในการล้างสารพิษท่ีตกค้างหรือไขมนัท่ี
สะสมอยูภ่ายในผนงัของตบั ไต ช่วยให้ตบัหรือไตของทา่นแข็งแรงขึน้ และยงัสง่ผลดี
ตอ่สขุภาพร่างกายของทา่นเองอีกด้วย 
 

น าท่านชม ศูนย์น า้มันสนเข็มแดงผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี  ท่ีมี
สรรพคุณ ช่วยชะล้างไขมันในเส้นเลือด เพื่อป้องกันการอุดตนัของเส้นเลือด พร้อมชม
การสาธิต เพื่อให้ให้ท่านได้เห็นสรรพคุณอย่างชัดเจนมากยิ่งขึน้ผ่านชมด้านหน้า
ท าเนียบประธานาธิบดี (บลเูฮ้าส์) ซึง่อยูใ่นท าเลท่ีดีท่ีสดุตามหลกัโหราศาสตร์ มีทิวเขา
น้อยใหญ่ เรียงรายซ้อนตัวอยู่ด้านหลัง  ด้านหน้าเป็นอนุสรณ์สถานนกฟีนิกซ์
สญัลกัษณ์แห่งสนัติภาพอันงดงาม  ชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขารูปหวัมังกร 
และวงเวียนน า้พ ุนบัเป็นจุดท่ีมีฮวงจุ้ยท่ีดีท่ีสดุของกรุงโซล 
 

น าท่านเข้าสู่ พระราชวังเคียงบ๊อกพระราชวังโบราณใหญ่ท่ีสุดในประวัติศาสตร์
เกาหลีมีอายุกว่า 600 ปี พระราชวงัแห่งนีมี้หมู่พระท่ีนัง่มากกว่า 200 หลงั และได้ถูก
ท าลายไปในสมัยท่ีญ่ีปุ่ นเข้ามายึดครอง และทัง้ยังเคยเป็นศูนย์บัญชาการทาง
การทหารและเป็นท่ีประทบัของกษัตริย์ สร้างขึน้ในสมัยราชวงศ์โชซอนซึ่งเป็นราชวงศ์
สุดท้ายภายใต้การปกครองของระบอบกษัตริย์เกาหลี ปัจจุบันได้รับการบูรณะให้
ใกล้เคียงกับพระราชวงัเดิมมากท่ีสดุ และน าท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์พืน้บ้านย้อน
อดีตสมัผสัชีวิตความเป็นอยูแ่ละเร่ืองราวในประวติัศาสตร์เกาหลี 
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#บาร์บีคิวเกาหลี (BBQ KOREA) 
 
 
 

 
#ฮงอิกวอคกิง้สตรีท 
 
 
 
 

 
#TRICK EYE MUSEUM 
 
 
 
 
 
 
 

 
#เมียงดง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#LINE FRIENDS STORE 

เที่ยง รับประทานอาหารณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วย เมน ูบาร์บีคิวเกาหลี (BBQ 
KOREA)อาหารปิง้ยา่งสไตล์เกาหลรัีบประทานพร้อมเคร่ืองเคียงของเกาหล ีผกัสด กิม
จิ ซุป สลดัผกัสดๆ  
 

บ่ายหลงัจากรับประทานอาหารกลางวนัน าทา่นสู ่ ฮงอิกวอคกิง้สตรีทเป็นถนนยา่น
มหาวิทยาลยั ฮงอิก ซึง่มีช่ือเสยีงด้านศิลปะ ท่ีน่ีจะมีบรรดานกัศกึษาน าของประดิษฐ์
จากแฮนด์เมดมาวางจ าหนา่ยและมีร้านค้าขายสนิค้าวยัรุ่นตา่งๆ อิสระให้ทา่นได้เดิน
เลน่และชมงานศิลปะตลอดทาง  
 

จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่ TRICK EYE MUSEUMพิพิธภณัฑ์ศิลปะสามมิติ ต้นฉบบั
ของเกาหล ี สถานท่ีทอ่งเท่ียวยอดนิยมท่ีทัง้คนเกาหลแีละนกัทอ่งเท่ียวตา่งชาตินิยมมา
เก็บภาพ พร้อมโพสทา่ เก๋ๆ   กบัฉากสามมิติ ท าให้การเดินชมนิทรรศการศิลปะไม่ใช่
สิง่ท่ีนา่เบื่อและเข้าใจยากอีกตอ่ไป... จากนัน้พาทา่นสู ่ ICE MUSEUM เมืองน า้แข็งท่ีมี
ผลงานศิลปะแกะสลกัน า้แข็งกวา่ 50 ชิน้ รวมอยูใ่นท่ีเดียว ภายในจ าลองเป็นเมือง
ตา่งๆท่ีทกุอยา่งกลายเป็นน า้แข็ง! เอาใจเด็กๆด้วยสไลเดอร์น า้แข็งและกิจกรรมอ่ืนๆอีก
มากมายให้คณุได้เดินเท่ียวอยา่งไม่รู้สกึเบื่อ 
 

พาทา่นเพลดิเพลนิกบัการช้อปปิง้ท่ี ศนูย์รวมของวยัรุ่นเกาหล ี เมียงดงได้ช่ือวา่เป็น
แหลง่รวมแฟชัน่ แบรนด์เกาหลชีัน้น า ซึง่ในแตล่ะวนัจะมีวยัรุ่นเกาหลมีาเดินช้อปปิง้กนั
อยา่งล้นหลาม ทา่นสามารถหาซือ้สนิค้าได้อยา่งหลากหลายทัง้เสือ้ผ้า, รองเท้า, 
กระเป๋า, เคร่ืองส าอางซึง่เป็นท่ีรู้จกัอยา่งดีของคนไทย อาทิ LANEIGE, ETUDE, IOPE, 
CHARMZONE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP เป็นต้น ยงัมี เสือ้ผ้า เคร่ืองประดบั, 
ซีดีเพลง, วีซีดี-ดีวีดีหนงัและซีรีย์ยอดฮิต ตลอดจนของท่ีระลกึท่ีมีรูปดาราคนโปรดของ
ทา่นอยูใ่นสนิค้าหลากหลายชนิดให้ได้เลอืกซือ้กนั  
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** อิสระอาหารเย็น *** 
 

หลงัจากนัน้น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL 
หรือเทียบเทา่ โรงแรมมาตรฐานเกาหลใีต้ 

 

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

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
#วัดโชเกซา 
 
 
 
 
 
 
 
 
#หมู่บ้านบุกชอนฮันอก 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
#พลุโกกิ (BULGOGI) 
 
 

นอกจากนีท้า่นสามารถพบกบัร้าน LINE FRIENDS STOREท่ีเต็มไปด้วยสนิค้า LINE 
OFFICIALท่ีจ าหน่ายสินค้าของท่ีระลึกเก่ียวกับตัวการ์ตูน LINE ไม่ว่าจะเป็น หมีบ
ราวน์แซลลี่ เจมส์ หรือโคน่ี ซึ่งแต่ละตวัจะมีสนิค้าท่ีระลกึให้เลือกซือ้เยอะแยะไปหมด 
เช่น สมดุโน้ต ตุ๊กตา เคสโทรศพัท์ เสือ้ผ้า กระเป๋า เคร่ืองเขียน ฯลฯ ซึง่ภายร้านยงัมีมุม
น่ารักๆ ให้ถ่ายรูปกันอย่างจุใจอีกด้วย แต่ท่ีเป็นไฮไลท์เด่นของร้านเลย คือ เจ้าหมีบ
ราวน์ตวัยกัษ์ใหญ่ท่ีตัง้อยูห่น้าร้าน ท่ีใครไปใครมาก็ต้องถ่ายภาพเป็นท่ีระลกึแม้แต่คน
เกาหลเีอง 
 

จากนัน้น าท่านสู ่วัดโชเกซาวดัศูนย์กลางของพุทธศาสนานิกายเซนท่ีมีช่ือเสียงของ
ประเทศเกาหล ีถึงแม้จะเป็นวดัท่ีตัง้อยูท่่ามกลางความวุน่วายของเมืองแตภ่ายในวดัมี
ความเงียบสงบและสวยงามมาก ภายในวัดมีต้นไม้ใหญ่ท่ีมีความสูงกว่า 26 เมตร 
อาคารเก่าแก่ และเจดีย์ท่ีแกะสลกัจากหินสงู 7 ชัน้นอกจากนีย้งัมีความส าคญัในการ
จดัพิธีการส าคญั แหโ่คมไฟรูปดอกบวั ในวนัก่อนวนัประสติูของพระพทุธเจ้า โดยขบวน
แหนี่จ้ะเร่ิมต้นตัง้แตส่นามกีฬาทงแดมนุ เคลือ่นขบวนไปตามถนนชงโนและมาสิน้สดุท่ี
วดัแหง่นี ้
 

หลังจากนัน้พาท่านไปชมหมู่บ้านดัง้เดิมของเกาหลีหมู่ บ้านบุกชอนฮันอก ท่ีมี
ประวัติศาสตร์ยาวนาน ตัง้อยู่ระหว่างพระราชวังเคียงบกกุง, พระราชวงัชางด๊อกกุง 
และอารามหลวงจองเมียว ค าว่า บุกชอน  มีความหมายแปลว่าหมู่บ้านทางตอนเหนือ 
ตามต าแหนง่ท่ีตัง้ของหมู่บ้านท่ีอยู่ทางทิศเหนือของคลองชองเกชอนและชงโน หมู่บ้าน
ประกอบด้วยตรอกซอกซอยอนัเป็นท่ีตัง้ของบ้านแบบดัง้เดิมกวา่ร้อยหลงัและเป็นท่ีเก็บ
รักษาสภาพแวดล้อมของเมืองไว้ เพื่อเป็นการบอกเล่าประวติัศาสตร์ และเป็นมรดก
ทางวฒันธรรมตัง้แตส่มยัราชวงศ์โชซอนท่ีมีอายกุวา่ 600 ปี 
 

เที่ยง รับประทานอาหารณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนูพุลโกกิ(BULGOGI) 
เมนูท่ีมีส่วนผสม หมูหมักชิน้บางๆ ปลาหมึกสดๆ ผักต่างๆ น ามาต้มรวมกัน โดย
สามารถทานได้ทัง้แบบแห้งและน า้ พร้อมเคร่ืองเคียงต่างๆ ได้แก่ ถั่วงอกดอง วุ้นเส้น
ปรุงรสสาหร่าย กิมจิ 
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#DUTY FREE#คลองชองเกชอน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

#ศูนย์โสม 
 
 
 
 
 
 

 
  
#ศูนย์พลอยอเมทสิ 
  
 
 

 
#SUPERMARKET 
 
 
 
 

 
 
 
ได้เวลาน าทา่นออกเดินทางสูส่นามบิน 
ออกเดินทางจาก ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน สู ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมิู 
 

สายการ รหสัเท่ียวบิน เวลาเดินทางจากประเทศไทย รหสัเท่ียวบิน เวลาเดินทางถึงประเทศ

บ่าย หลงัจากนัน้น าท่านช็อปปิง้สินค้าปลอดภาษีท่ีดิวตีฟ้รี (DUTY FREE)ท่ีน่ีมี
สนิค้าชัน้น าให้ทา่นได้เลอืกซือ้มากมายกวา่ 500 ชนิด ทัง้ น า้หอม เสือ้ผ้า เคร่ืองส าอาง 
กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดบั ฯลฯ  ในบริเวณดิวตีฟ้รีท่านสามารถเดินไปชม คลอง
ชองเกชอนเป็นคลองโบราณในสมัยราชวงศ์โชซอน อายุกวา่ 600 ปี โดยมีความยาว
ประมาณ 5.84 กิโลเมตร ไหลผา่นยา่นใจกลางกรุงโซลแตใ่นช่วง ค.ศ.1957- ค.ศ.1977 
ได้มีการพฒันาประเทศอยา่งก้าวกระโดด จนกระทัง่ปี ค.ศ.2002 นายลี มยองปาร์ค ผู้
ได้รับต าแหน่งเป็นผู้ว่าการกรุงโซล ได้เสนอโครงการฟืน้ฟูคลองชองเกชอน เพื่อฟืน้ฟู
ธรรมชาติสองฝ่ังคลอง  จนปัจจุบันคลองชองเกชอนได้กลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ี
ส าคญัมากในกรุงโซล 
 

พาท่านรู้จักและเข้าใจสมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร ท่ี ศูนย์โสม
เพราะเกาหลีใต้เป็นประเทศท่ีมีการผลิตโสมเกาหลีท่ีมีคุณภาพเป็นอันดบั 1 ของโลก 
สรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบ ารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด และเสริม
ประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง ท่านไหนท่ีต้องท างานดึก นอนดึก หรือ
พักผ่อนไม่เพียงพอ สามารถทานเพื่อลดความอ่อนล้า ท าให้รู้สึกกระปรีก้ระเปร่า 
ร่างกายรู้สกึสดช่ืน..อิสระให้ทา่นได้ซือ้กลบัไปบ ารุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ท่ีทา่น
รักและนบัถือ 
 

จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่ ศูนย์พลอยอเมทิสหรือพลอยสมี่วงท่ีมีช่ือเสยีงของประเเกา
หลซีึง่ชาวเกาหลเีช่ือวา่ถ้าได้มีพลอยชนิดนีติ้ดตวัไว้จะท าให้มีโชคลาภและสิง่ดีๆเกิดขึน้
ในชีวิต 
 

หลงัจากนัน้ได้เวลาน าท่านสู ่สนามบินอินชอน เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ 
ระหว่างทางแวะช้อปปิง้ท่ี SUPERMARKETเพื่อซือ้ของฝากคนทางบ้าน ท่ีร้านแหง่นีมี้
ขนมพืน้เมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทัง้กิมจิ ไก่ตุ๋นโสมท่ีบรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศ 
ตะเกียบ ถ้วยใสข้่าวและของฝากของท่ีระลกึ  
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บิน ถึงเกาหลี เกาหลถีึงไทย 
T’WAY TW102 01.25 – 08.35 TW101 20.25 – 00.10 

  
 
#อตัราคา่บริการ 
เดือนกนัยายน 

 
 
 
 
 
 
 

พีเรียดเดินทาง สายการบิน ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 
05 – 09 กนัยายน 

 

8,999.- 8,999.- 
11 – 15 กนัยายน 8,999.- 8,999.- 

 

หมายเหตุ :  
ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมราคาและเท่ียวบินทัง้ไปและกลบัโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงเท่ียวบินทัง้ไปและกลบัโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าทัง้นีข้ึน้อยูต่ามความ
เหมาะสม 
ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงสายการบินในระดบัเทียบเทา่กนัและเปลีย่นแปลงเท่ียวบิน  
โปรแกรมเปลีย่นแปลงได้, ตารางทวัร์สลบัโปรแกรมได้, ตามความเหมาะสม* 
โปรดตรวจสอบข้อมลูให้มัน่ใจก่อนท าการโอนเงินจองทกุครัง้ 
กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมและเงื่อนไขตา่งๆให้ละเอียดก่อนยืนยนัการจอง* 
เจ้าหน้าท่ีจะสง่ใบนดัหมายการเดินทางให้ภายใน 5-7 วนัก่อนเดินทางเทา่นัน้!!! และหากมีการเปลีย่นแปลงจะรีบแจ้ง
ให้ทราบ  
หากมีข้อสงสยักรุณาสอบถามเจ้าหน้าท่ี 
 

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

ดงักลา่ว  
บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่บริการเพ่ิมทา่นละ 300 USD*** 

 
***กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก 

หรือเข้าประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง 

KOREA PROMOTION 

หมายเหตุ: อตัราคา่บริการ 
+ หากท่านต้องการห้องส าหรับพกัเด่ียว สามารถจ่ายเพิม่เตมิอีก 4,900.-ท่านละ จากราคาผู้ใหญ่ 
+ หากท่านต้องการเดนิทางแบบไมใ่ช้ตัว๋ (JOIN LAND) คดิราคาท่านละ 8,900.-บาท/ท่าน 
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#อัตราทัวร์รวม 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเส้นทางท่ีระบุในรายการชัน้ทศันาจร ไป-กลบัพร้อมคณะ  
 คา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ        
 คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ        
 คา่ท่ีพกัตามระบุในรายการ พกัห้องละ 2 หรือ 3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเทา่  
 คา่รถรับ-สง่ และน าเท่ียวตามรายการ        
 คา่ภาษีสนามบิน ทกุแหง่ท่ีมี         
 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละ15 หรือ 20 กก.      
 คา่ประกนัอุบติัเหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 คา่บตัรเข้าสวนสนกุเอเวอร์แลนด์ เคร่ืองเลน่ไม่จ ากดั 
 ปลัก๊ไฟ ADAPTER  

 
#อัตราทัวร์ไม่รวม 

 คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิ คา่ท าหนงัสอืเดินทาง, คา่โทรศพัท์สว่นตวั, คา่ซกัรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงคา่อาหาร 
และเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากทา่นต้องการสัง่เพิ่มกรุณาติดตอ่หวัหน้าทวัร์แล้วจ่ายเพิ่มเอง
ตา่งหาก) 

 คา่ทิปคนขบัรถ และไกด์ท้องถ่ิน  ทา่นละ 1,500 บาท หรือ 50,000 วอน ตอ่ทา่นตลอดทัง้ทริป  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%      
 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 15-20 กก.)   
 คา่วีซา่ส าหรับพาสปอร์ตตา่งด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1.พาสปอร์ต 2.ใบประจ าตวัคนตา่งด้าว 3.ใบส าคญั
ถ่ินท่ีอยู ่ 

4.ส าเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5.สมดุบญัชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6.รูปถ่ายส ี 2 นิว้ 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็น
ผู้ด าเนินการยื่นวีซา่ให้ทา่นโดยจ่ายคา่บริการตา่งหาก (ส าหรับหนงัสอืเดินทางตา่งด้าวเจ้าของหนงัสอืเดินทาง
ต้องท าเร่ืองแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวซีา่)  

 คา่ลฟิท์ท่ี N SEOUL TOWER 
 
 
 
#หมายเหต ุ  

 จ านวนผู้ เดินทาง ขัน้ต ่า ผู้ใหญ่  20 ทา่น ขึน้ไป 
 เท่ียวบิน ราคาและรายการทอ่งเท่ียว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านงึถึงผลประโยชน์
ของผู้ เดินทาง 
เป็นส าคญั 

ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้สิน้และขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่บริการ 
ไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท*** 

กรุณาช าระมดัจ าหลงัจากวนัจองภายใน 3 วนั 
และช าระสว่นท่ีเหลอืทัง้หมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วนั 

********มดัจ าขัน้ต ่า 5,000.- บาท/ทา่น/ทริป****** 
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 ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงเท่ียวบินและตารางการบินทัง้ไปและกลบัโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  
 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ ไป-กลบั แบบหมู่คณะ กรณีท่ีทา่นไม่เดินทางพร้อมคณะ เน่ืองจากไม่ผา่นการ
พิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน ทัง้ไทยและตา่งประเทศ เน่ืองจากมีสิง่ผิดกฎหมาย 
หรือ เอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง การกระท าท่ีสอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง หรือถกูปฎิเสธ
ในกรณีอ่ืนๆ**การพิจารณาเป็นเอกสทิธ์ิและวิจารณญาณของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรม
แรงงานเทา่นัน้ ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท ไม่สามารถท าการเลือ่นวนัหรือคืนเงินได้  

 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมือง,เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทัง้ท่ีไทย และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางออก
หรือเข้าประเทศ เน่ืองจากมีสิง่ผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรือในกรณีอ่ืนๆการพิจารณาเป็น
เอกสทิธ์ิและวิจารณญาณของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานเทา่นัน้ ซึง่อยูน่อกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษัท ทัง้นีก้รณีท่ีทา่นไม่ผา่นดา่นตรวจคนเข้าเมือง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนคา่ทวัร์ใดๆ 
ทัง้สิน้  

 หนงัสอืเดินทาง (Passport) ของทา่น นบัจากวนัท่ีเดินทางไปและกลบั ต้องมีอายเุหลอืใช้งานมากกวา่ 6 เดือน
ขึน้ไป และต้องเหลอืหน้ากระดาษพอให้เจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองสามารถประทบัตราได้ และต้องอยูใ่นสภาพ
ท่ีสมบูรณ์ ไม่ช ารุด หรือฉีกขาด  

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน
, การกอ่จลาจล  

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

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมือ้  เพราะคา่ใช้จ่ายทกุอยา่ง ทางบริษัทฯ ได้ช าระคา่ใช้จ่ายให้กบัตา่งประเทศแบบเหมาขาด
ก่อนออกเดินทางแล้ว 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตท่ีุเกิด
จากความประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 

 เม่ือทา่นตกลงช าระเงินไม่วา่ทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงตา่งๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นีไ้ด้ตามความเหมาะสม ทัง้นี ้
ขึน้อยูก่บัเวลาการจราจร สภาพอากาศ และเหตสุดุวิสยัอ่ืนๆท่ีอาจเกิดขึน้ได้ ทัง้นีเ้พื่อความปลอดภยัและ
ประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นส าคญั 

 มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสทิธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บริษัทฯ นอกจากมี
เอกสาร  ลงนามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้  

 ในกรณีท่ีลกูค้าตัง้ครรภ์ ต้องมีใบรับรองจากแพทย์วา่สามารถเดินทางทอ่งเท่ียวได้ และมีอายไุม่เกิน 7 วนั นบั
จากวนัท่ีเดินทาง และต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบลว่งหน้า 

 กรณีกรุ๊ปสว่นตวั กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนกัเรียน กรุ๊ปดูงาน ไม่สามารถใช้ราคาดงักลา่วในโปรแกรมได้ 
 กรณีท่ีทา่นซือ้เฉพาะแพ็คเกจทวัร์ไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน จะไม่รวมคา่ประกนัอบุติัเหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินทา่น
ละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

 รูปท่ีใช้ในเอกสารนี ้เป็นรูปเพื่อการโฆษณา และประกอบรายละเอียดโปรแกรม 
 
การยกเลิก 
- ต้องยกเลกิก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกวา่ 45 วนัเทา่นัน้ คืนเงินคา่บริการร้อยละ 100 ของคา่บริการท่ีช าระแล้ว 
- หากยกเลกิการเดินทางน้อยกวา่ 45 วนั ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนคา่ทวัร์ทกุกรณี 
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- ในกรณีกรุ๊ปสว่นตวั กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนกัเรียน กรุ๊ปดงูาน เม่ือช าระแล้วไม่สามารถคืนเงินใดๆทัง้สิน้ 
 
 
ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลกิหรือเปลีย่นช่ือผู้ เดินทางได้ 
กรุ๊ปท่ีเดินทางต้องการันตีมัดจ ากบัสายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศ หรือตา่งประเทศ  
รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไมมี่การคืนเงินมดัจ า หรือ คา่ทวัร์ทัง้หมด 

 
 

หนังสือเดินทาง จะต้องมีอายุเหลือใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป 
ผู้จดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนคา่ใช้จ่ายตา่งๆได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆเป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว ในกรณีท่ีผู้ เดินทางไม่ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเท่ียวอนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีสอ่ไปในทางผิด
กฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ ซึง่อยูน่อกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนคา่ทวัร์ใดๆ ทัง้สิน้  


