
 

KOREA BEST AUTUMN 1 

 

KOREA BEST AUTUMN 
โรงแรม/ที่พัก ซอรัค1 คืน และ โซล 2 คืน สายการบิน EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY 

 
 
เที่ยวสวิสเซอร์แลนด์แดนเกาหล ีณ อทุยานแหง่ชาติซอรัคซาน  I  สกัการะขอพรสิง่
ศกัดิ์สทิธ์ิ วดัชินฮนัซา Iเดินกินลมชมวิวในหมูบ้่านองักฤษ ENGLISH VILLAGEI  
สมัผสัความงามทางธรรมชาติบน เกาะนาม ิ Iสนกุกบัการป่ัน RAIL BIKEชมวิวสอง
ข้างทาง  Iสนกุกบัเคร่ืองเลน่มากมายที่ EVERLANDIช้อปปิง้กระจาย ณ ยา่นดงั เมียง
ดง ทงแดมนุI  ชมโชว์สดุอลงัการ FANTA STICK SHOW 

 
 

#ตารางสรุปโปรแกรมท่องเท่ียวเกาหลี5 วนั 3 คืน 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง โรงแรม/ท่ีพกั 
1 ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ  Iทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน - 

2 
ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอนI ENGLISH VILLAGE  I  เกาะนามิ  I 
ป่ัน RAIL BIKEI  อทุยานแหง่ชาติซอรัคซาน (ไมร่วมคา่กระเช้า)Iวดัชินฮนัซา 

SEORAK I PARK
หรือเทียบเทา่ 
โรงแรมมาตรฐาน 

3 
สวนสนกุ EVERLAND (รวมบตัรเข้าและเคร่ืองเลน่ไมจํ่ากดั)I  พิพิธภณัฑ์สาหร่าย  I  เรียนทําข้าว
หอ่สาหร่าย+ชดุฮนับก  I  TRICK ART MUSEUM  I   
ศนูย์การค้าแฟชัน่แหง่เกาหล ีทงแดมนุ. I  DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP) 

BENIKEA SEOUL 
HOTEL หรือ
เทียบเทา่ โรงแรม
มาตรฐาน 

4 
ศนูย์โสม  I  พระราชวงัชางด็อก  I  ศนูย์เวชาสาํอาง  I  ศนูย์พลอยอเมทิสI  ศนูย์รวมของวยัรุ่น
เกาหล ีเมียงดง  I  LINE FRIENDS STORE  I  FANTA STICK SHOW 

BENIKEA SEOUL 
HOTEL หรือ
เทียบเทา่ โรงแรม
มาตรฐาน 

5 
NSEOUL TOWER (ไมร่วมลฟิท์)I DUTY FREEI  คลองชองเกซอน  I  
ศนูย์สมนุไพร  I  ศนูย์นํา้มนัสนแดง  I  SUPERMARKET 

- 

 

\  
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KOREA BEST AUTUMN 
#โปรแกรมท่องเท่ียวเกาหลี5 วนั 3 คืน 

 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  Iท่าอากาศยานนานาชาตอิินชอน 

 
คณะเดินทางพร้อมกนัท่ีจดุหมาย สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารระหวา่งประเทศ ชัน้ 4           ณ 
เคาน์เตอร์สายการบิน EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAYโดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยให้การ
ต้อนรับ และอํานวยความสะดวกในเร่ืองของเอกสารตลอดจนสมัภาระของทา่น  
(**โปรดแสดงใบนดัหมายและพาสปอร์ตให้แก่เจ้าหน้าที่ในวนัเดินทาง) หลงัจากเช็คอิน และโหลดสมัภาระ
เรียบร้อยแล้ว นําทา่นออกเดินทางสูป่ระเทศเกาหลใีต้ 

 
 
 ออกเดนิทางจาก ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ สู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอิินชอน 

สายการบนิ รหสัเท่ียวบนิ เวลาเดนิทางจากประเทศไทย เวลาเดนิทางถึงประเทศเกาหลีใต้ 

 

ZE512 22.20 น. 06.00 น. 

 

7C2204 01.00น. 08.40น. 

 

LJ002 01.05น. 08.25น. 

 

TW102 01.20น. 08.40น. 

 

ZE514 01.55น. 09.45น. 

 

ข้อแนะน าเพื่อความสะดวกในการเข้ารับการตรวจค้นก่อนขึน้เคร่ืองบิน ของเหลว เจล และสเปรย์ทกุชนิด ต้องบรรจใุน
ภาชนะที่มีขนาดความจไุมเ่กิน 100 มิลลลิติร สาํหรับภาชนะที่เกิน 100 มิลลลิติร แม้จะบรรจขุองเหลว เจล และสเปรย์ เพียง
เลก็น้อยก็ไมส่ามารถนําติดตวัขึน้เคร่ืองบินได้ ภาชนะทัง้หมดต้องใสร่วมกนัไว้ในถงุพลาสติกใส ซึง่เปิด - ปิด ผนกึได้ และมีความ
จรุวมกนัไมเ่กิน1 ลติร (1,000 มิลลลิติร) ของเหลวที่ได้รับการยกเว้น ได้แก่ นม และอาหารสาํหรับเด็กทารกในปริมาณที่เหมาะสม 
รวมถึงยาที่มีเอกสารกํากบัชดัเจน  ของเหลว เจล และสเปรย์ ท่ีซือ้จากร้านค้าปลอดอากร ( DUTY FREE SHOPS) ที่ทา่อากาศ
ยานต้องบรรจใุนถงุพลาสติกใสปิดผนกึปากถงุไมม่ีร่องรอย การเปิดปากถงุ และมีหลกัฐานแสดงวา่ได้ซือ้ ณ วนัท่ีเดินทาง เพื่อ
นําไปแสดงตอ่เจ้าหน้าที่ ณ จดุตรวจค้น อยา่งไรก็ตามแตล่ะประเทศจะมีกฎ การนําของเหลว ขึน้เคร่ืองแตกตา่งกนั การนํา
ผลติภณัฑ์ของสดที่ทําจากสตัว์ไมว่า่เนือ้หม ูเนือ้ววั ผกั ผลไม้สด ไมอ่นญุาตให้นําเข้าประเทศเพื่อป้องกนัโรคตา่งๆเพราะหาก
ศลุกากรตรวจพบจะต้องเสยีคา่ปรับ 
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ท่าอากาศยานนานาชาตอิินชอน  I  ENGLISH VILLAGE  I  เกาะนามิ  I   
ป่ัน RAIL BIKE  I  อุทยานแห่งชาตซิอรัคซาน (ไม่รวมค่ากระเช้า)  I วัดชินฮันซา 

 
#ENGLISH VILLAGE 

  เช้า เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินชอนประเทศเกาหลใีต้ (กรุณาปรับเวลาของทา่นให้เร็วขึน้ 2 ชัว่โมงเพื่อให้ตรง
กบัเวลาท้องถ่ินของประเทศเกาหลี) หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรแล้วนําทา่นเดินทางสู ่
ENGLISH VILLAGEหรือ หมูบ้่านองักฤษ สถานท่ีถ่ายทําซีร่ีส์ F4 ซึง่ใช้เป็นฉากของโรงเรียนมธัยมชินฮวาของ
เหลา่พระเอก F4 เรียนนัน้เอง โดยสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมของเวอร์จิเนียสหรัฐอเมริกา ท่ีให้ความรู้สกึ
เหมือนอยูใ่นสถานท่ีต้นแบบมากๆ โดยเจ้าหน้าที่และพนกังานทกุคนจะสนทนาพดูคยุเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ 
ตรงทางเข้าหมูบ้่านจะจําลองเหมือนกบัดา่นตรวจคนเข้าเมืองโดยบตัรผา่นประตจูะออกแบบให้เหมือนหนงัสอื
เดินทาง และก่อนเข้าไปอาจจะถกูเจ้าหน้าที่ ตม. (จําลอง) สอบถามเป็นภาษาองักฤษเลก็ๆน้อยๆ เพื่อเพิ่มความ
สมจริงด้วย 

 
#RAIL BIKE 
นําทา่นพบกบัความสนกุในการ ป่ันจกัรยานบนรางรถไฟหรือ " RAIL BIKE” ซึง่เป็นกิจกรรมใหมล่า่สดุที่ชาว
เกาหลกํีาลงันิยมมากในปัจจบุนัตลอดเส้นทางทา่นจะอิ่มเอมกบัธรรมชาติที่สวยงามได้ชมบรรยากาศของ
ธรรมชาต ิ
 
#ดักคาลบี ้(DAKGALBI) 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วยเมน ู ดกัคาลบี ้(DAKGALBI)ไก่ผดัเผ็ดบาร์บีคิวเกาหล ี
อาหารยอดนิยม อีกชนิดหนึง่ ของคนเกาหล ีโดยวิธีการนําเนือ้ไก่ที่หัน่เป็นชิน้ๆ และผกัตา่งๆมาผดัรวมกนักบั
ซอสบาร์บีคิวในกระทะเหลก็แบนขนาดใหญ่ 

 
#เกาะนาม ิ

บ่าย นําทา่นเดินทางสู ่ทา่เรือเฟอร์ร่ี เพื่อข้ามฟากไปยงั เกาะนามติัง้อยูก่ลางทะเลสาบซองเพียง ช่ือ “นาม”ิ ตัง้ขึน้เพื่อ
เป็นเกียรติแก่นายพลนามิ เกาะนามินัน้เรียกตวัเองวา่ NAMINARA REPUBLIC และเรียกตัว๋เรือข้ามฟากและตัว๋
เข้าชมเกาะวา่วีซา่ ทําให้รู้สกึเสมือนข้ามมาเที่ยวรัฐๆ หนึง่ที่เป็นเอกเทศออกมาจากเกาหล ีบนเกาะจะมี
บรรยากาศร่มร่ืน เต็มไปด้วย ต้นสน ต้นเกาลดั ต้นแปะก๊วยต้นซากรุะต้นเมเปิล้ และต้นไม้ดอกไม้อื่นๆท่ีพลดักนั
ออกดอกเปลีย่นสใีห้ชมกนัทกุฤดกูาล เป็นสถานท่ีโรแมนติก สาํหรับคูรั่กหนุม่สาว และที่พกัผอ่นหยอ่นใจของ
ครอบครัว ท่ีนี่เคยเป็นหนึง่ในสถานท่ีถ่ายทําละครเกาหล ี WINTER LOVE SONG หรือเพลงรักในสายลมหนาว 
และภาพยนต์ไทยเร่ือง กวนมนึโฮ ใครที่อยากแชะรูปคูก่บัเบยองจนุ และทิวสนที่เรียงตวัสวยงามทอดยาวไปจน
สดุลกูหลูกูตา ต้องไมพ่ลาดที่จะมาเยือนที่น่ีสกัครัง้ อิสระให้ทา่นถ่ายรูปได้ตามอธัยาศยั ได้เวลาสมควรนัง่เรือ
กลบัมายงัฝ่ัง.. 
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#อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน 
นําทา่นเดินทางสู ่ อทุยานแหง่ชาติซอรัคซานให้ทา่นได้ชมธรรมชาติอนัสวยงามของจงัหวดัคงัวอนโด เส้นทางสู่
อทุยานแหง่ชาติเขาโซรัคซานหรือสวิสเซอร์แลนด์เกาหล ีตัง้อยูใ่จกลางหบุเขาแทแบคซึง่ทอดยาวไปถึงเขาคมึคงั
ของประเทศเกาหลเีหนือ มีเทือกเขาป่าไม้ หบุเขา สายนํา้ ทะเลสาบ หินรูปตา่งๆที่สวยงามซึง่เกิดจากธรรมชาติที่
หาดไูด้ยากยิ่ง  

 
#วัดชินฮันซา 
หลงัจากนัน้พาทา่นไปสกัการะพระพทุธรูปสมัฤทธ์ิขนาดใหญ่ท่ีวดัชินฮนัซาวดัเก่าแก่สร้างในสมยัอาณาจกัรชิล
ลา่ และนมสัการองค์เจ้าแมก่วนอิม ซึง่อยูท่างใต้ฐานองค์พระทางด้านหลงัเพื่อเป็นสริิมงคล ก่อนจะผา่นสะพาน
ชําระล้างจิตใจเข้าสูเ่ขตวดัทางด้านใน (ไมร่วมคา่ขึน้กระเช้า) 

 
#พุลโกกิ (BULGOGI) 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วย พลุโกกิ ( BULGOGI)สว่นผสมจะมีเนือ้สตัว์ วิธีการทําคือ
หัน่เนือ้สตัว์เป็นชิน้บางๆ แล้วหมกักบัเคร่ืองปรุงตา่งๆก่อนนําไปปรุงอาหาร 

 
หลงัจากนัน้นําทา่นเข้าสูท่ี่พกั SEORAK : SEORAK I PARK 

หรือเทียบเทา่ โรงแรมมาตรฐานเกาหลใีต้ 

 
สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเคร่ืองเล่นไม่จ ากัด) I   
พพิธิภัณฑ์สาหร่าย  I  เรียนท าข้าวห่อสาหร่าย+ชุดฮันบก  I   
TRICK ART MUSEUM  Imศูนย์การค้าแฟช่ันแห่งเกาหลี ทงแดมุนI   
DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP) 

 
   เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 
#สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 
จากนัน้ให้เวลาทกุทา่นเต็มอิ่มกบัสวนสนกุที่ดีที่สดุของเกาหล ี สวนสนกุเอเวอร์แลนด์ด้วยบตัร SPECIAL PASS 
TICKET ที่สามารถเลน่เคร่ืองเลน่ตา่งๆ ได้ทกุชนิดและไมจํ่ากดัรอบ สวนสนกุที่นี่ถกูขนานนามวา่ “ดิสนีย์แลนด์
เกาหล”ี มีช่ือเสยีงมากที่สดุของประเทศ ให้ทา่นสนกุกบัเคร่ืองเลน่หลากหลายชนิด อาทิเช่น ทีเอ็กซ์เพรส รถไฟ
เหาะ หนอนสะบดั ชาร์ป โรงหนงัสามมิติ บ้านผีสงิหมนุ ทา่นไหนที่ไมช่อบการเลน่เคร่ืองเลน่ สามารถเข้าซาฟารี 
ชมไลเกอร์แฝดคูแ่รกของโลกได้ที่น่ี  
และชมความนา่รักของหมีที่สามารถสือ่สารกบัคนได้เดินชมและถ่ายรูปกบัสวนดอกไม้ซึง่ผลดัเปลีย่นหมนุเวียน
ตามฤดกูาล (มีนาคม-เมษายน : สวนทิวลปิ / พฤษภาคม-มิถนุายน : สวนดอกกหุลาบ / กรกฎาคม : สวนดอก
ทานตะวนัหรือดอกกหุลาบ/ สงิหาคม-กนัยายน : สวนดอกลลิลี/่ ตลุาคม-พฤศจิกายน : สวนดอกเบญจมาศ)  
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#ชาบูชาบู (SHABU SHABU) 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วย ชาบชูาบ ู( SHABU SHABU)หรือ สกีุเ้กาหล ีมี
สว่นผสมของ ผกัสดหลายชนิด ต้มในนํา้ซุปปรุงรสกลมกลอ่ม ทานพร้อมเคร่ืองเคียงและข้าวสวย เกาหลทีี่
รสชาติถกูปากคนไทย 

 
#พิพิธภณัฑ์สาหร่าย 

  บ่าย หลงัจากทานอาหารกลางวนัเสร็จนําทา่นสู ่พิพิธภณัฑ์สาหร่ายที่ผลติและแสดงการเลีย้งสาหร่าย 
ครบวงจร ทกุทา่นสามารถเลอืกซือ้สาหร่าย พร้อมทัง้ทดลองชิมสาหร่ายรสตา่งๆได้ตามอธัยาศยั  
อาทิเช่น รสกุ้ง รสหม ูรสกิมจิ รสวาซาบิ ฯลฯ  

 
#กิมบับ 
นําทา่นร่วมเรียนรู้วฒันธรรมกบัการเรียนทําข้าวหอ่สาหร่าย กิมบบั  อาหารประจําชาติเกาหล ีซึง่เป็นสว่นหนึง่ใน
อาหารเกาหลยีอดนิยมของคนไทยอีกเมนหูนึง่ 

 
#ชุดฮันบก 
จากนัน้เชิญทา่นร่วมเป็นสว่นหนึง่ของชาวเกาหลโีดยการแตง่กายชดุประจําชาติตา่ง ชๆดุฮนับกพร้อมถ่ายรูปเป็น
ที่ระลกึ เพื่อไปอวดคนทางบ้าน  
 
#TRICK ART MUSEUM 
ตอ่ด้วยชม TRICK ART MUSEUMพิพิธภณัฑ์ศิลปะแรกในประเทศเกาหลทีี่จดัแสดงศิลปะภาพลวงตา 
นิทรรศการบนผนงัแบบสามมิต ิ

 
#ทงแดมุน 
จากนัน้นําทา่นช็อปปิง้ตอ่ที่ ศนูย์การค้าแฟชัน่แหง่เกาหล ีทงแดมนุ ให้ทา่นได้เลอืกซือ้ เสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กาย 
เคร่ืองหนงัรองเท้า นอกจากนีย้งัมีร้านเคร่ืองสาํอางตา่งๆ เรียงรายตามตกึริมสองข้างถนนให้ทา่นได้เลอืกชม 
นอกจากนีย้งัมีเวทีการแสดงร้องเต้นเปิดหมวกให้ผู้ที่อยากแสดงความสามารถ มาแสดงให้ชมกนัอีกด้วย และฝ่ัง
ตรงข้ามของ ทงแดมนุ ทา่นสามารถเดินข้ามไปชม ตกึ DDP หรือ DONGDAEMUN DESIGN PLAZA เป็น
สถานท่ีสาํหรับจดัแสดงงานศิลปะ อีเวนท์การประชมุ รวมไปถึงนิทรรศการตา่งๆนอกจากนีท้า่นยงัสามารถชม
บรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN 

 
#BBQ KOREA 

เยน็ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  บริการทา่นด้วยเมน ู BBQ KOREAอาหารปิง้ยา่งสไตล์เกาหล ีรับประทาน
พร้อมเคร่ืองเคียงของเกาหล ีผกัสด กิมจิ ซุป 

 
หลงัจากนัน้นําทา่นเข้าสูท่ี่พกั SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL 
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หรือเทียบเทา่ โรงแรมมาตรฐานเกาหลใีต้ 

 
ศูนย์โสมI  พระราชวังชางดอ็ก  I  ศูนย์เวชาส าอาง  I   
ศูนย์พลอยอเมทสิI  ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง  I   
LINE FRIENDS STORE  I  FANTA STICK SHOW 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 
#ศูนย์โสม 
เช้านีพ้าทา่นรู้จกัและเข้าใจสมนุไพรโสมเกาหล ีหรือราชาแหง่มวลสมนุไพรที่ ศนูย์โสมเพราะเกาหลใีต้เป็น
ประเทศที่มีการผลติโสมเกาหลทีี่มีคณุภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลก ซึง่ใครๆ ท่ีได้มาเที่ยวก็จะช่ืนชอบหาซือ้เป็นของ
ฝาก เพราะราคาจะถู กกวา่เมืองไทยและมีคณุประโยชน์นานปัการ เช่นช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบยอ่ย
อาหารและปอด ช่วยทําให้จิตใจสงบและเพิ่มพละกําลงั โดยมีสรรพคณุทางการแพทย์ ช่วยบํารุงหวัใจ ป้องกนั
โรคหวัใจขาดเลอืด และเสริมประสทิธิภาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง ทา่นไหนที่ต้องทํางานดกึ นอนดกึ หรือ
พกัผอ่นไมเ่พียงพอ สามารถทานเพื่อลดความออ่นล้าทําให้รู้สกึกระปรีก้ระเปร่า ร่างกายรู้สกึสดช่ืน..อิสระให้ทา่น
ได้ซือ้กลบัไปบํารุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ทา่นรักและนบัถือ 

 
#พระราชวังชางด็อก 
หลงัจากนัน้ นําทา่นชม พระราชวงัชางด็อกซึง่เป็นพระราชวงัหลวงหลงัที่สองที่สร้างตอ่จาก  
พระราชวงัเคียงบ็อกกงุ ในปี ค.ศ. 1405 เป็นพระราชวงัที่มีความสาํคญัอยา่งมากตอ่กษัตริย์หลายๆ พระองค์ใน
ราชวงศ์โชซอน ที่มีสภาพดีและสมบรูณ์ที่สดุใน 5 พระราชวงัหลวงทัง้หมดที่ยงัคง 
เก็บรักษาไว้ และที่น่ียงัได้รับการขึน้ทะเบียนจาก UNESCO วา่เป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม ในปี 1997อีกด้วย 
 
#ซัมเกทัง 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วย ซมัเกทงัหรือเมน ูไก่ตุน๋โสม (SAMGYETANG) อาหาร
วงัในสมยัก่อน ปัจจบุนัเป็นอาหารเลือ่งช่ือมากของเมืองหลวง ภายในตวัไก่จะมีข้าว รากโสม พทุราแดงและ
เคลด็ลบัในการตุน๋เสร์ิฟพร้อมเคร่ืองเคียงที่เรียกวา่ กกัตกีุ เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยดํา และเกลอื เสร์ิฟทา่น
ละ 1 ตวั ในหม้อดินร้อน 

 
#ศูนย์เวชส าอาง 

บ่าย พา ทกุทา่นสู ่ศนูย์เวชสาํอางให้ทา่นได้เลอืกซือ้เคร่ืองสาํอางคณุภาพดีในราคายอ่มเยา อาทิเช่นครีมนํา้แตก, ครีม
โบท็อกซ์, ครีมหอยทาก ฯลฯ 
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#ศูนย์พลอยอเมทิส 
ตอ่ด้วย ศนูย์พลอยอเมทิสหรือพลอยสมีว่งที่มีช่ือเสยีงของประเทศเกาหลซีึง่ชาวเกาหลเีช่ือวา่ถ้าได้มีพลอยชนิดนี ้
ติดตวัไว้จะทําให้มีโชคลาภและสิง่ดีๆเกิดขึน้ในชีวติ 
 
#เมียงดง 
พาทา่นเพลดิเพลนิกบัการช้อปปิง้ที่ ศนูย์รวมของวยัรุ่นเกาหล ี เมียงดงได้ช่ือวา่เป็นแหลง่รวมแฟชัน่แบรนด์
เกาหลชีัน้นํา ซึง่ในแตล่ะวนัจะมีวยัรุ่นเกาหลมีาเดินช้อปปิง้กนัอยา่งล้นหลาม ทา่นสามารถหาซือ้สนิค้าได้อยา่ง
หลากหลายทัง้เสือ้ผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, เคร่ืองสาํอางซึง่เป็นท่ีรู้จกัอยา่งดีของคนไทย อาทิ LANEIGE, ETUDE, 
IOPE, CHARMZONE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP เป็นต้น ยงัมี เสือ้ผ้า เคร่ืองประดบั, ซีดีเพลง, วีซีดี-ดีวี
ดีหนงัและซีรีย์ยอดฮิต ตลอดจนของที่ระลกึที่มีรูปดาราคนโปรดของทา่นอยูใ่นสนิค้าหลากหลายชนิดให้ได้เลอืก
ซือ้กนั  

 
#LINE FRIENDS STORE 
นอกจากนีท้า่นสามารถพบกบัร้าน LINE FRIENDS STOREที่เต็มไปด้วยสนิค้า LINE OFFICIAL ที่จําหนา่ย
สนิค้าของที่ระลกึเก่ียวกบัตวัการ์ตนู LINE ไมว่า่จะเป็น หมีบราวน์แซลลี ่เจมส์ หรือโคนี่ ซึง่แตล่ะตวัจะมีสนิค้าที่
ระลกึให้เลอืกซือ้เยอะแยะไปหมด เช่น สมดุโน้ต ตุ๊กตา เคสโทรศพัท์ เสือ้ผ้า กระเป๋า เคร่ืองเขียน ฯลฯ ซึง่ภายใน
ร้านยงัมีมมุนา่รักๆ ให้ถ่ายรูปกนัอยา่งจใุจอีกด้วย แตท่ี่เป็นไฮไลท์เดน่ของร้านเลย คือ เจ้าหมีบราวน์ตวัยกัษ์ใหญ่
ที่ตัง้อยูห่น้าร้าน ที่ใครไปใครมาก็ต้องถ่ายภาพเป็นท่ีระลกึแม้แตค่นเกาหลเีอง 

 
#บูเดชิเก 

 เยน็ รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วย  เมน ู บเูดชิเกหรือ หม้อไฟเกาหล ีอาหารยอดฮิต โดยมี
สว่นผสมของเนือ้สตัว์ตา่งๆ รวมถึงผกัตามฤดกูาล และอืน่ๆ อีกมากมาย 

 
#FANTA STICK SHOW 
หลงัจากนัน้นําทา่นชมโชว์ FANTA STICK SHOWเป็นการแสดงละครเพลง THE MUSICAL บอกเลา่เร่ืองราว
ความรักอนัอมตะระหวา่งชายหนุม่ที่เช่ียวชาญการตีกลองกบัวิญญาณของแฟนสาวที่เช่ียวชาญดนตรีเคร่ืองสาย 
อาทิเช่น ฟลตู ไวโอลนิ ซอ และกายากึม ท่ีผกูพนัและตามหากนัตัง้แตอ่ดีตภพจนถึงปัจจบุนั สือ่สารผา่นดนตรี
โบราณและศิลปะร่วมสมยั อยา่งบีบอย และแจสแดนซ์ โดยแฝงมกุตลก ดงึให้ผู้ชมได้เข้ามีสว่นร่วมในโชว์ได้
อยา่งนา่รักตลอดการแสดง (ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกโชว์ของแต่ละคณะ โดยขึน้อยู่กับทางเกาหลีเป็นผู้
เลือกให้) 

 
หลงัจากนัน้นําทา่นเข้าสูท่ี่พกั SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL 

หรือเทียบเทา่ โรงแรมมาตรฐานเกาหลใีต้ 
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N SEOUL TOWERIDUTY FREE Iคลองชองเกซอน  I 
ศูนย์สมุนไพร  I  ศูนย์น า้มันสนแดงISUPERMARKET 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 

#N SEOUL TOWER 

เช้านีน้ําทา่นสู ่หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWERซึง่อยูบ่นเขานมัซาน ซึง่เป็น 1 ใน 18 หอคอย 
ที่สงูที่สดุในโลก ฐานของหอคอยมีสิง่ที่นา่สนใจตา่งๆ เช่น ศาลาแปดเหลีย่มปาลกัก๊จอง , สวนสตัว์เลก็ๆ สวน
พฤกษชาต,ิ อาคารอนสุรณ์ผู้ รักชาติอนั ชงุ กนุ อิสระให้ทกุทา่นได้เดินเลน่และถ่ายรูปคูห่อคอยตามอธัยาศยัหรือ
คล้องกญุแจคูรั่ก (ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท์) 

 
#ดิวตีฟ้รี (DUTY FREE) 
หลงัจากนัน้นําทา่นช้อปปิง้สนิค้าปลอดภาษีที่ ดิวตีฟ้รี ( DUTY FREE)ที่น่ีมีสนิค้าชัน้นําให้ทา่นได้เลอืกซือ้
มากมายกวา่ 500 ชนิด ทัง้ นํา้หอม เสือ้ผ้า เคร่ืองสาํอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดบั ฯลฯ  
 
#คลองชองเกชอน 
ในบริเวณดิวตีฟ้รีทา่นสามารถเดินไปชม คลองชองเกชอนเป็นคลองโบราณในสมยัราชวงศ์ 
โชซอน อายกุวา่ 600 ปี โดยมีความยาวประมาณ 5.84 กิโลเมตร ไหลผา่นยา่นใจกลางกรุงโซลแตใ่นช่วง ค.ศ.
1957- ค.ศ.1977 ได้มีการพฒันาประเทศอยา่งก้าวกระโดด จนกระทัง่ปี ค.ศ.2002 นายล ีมยองปาร์ค ผู้ได้รับ
ตําแหนง่เป็นผู้วา่การกรุงโซล ได้เสนอโครงการฟืน้ฟคูลองชองเกชอน เพื่อฟืน้ฟธูรรมชาติสองฝ่ังคลอง จนปัจจบุนั
คลองชองเกชอนได้กลายเป็นแหลง่ทอ่งเที่ยวที่สาํคญัมากอีกแหง่นงึใน กรุงโซล 

 
#จิมดัก (JIMDAK) 

 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วย เมนู จิมดกั (JIMDAK)เป็นเมนไูก่ประกอบด้วยวุ้นเส้น 
เกาหล ีคลกุด้วยนํา้ซุป รสชาติกลมกลอ่ม เสร์ิฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ พร้อมเคร่ืองเคียงเกาหล ี

 
#ศูนย์สมุนไพร 

 บ่าย จากนัน้นําทา่นเข้าช้อปปิง้ ศนูย์สมนุไพรหรือ ฮ็อกเกตนาม ูใหมล่า่สดุของเกาหล ีโดยมีการจดลขิสทิธ์ิเรียบร้อย
แล้ว เป็นสมนุไพรเมลด็ฮ็อกเกต ทางการแพทย์เรียกวา่ ผลไม้ทอง มีรสเปรีย้ว ดีสาํหรับบคุคลที่นิยมดื่มชา กาแฟ 
นํา้อดัลม ฯลฯ เมลด็ฮ็อกเกตจะช่วยในการล้างสารพิษที่ตกค้างหรือไขมนัท่ีสะสมอยูภ่ายในผนงัของตบั ไต ช่วย
ให้ตบัหรือไตของทา่นแข็งแรงขึน้ และยงัสง่ผลดีตอ่สขุภาพร่างกายของทา่นเองอีกด้วย  
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#ศูนย์น า้มันสนเข็มแดง 
นําทา่นชม ศนูย์นํา้มนัสนเข็มแดงผลติจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหล ีท่ีมีสรรพคณุช่วยชะล้างไขมนัในเส้น
เลอืด เพื่อป้องกนัการอดุตนัของเส้นเลอืด และชมการสาธิตให้ทา่นได้เห็นภาพ 

 

#SUPERMARKET 
หลงัจากนัน้ได้เวลานําทา่นสู ่สนามบินอินชอน เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ ระหวา่งทาง 
แวะช้อปปิง้ทีS่UPERMARKETเพื่อซือ้ของฝากคนทางบ้าน ที่ร้านแหง่นีม้ีขนมพืน้เมืองเกาหลหีลากชนิดรวมทัง้
กิมจิ ไก่ตุน๋โสมที่บรรจอุยูใ่นถงุสญุญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใสข้่าวและของฝากของที่ระลกึ  
 
ได้เวลานําทา่นออกเดินทางสูส่นามบิน 
ออกเดินทางจาก ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน สู ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

สายการบนิ รหสัเท่ียวบนิ เวลาเดนิทางจากประเทศเกาหลีใต้ เวลาเดนิทางถึงประเทศไทย 

 

ZE511 17.30 น. 21.20 น. 

 

LJ001 19.55 น. 23.35 น. 

 

7C2203 20.05 น. 00.00 น. 

 

TW101 20.25 น. 00.10 น. 

 

ZE513 20.35 น. 00.55 น. 
 

KOREA BEST AUTUMN 
#อตัราค่าบริการ 

เดือน กนัยายน 2018 
พีเรียดเดนิทาง สายการบนิ ราคาผู้ใหญ่ ราคาเดก็ไมเ่สริมเตียง 

21 – 25 กนัยายน 

 

15,900.- 15,900.- 
22 – 26 กนัยายน 15,900.- 15,900.- 
23 – 27 กนัยายน 15,900.- 15,900.- 
24 – 28 กนัยายน 15,900.- 15,900.- 
25 – 29 กนัยายน 15,900.- 15,900.- 
26 – 30 กนัยายน 16,900.- 16,900.- 
27 – 01 ตลุาคม 16,900.- 16,900.- 
28 – 02 ตลุาคม 16,900.- 16,900.- 
29 – 03ตลุาคม 16,900.- 16,900.- 
30 – 04ตลุาคม 16,900.- 16,900.- 
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เดือน ตลุาคม 2018 

พีเรียดเดนิทาง สายการบนิ ราคาผู้ใหญ่ ราคาเดก็ไมเ่สริมเตียง 
01 – 05 ตลุาคม 

 

17,900.- 17,900.- 
02 – 06 ตลุาคม 17,900.- 17,900.- 
03 – 07 ตลุาคม 17,900.- 17,900.- 
04 – 08 ตลุาคม 17,900.- 17,900.- 
05 – 09 ตลุาคม 17,900.- 17,900.- 
06 – 10 ตลุาคม 17,900.- 17,900.- 
07 – 11 ตลุาคม 17,900.- 17,900.- 
08 – 12 ตลุาคม 17,900.- 17,900.- 
09 – 13 ตลุาคม 17,900.- 17,900.- 
10 – 14 ตลุาคม 18,900.- 18,900.- 
11 – 15 ตลุาคม 18,900.- 18,900.- 
12 – 16 ตลุาคม 18,900.- 18,900.- 
13 – 17 ตลุาคม 17,900.- 17,900.- 
14 – 18 ตลุาคม 17,900.- 17,900.- 
15 – 19 ตลุาคม 17,900.- 17,900.- 
16 – 20 ตลุาคม 17,900.- 17,900.- 
17 – 21 ตลุาคม 17,900.- 17,900.- 
18 – 22 ตลุาคม 17,900.- 17,900.- 
19 – 23 ตลุาคม 18,900.- 18,900.- 
20 – 24 ตลุาคม 17,900.- 17,900.- 
21 – 25 ตลุาคม 17,900.- 17,900.- 
22 – 26 ตลุาคม 17,900.- 17,900.- 
23 – 27 ตลุาคม 17,900.- 17,900.- 
24 – 28 ตลุาคม 17,900.- 17,900.- 
25 – 29 ตลุาคม 18,900.- 18,900.- 
26 – 30 ตลุาคม 18,900.- 18,900.- 
27 – 31 ตลุาคม 17,900.- 17,900.- 
28 – 01 พฤศจิกายน 17,900.- 17,900.- 
29 – 02พฤศจิกายน 17,900.- 17,900.- 
30 – 03พฤศจิกายน 17,900.- 17,900.- 
31 – 04พฤศจิกายน 17,900.- 17,900.- 
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เดือน พฤศจิกายน 2018 
พีเรียดเดนิทาง สายการบนิ ราคาผู้ใหญ่ ราคาเดก็ไมเ่สริมเตียง 

01 – 05 พฤศจิกายน 

 

17,900.- 17,900.- 

 

หมายเหตุ: อตัราคา่บริการ 

+ หากทา่นต้องการห้องสาํหรับพกัเดี่ยว สามารถจ่ายเพิ่มเติมอีก 4,900.-ทา่นละ จากราคาผู้ใหญ่ 
+ หากทา่นต้องการเดินทางแบบไมใ่ช้ตัว๋ (JOIN LAND) คิดราคาทา่น7,900.-บาท/ทา่น 
 

หมายเหตุ :  
ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมราคาและเท่ียวบินทัง้ไปและกลบัโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงเท่ียวบินทัง้ไปและกลบัโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าทัง้นีข้ึน้อยูต่ามความเหมาะสม 
ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงสายการบินในระดบัเทียบเทา่กนัและเปลีย่นแปลงเท่ียวบิน  
โปรแกรมเปลีย่นแปลงได้, ตารางทวัร์สลบัโปรแกรมได้, ตามความเหมาะสม* 
โปรดตรวจสอบข้อมลูให้มัน่ใจก่อนทําการโอนเงินจองทกุครัง้ 
กรุณาอา่นรายละเอียดโปรแกรมและเง่ือนไขตา่งๆให้ละเอียดก่อนยืนยนัการจอง* 
เจ้าหน้าที่จะสง่ใบนดัหมายการเดินทางให้ภายใน 5-7 วนัก่อนเดินทางเทา่นัน้!!! และหากมีการเปลีย่นแปลงจะรีบแจ้งให้ทราบ  
หากมีข้อสงสยักรุณาสอบถามเจ้าหน้าที ่
 

***ลกูค้ามีความจําเป็นต้องเข้าร้านตามโปรแกรมทวัร์ 
อนัได้แก่ ศนูย์โสม, ศนูย์สมนุไพร, ศนูย์เวชสาํอาง, ศนูย์นํา้มนัสนแดง, ศนูย์พลอยอเมทิส หากทา่นไมต้่องการเข้าร้านดงักลา่ว  

บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่บริการเพ่ิมทา่นละ 300 USD*** 
 

***กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ที่กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก 
หรือเข้าประเทศท่ีระบใุนรายการเดินทาง ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆทัง้สิน้และขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมค่ืนคา่บริการ 

ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท*** 

 
กรุณาชําระมดัจําหลงัจากวนัจองภายใน 3 วนั 

และชําระสว่นท่ีเหลอืทัง้หมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วนั 

********มดัจําขัน้ตํ่า 5,000.- บาท/ทา่น/ทริป****** 
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#อตัราทวัร์รวม 
 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเส้นทางที่ระบใุนรายการชัน้ทศันาจร ไป-กลบัพร้อมคณะ   
 คา่อาหารทกุมือ้ ตามที่ระบใุนรายการ        
 คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ        
 คา่ที่พกัตามระบใุนรายการ พกัห้องละ 2 หรือ 3 ทา่น ตามโรงแรมที่ระบ ุหรือเทียบเทา่  
 คา่รถรับ-สง่ และนําเที่ยวตามรายการ        
 คา่ภาษีสนามบิน ทกุแหง่ที่มี         
 คา่นํา้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละ15 หรือ 20 กก.      
 คา่ประกนัอบุตัิเหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
 คา่บตัรเข้าสวนสนกุเอเวอร์แลนด์ เคร่ืองเลน่ไมจํ่ากดั 
 ปลัก๊ไฟ ADAPTER  

 

#อตัราทวัร์ไม่รวม 
 
 คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิ คา่ทําหนงัสอืเดินทาง , คา่โทรศพัท์สว่นตวั, คา่ซกัรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงคา่อาหาร และ

เคร่ืองดื่มที่สัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากทา่นต้องการสัง่เพิ่มกรุณาติดตอ่หวัหน้าทวัร์แล้วจ่ายเพิ่มเองตา่งหาก) 
 คา่ทิปคนขบัรถ และไกด์ท้องถ่ิน  ทา่นละ 1,200 บาท หรือ 40,000 วอน ตอ่ทา่นตลอดทัง้ทริป  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%      
 คา่นํา้หนกักระเป๋าสมัภาระ ที่หนกัเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 15-20 กก.)   
 คา่วีซา่สาํหรับพาสปอร์ตตา่งด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1 .พาสปอร์ต 2 .ใบประจําตวัคนตา่งด้าว 3.ใบสาํคญัถ่ินท่ีอยู ่4 .

สาํเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5.สมดุบญัชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6.รูปถ่ายส ี2 นิว้ 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดําเนินการยื่นวีซา่ให้
ทา่นโดยจ่ายคา่บริการตา่งหาก (สาํหรับหนงัสอืเดินทางตา่งด้าวเจ้าของหนงัสอืเดินทางต้องทําเร่ืองแจ้งเข้า-ออกด้วย
ตนเองก่อนจะยื่นวีซา่)  

 คา่ลฟิท์ที่ N SEOUL TOWER 
 คา่กระเช้าที่อทุยานแหง่ชาติซอรัคซาน  

 

#หมายเหต ุ
 

 จํานวนผู้ เดินทาง ขัน้ตํ่า ผู้ใหญ่  20 ทา่น ขึน้ไป 
 เที่ยวบิน ราคาและรายการทอ่งเที่ยว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทาง

เป็นสาํคญั 
 ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงเท่ียวบินและตารางการบินทัง้ไปและกลบัโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  
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 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ ไป-กลบั แบบหมูค่ณะ กรณีที่ทา่นไมเ่ดินทางพร้อมคณะ เนื่องจากไมผ่า่นการพิจารณาใน
การตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน ทัง้ไทยและตา่งประเทศ เนื่องจากมีสิง่ผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่
ถกูต้อง การกระทําที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง หรือถกูปฎิเสธในกรณีอื่นๆ **การพิจารณาเป็น
เอกสทิธ์ิและวิจารณญาณของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานเทา่นัน้ ซึง่อยูน่อกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัท ไมส่ามารถทําการเลือ่นวนัหรือคืนเงินได้  

 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง,เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ที่ไทย และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิให้ทา่นเดินทางออกหรือเข้า
ประเทศ เน่ืองจากมีสิง่ผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไมถ่กูต้อง หรือในกรณีอ่ืนๆการพิจารณาเป็นเอกสทิธ์ิและ
วิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานเทา่นัน้ ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท 
ทัง้นีก้รณีท่ีทา่นไมผ่า่นดา่นตรวจคนเข้าเมือง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมค่ืนคา่ทวัร์ใดๆ ทัง้สิน้  

 หนงัสอืเดินทาง (Passport) ของทา่น นบัจากวนัท่ีเดินทางไปและกลบั ต้องมีอายเุหลอืใช้งานมากกวา่ 6 เดือนขึน้ไป และ
ต้องเหลอืหน้ากระดาษพอให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสามารถประทบัตราได้ และต้องอยูใ่นสภาพท่ีสมบรูณ์ ไมชํ่ารุด 
หรือฉีกขาด  

 ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อ
จลาจล  

 หลงัจากได้รับเอกสารเรียกเก็บเงิน ( Invoice) กรุณาชําระเงิดมดัจําภายใน 3 วนั และสง่หลกัฐานการชําระเงินพร้อมหน้า
พาสปอร์ตของผู้ เดินทาง และชําระเงินทัง้หมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วนั  

 ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯ ไมค่รบ อาทิไมเ่ที่ยวบางรายการ, ไมท่านอาหาร
บางมือ้  เพราะคา่ใช้จ่ายทกุอยา่ง ทางบริษัทฯ ได้ชําระคา่ใช้จ่ายให้กบัตา่งประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 

 ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุตัิเหตทุี่เกิดจากความ
ประมาทของตวันกัทอ่งเที่ยวเอง 

 เมื่อทา่นตกลงชําระเงินไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลง
ตา่งๆ ท่ีได้ระบไุว้แล้วทัง้หมด 

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นีไ้ด้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัเวลา
การจราจร สภาพอากาศ และเหตสุดุวิสยัอื่นๆที่อาจเกิดขึน้ได้ ทัง้นีเ้พื่อความปลอดภยัและประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็น
สาํคญั 

 มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมม่ีสทิธ์ิในการให้คําสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร  ลง
นามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากบัเทา่นัน้  

 ในกรณีที่ลกูค้าตัง้ครรภ์ ต้องมีใบรับรองจากแพทย์วา่สามารถเดินทางทอ่งเที่ยวได้ และมีอายไุมเ่กิน 7 วนั นบัจากวนัท่ี
เดินทาง และต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบลว่งหน้า 

 กรณีกรุ๊ปสว่นตวั กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนกัเรียน กรุ๊ปดงูาน ไมส่ามารถใช้ราคาดงักลา่วในโปรแกรมได้ 
 กรณีที่ทา่นซือ้เฉพาะแพ็คเกจทวัร์ไมร่วมตัว๋เคร่ืองบิน จะไมร่วมคา่ประกนัอบุตัิเหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 

1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
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การยกเลิก 

- ต้องยกเลกิก่อนวนัเดินทางไมน้่อยกวา่ 45 วนัเทา่นัน้ คืนเงินคา่บริการร้อยละ 100 ของคา่บริการท่ีชําระแล้ว 
- หากยกเลกิการเดินทางน้อยกวา่ 45 วนั ขอสงวนสทิธ์ิไมค่ืนคา่ทวัร์ทกุกรณี 
- ในกรณีกรุ๊ปสว่นตวั กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนกัเรียน กรุ๊ปดงูาน เมื่อชําระแล้วไมส่ามารถคืนเงินใดๆทัง้สิน้ 
 

ช่วงเทศกาลไมส่ามารถยกเลกิหรือเปลีย่นช่ือผู้ เดินทางได 
กรุ๊ปท่ีเดินทางต้องการันตีมดัจํากบัสายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศ หรือตา่งประเทศ  
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไมม่ีการคืนเงินมดัจํา หรือ คา่ทวัร์ทัง้หมด 
 
พาสปอร์ตจะต้องมีอายเุหลอืใช้งานมากกวา่ 6 เดือนขึน้ไป 
ผู้จดัจะไมรั่บผิดชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใช้จ่ายตา่งๆได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ในกรณี
ที่ผู้ เดินทางไมผ่า่นการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทกุ
ประเทศในรายการทอ่งเที่ยวอนัเนื่องมาจากการกระทําที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่
ถกูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมค่ืนคา่ทวัร์ใดๆ ทัง้สิน้  
 


