
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร ์  IAM-ICN7C-KR08 NA2 5D3N AUG17-7C-W15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

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 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร ์  IAM-ICN7C-KR08 NA2 5D3N AUG17-7C-W15 

** กระเป๋าเดินทางโหลดใตท้อ้งเคร่ืองไมเ่กนิ 15-20 กโิลกรัม ตามสายการบินก  าหนด 
*** สายการบินตน้ทุนต ่า (LOW COST) ไมมี่บริการเสิร์ฟอาหารบนเคร่ือง  
 

****  ส  ำหรบัเดือน  กรกฎำคม  ให้บริกำรโดยสำยกำรบิน เจจู แอร์ (7C)  **** 
 
 
 

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 ่Chuncheon  เพ่ือใหท้า่นไดช้มและสมัผสับรรยากาศอนังดงามของทะเลสาบ และสะพาน 

 กระจก  Soyanggang Skywalk ตั้งอยูใ่น Chuncheon ซึ่งเป็นสถานท่ีหอคอยท่ีตั้งอยูบ่น ทะเลสาบ Uiamho การ 
 เหยียดออกเป็นระยะทาง 174 เมตร ท าใหโ้ครงการสร้างผิวกระจกยาวท่ีสุดท่ีเคยสร้างขึ้นในประเทศ  กระจกนิรภยัวาง 
 อยูเ่หนือแมน่ ้า 7.5 เมตร ท าใหเ้กดิภาพลวงตาในการเดินบนน ้า พ้ืนกระจกมีความหนาเพียง 4 เซนติเมตร 
กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  เมนูทัคคาลบี หรือ ไก่บาร์บีคิวผดัซอสเกาหลี  อาหารเลื่องช่ือแหง่เมืองซนุ

ซอน น าไกบ่าร์บีคิว ขา้วเหนียว มนัหวาน ผกัตา่ง  ๆผดัรวมกบัซอสแบบเกาหลี น าผกักาดเขียวมาหอ่รับประทาน และ
สามาราดดัแปลงเป็นทคัคาลบีโปคึมหรือขา้วผดัทคัคาลบี โดยน าขา้วสวย  และสาหร่ายแหง้มาผดัรวมกนั             

 จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่จังหวดัเคียงกิโด เพ่ือน าทา่นสู ่ท่าเรือเฟอร์รี่ข้ามฟาก เพ่ือขา้มไปยงั เกาะนามิ สถานที่ที่      
              โรแมนติกอีกแหง่หน่ึงส าหรับคูร่ักค ูห่นุม่สาว ครอบครัว เพ่ือน  ๆ หน่ึงในสถานที่ถา่ยท าละคร เกาหลี Winter  Love 

Song หรือเพลงรักในสายลมหนาว ทา่นสามารถเดินผา่นกลางแมกไมแ้หง่สวนสนที่สูงเสียดฟ้าเพ่ือสุขภาพ ผา่นดงต้น
สน ตน้เกาลดั เลือกนัง่ท่ีมา้นัง่ขา้งชายฝ่ัง เพ่ือชมบรรยากาศโรแมนติกใตเ้งาไม.้..ไดเ้วลาสมควรน าทา่นกลบัฝ่ัง 

           จากนั้นน าทา่น สนุกสนานกบัการป่ันจกัรยานเรียลไบท์บนรางรถไฟ ชมธรรมชาติสองฝ่ังขา้งทาง ซึ่งใบไมจ้ะเปลี่ยน
สีไปตามฤดูกาลสวยงามมาก 

 
 
 
 
 
 

 จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่เมืองซูวอน เมืองส าคญัอีกเมืองหน่ึงในเคียงคีโด ซึ่งอยูใ่นเสน้ทางรถใตด้ิน เช่ือมถึงกรุงโซล
โดยมีป้อมฮวาซอง ตั้งลอ้มรอบบริเวณเมืองซวูอน 

วันท่ี 2           อินชอน – ชุนชอน -SOYANGGANG SKYWALK – นามิ – ป่ันเรียลไบท์                  (-/L/D)  
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ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  ภัตตาคาร  เมนู ชาบู ชาบู สุก ีห้มอ้ไฟสไตล์เกาหลี อาหารพ้ืนเ มืองของคาบสมุทร
เกาหลีต ั้งแตส่มยัมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี ลกัษณะคลา้ยสุก ีห้มอ้ไฟ 

        พักที่   CENTRAL PLAZA  HOTEL  หรือเทียบเท่า  ระดบั 3 ดาว  (SUWON) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   โปรดคืนกญุแจหอ้งพกั  และช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตวั (ถา้มี) 
                             จากนั้นน าทา่นเดินทาง ชมโรงถ่ายละคร MBC โรงถา่ยละครเมืองยงอินตั้งอยูภ่ายในเมืองยงอินบนเน้ือท่ีกวา่ 30,000 

ตารางกโิลเมตร โดยความร่วมมือของสถานีทศัน์ MBC แหง่เกาหลี และเทศบาลเมืองยงอินในปี 2005 ซึ่งโรงถา่ยแหง่
น้ีสร้างขึ้นโดยอา้งอิงจากบนัทึกทางประวติัศาสตร์อยา่งถูกตอ้ง รวมทั้งสะทอ้นใหเ้ห็นถึงโครงสร้างและวฒันธรรม
ของยุคโบราณของเกาหลี ท ั้งยงัมีวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามของขุนเขา ป่าไมแ้ละล าธาร เพ่ือใชเ้ป็นโลเคชัน่ในการถา่ย
ภาพยนตร์ และละครอิงประวตัิศาสตร์ของเกาหลีใต ้ตวัอยา่งเชน่แดจงักมึ และจูมง เป็นตน้  

 
 
 
 
 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนู หมูย่างเกาหลี  ตน้ต ารับอาหารเลื่องช่ือของประเทศเกาหลีใต ้เป็นหมูยา่ง
ที่ผา่นการหมกัจนไดท่ี้ น ามายา่งบนเตาถา่นร้อนๆ สุกก  าลงัดี แล ้วตดัช้ินพอค า  รับประทานกบัซอส, กระเทียม, กมิจิ 
และใชใ้บผกักาดหอมสดหอ่เป็นค า  ๆคลา้ยเม่ียงค า แกลม้ดว้ยพริกเกาหลีเม็ดโตสีเขียวสด พร้อมขา้วสวยร้อน  ๆ  

 จากนั้นน าทา่นสู ่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซึ่งถูกขนานนามวา่ ดิสนีย์แลนด์เกาหลี โดยมีบริษทัซมัซงุเป็นเจา้ของ ทา่น
จะไดน้ัง่กระเชา้ลิฟท์ และทอ่งไปกบัโลกของสตัว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคูแ่รกของโลก และสนุกกบัเคร่ืองเลน่
นานาชนิด อาทิ สเปสร์ รถไฟเหาะ หนอนสะบดั ชมสวนดอกไมซ้ึ่งก  าลงับานสะพรั่งอวดสีสนัเต็มสวน (ทั้งน้ีขึ้นอยู ่
กบัสภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทิวลิป, เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน เป็นดอกกหุลาบ, 
เดือนสิงหาคม - เดือนกนัยายน เป็นสวนดอกลิลลี่, เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชม
กจิกรรม และการแสดงตา่ง  ๆดว้ยบตัรเขา้ชมแบบ ไมจ่  ากดัจ านวนรอบ  

                             น าทา่นเดินทางสู ่กรุงโซล  มหานคร และเมืองหลวงของเกาหลีใตม้านานกวา่ 600 ปี จึงท าใหเ้มืองน้ีเป็นจุดศูนย์รวม
ดา้นตา่ง  ๆของเกาหลีใตไ้มว่า่จะเป็น วฒันธรรม, การศึกษา, เศรษฐกจิ 

                จากนั้นน าทา่นเขา้ชม  โรงงานสาหร่าย   ของฝากที่มีช่ือเสียงของเกาหลีผลิตสาหร่ายใหม่สดทุกวนัมีหลายรสชาติให้
ทา่นไดเ้ลือกซื้อไปเป็นของฝาก น าทา่น  เรียนรู้ วธิีการท าคิมบับ หรือ ข้าวห่อสาหร่าย  อาหารง่าย  ๆที่คนเกาหลีนิยม
รับประทาน ค าวา่ คิม แปลวา่ สาหร่าย ค  าวา่ บบั แปลวา่ ขา้ว ลกัษณะจะเป็นแทง่ยาว  ๆแลว้จะหัน่เป็นช้ินพอดีค า   จ้ิม
กบัโชยุหรือวาซาบิกไ็ดต้ามใจชอบ 

วันท่ี 3            โรงถ่าย MBC – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - โรงงานสาหร่าย - ท า KIMBAP+HANBOK -   
                      ตลาดทงแดมุน                                                                                                              (B/L/D)                         
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                               พิเศษ!!! สวมชุดประจ าชาตเิกาหลี (ฮันบก) มีหลากหลายชดุใหท้า่นไดเ้ลือกใสพ่ร้อมเกบ็ภาพประทบัใจ สนุกสนาน
กบัการถา่ยรูปกบัภาพ 3 มิต ิ 

            จากนั้นน าทา่นชอ้ปป้ิงร้านเคร่ืองส าอางยอดนิยม COSMETIC OUTLET ของนกัชอ้ปชาวไทยใหท้า่นไดเ้ลือกซื้อ   
      กลบัไปฝากเป็นของที่ระลึก อาทิเชน่ ROJUKISS ซึ่งราคาถูกกวา่ที่เมืองไทยเกอืบเทา่ตวัและบางผลิตภณัฑ์ยงัไมมี่ขาย  
 ในไทย  
       จากนั้นใหท้า่นชอ้ปป้ิงตลาดทงแดมุน ที่ตลาดน้ีเราสามารถซื้อขา้วของและตอ่ราคาไดอ้ยา่งสนุกสนาน เพราะมีร้านคา้

ตา่ง  ๆมากมาย ตั้งอยูท่า่มกลาง บรรยากาศแบบโบราณ และมีแสงสีและดนตรีตลอดคืน สินคา้ท่ีมีมากท่ีสุดในตลาดน้ี 
คือ เส้ือผา้ เคร่ืองแตง่กาย เคร่ืองหนงั ชดุสุภาพสตรีและเด็ก เคร่ืองนอน เคร่ืองใชใ้นบา้น รองเทา้ เคร่ืองกฬีา ฯลฯ    

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนู โอซัมบลูโกกิ อาหารขึ้ นช่ือของเกาหลีเหมือนกนั  จะเรียกวา่เป็นสุก ีก้ ึ่งน ้าก ึ่ง
แหง้กค็งไดค้รับ สว่นผสมของเมนูน้ี คือหมูหมกัช้ินบาง  ๆปลาหมึก  ผ ักตา่ง  ๆเชน่ กะหล าปลี ฟักทองอ่อน ถ ั่วงอก 
แครอท เห็ดและวุ ้นเสน้มาตม้รวมกนั โดยสามารถทานได้ท ั้งแบบแห้งและน ้า เคร่ืองเคียงต่าง ๆ คือ ถ ัว่งอกดอง วุ ้น
เสน้ปรุงรสสาหร่าย กมิจิ  

  พักที่   JNJ RESIDENT   HOTEL  หรือเทียบเท่า  ระดบั 3 ดาว  (SEOUL) 
 
 
 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าทา่นสู ่สมุนไพรโสมเกาหลี  หรือราชาแหง่มวลสมุนไพรโสมถูก น ามาใชเ้พ่ือสุขภาพเป็นเวลานานากวา่ 2 ,000 ปี  

ในต ารายาแผนโบราณจีน ระบุวา่โสมเป็นสมุนไพรที่ชว่ยเสริมความแข็งแรงใหแ้กร่ะบบยอ่ยอาหารและปอด ชว่ยท า
ใหจิ้ตใจสงบและเพ่ิมพละก  าลงัโดยส่วนรวมสรรพคณุทางการแพทย์ ช่วยบ ารุงหัวใจ ป้องกนัโรคหัวใจขาดเลือด 
เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง และเร็วๆน้ี โสมเกาหลีอาจจะไดจ้ดทะเบียนมรดกโลก โดยองค์การ
ยูเนสโก ทุกวนัน้ีผลิตภณัฑ์โสมเป็นส่ิงท่ีขาดไมไ่ดส้ าหรับผูท่ี้ค  านึงถึงสุขภาพในปัจจุบนั 

 จากนั้นน าทา่นเยี่ยมชม RED PINE ผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากน า้มันสน ที่มีสรรพคณุชว่ยบ ารุงร่างกาย ลดไขมนั ชว่ย 
ควบคมุอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย   

            จากนั้นน าทา่นชอ้ปป้ิงร้านเคร่ืองส าอางยอดนิยม COSMETIC OUTLET ของนกัชอ้ปชาวไทยใหท้า่นไดเ้ลือกซื้อ   
      กลบัไปฝากเป็นของที่ระลึก อาทิเชน่ ROJUKISS ซึ่งราคาถูกกวา่ที่เมืองไทยเกอืบเทา่ตวัและบางผลิตภณัฑ์ยงัไมมี่ขาย  
 ในไทย  
กลางวนั   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  เมนู ไก่ตุ๋นโสม เป็นอาหารบ ารุงสุขภาพ เสิร์ฟในหมอ้ดินทา่มกลางน ้าซปุท่ี

ก  าลงัเดือดพลา่น คดัเลือกไกข่นาดก  าลงัเหมาะสม  

วันที่ 4             โสม - ศูนย์น ้ามนัสน – คอสเมติก – ผ่านชมบลูเฮ้าส์ – พระราชวังเคียงบ๊อก - DUTY FREE -          
                        โซลทาวเวอร์ - ตลาดเมยีงดง - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์                                                                  (B/L/D)                                                                                     
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 จากนั้นน าทา่น ผา่นชม บลูเฮา้ส์ ท  าเนียบประธานาธิบดีของเกาหลีใต  ้(ระหวา่งรถแลน่ผา่นไมอ่นุญาตใหถ้า่ยภาพหรือ
วีดีโอใด  ๆทั้งส้ิน) น าทา่นถา่ยรูปชมทศันียภาพอนัสวยงามของภูเขารูปหวัมงักร และวงเวียนน ้าพุนบัเป็นจุดท่ีมีฮวงจุย้
ที่ดีที่สุดของกรุงโซล  

                             น าทา่นชม พระราชวงัเคียงบ็อค ซึ่งเป็นพระราชวงัไมโ้บราณเกา่แกท่ี่สุด สร้างขึ้นใน ค.ศ.1394 ในอดีตกวา่ 600 ปี
กอ่น แตไ่ดถู้กท าลายไปมากในสมยัท่ีญ่ีปุ่นเขา้มาบุกยึดครอง ทั้งยงัเคยเป็นศูนย์บญัชาการทางการทหาร ปัจจุบนัไดมี้
การกอ่สร้างหมูพ่ระท่ีนัง่ท่ีเคยถูกท าลายขึ้นมาใหมใ่นต าแหนง่เดิม อิสระใหท้า่นถา่ยภาพคูก่บัพลบัพลากลางน ้า “เคียง
เฮวรู” ที่ซึ่งเคยเป็นทอ้งพระโรงออกงานสโมสรสนันิบาตตา่ง  ๆ ส าหรับตอ้นรับแขกบา้นแขกเมือง  

 จากนั้นน าทา่นชอ้ปป้ิงปลอดภาษีที่ ดวิตีฟ้รี  ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมมากมาย อาทิ นาฬิกา, แวน่ตา, เคร่ืองส าอางค์ , 
กระเ ป๋า, กลอ้งถา่ยรูป หรือจะเป็นโทรศพัท์มือถือ ให้ทา่นอิสระได้เลือกซื้ออยา่งเต็มที่  หากมีเวลาอิสระใหท้ ่านชม  
(หากมีเวลาชม)  คลองชองเกชอน ซึ่งเดิมเป็นคลองเกา่แกใ่นอดีตมีอายุกวา่ 600 ปี ที่ทอดผา่นใจกลางเมืองหลวง แตใ่น
ปัจจุบนัไดมี้การพฒันา และบูรณะคลองแหง่น้ีขึ้นมาใหม ่ท าใหก้รุงโซลมีคลองท่ียาวกวา่ 6 กโิลเมตร ท่ีมีแตน่ ้าใส จน
สามารถมองเห็นตัวปลาหลากพนัธ์ที่ก  าล ังแหวกว่ายไปมา ปัจจุบันโครงการชองเกชองได้กลายเป็นสถานที่จ ัด
กจิกรรมตา่ง  ๆอาทิ งานแสดงศิลปะตา่ง  ๆงานดนตรี นิทรรศการดอกไม ้ฯลฯ และยงัมีสวนสาธารณะทั้งสองฝ่ังคลอง 

                        จากนั้นน าทา่นยอ้นรอยละครดงั ชมวิวกรุงโซล ณ โซลทาวเวอร์ “Witch You Hee” “Kim Sang Soon” “Boys Over 
Flowers หรือ F4 เกาหลี” ณ เขานมัซาน-ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวง กรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุด
ในโลก สูงถึง 480 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล ณ เขานมัซานใจกลางเมืองหลวง ชมทศันียภาพกรุงโซลและชานเมือง
แบบรอบทิศ 360องศาและทา่นสามารถคลอ้งกญุแจคูร่ัก ตามความเช่ือได้ (ไมร่วมคา่ขึ้นลิฟท์ชมวิว)  

 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  เมนู  ม้ือพเิศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปยูักษ์ เบียร์ ไวน์  อิ่มไม่อั้น 

 น าทา่นชอ้ปป้ิงตลาดดังท่ีสุดของเกาหลี ตล าดเมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี หากทา่นตอ้งการทราบวา่แฟชัน่ของ
เกาหลีเป็นอยา่งไร กา้วล  ้ าน าสมยัเพียงใดท่านจะตอ้งมาท่ีเมียงดงแหง่น้ีพบกบัสินคา้วยัรุ่น อาทิ เส้ือผา้บุรุษ-สตรี 
เคร่ืองส าอางดงัๆ อาทิ ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE หรือ
อีกมายใหท้า่นไดเ้ลือกซื้อซึ่งราคาถูกกวา่ที่เมืองไทย  2-3 เทา่  

  พักที่   JNJ RESIDENT   HOTEL  หรือเทียบเท่า  ระดบั 3 ดาว  (SEOUL) 
 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม    โปรดคืนกญุแจหอ้งพกั  และช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตวั (ถา้มี) 
  น าทา่นชม ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกนามู ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดบัสูง

เหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพนัธ์ุฮ็อกเกน้ี ชาวเกาหลีรุ่นใหมนิ่ยมน ามารับประทานเพ่ือชว่ยดูแลตบัให้
สะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็ง ไมถู่กท าลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหาร และยา  

วันท่ี 5           ฮ็อกเกนามู - พลอยอเมทิส - ย่านฮงอิก - TRICK EYE MUSEUM - ICE MUSEUM –  
                      ซุปเปอร์มาเก็ต - กรุงเทพฯ                                                                                      ( B / L / - ) 
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                  จากนั้นน าท่านชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส เกาหลีเป็นแดนของพลอยสีมว่ง พลอยแหง่สุขภาพและน าโชค โดย
มีตั้งแต่สีม่วงอ ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย ้ายวนใจ พลอยน้ีจะงามจบัตาเม่ือมาท า เป็นแหวน จ้ี ตา่งหู และ
สร้อยขอ้มือ 

                      น าทา่นสู ่ TRICK  EYE  MUSEUM พิพิธภณัฑ์ศิลปะ 3 มิติ ตน้ฉบบัของเกาหลี สถานท่ีทอ่งเท่ียวยอดนิยมท่ีทั้งคน
เกาหลี และนกัทอ่งเทีย่วตา่งชาติเดินทางมาเกบ็รูปภาพ พร้อมโพสต์ทา่เก ๋ๆ  กบัฉาก 3 มิติ ท  า ใหก้ารเดินชมนิทรรศการ
ศิลปะไมใ่ชส่ิ่งท่ีนา่เบ่ือ และเขา้ใจยากอีกตอ่ไป  

 น าทา่นชม ICE MUSEUM เมืองน ้าแข็งท่ีมีผลงานศิลปะแกะสลกัน ้าแข็งกวา่ 50 ช้ิน รวมอยูใ่นท่ีเดียว พร้อมจดัแสดง 
 ในแบบท่ีไมธ่รรมดา แตจ่  าลองเป็นเมืองท่ีทุกอยา่งกลายเป็นน ้าแข็ง และเอาใจเด็ก  ๆดว้ยสไลเดอร์น ้าแข็ง และ 
 กจิกรรมอื่นๆ  อีกมากมาย ใหค้ณุไดเ้ดินเท่ียวอยา่งไมรู่้สึกเบ่ือ อาทิ สมัผสัประสบการณ์นัง่รถลากกวางรูดอร์ฟ  
 ทกัทายลุงซานตา้ โพสทา่ค ูก่บันกเพนกวินขั้วโลก ส ารวจบา้นน ้าแข็งเอสกโิม เยี่ยมชมปราสาทน ้าแข็ง ชมวิวจากบน 
 ก  าแพงเมือง และลองเขา้พกัโรงแรมท่ีทุกอยา่งท าจากน ้าแข็ง  
    อิสระใหท้า่นเดินชอ้ปป้ิงกนัท่ี ยา่นฮงอิก ซึ่งเป็นยา่นชอ้ปป้ิงช่ือดงัของเหลา่วยัรุ่นเกาหลี ซึ่งฝ่ังตรงขา้มของยา่นน้ีเป็น

มหาวิทยาลยัฮงอิก 
กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  เมนู จิมดกั ไก่อบซีอิ๊ว เป็นเมนูอาหารเกาหลีพ้ืนเมืองดั้งเดิม จิมดกัจานใหญ่

น้ีประกอบดว้ยไกช้ิ่นโต วุน้เสน้เกาหลีน้ีมีลกัษณะเป็นเสน้แบนใหญ่  ๆ ท  าจากมนัฝรั่งท  าใหเ้หนียวนุ่มเป็นพิเศษผดั
คลุกเคลา้กบัซอสสูตรเฉพาะ เสิร์ฟพร้อมขา้วสวยร้อน  ๆการรับประทานใชก้รรไกรตดัเสน้ และไกใ่หเ้ป็นช้ินเล็กพอดี
ค า รับรองตอ้งติดใจ 

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

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

 
 

-------- 
 
 
 
 

ข้อควรระวัง!!! **ในกรณีท่ีผู้โดยสารท่านใดท่ีต้องออกตัว๋เดินทางภายในประเทศ  
(เคร่ืองบิน, รถทัวร์,รถไฟ) หรือ ระหว่างประเทศ ท่ีเกี่ยวข้องกับวันเดินทางท่ีท่านได้ท าการจอง  
ไว้กับทางบริษัทฯ  กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีก่อนทุกคร้ัง  ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋ดังกล่าว  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร ์  IAM-ICN7C-KR08 NA2 5D3N AUG17-7C-W15 

ถ้าเกิดข้อผดิพลาด  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรับผดิชอบทุกกรณี  ** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

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) 
 
 

หากจ านวนผู้เดินทางไม่ครบ 24 ท่าน ทางบริษัทขอเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

** INF เด็กทารก อายุไม่เกิน 2 ปี ราคา 6,200 บาท** 

หมายเหต ุ 

1. บริษทัฯ  จดัเฉพาะลูกคา้ท่ีประสงค์จะไปทอ่งเท่ียวตามรายการของทวัร์ทุกวนัเทา่นั้น  หากทา่นไมส่ามารถร่วมทวัร์ทุกวนั แค่
สมคัรมาร่วมทัวร์เพียงเพ่ือการใชต้ ัว๋เคร่ืองบิน และท่ีพกัในราคาพิเศษ  หากทา่นไมแ่จง้ และปรากฏวา่ทา่นไมร่่วมทวัร์ในบางวนั ทาง
บริษัทจะคิดค่าด าเนนิการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD ต่อท่าน (ก่อนซ้ือทัวร์ จะตอ้งแจง้ความประสงค์ที่เป็นจริง เพ่ือทางผูจ้ดั
จะไดค้ิดคา่บริการที่เหมาะสม)  
2. ในกรณีที่ลูกคา้เดินทางไปประเทศเกาหลีใต ้ แลว้ไมส่ามารถผา่นเขา้-ออก นอกประเทศได ้ ท าใหลู้กคา้ตอ้งถูกสง่ตวักลบัเขา้
ประเทศไทย จึงมีคา่ใชจ้า่ยท่ีเกดิขึ้นในการเปลี่ยนตัว๋ขากลบั และรวมถึงคา่บริการอื่น  ๆ ท่ีเกดิขึ้นดว้ย ฉะนั้นลูกคา้จะตอ้งเป็น
ผูร้ับผิดชอบในคา่ใชจ้า่ยท่ีเกดิขึ้นท่ีทางประเทศนั้น  ๆ เรียกเกบ็ ทางผูจ้ดั และทางสายการบินจะไมร่ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีเกดิขึ้นทุก
กรณี หรือตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเท่ียวบินถดัไปท่ีมีท่ีนัง่วา่ง หรือตามวันเดินทางของตัว๋เคร่ืองบิน ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัทางเจา้หนา้ที่
ตรวจคนเขา้เมือง และสายการบินเป็นผูพิ้จารณา ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
3. ตรวจคนเขา้เมืองประเทศเกาหลีใตจ้ะมีการสุม่ตรวจ และอาจมีการเรียกไปสมัภาษณ์ ในการที่ทางตรวจคนเขา้เมืองเรียกเขา้ไป
สมัภาษณ์นั้น ขึ้นอยูก่บัทางตรวจคนเขา้เมืองเป็นผูพิ้จารณา และอยูใ่นดุลพินิจของทางเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง ทางบริษทัทวัร์ฯ 
ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงในสว่นน้ีได ้
4.เมนูอาหารทุกม้ือ ตามที่ระบุไว้ในรายการ ทางบริษ ัทจะจดัเป็นเมนูตามปกติ หากทา่นไมส่ามารถทานได ้เชน่ ทานเจ , มงัสวิรัติ , 
อาหารอิสลาม หรือแพอ้าหารชนิดอื่น  ๆกรุณาแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีทราบทนัทีตั้งแตจ่องทวัร์ 
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*** ราคาจอยแลนด์ (ไม่รวมตั๋ว) 9,500 บาท *** 
 

อัตราค่าบริการ      ** ไม่มีราคาต๋ัวเด็ก ** 

**ปรับราคาลดลงจาก 17,900 เป็น 16,900 ทุกพเีรียดเดือน ก.ค.-ส.ค.** 
 

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 

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 

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 
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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 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลับ ช้ันประหยดั  เส้นทางตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม  (ตัว๋กรุ๊ป)  
 คา่น ้าหนกั กระเป๋าสมัภาระเดินทาง ตามที่สายการบินก  าหนดแตล่ะเสน้ทาง (ไม่เกิน 20 กิโลกรัมเท่านั้น) โหลดใต้เคร่ืองบิน  
 คา่ธรรมเนียม น ้ามนัเช้ือเพลิงของสายการบินและภาษีสนามบินทุกแหง่   คา่มคัคเุทศกข์องบริษทัจากกรุงเทพฯ 
 คา่โรงแรมที่พกั ตามที่ระบุในรายการ (พกั 2-3 ทา่น/หอ้ง)      คา่เขา้ชมสถานที่ตา่งๆ ตามที่ระบุในรายการ 
 คา่พาหนะเดินทางระหวา่งน าเที่ยว  ตามที่ระบุในรายการ    คา่อาหารและเคร่ืองดื่ม ตามที่ระบุในรายการ  
 คา่ประกนัอุบตัิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท  (หมายเหตุ: คา่ประกนัอุบิติเหตุส าหรับเด็ก

ที่มีอายุนอ้ยกวา่ 2 ปี และ ผูใ้หญอ่ายุมากกวา่ 70  ปี ทางบริษทัประกนัฯจะชดใชค้า่สินไหมทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสญัญาฯ) 
 

อัตรานีไ้ม่รวม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั นอกเหนือจากรายการทวัร์ระบุไว ้ เชน่ คา่อาหาร-เคร่ืองดื่ม,คา่ซกัรีด,คา่โทรศพัท์,คา่มินิบาร์และทีวีชอ่งพิเศษ 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   
 

ราคาทัวร์นีไ้ม่รวมทิป พนักงานขับรถ,  ไกด์ท้องถิ่น  และหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 

ค่าทิป จ านวน 30,000 วอน  กรุณายื่นค่าทิปให้กับหัวหน้าทัวร์ท่ีสนามบินดอนเมือง (วันแรก)   

การยกเลิกและการเปล่ียนแปลง  
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 กรุ๊ปที่ เดินทางชว่งวนัหยุด ฤดูทอ่งเที่ยว เทศกาลส าคญั จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า  หรือค่าทวัร์ทั้งหมด หากไมไ่ด้ปฏิบตัิตามเ ง่ือนไข
ตา่ง  ๆที่ไดร้ะบุไว ้    

 ชว่งเทศกาลหรือวนัหยุดตอ่เน่ือง  ตอ้งแจง้ยกเลิกกอ่นเดินทางอยา่งนอ้ย 45 วนั ท าการหรือกอ่นหนา้นั้น  
 การยกเลิกจะ ตอ้งแจง้ทางบริษทั กอ่นเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั ท าการหรือกอ่นหนา้นั้นคืนคา่ทวัร์ทั้งหมด 
 ยกเลิกการ เดินทางภายใน 30 วนั  คิดคา่ใชจ้า่ย 50 เปอร์เซ็นต์ของราคาทวัร์ในทุกกรณี 
 ยกเลิกการ เดินทางภายใน 15 วนั  ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินคา่ทวัร์ทั้งหมดในทุกกรณี 
 ยกเวน้กรุ๊ปที่เดินทางชว่งวนัหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมัดจ ากบัสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีคา่มดัจ าที่พกัโดยตรงหรือ

โดยการผ ่านตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ และไมอ่าจขอคืนเงินได ้รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ  เช่น EXTRA FLIGHT และ 
CHARTER FLIGHT จะไมมี่การคืนเงินมดัจ าหรือคา่ทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเท่ียวบินนั้น 

 

เงื่อนไขอ่ืนๆ 
- รายการทวัร์สามารถปรับเปลี่ยนการเดินทางได ้ตามความเหมาะสม โดยไมต่ ้องแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ แตท่างบริษทัจะยงัคงรักษา

ผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นส่ิงส าคญั 
- กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเ งินทั้งหมดหรือบางสว่นใหก้บัท่าน เม่ือทา่นตกลง

ช าระเงินไมว่า่ทั้งหมดหรือบางสว่นกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัถือวา่ทา่นไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงตา่ง  ๆท่ีไดร้ะบุไวท้ ั้งหมดแลว้  
- เม่ือทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเ่ ดินทางพร้อมคณะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิ ไม่

อาจเรียกร้องคา่บริการ และเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใด  ๆทั้งส้ิน 
- ถา้กรุ๊ปที่ท ่านจองทวัร์ไว้ ไมส่ามารถออกเดินทาง จากกรณีจ านวนผูเ้ดินทางไม่ครบจ านวนตามที่ก  าหนดไว ้หรือสายการบินแจ้ง

ยกเลิกบิน ทางบริษทัจะคืนเงินค่าทวัร์ใหท้า่น แต่ทางบริษทัจะขอหกัเงินคา่ใชจ้า่ยท่ีเกดิขึ้นจริง  เช ่น คา่ธรรมเนียมในการยืนขอวีซ ่า
ของประเทศที่ทา่นจะเดินทาง  (ถา้โปรแกรมที่ทา่นเดินทางจะตอ้งยื่นขอวีซา่) 

- อตัราคา่บริการคิดค านวณจากอตัราแลกเปลี่ยน และราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนคา่บริการ
ในกรณีท่ีมีการขึ้ นราคาคา่ตัว๋ เคร่ืองบิน ภาษีเดินทาง คา่ประกนัภัย คา่ธรรมเนียมน ้ ามนั หรือมีการประกาศลดคา่เงินบาท หรืออตัรา
แลกเปลี่ยนไดป้รับขึ้นในชว่งใกลว้นัท่ีคณะจะเดินทาง 

- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมร่ับผิดชอบตอ่คา่ใช้จา่ยใดๆทั้งส้ิน  ในกรณีท่ี เกดิเหตุสุดวิสยัตา่ง  ๆเช่น การยกเลิกหรือการลา่ชา้ของ
สายการบิน, อุบตัิ เหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจราจรติดขดั หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีตา่ง  ๆท่ีเกดิขึ้นเหนืออ  านาจ
การควบคมุของบริษทัฯ และเจา้หนา้ท่ีนั้นๆ ท่ีจะสง่ผลท าใหเ้สียเวลาในการทอ่งเท่ียวตามรายการทวัร์ ผูเ้ดินทางไมส่ามารถเรียกร้อง
คา่เสียหาย ไมว่า่ในกรณีใดๆทั้งส้ิน ทั้งคา่เสียเวลา คา่เสียโอกาส คา่เสียความรู้สึก และคา่ใชจ้า่ยท่ีบริษทัจา่ยไปแลว้ เป็นตน้  

- บริษทัฯรับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงค์เดินทางเพ่ือทอ่งเท่ียวเท่านั้น หากทา่นถูกเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการ
เขา้-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด  ๆกต็ามถือเป็นเหตุผลซึ่งอยูน่อกเหนืออ านาจและความรับผิดชอบของบริษทัฯ  ทางบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเ งินบางส่วนหรือทั้งหมดหากทา่นถูกปฏิเสธการเขา้ -ออกเมือง ไมว่า่ประเทศใดจนท าให้ทา่นไม่สามารถเดินทาง
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ตอ่ไปได ้คณะทวัร์ทา่นอื่นๆ รวมถึงไกด์จะไมส่ามารถรอทา่น ณ สนามบินได ้จ าเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว ้แตท่าง
ตวัแทนบริษทัฯจะท าหนา้ที่ประสานงานและเจา้หนา้ที่จะท าการติดตอ่และชว่ยเหลือทา่นเป็นระยะๆ  

- เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินชดุน้ีเป็นตัว๋ราคาพิเศษ (ตัว๋กรุ๊ป) ตอ้งเดินทางตามวนัท่ีท่ีระบุไวบ้นหนา้ตัว๋เทา่นั้น จึงไม่สามารถยกเลิกหรือ
เปลี่ยนแปลงใด  ๆทั้งส้ิน และถา้ทางบริษ ัทไดด้  า เนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้นั้น ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายช่ือผู ้
เดินทางได ้(ยกเวน้บางสายการบิน ที่สามารถเปลี่ยนแปลงรายช่ือผูเ้ดินทางได ้เม่ือทา่นตอ้งการเปลี่ยนแปลงรายช่ือผูเ้ดินทางหลงัจาก
ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ จะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการ ทั้งน้ีจะขึ้นอยูก่บัสายการบินเทา่นั้น) 

- บริษทัฯท าหนา้ที่ เป็นตวัแทนในการเ รียกร้องคา่ชดใช้จากสายการบิน , โรงแรมหรือบริษทัขนสง่เม่ือเกดิการสูญหายของสมัภาระ 
ระหวา่งการเดินทาง แต่จะไมร่ับผิดชอบตอ่การสูญหายดงักลา่วในระหวา่งการ ทอ่งเท่ียวน้ี หากทา่นไมใ่ช้บริการใด  ๆไมว่า่ท ั้งหมด
หรือบางสว่น ถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิไม่สามารถเรียกร้องขอคืนคา่บริการได้หากท่านไม ่เ ดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ต ัว๋เคร่ืองบินขา
กลบัซึ่งยงัไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ามารถน ามาขอคืนเงินไดค้า่บริการที่ ทา่นช าระกบัทางบริษทัฯ เ ป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ
ไดช้  าระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแหง่แบบเหมาขาดเชน่กนั ดงันั้นหากทา่นมีเหตุอนัใดท่ีท าใหท้า่นไมไ่ด้ทอ่งเท่ียวพร้อมคณะ
ตามรายการ ที่ระบุไว ้ทา่นจะขอคืนคา่บริการไมไ่ดบ้ริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และ
สถานการณ์ตา่ง  ๆท ั้งน้ีทางบริษทัฯจะยึดถือและค านึงถึง ความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้สว่นมากเป็นส าคญั 

 

 

****โปรแกรมการเดินทางสามารถสลับปรับเปล่ียนได้*** 
ท้ังนีย้ึดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส่ิงส าคัญท่ีสุด 

 


