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พิเศษ....นอนพักในโรงแรมสไตล์ Hanok Village 1 คืน สัมผัส

บรรยากาศเกาหลีแบบดั้งเดิม  

หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน ได้รับการขนานนามว่าเป็นซานโตรินีแห่ง 

เกาหล ี 

ชมวิวริมทะเล Oryukdo Skywalk ให้ท่านได้สัมผสัความตื่นเต้น 

“สะพานกระจกแก้ว” 
 

ก ำหนดวนัเดนิทำง: พฤษภำคม 60: 17-21/24-28 พ.ค.60 23,900.- 
ก ำหนดวนัเดนิทำง: มถินุำยน 60: 31พ.ค.-04/07-11/14-18/21-25/28-02ก.ค.60 23,900.- 
ก ำหนดวนัเดนิทำง: กรกฎำคม60:05-09/12-16/19-23 ก.ค.60 23,900.- 

เกำหล ี– Welcome Busan Hanok  
5 วนั 3 คนื (KE)  

โดยสำยกำรบนิโคเรยีนแอร ์
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ก ำหนดวนัเดนิทำง: กรกฎำคม60: 26-30 ก.ค.60 (วนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเด็จ

พระเจา้อยูห่ัว) 
24,900.- 

ก ำหนดวนัเดนิทำง: สงิหำคม 60: 02-06/09-13/16-20/23-27/30-03ก.ย.60 23,900.- 
ก ำหนดวนัเดนิทำง: กนัยำยน 60: 06-10/13-17/20-24 ก.ย.60 23,900.- 
ก ำหนดวนัเดนิทำง: ตลุำคม 60: 11-15/25-29 ต.ค.60 24,900.- 
ก ำหนดวนัเดนิทำง: ตลุำคม 60: 18-22 ต.ค.60 (วนัหยดุปิยะมหาราช) 26,900.- 

  

  โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ - สนามบนินานาชาตกิมิแฮ   

2 
พซูาน– หมูบ่า้นวัฒนธรรมคมัชอน - Oryukdo Skywalk – เมอืง

เคยีงจ ู- วดัพลุกกุซา - หอดดูาวชมซงแด 
X O O 

 Hwangnamguan 

Hanok Village หรอื

เทยีบเทา่ 

3 
แดก ู– วดัดองฮวาซา– Okgol Village - Cosmetic Shop -ศนูยโ์สม - 

สวนสนุก E-WORLD - 83 Tower – ชอ้ปป้ิงถนนทงซองโน 
O O O 

 Crystal Hotel หรอื

เทยีบเทา่ 

4 

ปซูาน - วัดแฮดงยงกงุซา – ศนูยส์มนุไพรสนเข็มแดง -Duty Free 

– สวนยงดซูาน – หอคอยปซูาน - Nampodong Street - ตลาด

ปลาชาลกาช ิ

O O O 
 Crystal Hotel หรอื

เทยีบเทา่ 

5 
ศนูยส์มนุไพรเกาหล ี- Nurimaru APEC House - ซปุเปอรม์าเกต็ - 

Lotte Outlet - สนามบนิกมิแฮ – กรงุเทพฯ 
O O X  

 
 
 
 

วนัแรก กรงุเทพฯ - สนำมบนินำนำชำตกิมิแฮ  

21.30 น.

  

คณะมาพรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู5 
เคานเ์ตอร ์M (เชค็อนิกรุ๊ปของสายการโคเรยีนแอร)์ โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิท 
และหัวหนา้ทัวร ์พรอ้มอ านวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการ
เดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

 

วนัทีส่อง        ปซูำน – หมูบ่ำ้นวฒันธรรมคมัชอน - Oryukdo Skywalk - เมอืงเคยีงจ ู- วดัพุลกกุซำ

– หอดดูำวชมซงแด 

01.45 น. น าทา่นเหริฟ้าสู ่สำธำรณรฐัเกำหลใีต ้โดยสำยกำรบนิโคเรยีนแอรไ์ลน ์
เทีย่วบนิที ่KE662 บรกิำรอำหำรและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง  
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09.00 น. 
 
 
 

เดนิทางถงึ ทำ่อำกำศยำนนำนำชำตกิมิแฮ เมอืงพซูำน ประเทศสาธารณรัฐ
เกาหล ีเวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง (เพือ่ความสะดวกในการนัด
หมาย กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่) น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้
เมอืงและศลุกากรแลว้   

 

เชำ้ 
  

น าทา่นสู ่หมูบ่ำ้นวฒันธรรมคมัชอน หรอืทีรู่จ้ักกนัอกีชือ่หนึง่วา่Taeguekdo 
Village ไดรั้บการขนานนามวา่เป็นซานโตรนิแีหง่เกาหล ีเป็นชมุชนซึง่ตัง้อยูห่า่ง
จากตลาดชากลัชขิองปซูานเพยีง 30 นาทเีทา่นัน้ และเป็นอกีหนึง่สถานที่ๆ
น่าสนใจส าหรับคนทีแ่วะไปเทีย่วเมอืงปซูาน ถนนหนทางทนีีถ่กูตกแตง่ดว้ยภาพ
แนวกราฟฟิตี ้บา้นเรอืนหลายหลังเปลีย่นเป็นสตดูโิอและแกลลอรี ่แตห่ลายหลังยงั
มผีูค้นอาศัยอยูจ่รงิๆ ทีน่ีโ่ดง่ดังจากการเป็นสถานทีถ่า่ยท ารายการ Running Man 
รายการชือ่ดังของเกาหล ีซึง่มทีัง้ตอนทีน่างเอกสาวชเวจอีเูป็นแขกรับเชญิ รวมทัง้
หนุ่มๆ 2PM ก็เคยมาถา่ยท าทีน่ีเ่ชน่กนั  จากนัน้น าทา่นสูจ่ดุชมววิรมิทะเล  
Oryukdo Skywalk  ใหท้า่นไดส้มัผัสความตืน่เตน้ของสะพานกระจกแกว้ทีถ่กู
สรา้งขึน้เหนอืหนา้ผาชายฝ่ังทะเล  

 

กลำงวนั
  

 บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  บรกิำรทำ่นดว้ย “ชำบชูำบ”ู อาหาร
พืน้เมอืงของคาบสมทุรเกาหล ีลักษณะคลา้ยสกุีห้มอ้ไฟของญีปุ่่ น โดยน าเครือ่ง
เคยีงตา่ง ๆ เชน่ผักหลากชนดิ เห็ดตามฤด ูโอเดง้ เบคอนหมทูีจั่ดเตรยีมไว ้มา
จัดเรยีงใหส้วยงามในหมอ้ เวลาทาน เตมิน ้าซปุชาบปูรงุรสแลว้ตม้ใหเ้ดอืด แลว้จงึ
น าอดุง้สดลงตม้ สามารถรับประทานเป็นอดุง้รอ้นและทานพรอ้มขา้วสวยรอ้น น ้าจิม้
ซอี ิว้เกาหล ีและเครือ่งเคยีงนานาชนดิ 

สกุีห้มอ้ไฟ 

บำ่ย จากนัน้น าท่าน วดัพุลกุกซำ ตัง้อยู่ที่เมอืงเก่าเเก่อย่างเมอืงเคียงจู โดยเป็นวัด
หลักของอาณาจักรชลิล่ามาตัง้เเต่ปี ค.ศ.535 ซึง่วัดเเห่งนี้มคีวามสวยงามเเละ
สมบูรณ์เเบบอย่างมาก จนท าใหไ้ดรั้บการคัดเลือกเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
จากองค์การ UNESCO เมื่อปี ค.ศ.1995 ที่ผ่านมา ท าใหก้ลายเป็นสถานที่
ท่องเทีย่วเกาหลสี าคัญของเมอืงเคยีงจูไปเลย ซึง่ในเเต่ละปีจะมนัีกท่องเทีย่วมา
เที่ยวชมวัดส าคัญเเห่งนี้เป็นอันมาก ยิง่ในชว่งของฤดูใบไมเ้ปลีย่นสนัีน้นับว่าเป็น
สถานที่ท่องเทีย่วฮอตฮติเลยทเีดยีว จากนัน้น าท่านสู่ หอดูดำวชมซงแด สรา้ง
ขึน้ตัง้เเตส่มยัราชวงศซ์อนต๊อก เเหง่เเควน้ชลิลา ซึง่มกีารประมาณการกนัวา่ตัง้เเต่
สมยัศตวรรษที ่7 โดยมกีารสรา้งดว้ยหนิน ามาเรยีงซอ้นกนัเป็นชัน้ๆ ในลักษณะของ
รปูขวด โดยมคีวามสงูถงึ 9.4 เมตร นับวา่เป็นหอดดูาวทีม่คีวามเกา่เเกอ่ยา่งมากใน
ซกีโลกฝ่ังตะวันออก เเละเเสดงใหเ้ห็นถงึเทคโนโลยทีีค่่อนขา้งจะล ้ายุคของชน
ชาตเิกาหลตีัง้เเตย่คุโบราณ โดยสภาพโดยรวมทั่วไปของหอดูดาวนัน้ยงัมสีภาพที่
ดอียูเ่เมจ้ะผา่นกาลเวลามานานเเลว้ก็ตาม 

 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร บรกิำรทำ่นดว้ย “จมิดกั”ไกอ่บซอี ิว๋ด า 

วุน้เสน้ เมนูพืน้เมอืงดัง้เดมิของเมอืงอนัดง ปัจจบุนัไดรั้บความนยิมอยา่งแพรห่ลาย 

 และรสชาตขิองจมิดัก กเ็ป็นทีถ่กูปากถกูลิน้คนไทยเป็นอยา่งยิง่ 

ไกพ่ะโลผ้ดัวุน้
เสน้ 

 ที่พกั  โรงแรม  Hwangnamguan Hanok Village ระดบั 3 ดำว หรือ
เทยีบเทำ่ 

 

วนัทีส่ำม แดก ู– วดัดองฮวำซำ– Okgol Village - Cosmetic Shop - ศนูยโ์สม - สวนสนกุ E-

WORLD - 83 Tower – ชอ้ปป้ิงถนนทงซองโน 

เชำ้   บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม    

 น าทานเดนิทางสู ๋เมอืงแดก ู เป็นเมอืงทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุเป็นอนัดับสีข่องประเทศ
เกาหล ีจากนัน้น าทา่นสู ่วดัดองฮวำซำ     วัดแหง่นีไ้ดอ้นุรักษ์สิง่ทีห่ลงเหลอืจาก
อดตีอนัหลากหลายเจดยีห์นิสามชัน้ในปีกดา้นตะวันออกและตะวันตกของวัดเป็นผัง
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แบบวัดทีห่าดไูดย้าก เสาโบราณคูห่นิแหง่พระไวโรคัน (Vairocana Buddha) และ
ภาพแกะสลักพระพทุธบนกอ้นหนิท าใหว้ดันีม้คีา่ยิง่ “จากสถานดีองแทกเูดนิเทา้ตอ่
ประมาณ 5 นาทไีปยงัส านักงานโทรศัพท ์ซนีาม (Sinam) และจากทีน่ั่นขึน้รถ
ประจ าทางหมายเลข 105 ไปยงัวัดดองฮวาซา”จากนัน้น าทา่นชม Okgol 

Village หมูบ่า้นเกา่แกร่ปูแบบดัง้เดมิของเกาหล ีหมูบ่า้นเกา่ของพวกขนุนางและ
ชนชัน้สงู แหง่ยคุสมยัราชวงศโ์ชซอน ถกูสรา้งขึน้ในปี 1630 โดยตระกลู Choi 
ตระกลูเกา่แกข่องเมอืงแทก ูตัง้อยูบ่รเิวณเขาพลักงซาน จากนัน้น าทา่นชม 
Cosmetic Shop ศนูยร์วมเครือ่งส าอางคช์ือ่ดังของเกาหลมีากมายหลายแบรนด์
ดัง  จากนัน้น าทา่นสู ่ศนูยโ์สม ซึง่รัฐบาลรับรองคณุภาพวา่ผลติจากโสมทีม่อีาย ุ6 
ปี ซึง่ถอืวา่เป็นโสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุ ชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืก
ซือ้โสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุและราคาถกูกวา่ไทยถงึ 2 เทา่ เพือ่น าไปบ ารงุรา่งกาย 
หรอืฝากญาตผิูใ้หญท่ีท่า่นรักและนับถอื     

กลำงวนั  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร บรกิำรทำ่นดว้ย  “บบิมิบพั”  
อาหารครบคณุคา่โภชนาการ ทีค่นเกาหลนียิมทานกนัมากทีส่ดุน าขา้วสวยใสใ่น
หมอ้ดนิรอ้น น าสว่นผสมตา่งๆ จัดเรยีงบนขา้วสวย เวลาทานน าไขไ่ก ่และซอส
บมิบบั ผสมคลกุเคลา้กบัขา้ว และสว่นผสมตา่งๆ ใหเ้นยีนจนเขา้กนัเสริฟ์พรอ้มซปุ
ชาบ ูโอเดง้ และสาหรา่ย ซึง่นับเป็นเมนูทีไ่ดรั้บความนยิม และดตีอ่สขุภาพของ
ชาวเกาหล ี

ขำ้วย ำเกำหล ี

บำ่ย น าทา่นเดนิทางสู ่สวนสนกุ E-WORLD เป็นสวนสนุกทีใ่หญเ่ป็นอนัดับสามของ
เกาหลใีต ้มเีครือ่งเลน่มากมายทา้ทายใหท้า่นลองวัดใจ อาทเิชน่ สกายจ๊ัม,รถไฟ
เหาะ, Ballon Race, Water Fall Plaza, บา้นผสีงิ ฯลฯ และยงัม ีเทศกาลดอกไม ้
ตามฤดกูาล อาทเิชน่ สวนดอกทวิลปิ สวนสไตลย์โุรป ใหท้า่นไดเ้ลอืกเก็บภาพ
ความประทับใจ  จากนัน้น าทา่นชมหอคอย 83 ทำวเวอร ์ทีค่วามสงู 202 เมตร ซึง่
เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงแดก ูเพือ่ชมววิพาโนรามา 360 องศา ชมทศันยีภาพอนั
สวยงามของเมอืงแดก ู จากนัน้น าทา่นอสิระทา่น ช็อปป้ิงถนนทงซองโน   ถนน
สายแฟชัน่ทีม่เีสือ้ผา้แบรนดเ์นมของเกาหลกีบัคอลเลกชนัใหมล่า่สดุใหเ้ลอืกซือ้
กนัอยา่งมากมายในราคาไมแ่พงอกีดว้ย พรอ้มทัง้เลอืกซือ้เครือ่งส าอางคแ์บรนด์
ดังของเกาหลEีtude, Skin Food, Face Shop อยา่งจใุจ 

 

ค ำ่   อสิระอำหำรค ำ่ เพือ่ใหท้ำ่นชอ้ปป้ิงตำมอธัยำศยั  

 ทีพ่กั  โรงแรม Crystal Hotel ระดบั 3 ดำวหรอืเทยีบเทำ่  

วนัทีส่ ี ่ ปซูำน - วดัแฮดงยงกงุซำ – ศนูยส์มนุไพรสนเข็มแดง -Duty Free – สวนยงดซูำน – 
หอคอยปซูำน - Nampodong Street - ตลำดปลำชำลกำช ิ

เชำ้   บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม    

 น าทา่นสู ่วดัแฮดงกกุซำ ตัง้อยูบ่นชายฝ่ังตะวันออกเฉยีงเหนอืของเมอืงปซูาน 
เป็นวดัทีส่รา้งบนเหลา่โขดหนิรมิชายหาดทีแ่ตกตา่งไปจากวัดสว่นใหญใ่นประเทศ
เกาหล ีทีม่กัจะสรา้งอยูต่ามเชงิเขา วดัแหง่นีถ้กูสรา้งขึน้โดยพระอาจารย ์Naong 
เมือ่ปี 1376 ในชว่งรัชสมยัของกษัตรยิ ์Uwang แหง่ราชวงศ ์Goryeo จากนัน้ในปี 
1970 ถกูฟ้ืนฟแูละปรับปรงุอกีครัง้ ดว้ยความพถิพีถิัน เพือ่ใหค้งไวซ้ ึง่เอกลักษณ์
และความงดงามแบบดัง้เดมิ   จากนัน้น าทา่นสู ่ น ำ้มนัสนเข็มแดง เป็นการสกดั
จากใบสนเข็มแดงบรสิทุธิ ์100% ซึง่สรรพคณุของน ้ามนัสนเข็มแดงนัน้มปีระโยชน์
อยา่งมากมาย ทัง้ชว่ยละลายคลอเรสเตอรอล และไขมนัทีอ่ดุตันในเสน้เลอืด ลด
ระดับน ้าตาลในเลอืด ชว่ยขบัสารพษิออกจากรา่งกายในรปูแบบของเสยี เชน่ เหงือ่ 
ปัสสาวะ อจุจาระ ชว่ยลา้งสารพษิหรอืดท็ีอกซเ์ลอืดใหส้ะอาด เพิม่การไหลเวยีน
ของเลอืดไดส้ะดวกขึน้ ชว่ยเพิม่ภมูติา้นทานใหก้บัรา่งกาย บ ารงุผวิพรรณใหส้ดใส
จากภายใน และลดอตัราเสีย่งในการเกดิโรคมะเร็ง จากนัน้น าทา่น ชอ้ปป้ิงสนิคา้
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ปลอดภาษีทีห่า้ง Lotte Duty Free 

กลำงวนั  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร บรกิำรทำ่นดว้ย “ซมัเกทงั”อาหาร
ชาววังในสมยักอ่นปัจจบุนั เป็นอาหารเลือ่งชือ่ของเมอืงหลวง เชือ่กนัวา่บ ารงุและ
เสรมิสขุภาพ เสริฟ์ทา่นละ 1 ตวัในหมอ้ดนิรอ้น ภายในตวัไกจ่ะมขีา้วเหนยีว ราก
โสม พทุราแดง เกาลัด เสริฟ์พรอ้มเครือ่งเคยีง เสน้ขนมจนี เหลา้โสม พรกิไทยด า
และเกลอื 

ไกตุ่น๋โสม
เกำหล ี

บำ่ย น าทา่นสู ่สวนยงดซูำน เป็นสถานทีพ่กัผอ่นทีเ่หมาะกบัผูค้นทกุวัย บรรยากาศ
เงยีบสงบ ภมูทิัศนท์ีส่วยงาม เพลดิเพลนิกบัการเดนิเลน่ในสวนสวย ชมทศันยีภาพ 
หรอืใหอ้าหารฝงูนกพริาบทีม่อียูม่ากมาย ภเูขายงดซูาน (ภเูขาหัวมงักร) เป็น
สญัลักษณ์การทอ่งเทีย่วทีส่ าคญัแหง่หนึง่ของเมอืงปซูาน ตัง้อยูก่ลางใจเมอืงเมอืง
ในพืน้ทีส่งูกวา่ระดับน ้าทะเล 49 เมตร จากนัน้น าทา่นชม หอคอยปซูำน ตัง้อยูบ่น
ยอดเขายงดซูานทีค่วามสงูเหนอืระดับน ้าทะเล 118 เมตร ชัน้บนสดุเป็นจดุชมววิ
ซึง่มองเห็นทัศนยีภาพโดยรอบของเมอืงปซูานและววิทะเลทีส่วยงาม ในวันที่
อากาศสดใสคณุสามารถมองเห็นแมก้ระทั่งเกาะซชึมิะ ของญีปุ่่ นได ้ จากนัน้น า
ทา่นชม Nampodong Street หรอื ตลำดนมัโพดง ทีน่ีเ่ปรยีบเสมอืนยา่นมยอง
ดงทีโ่ซล เพราะเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายในใจกลางเมอืงปซูาน ทีน่ีเ่ต็มไป
ดว้ยรา้นคา้ใหข้าชอ้ปไดเ้พลดิเพลนิเจรญิใจ สนิคา้สตรทีแบรนดต์า่งๆ ถกูยกมาตัง้
ไวท้ีน่ีเ่ชน่เดยีวกบัในเมอืงโซลใกล ้ๆ กบัถนนชอ้ปป้ิง จะมถีนนทีเ่รยีกวา่ BIFF 
Street เป็นบรเิวณทีใ่ชจั้ดงานภาพยนตรน์านาชาตปิซูานหรอืBusan International 
Film Festival (BIFF) ทีรู่จ้ักกนัไปทัว่โลกน่ันเอง ซึง่จะเต็มไปดว้ยโรงภาพยนตร์
มากมาย จากนัน้น าทา่นชม ตลำดปลำชำลกำช ิ ตลาดชากลัชเิป็นตลาดคา้ปลา
และอาหารทะเลทีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยีตะวันออกและเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่ี
ชือ่เสยีงของปซูาน บรรยากาศคกึคักของผูค้นทีม่าจับจา่ยเลอืกซือ้อาหารทะเลทัง้
แบบสดและแบบแหง้จากรา้นแผงลอยขนาดเล็กทีต่ัง้เรยีงรายสองฝ่ังถนนตลอด
แนวชายฝ่ัง  

 

ค ำ่   บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร บรกิำรทำ่นดว้ย บฟุเฟ่ตบ์ำบคีวิสไตล์
เกำหล ี!!! 

บฟุเฟ่ตบ์ำบคีวิ
สไตล ์

 ทีพ่กั  โรงแรม Crystal Hotel ระดบั 3 ดำวหรอืเทยีบเทำ่  

วนัทีห่ำ้ ศนูยส์มนุไพรเกำหล ี- Nurimaru APEC House - ซุปเปอรม์ำเก็ต - Lotte Outlet - 
สนำมบนิกมิแฮ - กรงุเทพฯ 

เชำ้   บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม    
 น าทา่นชม ศนูยส์มนุไพรเกำหล ีใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เลอืกชม สมนุไพรฮอตเก

นามขูองเกาหล ีทีน่ ามาแปรรปูเป็นรปูแบบตา่งๆ ทีม่สีรรพคณุรักษาโรค และบ ารงุ
รา่งกาย จากนัน้น าทา่นสู ่Nurimaru APEC House ชมสถานทีจ่ดัประชมุผูน้ า 
APEC ในปี 2005 เพือ่ศกึษาประวตัศิาสตรแ์ละชมทศันยีภาพทีส่วยงามทีส่ดุของปู
ซานเป็นอาคารกระจกทรงกลม ตัง้อยูท่างทศิตะวันตกของหาด Haeundae บน
แหลมคาบสมทุรทีป่กคลมุดว้ยป่าไม ้ทา่นจะเห็นอาคารทันสมยัและทวิทศันท์ี่
สวยงามของสะพานGwangan และชายฝ่ังทะเลของปซูาน 

 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร บรกิำรทำ่นดว้ย “Pork Cutlet” 
อาหารเนือ้หมทูอด ทีร่าดดว้ยซอสพรกิสแีดงเขม้ทีท่ าจากพชืสมนุไพรในเอเชยี 

เนือ้หมทูอด 

บำ่ย จากนัน้พาทา่นชอ็ปป้ิง Lotte Outlet นับวา่เป็น outlet mall ทีม่พีืน้ทีข่นาดใหญ่
ของเกาหลแีหง่หนึง่ ซึง่เป็นศนูยร์วมของสนิคา้หลากหลายแบรนดท์ีส่ง่ตรงจาก
โรงงานผูผ้ลติแลว้น ามาขายในราคาพเิศษ สนิคา้แบนเนมดล์ดราคากนัมากกวา่หา้
สบิเปอรเ์ซน็ต ์ใหท้า่นไดเ้ลอืกชม เลอืกซือ้อยา่งมากมาย และทีน่ีรั่บบตัรเครดติ
ทา่นสามารถจบัจา่ยไดอ้ยา่งสบายใจ ตัง้แตแ่บรนดเ์นมหร ูPaul Smith, Mulberry, 

 

http://www.biff.kr/structure/eng/default.asp
http://www.biff.kr/structure/eng/default.asp
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Tag Heuer และ Kate Spade ไปจนถงึแบรนดข์ายปลกียอดนยิม Bean Pole, 
Polo, MCM, Nike และ Adidas เป็นตน้ จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงที ่ซุปเปอรม์ำร์
เก็ต  ซึง่มสีนิคา้ตา่งๆ มากมายใหเ้ลอืกซือ้หาเป็นของฝาก เชน่ กมิจ ิบะหมีก่ ึง่
ส าเร็จรปู สาหรา่ย ขนมขบเคีย้ว ลกูอม ผลไมต้ามฤดกูาลและของทีร่ะลกึตา่งๆ   

20.50 น. น าทา่นเหริฟ้ากลับสู ่กรงุเทพฯ โดย สำยกำรบนิโคเรยีนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิท ี
KE661 

 

00.15 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความ

ประทับใจ  
 

 

พำสปอรต์จะตอ้งมอีำยกุอ่นกำรเดนิทำงไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน 
ในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงท ัง้ทีก่รงุเทพฯ และทีป่ระเทศสำธำรณรฐัเกำหลใีต ้ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออกหรอื

เขำ้ประเทศ ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคำ่ใชจ้ำ่ยไมว่ำ่กรณีใดๆ ทิง้ส ิน้ 

 

 

หมำยเหต ุ**   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินกำรเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบ

ลว่งหนำ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสำยกำรบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรเพือ่ควำมเหมำะสมไมว่ำ่จะ

เกดิจำก ควำมขดัขอ้งของ ยำนพำหนะหรอืมเีหตหุนึง่เหตใุดจนท ำใหไ้มส่ำมำรถด ำเนนิกำรตำม

หมำยก ำหนดกำรได ้โปรแกรมกำรเดนิทำงเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม หรอืเปลีย่นแปลงรำยกำร

ทอ่งเทีย่วบำงรำยกำรหรอืทดแทนรำยกำรทอ่งเทีย่วบำงรำยกำร และจะตอ้งมจี ำนวนผูโ้ดยสำรจ ำนวน 15 ทำ่น

ขึน้ไปจงึออกเดนิทำง ในกรณีทีม่จี ำนวนผูโ้ดยสำรไมถ่งึ 15 ทำ่นไมม่หีวัหนำ้ทวัรไ์ทย    อตัรำคำ่บรกิำรนี ้

ส ำหรบัเดนิทำงต ัง้แต ่20 ทำ่นขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทำงไมถ่งึ 20 ทำ่น 

 
** กรณุำสง่มอบหนงัสอืเดนิทำงใหบ้รษิทัฯ กอ่นวนัเดนิทำง เพือ่ประโยชนข์องทำ่นเอง ** 

 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

รำคำ 

ผูใ้หญ ่

(หอ้งละ2 

ทำ่น) 

เด็กอำยตุ ำ่

กวำ่ 12  ปี 

พกักบั

ผูใ้หญ ่1 

ทำ่น 

เด็กอำยตุ ำ่

กวำ่ 12 ปี พกั

กบัผูใ้หญ ่2 

ทำ่น มเีตยีง

เสรมิ 

เด็กอำยตุ ำ่

กวำ่ 12 ปี พกั

กบัผูใ้หญ ่2 

ทำ่น ไมม่เีตยีง

เสรมิ 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

วนัที ่: พฤษภำคม 60  

17-21/24-28 พ.ค.60 
  23,900.-   23,900.-   22,900.-   21,900.- 5,900 

วนัที ่: มถินุำยน 60  

31พ.ค.-04/07-11/14-18/ 
21-25/28-02ก.ค.60 

  23,900.-   23,900.-   22,900.-   21,900.- 5,900 

☺วนัที ่: กรกฎำคม 60   

05-09/12-16/19-23 ก.ค.60 
  23,900.-   23,900.-   22,900.-   21,900.- 5,900 

วนัที ่: กรกฎำคม 60   

26-30ก.ค.60 (วนัเฉลมิพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระเจา้อยูห่ัว) 

  24,900.-   24,900.-   23,900.-   22,900.- 5,900 

วนัที ่: สงิหำคม 60   
02-06/09-13/16-20/23-27/30-

  23,900.-   23,900.-   23,900.-   22,900.- 5,900 
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03ก.ย.60 

วนัที ่: กนัยำยน 60   

06-10/13-17/20-24 ก.ย.60 
  23,900.-   23,900.-   23,900.-   22,900.- 5,900 

วนัที ่: ตลุำคม 60  

11-15/25-29 ต.ค.60  
  24,900.-   24,900.-   23,900.-   22,900.- 5,900 

วนัที ่: ตลุำคม 60   

18-22 ต.ค.60 

(วนัหยดุปิยะมหาราช) 
  26,900.-   26,900.-   25,900.-   24,900.- 6,900 

 
 

 รำคำจอยแลนด ์ ไมร่วมรำคำต ัว๋เครือ่งบนิ  11,900  บำท/ทำ่น 

 
อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม     :    

1. คา่บตัรโดยสารชัน้ทศันาจรไป – กลับ (ตัว๋กรุ๊ป) รวมภาษี สนามบนิและภาษีน ้ามนัไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 
**คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ ณ วันที ่ 1 สงิหาคม พ.ศ. 2556 และทา่นตอ้งช าระเพิม่เตมิ ในกรณีทีท่าง
สายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพิม่** 
2. คา่ทีพ่ัก 3 คนื หอ้งละ 2 - 3 ทา่น 
3. อตัรานีร้วมคา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
4. คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
5. หัวหนา้ทัวร ์หรอืมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ผูช้ านาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง  
6. ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท  เสยีชวีติ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
7. สมัภาระน ้าหนักไมเ่กนิทา่นละ 23 กก.  

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย 
2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้ 
3. คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม 
4. วซีา่เขา้ประเทศเกาหล ี ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว หรอื ประเทศทีท่ีต่อ้งท าวซีา่เขา้ประเทศ

สาธารณรัฐเกาหลใีต ้คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่ทา่นละ 1,400 บาท ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้ง
ท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

5. คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ประมาณ 30,000 วอน ตอ่ทา่นตอ่ทรปิ 
 

กำรเดนิทำงจำกประเทศไทยเขำ้สูป่ระเทศเกำหลแีละพธิกีำรเขำ้เมอืง  

เอกสารทีค่วรเตรยีมกอ่นการเดนิทาง เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลจีะพจิารณาใหเ้ฉพาะนักทอ่งเทีย่ว
ทีม่าทอ่งเทีย่วโดยสจุรติเทา่นัน้ทีผ่า่นเขา้เมอืงได ้และพจิารณาจาก  

1. หลกัฐานการท างานประจ าของนักทอ่งเทีย่ว ซึง่สมควรทีน่ าตดิตวัไปแสดงดว้ย เชน่ บตัรพนักงาน นามบตัร 
จดหมายการท างานภาษาองักฤษ (กรณีเดนิทางคนเดยีว) จดหมายรับรองออกโดยบรษัิทผูจ้ัดคณะ  

2. หลกัฐานการเงนิ ในระหวา่งการทอ่งเทีย่วประเทศเกาหลสีมควรทีจ่ะน าเงนิสดตดิตวัไปดว้ยประมาณ  300เหรยีญ
สหรัฐ หรอืประมาณ 300,000 วอน ส าหรับการเดนิทาง 2   วัน (หากไมม่บีตัรเครดติคารด์) หากมบีตัรเครดติ

ตา่งประเทศ เชน่ Visa Card, American Express, Dinners Club หรอื Master Card ตอ้งน าตดิตัวไปดว้ยหรอื

หลกัฐานการเงนิอืน่ใดทีจ่ะแสดงใหเ้จา้หนา้ทีท่ราบวา่ทา่นคอืนักทอ่งเทีย่ว 

3. ใบรับรองสถานศกึษาหากทา่นยงัอยูใ่นระหวา่งการศกึษาหรอืบตัรนักศกึษาและควรเดนิทางกบัผูป้กครอง เชน่ 
บดิา มารดา ป้า นา้ อา ทีม่นีามสกลุเดยีวกนั 
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4.  หากเป็นพาสปอรต์ใหม ่ควรน าพาสปอรต์เกา่เยบ็เลม่คูก่บัพาสปอรต์ใหมห่รอืน าตดิตวัไปดว้ย   

5.  การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนักทอ่งเทีย่ว ไมค่วรสวมใสร่องเทา้แตะ 
 

กำรส ำรองทีน่ ัง่ 

1. กรณุาส ารองทีน่ั่ง+ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่+สกลุ เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง 

2.  คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื ช าระทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 15วัน 

3.  เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับใน

เงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

เงือ่นไขกำรยกเลกิ 

1.  ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิ

การเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัง้หมด 

2.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-45 วันเก็บเงนิมดัจ ำท ัง้หมด 

3.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วันเก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทัวร ์ตอ่ทา่น 

4.  ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทวัร ์

5. ยกเลกิกำรเดนิทำงในวันเดนิทาง,ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

ใต ้ไมม่กีำรคนืเงนิท ัง้หมดไมว่ำ่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรอง
แพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่น
จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนยีมในการมดัจ าตั๋วทา่นละ 10,000 บาทและคา่ใชจ้า่ย

อืน่ๆ 

6.  ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดนิทำงชว่งวนัหยดุหรอืเทศกำลทีต่อ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจ าทีพ่ักโดยตรงหรอื

โดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight 

และ Charter Flight จะไมม่กีำรคนืเงนิมดัจ ำหรอืคำ่ทวัรท์ ัง้หมดไมว่ำ่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

7.  กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตำ่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออก หรอื เขำ้ประเทศ

ทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรเดนิทำง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคำ่ทวัรไ์มว่ำ่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **ส ำคญั!! บรษิทั ท ำธุรกจิเพือ่กำรทอ่งเทีย่วเทำ่น ัน้ ไมส่นบัสนนุใหล้กูคำ้เดนิทำงเขำ้ประเทศเกำหลใีต้

โดยผดิกฎหมำยและในข ัน้ตอนกำรผำ่นกำรตรวจคนเขำ้เมอืง ท ัง้ไทยและเกำหลใีต ้ข ึน้อยูก่บักำร

พจิำรณำของเจำ้หนำ้ทีเ่ทำ่น ัน้ ลกูคำ้ทกุทำ่นตอ้งผำ่นกำรตรวจคนเขำ้เมอืงดว้ยตวัของทำ่นเอง ทำง

มคัคเุทศกไ์มส่ำมำรถใหค้วำมชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

8.  เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

        พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

 

 

 

เงือ่นไขกำรเดนิทำง 
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1.  บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2.  บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอื

การควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, 

การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3.  หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคนื

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4.  บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5.  รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรกต็ามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6.  ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7.  กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร

จากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวร์

อืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8.  มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9.  หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดย

ขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที ่

 บรษัิทระบใุนรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆทัง้ส ิน้ 

11.  บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเกาหลเีทา่นัน้ 

12.  เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13.  เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับใน
เงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

14. โรงแรมทีพ่ักในประเทศเกาหลมีมีาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของทีพ่ักแตกตา่งกบัประเทศไทย โดย
โรงแรมทีพั่กทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลี
ตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ โรงแรมทีป่ระเทศเกาหลโีดยสว่นใหญจ่ะเป็นแบบหอ้งพกัคู ่ (Twin หรอื

Double) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ3ทา่นขึน้อยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพักและการวางรปูแบบของ

หอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มคีวามแตกตา่งกนัอาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนั และไมส่ามารถเสรมิเตยีง
ไดต้ามทีต่อ้งการโรงแรมหลายแหง่จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากประเทศเกาหลอียูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า
เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

15. กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายสญูหายลา่ชา้ 

หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้สิน้ 

16. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ
ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้และถำ้ทำ่นตอ้งกำร
แยกตวัออกจำกกรุป๊ทวัรเ์พือ่ทอ่งเทีย่วเอง โดยไมล่งรำ้นศนูยโ์สม, ศนูยส์มนุไพร, รำ้นน ำ้มนัสน, ศนูย์
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เครือ่งส ำอำง และรำ้นพลอยอะเมทสิ ทำงบรษิทัจะเรยีกเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิข ึน้จำกทำ่นเป็นจ ำนวนเงนิ 
300 USD ตอ่ทำ่น 

17. ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิร์ำคำนีเ้ฉพำะนกัทอ่งเทีย่วชำวไทยและทอ่งเทีย่วเป็นหมูค่ณะแบบ Join Tour 

เทำ่น ัน้ กรณีตอ้งกำรตดักรุป๊เหมำโปรดสอบถำมทำงบรษิทัอกีคร ัง้หำกเป็นนกัทอ่งเทีย่วชำวตำ่งชำต ิ
หรอื พระสงฆ ์เก็บคำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ ทำ่นละ 4,000 บำท 

18. ในระหวำ่งทอ่งเทีย่วจะมชีำ่งภำพมำถำ่ยรปูและชว่ยดแูลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง และใน

วนัสดุทำ้ยของกำรเดนิทำงชำ่งภำพจะน ำภำพถำ่ยมำจ ำหนำ่ยหำกวำ่ทำ่นใดสนใจสำมำรถซือ้ไดแ้ตถ่ำ้
ทำ่นใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซือ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัควำมพงึพอใจของทำ่น ทำงบรษิทัทวัรไ์มม่กีำรบงัคบัใหซ้ือ้แต่
อยำ่งใดแตเ่ป็นกำรบอกกลำ่วลว่งหนำ้เพือ่ใหผุ้เ้ดนิทำงไดร้บัทรำบ 

19. ในกรณีทีลู่กคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศกรุณำตดิต่อเจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯก่อนทุกคร ัง้ม ิ

เชน่น ัน้ทำงบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆท ัง้ส ิน้ 

 

 

 

 


