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ทัวรเ์กาหล ีดดี ีทัวรเ์กาหล ีดดี ี!!!!!! 
 

 ล่องเรือชมทิวทัศน์ พร้อมทานอาหารบุฟเฟ่ต์ อย่างเต็มอ่ิม 

  สัมผัสกับธรรมชาติและทิวทัศน์โลเคช่ันงดงามของขุนเขา ณ โรงถ่าย MBC  

 สนุกสนานเต็มอ่ิมกับบัตรเครื่องเล่น เล่นได้ไม่จ ากัดรอบ ที่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  

 คล้องกุญแวันท่ี 2...ตลาดทงแดมุน ตลาดเมียงดง ถนนฮงอิก 
 

 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร ์   
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ก าหนดการเดินทาง ก าหนดการเดินทาง   เดือนมิถุนายนเดือนมิถุนายน  --  สิงหาคมสิงหาคม  25602560    
  

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)                                                                                         ( - / - / - ) 
 

20.00 – 21.30 น. คณะพร้อมกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน เจจู 
แอร์ (7C) // อีสตาร์ เจ็ท (ZE) // จิน แอร์ (LJ) // ที'เวย์ (TW) โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และ
อ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระเช็คอิน 

 * ทางบริษทั จะเป็นผูร้ะบุสายการบินในการออกเดินทาง 
** กระเป๋าเดินทางโหลดใตท้อ้งเคร่ืองไมเ่กนิ 15-20 กโิลกรัม /1 ใบ  ตามสายการบินก  าหนด 
*** สายการบินตน้ทุนต ่า (LOW COST) ไมมี่บริการเสิร์ฟอาหารบนเคร่ือง  
 

********    ส  ำหรบัเดือน มิถนุำยน ส  ำหรบัเดือน มิถนุำยน ––  กรกฎำคม กรกฎำคม   ให้บริกำรโดยสำยกำรให้บริกำรโดยสำยกำรบิน เจจู แอร์ บิน เจจู แอร์ ((77CC))    ********  
 
 
  
 
  
 
  
 

วันท่ี 2 อินชอน –HYUNDAI  PREMIUM OUTLET – GYEONGIN ARA WATERWAY &  
                   ARA  MARU SKY WALK  - หมู่บ้านอังกฤษ – ป่ันเรียลไบท์ - ซูวอน                 (-/ L/ D) 

  
 

22.20 – 01.50 น. ออกเดินทางสู ่ประเทศเกาหลีใต ้โดยสายการบิน ______________ เที่ยวบินที่ ________ 
06.00 – 09.10 น. ถึง ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต  ้(เวลาทอ้งถิ่นเร็วกวา่ไทย 2 ชม. กรุณาปรับนาฬิกาของ 
                 ทา่นเป็นเวลาทอ้งถิ่นเพ่ือสะดวกในการนดัหมาย) ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ 
         จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่HYUNDAI PREMIUM OUTLET GIMPO   เลือกซื้อสินคา้แบรนด์พรีเมียมชั้นน ามากมาย   
 จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่คลองอาร่า (ARA CANAL) ซึ่งเช่ือมระหวา่งแมน่ ้าฮนักบัทะเลตะวนัตก (ทะเลเหลือง) ต ั้งอยู ่

ในพ้ืนที่ของเมืองอินชอนและกรุงโซล วตัถุประสงค์เพ่ือป้องกนัน ้ าทว่มและใชเ้ ป็นพ้ืนท่ีในการพกัผอ่นหยอ่นใจ โดย
เกาหลีมีการริเร่ิมสร้างทางระบายน ้าขึ้นครั้งแรกในสมยักษตัริย์แหง่ราชวงศ์โซซอน แตก่ถ็ูกยกเลิกไปเน่ืองจากอุปสรรค
ทางเทคนิคและความยากล าบากของประเทศ และสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์น ้าทว่มใหญ่เมืองอินชอน เม่ือปี ค.ศ. 1987 
สง่ผลใหป้ระชากรกว่า 6,000 คนประสบภยัพิบตัิอยา่งมาก น ามาสูโ่ครงการ ARA CANAL PROJECT ใช้เวลาส ารวจ
ทั้งส้ินรวม 5 ปี  เร่ิมกอ่สร้างขึ้นเม่ือปี ค.ศ.2009 และแลว้เสร็จสมบูรณ์เม่ือวันที่ 25 มี.ค. 2012 น าทา่นชม GYEONGIN 
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ARA WATERWAY & ARA MARU SKY WALK ซึ่ งเป็นหน่ึงในโครงการกอ่สร้าง ด ้วยความสูง 45 เมตร เ ป็น
เสมือนหอดูดาวทรงกลม ชมทิวทศัน์ของคลองและสมัผสัความหวาดเสียดขณะเดินผา่นทางเดินกระจก ชมน ้าตกเทียมท่ี
ใหญท่ี่สุดของเกาหลี  

 
 
 
 
กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั  เมนู บุฟเฟ่ต์บนเรือ  

จากนั้นทา่นเดินทางสู ่ เมืองพาจู ซึ่งอยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของกรุงโซล ชม หมู่ บ้านอังกฤษ  หรือ  Gyeonggi 
English Village Paju Camp ท่ีน่ีต ั้งขึ้นเพ่ือสง่เสริมใหช้าวเกาหลีไดฝึ้กฝนทกัษะดา้นภาษาองักฤษโดยท่ีไมต่อ้งไปเรียน
ที่ตา่งประเทศ ซึ่งไดร้ับการสนบัสนุนจากรัฐบาลเกาหลี เปิดใหบ้ริการตั้งแตปี่ ค.ศ. 2006 ซึ่งจ  าลองทั้งอาคารเรียน 
ร้านอาหาร และสถาปัตยกรรมอื่น  ๆ ซึ่งเป็นสถานที่ทอ่งเที่ยวที่นกัทอ่งเที่ยวนิยมมาถา่ยรูปบรรยากาศแปลกใหม ่
แตกตา่งจากสถานที่ทอ่งเที่ยวอื่น  ๆ ในเกาหลี ซึ่งเคยเป็นสถานที่ถา่ยท าซีร่ีส์ F4 เป็นสถานที่คลาสสิกและมี
สถาปัตยกรรมสไตล์องักฤษซึ่งท าใหค้วามรู้สึกเหมือนอยูใ่นสถานที่ตน้แบบมาก ๆ ภายในจ าลองสถานที่ส าคญัของ
องักฤษมากมาย และใหทุ้กทา่นไดเ้พลิดเพลิน  จากนั้น สนุกสนานกบัการปัน่จกัรยานเรียลไบท์บนรางรถไฟ  ชมความ
นา่รักโดยรอบของหมูบ่า้นองักฤษ      

                       จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ เมืองซูวอน เมืองส าคญัอีกเมืองหน่ึงในเคียงคีโด ซึ่งอยูใ่นเสน้ทางรถใตด้ิน เช่ือมถึงกรุงโซล
โดยมีป้อมฮวาซอง ตั้งลอ้มรอบบริเวณเมืองซวูอน 

ค ่า  บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร เมนูทัคคาลบี หรือ ไก่บาร์บีคิวผดัซอสเกาหลี  อาหารเลื่องช่ือแหง่เมืองซนุซอน น าไก ่
บาร์บีคิว ขา้วเหนียว มนัหวาน ผกัตา่งๆ ผดัรวมกบัซอสแบบเกาหลี น าผกักาดเขียวมาหอ่รับประทาน และสามารา
ดดัแปลงเป็นทคัคาลบีโปคึมหรือขา้วผดัทคัคาลบี โดยน าขา้วสวย  และสาหร่ายแหง้มาผดัรวมกนั             

                   พกัที่  CENTRAL  PLAZA  HOTEL  หรือเทียบเทา่ 3ดาว  (SUWON) 
 
 

วันท่ี 3 ยงอิน - โรงถ่าย MBC- สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - โซล - โซล ทาวเวอร์  - โรงงานสาหร่าย-  
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             ท า คิมบับ - ตลาดทงแดมุน                                                                                          (B/ L/D) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  โปรดคืนกญุแจหอ้งพกั  และช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตวั (ถา้มี) 
 น าทา่นเดินทาง ชมโรงถ่ายละครเมืองยงอิน โรงถา่ยละครเมืองยงอินตั้งอยูภ่ายในเมืองยงอินบนเน้ือท่ีกวา่ 30,000 ตาราง

กโิลเมตร โดยความร่วมมือของสถานีทศัน์ MBC แหง่เกาหลี และเทศบาลเมืองยงอินในปี 2005 ซึ่งโรงถา่ยแหง่น้ีสร้าง
ขึ้นโดยอา้งอิงจากบนัทึกทางประวติัศาสตร์อยา่งถูกตอ้ง รวมทั้งสะทอ้นใหเ้ห็นถึงโครงสร้างและวฒันธรรมของยุค
โบราณของเกาหลี ท ั้งยงัมีวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามของขุนเขา ป่าไมแ้ละล าธาร เพ่ือใชเ้ป็นโลเคชัน่ในการถา่ยภาพยนตร์ 
และละครอิงประวตัิศาสตร์ของเกาหลีใต ้ตวัอยา่งเชน่แดจงักมึ และจูมง เป็นตน้  

 
 
 
 
 
 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนู หมูย่างเกาหลี   ตน้ต ารับอาหารเลื่องช่ือของประเทศเกาหลีใต ้เป็นหมูยา่งที่
ผา่นการหมกัจนไดท้ี่ น ามายา่งบนเตาถา่นร้อน  ๆ สุกก  าลงัดี แลว้ตดัช้ินพอค า ทานกบัซอส, กระเทียม, กมิจิ และใชใ้บ
ผกักาดหอมสดหอ่เป็นค า  ๆคลา้ยเม่ียงค า แกลม้ดว้ยพริกเกาหลีเม็ดโตสีเขียวสด พร้อมขา้วสวยร้อนๆ  
จากนั้นน าทา่นสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซึ่งถูกขนานนามวา่ ดิสนีย์แลนด์เกาหลี โดยมีบริษทัซมัซงุเป็นเจา้ของ ทา่นจะ
ไดน้ัง่กระเชา้ลิฟท์ และทอ่งไปกบัโลกของสตัว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคูแ่รกของโลก และสนุกกบัเคร่ืองเลน่นานา
ชนิด อาทิ สเปสร์ รถไฟเหาะ หนอนสะบดั ชมสวนดอกไมซ้ึ่งก  าลงับานสะพรั่งอวดสีสนัเต็มสวน (ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัสภาพ
อากาศ เดอืนมีนาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทิวลิป, เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน เป็นดอกกหุลาบ, เดือนสิงหาคม 
- เดือนกนัยายน เป็นสวนดอกลิลลี่, เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชมกจิกรรม และการ
แสดงตา่ง  ๆดว้ยบตัรเขา้ชมแบบ ไมจ่  ากดัจ านวนรอบ 
จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่กรุงโซล  มหานคร และเมืองหลวงของเกาหลีใตม้านานกวา่ 600 ปี จึงท าใหเ้มืองน้ีเป็นจุดศูนย์
รวมดา้นตา่ง  ๆของเกาหลีใตไ้มว่า่จะเป็น วฒันธรรม, การศึกษา, เศรษฐกจิ 
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จากนั้นน าทา่นชมวิวกรุงโซล ณ โซล ทาวเวอร์ ซึ่งต ั้งอยูบ่นเขานมัซาน ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงกรุงโซล 
และเป็น 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก สูงถึง 480 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล พร้อมชมทศันียภาพของกรุงโซล 
และชานเมืองแบบรอบทิศ หรือทา่นอาจจะเลือกคลอ้งกญุแจคูร่ัก ตามความเช่ือกไ็ด ้(ไมร่วมคา่ขึ้นลิฟท์) 

 จากนั้นน าทา่นเขา้ชม  โรงงานสาหร่าย   ของฝากที่มีช่ือเสียงของเกาหลีผลิตสาหร่ายใหมส่ดทุกวนัมีหลายรสชาติให้
ทา่นไดเ้ลือกซื้อไปเป็นของฝาก น าทา่น  เรียนรู้วธิีการท าคิมบับ หรือ ข้าวห่อสาหร่าย  อาหารง่าย  ๆ ที่คนเกาหลีนิยม
รับประทาน ค าวา่  คิม แปลวา่ สาหร่าย ค  าวา่ บบั แปลวา่ ขา้ว ลกัษณะจะเป็นแทง่ยาว  ๆแลว้จะหัน่เป็นช้ินพอดีค า จ้ิม
กบัโชยุหรือวาซาบิกไ็ดต้ามใจชอบ 

                         พิเศษ!!! สวมชุดประจ าชาตเิกาหลี (ฮันบก) มีหลากหลายชดุใหท้า่นไดเ้ลือกใสพ่ร้อมเกบ็ภาพประทบัใจ สนุกสนาน
กบัการถา่ยรูปกบัภาพ 3 มิต ิ 
จากนั้นใหท้า่นชอ้ปป้ิง ตลาดทงแดมุน  ที่ตลาดน้ีเราสามารถซื้อขา้วของ และตอ่ราคาไดอ้ยา่งสนุกสนาน เพราะมีร้านคา้
ตา่ง  ๆ มากมาย ตั้งอยูท่า่มกลาง บรรยากาศแบบโบราณ และมีแสงสีและดนตรีตลอดคืน สินคา้ท่ีมีมากท่ีสุดในตลาดน้ี 
คือ เส้ือผา้ เคร่ืองแตง่กาย เคร่ืองหนงั ชดุสุภาพสตรีและเด็ก เคร่ืองนอน เคร่ืองใชใ้นบา้น รองเทา้ เคร่ืองกฬีา ฯลฯ   

ค ่า  บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร เมนู จิมดกั ไก่อบซีอิ๊ว เป็นเมนูอาหารเกาหลีพ้ืนเมืองดั้งเดิม จิมดกัจานใหญน้ี่
ประกอบดว้ยไกช้ิ่นโต วุน้เสน้เกาหลีน้ีมีลกัษณะเป็นเสน้แบนใหญ่ๆ  ท  าจากมนัฝรั่งท  าใหเ้หนียวนุ่มเป็นพิเศษผดั
คลุกเคลา้กบัซอสสูตรเฉพาะ เ สิร์ฟพร้อมขา้วสวยร้อนๆ การรับประทานใชก้รรไกรตดัเสน้ และไกใ่หเ้ป็นช้ินเล็กพอดี
ค า รับรองตอ้งติดใจ 
 พกัที่  GALAXY  HOTEL  OR JNJ RESIDENT HOTEL  หรือเทียบเทา่ 3 ดาว  (SEOUL) 
 

วันท่ี 4 ศูนย์สมุนไพร  RED PINE - ศูนย์โสม - คอสเมตกิ  - บลูเฮ้าส์ - พระราชวังเคียงบ็อค -  

            ดิวตี ้ฟรี - ตลาดเมียงดง                                                                                               (B/ L/D) 
 เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าทา่นชม ศูนย์สมุนไพร RED PINE ผลิตภณัฑ์ท่ีสกดัจากน ้ามนัสน ที่ มีสรรพคณุชว่ยบ ารุงร่างกาย ลดไขมนั 
ชว่ยควบคมุอาหาร และรักษาสมดุลในร่างกาย 



 

 

[พิมพ์ทีน่ี่] 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรมทัวร ์  IAM-ICN7C-KR07 SUM 5D3N AUG17-7C-W15 

จากนั้นน าทา่นสู ่ สมุนไพรโสมเกาหลี โสมถูกน ามาใชเ้พ่ือสุขภาพเป็นเวลานานากวา่ 2,000 ปี ในต ารายาแผนโบราณ
จีนระบุวา่ โสมเป็นสมุนไพรท่ีชว่ยเสริมความแข็งแรงใหแ้กร่ะบบยอ่ยอาหาร และปอด ชว่ยท าใหจิ้ตใจสงบ และเพ่ิม
พละก  าลงั สรรพคณุทางการแพทย์ชว่ยบ ารุงหวัใจ ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ชว่ยลด และ
ป้องกนัมะเร็ง 

        จากนั้นน าทา่นชอ้ปป้ิงร้านเคร่ืองส าอางยอดนิยม COSMETIC OUTLET       ของนกัชอ้ปชาวไทยใหท้า่นไดเ้ลือกซื้อ   
      กลบัไปฝากเป็นของที่ระลึก อาทิเชน่ ROJUKISS ซึ่งราคาถูกกวา่ที่เมืองไทยเกอืบเทา่ตวัและบางผลิตภณัฑ์ยงัไมมี่ขาย  
 ในไทย  

จากนั้นน าทา่น ผา่นชม บลูเฮา้ส์ ท  าเนียบประธานาธิบดีของเกาหลีใต ้ (ระหวา่งรถแลน่ผา่นไมอ่นุญาตใหถ้า่ยภาพหรือ
วีดีโอใด  ๆทั้งส้ิน) น าทา่นถา่ยรูปชมทศันียภาพอนัสวยงามของภูเขารูปหวัมงักร และวงเวียนน ้าพุนบัเป็นจุดที่มีฮวงจุย้ที่
ดีที่สุดของกรุงโซล  
น าทา่นชม พระราชวงัเคียงบ็อค ซึ่งเป็นพระราชวงัไมโ้บราณเกา่แกท่ี่สุด สร้างขึ้นใน ค.ศ.1394 ในอดีตกวา่ 600 ปีกอ่น 
แตไ่ดถู้กท าลายไปมากในสมยัท่ีญ่ีปุ่นเขา้มาบุกยึดครอง ทั้งยงัเคยเป็นศูนย์บญัชาการทางการทหาร ปัจจุบนัไดมี้การ
กอ่สร้างหมูพ่ระท่ีนัง่ท่ีเคยถูกท าลายขึ้นมาใหมใ่นต าแหนง่เดิม อิสระใหท้า่นถา่ยภาพคูก่บัพลบัพลากลางน ้า  “เคียงเฮวรู” 
ที่ซึ่งเคยเป็นทอ้งพระโรงออกงานสโมสรสนันิบาตตา่ง  ๆ ส าหรับตอ้นรับแขกบา้นแขกเมือง  

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนู ไก่ตุ๋นโสม อาหารเกาหลีสูตรดั้งเดิม น าไกท่ ั้งตวัไปตุ๋นกบัรากโสม โดยท่ี
ตอ้งน าขา้วยดัเขา้ไปในทอ้งไกจ่ะมีกลิ่นหอมของโสมเวลาทาน จะมีรสชาติอร่อยกลมกลอ่ม ทา่นสามารถใสเ่ส้นหม่ี 
หรือเสน้ขนมจีนเขา้ไปในน ้าซปุกอ็ร่อยไปอีกแบบ 
จากนั้นน าทา่นชอ้ปป้ิงปลอดภาษีท่ี ดวิตรี้ฟรี ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมมากมาย อาทิ นาฬิกา, แวน่ตา, กระเป๋า,
เคร่ืองส าอาง, กลอ้งถา่ยรูป หรือจะเป็นโทรศพัท์มือถือ ใหท้า่นอิสระไดเ้ลือกซื้ออยา่งเต็มที่  หากมีเวลา อิสระให้ท่านชม 
คลองชองเกชอน ซึ่งเดิมเป็นคลองเกา่แกใ่นอดีตมีอายุกวา่ 600 ปี ที่ทอดผา่นใจกลางเมืองหลวง แตใ่นปัจจุบนัไดมี้การ
พฒันา และบูรณะคลองแหง่น้ีขึ้นมาใหม่ ท  าใหก้รุงโซลมีคลองท่ียาวกวา่ 6  กโิลเมตร ท่ีมีแตน่ ้าใส จนสามารถมองเห็น
ตวัปลาหลากพนัธ์ที่ก  าลงัแหวกวา่ยไปมา ปัจจุบนัโครงการชองเกชองไดก้ลายเป็นสถานที่จดักจิกรรมตา่ง  ๆ อาทิ งาน
แสดงศิลปะตา่ง  ๆ งานดนตรี นิทรรศการดอกไม ้ฯลฯ และยงัมีสวนสาธารณะทั้งสองฝ่ังคลอง ท่ีในยามค ่าคืนจะเต็มไป
ดว้ยแสงสีสวยงามนา่ชม  



 

 

[พิมพ์ทีน่ี่] 
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จากนั้นน าทา่นชอ้ปป้ิงตลาดดงัท่ีสุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี หากทา่นตอ้งการทราบวา่แฟชัน่
ของเกาหลีเป็นอยา่งไร กา้วล  ้าน าสมยัเพียงใดทา่นจะตอ้งมาท่ีเมียงดงแหง่น้ีพบกบัสินคา้วยัรุ่น อาทิ เส้ือผา้บุรุษ-สตรี 
เคร่ืองส าอางดงั  ๆอาทิ ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE หรือ
อีกมายใหท้า่นไดเ้ลือกซื้อซึ่งราคาถูกกวา่ที่เมืองไทย 2-3 เทา่ 
 
 
 
 

 
 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   เมนู บิบิมพับ (ข้าวย าเกาหลี) + ชาบูชาบู 
 พกัที่  GALAXY  HOTEL  OR JNJ RESIDENT HOTEL  หรือเทียบเทา่ 3 ดาว  (SEOUL) 
 

วันท่ี 5  ฮ็อกเกนามู - ย่านฮงอิก - TRICK EYE MUSEUM - ICE MUSEUM -พลอยอเมทิส -  
          ซุปเปอร์มาเก็ต - กรุงเทพฯ                                                                                          (B/L/ -) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   โปรดคืนกญุแจหอ้งพกั  และช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตวั (ถา้มี) 

จากนั้นน าทา่นชม ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกนามู ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ เมล็ดของ
พนัธ์ุฮ็อกเกน้ี ชาวเกาหลีรุ่นใหมนิ่ยมน ามารับประทานเพ่ือชว่ยดูแลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็ง ไมถู่ก
ท าลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหาร และยา  
จากนั้นอิสระใหท้า่นเดินชอ้ปป้ิงกนัท่ี ย่านฮงอิก ซึ่งเป็นยา่นชอ้ปป้ิงช่ือดงัของเหลา่วยัรุ่นเกาหลี ซึ่งฝ่ังตรงขา้มของยา่น
น้ีเป็นมหาวิทยาลยัฮงอิก 
จากนั้นน าทา่นเขา้สู ่TRICK EYE MUSEUM พิพิธภณัฑ์ศิลปะ 3 มิติ ตน้ฉบบัของเกาหลี สถานที่ทอ่งเที่ยวยอดนิยมที่
ท ั้งคนเกาหลี และนกัทอ่งเท่ียวตา่งชาติเดินทางมาเกบ็รูปภาพ พร้อมโพสต์ทา่เก ๋ๆ  กบัฉาก 3 มิติ ท  าใหก้ารเดินชม
นิทรรศการศิลปะไมใ่ชส่ิ่งท่ีนา่เบ่ือ และเขา้ใจยากอีกตอ่ไป  



 

 

[พิมพ์ทีน่ี่] 
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จากนั้นน าทา่นเขา้สู ่ICE  MUSEUM เมืองน ้าแข็งท่ีมีผลงานศิลปะแกะสลกัน ้าแข็งกวา่ 50 ช้ิน รวมอยูใ่นท่ีเดียว พร้อม
จดัแสดงในแบบท่ีไม่ธรรมดา แตจ่  าลองเป็นเมืองท่ีทุกอยา่งกลายเป็นน ้าแข็ง และเอาใจเด็ก  ๆ ดว้ยสไลเดอร์น ้าแข็ง และ
กจิกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ใหค้ณุไดเ้ดินเท่ียวอยา่งไมรู่้สึกเบ่ืออาทิ สมัผ ัสประสบการณ์นัง่รถลากกวางรูดอร์ฟ ทกัทาย
ลุงซานตา้ โพสทา่ค ูก่บันกเพนกวินขั้วโลก ส ารวจบา้นน ้าแข็งเอสกโิม  

            จากนั้นน าท่านชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส เกาหลีเป็นแดนของพลอยสีมว่ง พลอยแหง่สุขภาพและน าโชค โดยมี
ตั้งแต่สีมว่งอ ่อนเย็นตาจนถึงสีมว่งไวน์ มีเสนห์่เยา้ยวนใจ พลอยน้ีจะงามจบัตาเม่ือมาท า เป็นแหวน จ้ี ตา่งหู และสร้อย
ขอ้มือ 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  เมนู OSAM BUKGOGI (โอซัม บุลโกกิ) ประกอบไปดว้ย ปลาหมึกสดหั่น 
ช้ินพอดีค า และเน้ือหมู สไลด์ท่ีผา่นการหมกัดว้ยเคร่ืองปรุงสูตรตน้ต ารับจนเขา้กนั 

 จากนั้นน าทา่นแวะ ซุปเปอร์มาเก็ต ซื้อของ (ละลายเงินวอน 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมตา่งๆ ช็อกโกแลตหิน ซีเรียลช็อก
โก ผลิตภณัฑ์ของใบ และรากฝอยของโสม ในรูปแบบขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครีมลา้งหนา้โสม 
เคร่ืองส าอางโสม หมอนสุขภาพ กมิจิ เป็บโปโร้ (ป๊อกก ีเ้กาหลี) ชินราเมง (มามา่เกาหลี) เป็นตน้  

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน 
17.30 – 20.40 น. เหินฟ้าสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน _________________ เที่ยวบินที่ ___________ 
21.25 – 01.35 น. เดินทางถึง ทา่อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

 

-------- 
 

หากจ านวนผู้เดินทางไม่ครบ 24 ท่าน ทางบริษัทขอเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา  
 

ข้อควรระวัง!!! **ในกรณีท่ีผู้โดยสารท่านใดท่ีต้องออกตัว๋เดินทางภายในประเทศ  

(เคร่ืองบิน, รถทัวร์,รถไฟ) หรือ ระหว่างประเทศ ท่ีเกี่ยวข้องกับวันเดินทางท่ีท่านได้ท าการจอง  
ไว้กับทางบริษัทฯ  กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีก่อนทุกคร้ัง  ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋ดังกล่าว  



 

 

[พิมพ์ทีน่ี่] 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรมทัวร ์  IAM-ICN7C-KR07 SUM 5D3N AUG17-7C-W15 

ถ้าเกิดข้อผดิพลาด  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรับผดิชอบทุกกรณี ** 
 

   
  
 

 
 
  
 
 
  

*** INF เด็กทารก อายุไม่เกิน 2 ปี ราคา 6,200 บาท  ( ช่วงเทศกาล  โปรดสอบถามราคาอีกคร้ัง ) *** 
*** ราคาจอยแลนด์ (ไม่รวมต๋ัว) ราคา 9,500 บาท *** 

 

เง่ือนไขกำรตดักรุป๊ (กรุป๊เหมำ) : 

 -  ตอ้งตดัตัว๋ตามจ านวนที่ระบุในซรี ีย่์เท่านัน้ (ฟร ี1 หัวหน้าทัวร)์ 

 -  กรณตีดักรุ๊ป 15+1 เพิม่เงนิจากราคาทัวรอ์กี 2,000 บาท (ช่วงเทศกาลโปรดสอบถามราคาอกีคร ัง้) 

 -  กรณตีดักรุ๊ป 20+1 เพิม่เงนิจากราคาทัวรอ์กี 1,500 บาท (ช่วงเทศกาลโปรดสอบถามราคาอกีคร ัง้) 

 -  กรณตีดักรุ๊ป 24(ขึ้นไป)+1 เพิม่เงนิจากราคาทัวรอ์กี 1,000 บาท (ช่วงเทศกาลโปรดสอบถามราคาอกีคร ัง้) 

หมำยเหตุ  
1. บรษิทัฯ  จดัเฉพาะลูกค้าท ีป่ระสงค์จะไปท่องเท ีย่วตามรายการของทวัร์ทุกวนัเท่านัน้  หากท่านไม่สามารถร่วมทวัร์ทุกวนั แค่สมคัร
มาร่วมทวัร์เพยีงเพือ่การใช้ต ัว๋เครือ่งบิน และท ีพ่กัในราคาพเิศษ  หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏว่าท่านไม่ร่วมทวัร์ในบางวนั ทำงบริษัท
จะคิดค่ำด ำเนินกำรในกำรแยกท่องเท่ียวเอง 300 USD ต่อท่ำน (ก่อนซื้อทวัร์ จะต้องแจ้งความประสงค์ท ีเ่ป็นจรงิ เพือ่ทางผู้จดั
จะได้คดิค่าบรกิารท ีเ่หมาะสม)  
2. ในกรณที ีลู่กค้าเดนิทางไปประเทศเกาหลใีต้ แล้วไม่สามารถผ่านเข้า-ออก นอกประเทศได้ ท าให้ลูกค้าต้องถูกส่งตวักลบัเข้า
ประเทศไทย จงึมคี่าใช้จ่ายท ีเ่กดิข ึ้นในการเปลีย่นตัว๋ขากลบั และรวมถงึค่าบรกิารอื่น ๆ ท ีเ่กดิข ึ้นด้วย ฉะนัน้ลูกค้าจะต้องเป็น
ผู้รบัผดิชอบในค่าใช้จ่ายท ีเ่กดิข ึ้นท ีท่างประเทศนัน้ ๆ เรยีกเกบ็ ทางผู้จดั และทางสายการบินจะไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายท ีเ่กดิข ึ้นทุก
กรณ ี หรอืต้องรอกลบัประเทศไทยในเท ีย่วบินถดัไปท ีม่ที ีน่ ัง่ว่าง หรอืตามวนัเดนิทางของตัว๋เครือ่งบิน ท ัง้นี้ข ึ้นอยู่กบัทางเจ้าหน้าท ี่
ตรวจคนเข้าเมอืง และสายการบินเป็นผู้พจิารณา ทางผู้จดัไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  
3. ตรวจคนเข้าเมอืงประเทศเกาหลใีต้จะมกีารสุ่มตรวจ และอาจมกีารเรยีกไปสัมภาษณ์ ในการท ีท่างตรวจคนเข้าเมอืงเรยีกเข้าไป
สัมภาษณ์นัน้ ข ึ้นอยู่กบัทางตรวจคนเข้าเมอืงเป็นผู้พจิารณา และอยู่ในดุลพนิจิของทางเจ้าหน้าท ีต่รวจคนเข้าเมอืง ทางบรษิทัทวัร์ฯ 
ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงในส่วนนี้ได้ 
4.เมนูอาหารทุกมื้อ ตามท ี่ระบุไว้ ในรายการ ทางบรษิทัจะจดัเป็นเมนูตามปกต ิหากท่านไม่สามารถทานได้ เช่น ทานเจ , มงัสวริตั ิ, 
อาหารอิสลาม หรอืแพ้อาหารชนดิอื่นๆ กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าท ีท่ราบทนัทตี ัง้แต่จองทวัร์ 



 

 

[พิมพ์ทีน่ี่] 
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อัตราค่าบริการ      ** ไม่มีราคาต๋ัวเด็ก ** 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
ผู้ใหญ่ 

(2-3 ท่ำน / ห้อง) 
(ผู้ใหญ่ 1 + เดก็ 1 ) 

อำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี 
ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 
(มีเตียง) 

อำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี 
ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 
(ไม่มีเตียง) 

พักเดี่ยวเพ่ิม 

09-13 มิถุนายน 2560 14,900 14,900 14,900 6,000 

14-18 มิถุนายน 2560 14,900 14,900 14,900 6,000 

16-20 มิถ ุนายน 2560 14,900 14,900 14,900 6,000 

21-25 มิถุนายน 2560 14,900 14,900 14,900 6,000 

23-27 มิถ ุนายน 2560 14,900 14,900 14,900 6,000 

28 มิ.ย. - 02 ก.ค. 2560 14,900 14,900 14,900 6,000 

29 มิ.ย. - 03 ก.ค. 2560 14,900 14,900 14,900 6,000 

05-09 กรกฎาคม 2560 16,900 16,900 16,900 6,000 

06-10 กรกฎาคม 2560 16,900 16,900 16,900 6,000 

07-11 กรกฎาคม 2560 16,900 16,900 16,900 6,000 

08-12 กรกฎาคม 2560 16,900 16,900 16,900 6,000 

12-16 กรกฎาคม 2560 16,900 16,900 16,900 6,000 

14-18 กรกฎาคม 2560 16,900 16,900 16,900 6,000 

19-23 กรกฎาคม 2560 16,900 16,900 16,900 6,000 

21-25 กรกฎาคม 2560 16,900 16,900 16,900 6,000 

02-06 สิงหาคม 2560 16,900 16,900 16,900 6,000 

03-07 สิงหาคม 2560 16,900 16,900 16,900 6,000 

04-08 สิงหาคม 2560 16,900 16,900 16,900 6,000 



 

 

[พิมพ์ทีน่ี่] 
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09-13 สิงหาคม 2560 16,900 16,900 16,900 6,000 

10-14 สิงหาคม 2560 16,900 16,900 16,900 6,000 

11-15 สิงหาคม 2560 16,900 16,900 16,900 6,000 

12-16 สิงหาคม 2560 16,900 16,900 16,900 6,000 

16-20 สิงหาคม 2560 16,900 16,900 16,900 6,000 

18-22 สิงหาคม 2560 16,900 16,900 16,900 6,000 

23-27 สิงหาคม 2560 16,900 16,900 16,900 6,000 

25-29 สิงหาคม 2560 16,900 16,900 16,900 6,000 

29 ส.ค.-02 ก.ย. 2560 16,900 16,900 16,900 6,000 

วิธีการช าระเงิน            ช าระมัดจ า ท่านละ  10,000 บาท  
ช่วงเทศกาลวันหยุดยาว  ช าระมัดจ า ท่านละ  15,000 บาท 
 

 

  แฟกซ์หรืออีเมล์ หนา้หนงัสือเดินทาง (PASSPORT) เพ่ือส ารองท่ีนัง่ (หนงัสือเดินทางมีอายุการใชง้าน 6 เดือนขึ้นไป) 
 คา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ บริษทัฯขอเกบ็คา่ทวัร์ทั้งหมด กอ่นการเดินทางอยา่งนอ้ย 15 วนัท าการ มิฉะนั้นทางบริษทัฯ ขอสงวน 
     สิทธ์ิในการคืนเงินคา่มดัจ าทั้งหมด 
 

อัตรานีร้วม 
 คา่ต ัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นประหยดั  เสน้ทางตามท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม  (ต ัว๋กรุ๊ป)  
 คา่น ้าหนกั กระเป๋าสมัภาระเดินทาง ตามที่สายการบินก  าหนดแตล่ะเสน้ทาง  ( โหลดได ้ทา่นละไมเ่กนิ 15 กโิลกรัม และ 
     ไมเ่กนิ 1 ใบ หรือตามที่สายการบินก  าหนด ) 
 คา่ธรรมเนียม น ้ามนัเช้ือเพลิงของสายการบิน และภาษีสนามบินทุกแหง่   คา่มคัคเุทศกข์องบริษทัจากกรุงเทพฯ 
 คา่โรงแรมที่พกั ตามที่ระบุในรายการ (พกั 2-3 ทา่น/หอ้ง)                    คา่เขา้ชมสถานที่ตา่ง  ๆตามที่ระบุในรายการ 
 คา่พาหนะเดินทางระหวา่งน าเที่ยว  ตามที่ระบุในรายการ                  คา่อาหารและเคร่ืองดื่ม ตามที่ระบุในรายการ  



 

 

[พิมพ์ทีน่ี่] 
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 คา่ประกนัอุบตัิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท   
(หมายเหตุ: คา่ประกนัอุบิติเหตุส าหรับเด็กที่มีอายุนอ้ยกวา่ 2 ปี และผูใ้หญอ่ายุมากกวา่ 70 ปี ทางบริษทัประกนัฯจะชดใชค้า่สินไหม
ทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสญัญาฯ) 
 

อัตรานีไ้ม่รวม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั นอกเหนือจากรายการทวัร์ระบุไว ้ เชน่ คา่อาหาร-เคร่ืองดื่ม, คา่ซกัรีด, คา่โทรศพัท์, คา่มินิบาร์ และ 
     ทีวีชอ่งพิเศษ ฯลฯ  
 คา่ทิปบริการ ส าหรับพนกังานบริการ เชน่ คา่ทิปคนขบัรถ คา่ทิปไกด์ทอ้งถิ่น คา่ทิปพนกังานเสิร์ฟ พนกังานยกกระเป๋า  
 คา่ธรรมเนียม น ้ามนัเช้ือเพลิงและภาษีสนามบินท่ีทางสายการบินอาจเรียกเกบ็เพ่ิมตามภาวะอตัราแลกเปลี่ยน  
 คา่ภาษีตา่งๆ หกั ณ ที่จา่ย 3% และภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% (กรณีที่ลูกคา้ตอ้งการใบก  ากบัภาษี)  
 คา่ปรับ ส าหรับกระเป๋าสมัภาระเดินทางที่เกนิกวา่ที่สายการบินก  าหนด  
 

รำคำทัวรน้ี์ไม่รวมทิป พนักงำนขบัรถ,  ไกด์ท้องถ่ิน  และหัวหน้ำทัวรจ์ำกเมืองไทย 
ค่ำทิป จ ำนวน 30,000 วอน กรุณำย่ืนค่ำทิปให้กบัหัวหน้ำทัวรท่ี์สนำมบิน (วนัแรก)   

 

การยกเลิก และการเปล่ียนแปลง 
 กรุ๊ปที่เดินทางชว่งวนัหยุด ฤดูทอ่งเที่ยว เทศกาลส าคญั จะไมมี่การคืนเงินมดัจ า หรือคา่ทวัร์ทั้งหมด  หากไมไ่ดป้ฏิบตัิตามเง่ือนไข

ตา่ง  ๆที่ไดร้ะบุไว ้    
 ชว่งเทศกาลหรือวนัหยุดตอ่เน่ือง  ตอ้งแจง้ยกเลิกกอ่นเดินทางอยา่งนอ้ย 45 วนั ท าการหรือกอ่นหนา้นั้น  
 การยกเลิกจะตอ้งแจง้ทางบริษทั               กอ่นเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั ท าการหรือกอ่นหนา้นั้นคืนคา่ทวัร์ทั้งหมด 
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 30 วนั  คิดคา่ใชจ้า่ย 50 เปอร์เซ็นต์ของราคาทวัร์ในทุกกรณี 
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 วนั  ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินคา่ทวัร์ทั้งหมดในทุกกรณี 
 ยกเวน้กรุ๊ปที่เดินทางชว่งวนัหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีคา่มดัจ าที่พกัโดยตรง หรือ

โดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินไดร้วมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน่ EXTRA FLIGHT และ 
CHARTER FLIGHT จะไมมี่การคืนเงินมดัจ า หรือคา่ทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเท่ียวบินนั้น 

 



 

 

[พิมพ์ทีน่ี่] 
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เงื่อนไขอ่ืนๆ 
- รายการทวัร์สามารถปรับเปลี่ยนการเดินทางได ้ ตามความเหมาะสม โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ แตท่างบริษทัจะยงัคงรักษา

ผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นส่ิงส าคญั 
- ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไมข่ายใหแ้กท่า่นที่ตอ้งใชร้ถเข็น หรือ มีโรคประจ าตวับางอยา่ง หรือ ทอ้งออ่นหรือทอ้งแกม่าก หรือ 

มีเด็กอายุ 1-2 ปี หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุสงฆ์ หรือ นกับวช (กอ่นซื้อทวัร์ จะตอ้งแจง้ เพ่ือหาขอ้ตกลงร่วมกนั เพราะเรา
ค านึงถึงความปลอดภยัและเพ่ือสร้างความสุขแกค่ณะผูเ้ดินทาง)   

- ขอสงวนสิทธ์ิไมร่ับทา่นผูเ้ดินทางที่มีความประสงค์จะลกัลอบเขา้ประเทศเกาหลีใตเ้พ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการอื่นใดอนัมิใชก่าร
ทอ่งเที่ยว  

- ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรับผิดชอบคา่เสียหายที่เกดิกบัชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย ความตาย อุบตัิเหตุตา่ง  ๆ  สูญหาย
ในทรัพย์สินหรืออยา่งอื่น การนดัหยุดงาน  ภยัธรรมชาติ การกอ่จลาจล การปฏิวติั  และอื่น  ๆท่ีเกดิขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม  

- กรณียกเลกิหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางสว่นใหก้บัทา่น เม่ือทา่นตกลง
ช าระเงินไมว่า่ทั้งหมดหรือบางสว่นกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัถือวา่ทา่นไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงตา่ง  ๆ ท่ีไดร้ะบุไวท้ ั้ง
หมดแลว้  

- เม่ือทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเ่ดินทางพร้อมคณะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิ 
ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการ และเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใด  ๆทั้งส้ิน 

- มคัคเุทศก ์ พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อ  านาจของผูจ้ดัก  ากบั 

- อตัราคา่บริการคิดค านวณจากอตัราแลกเปลี่ยน และราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยน
คา่บริการในกรณีท่ีมีการขึ้นราคาคา่ตัว๋ เคร่ืองบิน ภาษีเดินทาง คา่ประกนัภยั คา่ธรรมเนียมน ้ามนั หรือมีการประกาศลดคา่เงินบาท 
หรืออตัราแลกเปลี่ยนไดป้รับขึ้นในชว่งใกลว้นัท่ีคณะจะเดินทาง 

- ถา้กรุ๊ปที่ทา่นจองทวัร์ไว ้ ไมส่ามารถออกเดินทาง จากกรณีจ านวนผูเ้ดินทางไมค่รบจ านวนตามที่ก  าหนดไว ้ หรือสายการบินแจง้
ยกเลิกบิน ทางบริษทัจะคืนเงินคา่ทวัร์ใหท้า่น แตท่างบริษทัจะขอหกัเงินคา่ใชจ้า่ยท่ีเกดิขึ้นจริง  เชน่ คา่ธรรมเนียมในการยืนขอวี
ซา่ของประเทศที่ทา่นจะเดินทาง  (ถา้โปรแกรมที่ทา่นเดินทางจะตอ้งยื่นขอวีซา่) 
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- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมร่ับผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆทั้งส้ิน  ในกรณีท่ีเกดิเหตุสุดวิสยัตา่ง  ๆเชน่ การยกเลิกหรือการลา่ชา้ของ
สายการบิน, อุบตัิเหตุ, ภยัธรรมชาติ , การนดัหยุดงาน, การจราจรติดขดั หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีตา่ง  ๆท่ีเกดิขึ้นเหนืออ  านาจ
การควบคมุของบริษทัฯ และเจา้หนา้ท่ีนั้น  ๆ ท่ีจะสง่ผลท าใหเ้สียเวลาในการทอ่งเท่ียวตามรายการทวัร์ ผูเ้ดินทางไมส่ามารถ
เรียกร้องคา่เสียหาย ไมว่า่ในกรณีใดๆทั้งส้ิน ทั้งคา่เสียเวลา คา่เสียโอกาส คา่เสียความรู้สึก และคา่ใชจ้า่ยท่ีบริษทัจา่ยไปแลว้ เป็น
ตน้  

- บริษทัฯรับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงค์เดินทางเพ่ือทอ่งเท่ียวเทา่นั้น หากทา่นถูกเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธ
การเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใด  ๆ กต็ามถือเป็นเหตุผลซึ่งอยูน่อกเหนืออ านาจและความรับผิดชอบของบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิท่ีจะไมค่ืนเงินบางสว่นหรือทั้งหมดหากทา่นถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไมว่า่ประเทศใดจนท าใหท้า่นไม่สามารถ
เดินทางตอ่ไปได ้คณะทวัร์ทา่นอื่น  ๆรวมถึงไกด์จะไมส่ามารถรอทา่น ณ สนามบินได ้จ าเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมที่วาง
ไว ้แตท่างตวัแทนบริษทัฯจะท าหนา้ที่ประสานงานและเจา้หนา้ที่จะท าการติดตอ่และชว่ยเหลือทา่นเป็นระยะๆ  

- เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินชดุน้ีเป็นตัว๋ราคาพิเศษ (ตัว๋กรุ๊ป) ตอ้งเดินทางตามวนัท่ีท่ีระบุไวบ้นหนา้ตัว๋เทา่นั้น จึงไม่สามารถยกเลิกหรือ
เปลี่ยนแปลงใด  ๆ ทั้งส้ิน และถา้ทางบริษทัไดด้  าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้นั้น ไมส่ามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายช่ือผู ้
เดินทางได ้ (ยกเวน้บางสายการบิน ที่สามารถเปลี่ยนแปลงรายช่ือผูเ้ดินทางได ้ เม่ือทา่นตอ้งการเปลีย่นแปลงรายช่ือผูเ้ดินทาง
หลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ จะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการ ทั้งน้ีจะขึ้นอยูก่บัสายการบินเทา่นั้น) 



 

 

[พิมพ์ทีน่ี่] 
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- บริษทัฯท าหนา้ที่เป็นตวัแทนในการเรียกร้องคา่ชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษทัขนสง่เม่ือเกดิการสูญหายของสมัภาระ
ระหวา่งการเดินทาง แตจ่ะไมร่ับผิดชอบตอ่การสูญหายดงักลา่วในระหวา่งการ ทอ่งเที่ยวน้ี หากทา่นไมใ่ชบ้ริการใด  ๆ ไมว่า่
ท ั้งหมดหรือบางสว่น ถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิไม่สามารถเรียกร้องขอคืนคา่บริการไดห้ากทา่นไม ่ เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ต ัว๋
เคร่ืองบินขากลบัซึ่งยงัไมไ่ดใ้ช ้ ไมส่ามารถน ามาขอคืนเงินไดค้า่บริการที่ ทา่นช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด 
และทางบริษทัฯไดช้  าระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแตล่ะแหง่แบบเหมาขาดเชน่กนั ดงันั้นหากทา่นมีเหตุอนัใดท่ีท าใหท้า่นไมไ่ด้
ทอ่งเที่ยวพร้อมคณะตามรายการ ที่ระบุไว ้ ทา่นจะขอคืนคา่บริการไมไ่ดบ้ริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทวัร์ตาม
ความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่ง  ๆ ท ั้งน้ีทางบริษทัฯจะยึดถือและค านึงถึง ความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้
สว่นมากเป็นส าคญั 

 
 

****โปรแกรมการเดินทางสามารถสลับปรับเปล่ียนได้*** 
ท้ังนีย้ึดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส่ิงส าคัญท่ีสุด 

 


