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โรงแรม/ทพีัก ซูวอน1 คืน และ โซล 2 คืน          สายการบินEASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางสรุปโปรแกรมท่องเทียวเกาหลี 5 วนั 3 คืน 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง โรงแรม/ทีพกั 

1 ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ  I ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน - 

2 
สวน  ANYANG ART PARK | โรงถ่ายละครย้อนยคุ MBC DRAMIA |  
พระราชวงัฮวาซอง แฮงกงุ 

SUWON JM 

หรือเทียบเทา่ 

โรงแรมมาตรฐาน 

3 
วดัวาวจูองซา | สวนสนกุ EVERLAND (รวมบตัรเข้าและเครืองเลน่ไมจํ่ากดั) I  
ศนูย์เวชสําอาง  I ทําข้าวหอ่สาหร่าย+ชดุฮนับก  I  ถนนช้อปปิงฮงแด | คาเฟ่ ONE PIECE | คาเฟ่
943 KING'S CROSS HARRY POTTER 

BENIKEA 

SEOUL HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

โรงแรม

มาตรฐาน 

4 
ศนูย์นาํมนัสนเข็มแดง  I  ศนูย์สมนุไพร  I สวนฮานลึ และ PINK MOSS  I   
DUTY FREE I ศนูย์รวมของวยัรุ่นเกาหลีเมียงดง I LINE FRIENDS STORE 

BENIKEA SEOUL 

HOTEL หรือ

เทียบเทา่ โรงแรม

มาตรฐาน 

5 N SEOUL TOWER (ไมร่วมคา่ลฟิท์)  I ศนูย์พลอยอเมทิส  I ศนูย์โสม I SUPERMARKET 
- 
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โปรแกรมท่องเทียวเกาหลี 5 วนั 3 คืน 

       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  I ท่าอากาศยานนานาชาตอิินชอน 
คณะเดินทางพร้อมกนัทีจดุหมาย สนามบินสวุรรณภมิู อาคารผู้โดยสารระหวา่งประเทศ ชนั 4 ณ เคาน์เตอร์

สายการบิน EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY  โดยมีเจ้าหน้าทจีากบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอํานวยความ

สะดวกในเรืองของเอกสารตลอดจนสมัภาระของทา่น 

(**โปรดแสดงใบนดัหมายและพาสปอร์ตให้แกเ่จ้าหน้าทีในวนัเดนิทาง)  

หลงัจากเชค็อิน และโหลดสมัภาระเรียบร้อยแล้ว นําทา่นออกเดินทางสูป่ระเทศเกาหลีใต้ 

 

 

ออกเดินทางจาก ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ สู ่ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน 

สายการบิน รหสัเทียวบนิ BKK >> ICN รหสัเทียวบนิ ICN>> BKK 

EASTAR JET ZE512 22.20 – 06.00 ZE511 17.30 – 21.20 

JEJU AIR 7C2204 01.00 – 08.40 7C2203 20.05 – 23.59 

JIN AIR LJ004 22.25 – 05.40 LJ003 17.10 – 21.10 

T’WAY TW102 01.25 – 08.35 TW101 20.25 – 00.10 

EASTAR JET ZE514 01.55 – 09.45 ZE513 20.35 – 00.55 
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ข้อแนะนําเพอืความสะดวกในการเข้ารับการตรวจค้นก่อนขึนเครืองบิน ของเหลว เจล และสเปรย์ทกุชนิด ต้องบรรจใุน

ภาชนะทีมีขนาดความจุไมเ่กิน 100 มิลลิลติร สาํหรับภาชนะทีเกิน 100 มิลลิลิตร แม้จะบรรจุของเหลว เจล และสเปรย์ เพียง

เลก็น้อยก็ไมส่ามารถนําติดตวัขนึเครืองบินได้ ภาชนะทงัหมดต้องใสร่วมกนัไว้ในถงุพลาสติกใส ซึงเปิด - ปิด ผนกึได้ และมี

ความจรุวมกนัไมเ่กิน1 ลิตร (1,000 มิลลิลิตร) ของเหลวทีได้รับการยกเว้น ได้แก่ นม และอาหารสาํหรับเด็กทารกในปริมาณ

ทเีหมาะสม รวมถงึยาทีมีเอกสารกํากบัชดัเจน  ของเหลว เจล และสเปรย์ ทีซอืจากร้านค้าปลอดอากร (DUTY FREE 

SHOPS) ททีา่อากาศยานต้องบรรจใุนถงุพลาสติกใสปิดผนกึปากถงุไมม่ร่ีองรอย การเปิดปากถงุ และมีหลกัฐานแสดงวา่ได้

ซอื ณ วนัทีเดินทาง เพอืนาํไปแสดงตอ่เจ้าหน้าที ณ จดุตรวจค้น อยา่งไรก็ตามแตล่ะประเทศจะมกีฎ การนําของเหลว ขึน

เครืองแตกตา่งกนั การนําผลิตภณัฑ์ของสดทีทําจากสตัว์ไมว่า่เนอืหม ูเนือววั ผกั ผลไม้สด ไมอ่นญุาตให้นาํเข้าประเทศเพือ

ป้องกนัโรคตา่งๆเพราะหากศลุกากรตรวจพบจะต้องเสียคา่ปรับ 
 



 

สวน ANYANG ART PARK I 

                  DRAMIA I  พระราชวังฮวาซอง แฮงกุง

 

เช้า  

 
 

 
 
 
 
 

เทียง  
 
 
 
 
บา่ย 
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สวน ANYANG ART PARK

 พาท่านไปชมงานศิลปะที 

เป็นอีกหนึงจุดเช็คอินสดุฮิตของเหลา่ฮิปส์เตอร์   โดยภายในจะมีงานศิลปะในรูปแบบสถาปัตยกรรม 

และประติมากรรม มากกว่า 

“Linear Building Up In The Trees”

ความสวยงาม นอกจากนีก็ยงัมีผลงานศิลปะอีกมากมายให้ทา่นได้ชืนชม
 

ชาบูชาบูSHABU SHABU

 รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วย 

เกาหลี ประกอบด้วย ผกัสดหลายชนิด

สวยของเกาหลีทรีสชาติถกูปากคนไทย
 

โรงถ่ายละครย้อนยุค 

 จากนันจะพาท่านมาชม

30,000 ตารางเมตรของเมืองยงอิน ใช้เป็น

โดยฉากทีสร้างทงัหมดได้ผ่านการศึกษาและค้นคว้าให้ใกล้เคียงกบัประวตัิศาสตร์มากทีสดุ โลเคชนันี

ถกูใช้ในการถ่ายซีรีส์แล้วหลายเรืองไมว่า่จะเป็น 

 

พระราชวัง HAENGGUNG PALACE

 เป็นพระราชวงั

ซึงพระราชวงัแห่งนีได้ใช้เป็นฉากหนงึในการถ่ายทําละครสดุฮิต แดจงักึม

Clown ด้านหน้าประตูวงั

ทวัไปได้ชม ภายในพระราชวงัมีการจดัแสดง

ขนัที ห้องพกัของพวกนางข้าหลวง เป็นต้น

รวมคา่ชดุฮนับก*) 
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ANYANG ART PARK I โรงถ่ายละครย้อนยุค MBC  

พระราชวังฮวาซอง แฮงกุง 

ANYANG ART PARK 

พาท่านไปชมงานศิลปะที Anyang Art Park ตงัอยู่ภายในสวนองัยาง เมือง 

เป็นอีกหนึงจุดเช็คอินสดุฮิตของเหลา่ฮิปส์เตอร์   โดยภายในจะมีงานศิลปะในรูปแบบสถาปัตยกรรม 

และประติมากรรม มากกว่า 50 ชิน ออกแบบโดยนักออกแบบชือดังจากทัวโลก ชินทีโดดเด่นคือ 

“Linear Building Up In The Trees” เป็นอโุมงค์ทางเดินยาวๆ มีลวดลายทีเหมือนกับโครงสร้าง

ความสวยงาม นอกจากนีก็ยงัมีผลงานศิลปะอีกมากมายให้ทา่นได้ชืนชม 

SHABU SHABU 

รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วย ชาบูชาบู (SHABU SHABU)

เกาหลี ประกอบด้วย ผกัสดหลายชนิดต้มในนําซุปปรุงรสกลมกล่อม ทานพร้อมเครืองเคียงและข้าว

ทรีสชาติถกูปากคนไทย 

โรงถ่ายละครย้อนยุค MBC DRAMIA 

จากนันจะพาท่านมาชมโรงถ่ายละครย้อนยุคทีถูกเนรมิตเป็นหมู่บ้านโบราณบนพืนทีกว่า 

ตารางเมตรของเมืองยงอิน ใช้เป็นโลเคชนัหลกัในการถ่ายซีรีส์อิงประวตัิศาสตร์ของค่าย 

โดยฉากทีสร้างทงัหมดได้ผ่านการศึกษาและค้นคว้าให้ใกล้เคียงกบัประวตัิศาสตร์มากทีสดุ โลเคชนันี

ถกูใช้ในการถ่ายซีรีส์แล้วหลายเรืองไมว่า่จะเป็น Kang Chi, the Beginning และอีกมากมาย

HAENGGUNG PALACE 

พระราชวงัทีกษัตริย์ชองโจทรงทีได้สร้างขึนเพือเป็นสถานทีพกัผ่อนเวลาเสด็จมาทําพิธี 

ซึงพระราชวงัแห่งนีได้ใช้เป็นฉากหนงึในการถ่ายทําละครสดุฮิต แดจงักึม และ The King and The 

ด้านหน้าประตูวงับานใหญ่สะดุดตาจะมีการแสดงของชาวเกาหลีทีมาแสดงให้นกัท่องเทียว

ทวัไปได้ชม ภายในพระราชวงัมีการจดัแสดงห้องหบัต่างๆ เช่น ห้องทีประทบัของกษัตริย์

ขนัที ห้องพกัของพวกนางข้าหลวง เป็นต้น (สามารถใส่ชุดฮนับกเพือเก็บภาพความประทบัใจได้ 

KOREA AUTUMN VACATION   
 

ตงัอยู่ภายในสวนองัยาง เมือง Seoksu-dong

เป็นอีกหนึงจุดเช็คอินสดุฮิตของเหลา่ฮิปส์เตอร์   โดยภายในจะมีงานศิลปะในรูปแบบสถาปัตยกรรม 

ชิน ออกแบบโดยนักออกแบบชือดังจากทัวโลก ชินทีโดดเด่นคือ 

งค์ทางเดินยาวๆ มีลวดลายทีเหมือนกับโครงสร้าง ซึงมี

SHABU SHABU) หรือสุกี

เครืองเคียงและข้าว

ทีถูกเนรมิตเป็นหมู่บ้านโบราณบนพืนทีกว่า 

โลเคชนัหลกัในการถ่ายซีรีส์อิงประวตัิศาสตร์ของค่าย MBC 

โดยฉากทีสร้างทงัหมดได้ผ่านการศึกษาและค้นคว้าให้ใกล้เคียงกบัประวตัิศาสตร์มากทีสดุ โลเคชนันี

และอีกมากมาย 

เวลาเสด็จมาทําพิธี 

The King and The 

จะมีการแสดงของชาวเกาหลีทีมาแสดงให้นกัท่องเทียว

เช่น ห้องทีประทบัของกษัตริย์ ห้องพกัของ

สามารถใส่ชุดฮนับกเพือเก็บภาพความประทบัใจได้ *ไม่
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เย็น 

 
 
 
 
 
 
 
 

วัดวาวูจองซา I สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครืองเล่นไม่จาํกัด) 

I ศูนย์เวชสาํอาง I ทาํข้าวห่อสาหร่าย+ชุดฮันบก I  ถนนช้อปปิงฮงอิก 

 
เช้า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

คาลบิ KALBI 

 รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  บริการทา่นด้วย  เมนคูาลบิ (KALBI) อาหารเกาหลแีบบปิง

ยา่ง เป็นการนาํเนือสตัว์มาหมกักบัเครืองปรุงจนเนือนุม่ แล้วนําไปยา่งบนแผน่โลหะทีถกูเผาจนร้อน 

ตอนย่างเนอืนนัจะยา่งเป็นชินโตพอสมควร พอใกล้สกุแล้วต้องใช้กรรไกรตดัเป็นชินพอดคีํา ทานกบั

เครืองเคียง 
 

หลงัจากนนันําทา่นเข้าสู่ทีพกั SUWON: BENEKIA SUWON 

หรือเทียบเทา่ โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้ 
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รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

วัดวาวูจองซา 

 พาท่านไปไหว้พระขอพร วดัวาวจูองซา ชมความงามของเศียรพระพุทธรูปสีทองตระการตา

ขนาดใหญ่ทีมีความสงูถึง 8 เมตร ได้รับการบนัทึกจากกินเนสบุ๊คว่าเป็นรูปสลกัไม้ทีมีขนาดใหญ่ทีสดุ

ในโลก ซึงประดิษฐานอยู่บนกองหินด้านหลงัสระนําขนาดย่อม โดยบริเวณรอบสระจะมีพระพทุธรูป

องค์เล็ก ๆ วางเรียงราย นอกจากนีวดัวาวจูองซายงัเป็นทีเก็บรักษาระฆงัทีใช้ตีในพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิก

ในปี ค.ศ.1988 อีกด้วย  

 

สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 

 จากนนัให้เวลาทุกท่านเต็มอิมกบัสวนสนกุทีดีทีสดุของเกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ด้วย

บตัร SPECIAL PASS TICKET ทีสามารถเลน่เครืองเลน่ต่าง ๆ ได้ทุกชนิดอย่างไม่จํากดั เช่น ทีเอ็กซ์

เพรส, รถไฟเหาะ, โรงหนงัสามมิติ, บ้านผีสงิหมนุ ฯลฯ ท่านยงัสามารถเข้าซาฟารีเพือชมไลเกอร์แฝดคู่

แรกของโลกและความน่ารักของเจ้าหมีทีสามารถสือสารกับคนได้ นอกจากนียงัมีสวนดอกไม้สีสนั

สวยงามให้ได้เก็บภาพกนั 

 



 

เทียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บาร์บีคิวเกาหลี 

 รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  บริการทา่นด้วย เมน ู

เกาหล ีมเีนือสตัว์หลากหลาย

 

ศูนย์เวชสาํอาง

 พาทา่นสู ่ศนูย์เวชสาํอาง

ครีมนาํแตก, ครีมโบท็อกซ์

 

กมิบับ KIMBAB

 นําทา่นร่วมเรียนรู้วฒันธรรมกบัการเรียนทําข้าวห่อสาหร่าย

ซงึเป็นอาหารเกาหลียอดนิยมของคนไทยอีกเมนหูนึง
 

ชุดฮันบก HANBOK

 จากนนัเชิญท่านร่วมเป็นสว่นหนึงของชาวเกาหลีโดยการแต่งกายชุดประจําชาติ

แบบตา่งๆพร้อมถ่ายรูปเป็นทีระลกึ เพอืไปอวดคนทางบ้าน

 

ถนนช้อปปิงย่านฮงอิก

 ยา่นฮงแด เป็นย่านทมีีวยัรุ่นเยอะเพราะเป็นยา่นมหาวิทยาลยัฮก

ควรพลาด นอกจากจะมีร้านให้ได้ช้อปปิงแล้ว ยา่นนยีงัมีร้านคาเฟ่เก๋ๆ ให้ได้ไปเช็คอินอีกด้วย ไม่ว่าจะ

เป็น 934 king's cross harry potter 

 

934 KING CROSS HARRY POTTER

 พลาดไมไ่ด้ทีจะต้องมาเช็คอินคาเฟ่

จาก แฮร์รี พอตเตอร์ 

เครืองดมืมากมายให้เลือก 
 

ONE PIECE 

  อีกหนึงคาเฟ่ทีน่ามาเช็คอินไม่แพ้กนัก็คือ 

ONE PIECE มบีรรยากาศแบบสบายๆ

มาให้เป็นรูปตวัการ์ตูนในเรือง 

PIECE อีกด้วย 
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บาร์บีคิวเกาหลี BBQ KOREA 

รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  บริการทา่นด้วย เมน ูบาร์บีคิวเกาหล ีอาหารปิงยา่งสไตล์

หลากหลายให้เลอืกรับประทาน เสิร์ฟพร้อมเครืองเคยีง 

ศูนย์เวชสาํอาง 

ศนูย์เวชสาํอาง ให้ท่านได้เลือกซือเครืองสาํอางคณุภาพดีในราคายอ่มเยา 

ครีมโบท็อกซ,์ ครีมหอยทาก ฯลฯ 

KIMBAB 

นําทา่นร่วมเรียนรู้วฒันธรรมกบัการเรียนทําข้าวห่อสาหร่าย กิมบบั อาหารประจําชาติเกาหล ี

ซงึเป็นอาหารเกาหลียอดนิยมของคนไทยอีกเมนหูนึง 

HANBOK 

จากนนัเชิญท่านร่วมเป็นสว่นหนึงของชาวเกาหลีโดยการแต่งกายชุดประจําชาติ

แบบตา่งๆพร้อมถ่ายรูปเป็นทีระลกึ เพอืไปอวดคนทางบ้าน 

ถนนช้อปปิงย่านฮงอิก 

เป็นยา่นทีมีวยัรุ่นเยอะเพราะเป็นยา่นมหาวิทยาลยัฮกอิก เป็นอีกแหลง่

ควรพลาด นอกจากจะมีร้านให้ได้ช้อปปิงแล้ว ยา่นนยีงัมีร้านคาเฟ่เก๋ๆ ให้ได้ไปเช็คอินอีกด้วย ไม่ว่าจะ

934 king's cross harry potter หรือ one piece  

KING CROSS HARRY POTTER 

พลาดไมไ่ด้ทีจะต้องมาเช็คอินคาเฟ่สดุฮิตอย่าง 934 KING CROSS เป็นคาเฟ่ทีจําลองฉาก

แฮร์รี พอตเตอร์ ทีจะเดินทางไปโลกเวทมนต์ด้วยรถไฟ ชานชาลา 9 3/4 มาไว้ทีโซล มีทงัขนมและ

เครืองดมืมากมายให้เลือก ทีสําคญัมีมมุให้ได้ถ่ายรูปหลายมมุ ไมม่ีเบือแนน่อน 

อีกหนึงคาเฟ่ทีน่ามาเช็คอินไม่แพ้กนัก็คือ Cafa de ONE PIECE เป็นร้านทีตกแต่งสไตล์ 

บรรยากาศแบบสบายๆ เป็นกันเอง มีอาหารให้เลือกหลากหลาย บางเมนถูกูออกแบบ

มาให้เป็นรูปตวัการ์ตูนในเรือง ONE PIECE นอกจากนียงัมีโซนขายของทีระลึกจากการ์ตูน 

KOREA AUTUMN VACATION   
 

อาหารปิงยา่งสไตล์

งสาํอางคณุภาพดีในราคายอ่มเยา เช่น  

อาหารประจําชาติเกาหล ี

จากนนัเชิญท่านร่วมเป็นสว่นหนึงของชาวเกาหลีโดยการแต่งกายชุดประจําชาติ ฮนับก  ใน

อิก เป็นอีกแหลง่ช้อปปิงทไีม่

ควรพลาด นอกจากจะมีร้านให้ได้ช้อปปิงแล้ว ยา่นนยีงัมีร้านคาเฟ่เก๋ๆ ให้ได้ไปเช็คอินอีกด้วย ไม่ว่าจะ

เป็นคาเฟ่ทีจําลองฉาก

มาไว้ทีโซล มีทงัขนมและ

เป็นร้านทีตกแต่งสไตล์ 

เป็นกันเอง มีอาหารให้เลือกหลากหลาย บางเมนถูกูออกแบบ

นอกจากนียงัมีโซนขายของทีระลึกจากการ์ตูน ONE 
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เย็น 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์นาํมันสนเข็มแดง I ศูนย์สมุนไพร I สวนฮานึล I ศูนย์รวมของวัยรุ่น

เกาหลีเมียงดง I LINE FRIENDS STORE I DUTY FREE 
 
เช้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทียง 
 
 
 
 
 
 

โอซัมบุลโกก ิOSAM BULGOGI 

 รับประทานอาหารณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วย โอซมับลุโกกิ (OSAMBULGOGI) มีส่วน

ประกอหลกัคือ วุ้นเส้น ผกักาดขาว เนือหม ูผดัในกระทะจนเข้ากนั รสชาติหวานเผ็ดเล็กน้อย 
 

หลงัจากนนันําทา่นเข้าสู่ทีพกั BENIKEA SEOUL HOTEL  

หรือเทียบเทา่ โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้ 

4 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

ศูนย์นาํมันสนเข็มแดง 

 พาท่านเดินทางสู่ ศูนย์นํามันสนเข็มแดงผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี มี

สรรพคณุ ช่วยชะล้างไขมนัในเส้นเลือด เพือป้องกนัการอดุตนัของเส้นเลือด และชมการสาธิตให้ท่านได้

เห็นภาพอยา่งชดัเจนยิงขนึ  
 

ศูนย์สมุนไพร 

 นําทา่นเข้าชม ศนูย์สมุนไพรหรือ ฮ็อกเกตนามใูหม่ลา่สดุของเกาหลี เป็นสมนุไพรเมล็ดฮ็อก

เกต ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้ทอง มีรสเปรียว ดีสําหรับบุคคลทีนิยมดืมชา กาแฟ นําอดัลม ฯลฯ 

เมลด็ฮ็อกเกตจะช่วยในการล้างสารพิษทีตกค้างหรือไขมนัทีสะสมอยูภ่ายในผนงัของตบั ไต ช่วยให้ตบั

หรือไตของท่านแข็งแรงขึน และยงัสง่ผลดีตอ่สขุภาพร่างกายของทา่นอีกด้วย 

 

ไก่ตุ๋นโสม 

 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารบริการท่านด้วยเมนู ซัมเกทังหรือเมนู ไก่ตุ๋นโสม 

(SAMGYETANG) เป็นอาหารทีนิยมรับประทานกนัในชาววงัสมยัก่อน ภายในตวัไก่จะมีข้าว รากโสม 

พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุ๋นเสิร์ฟพร้อมเครืองเคียงทีเรียกว่า กักตุกี เส้นขนมจีน เหล้าโสม 

พริกไทยดํา และเกลือ เสิร์ฟทา่นละ 1 ตวั ในหม้อดินร้อน 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมียงดง 

 เอาใจคอช้อปปิงกับแหล่งช้อปปิงยอดฮิตทีคนไทยรู้จักกันดี 

รวบรวมแฟชันแบรนด์

รองเท้า, กระเป๋า, เครืองสําอาง

เรียกวา่แคท่ีนทีเีดียวก็สามารถหาซือได้ทกุอยา่งทีทา่นต้องการ

LINE FRIENDS STORE

 นอกจากนีท่านสามารถพบกบัร้าน 

เกียวกบัตวัการ์ตนู LINE 

เคสโทรศพัท์ เสือผ้า กระเป๋า เครืองเขียน ฯลฯ 

โดยเฉพาะไฮไลท์สําคัญอย่าง

ถ่ายภาพเป็นทีระลกึแม้

***อิสระอาหารเย็น

หลงัจากนนันําทา่นเข้าสู่ทีพกั 

สวนฮานึล 

 สวนฮานึล สถานทีท่องเทียวยอดฮิตในฤดใูบไม้ร่วงของประเทศเกาหลี

เขาริมแมน่ําฮนัใจกลางกรุงโซล

พดักบัละอองดอกหญ้าสีขาวลอยฟูฟ่อง

หนาวเทา่นนั 

 

DUTY FREE 

 นําท่านช้อปปิงสินค้าปลอดภาษีที 

ซอืมากมายกวา่ 500 ชนิด ทงั นําหอม เสอืผ้า เครืองสาํอาง กระเป๋า นาฬกิา เครืองประดบั ฯลฯ
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เอาใจคอช้อปปิงกับแหล่งช้อปปิงยอดฮิตทีคนไทยรู้จักกันดี เมียงดง เป็นย่านที

รนด์ชันนําไว้มากมาย ท่านสามารถหาซือสินค้าได้อย่างหลากหลายทังเสือผ้า

เครืองสําอาง และยงัมี เครืองประดบั, ซีดีเพลง, วีซีดี-ดีวีดีหนงั

เรียกวา่แคท่ีนทีเีดียวก็สามารถหาซือได้ทกุอยา่งทีทา่นต้องการ 

FRIENDS STORE 

นอกจากนีท่านสามารถพบกบัร้าน LINE FRIENDS STORE ทีจําหน่ายสินค้าของทีระลึก

LINE ซงึแตล่ะตวัจะมีสนิค้าทีระลกึให้เลือกซือหลากหลายชนิด เช่น สมดุโน้ต ตุ๊กตา 

า กระเป๋า เครืองเขียน ฯลฯ ภายในร้านยงัมีมุมน่ารัก ๆ ให้ถ่ายรูปกนั

สําคัญอย่างเจ้าหมีบราวน์ตัวใหญ่ยักษ์ทีตังอยู่ด้านหน้า ทีใครไปใครมาก็ต้อง

ถ่ายภาพเป็นทีระลกึแม้กระทงัคนเกาหลีเอง 

อิสระอาหารเย็น***   

หลงัจากนนันําทา่นเข้าสู่ทีพกั BENIKEA SEOUL HOTEL 

หรือเทียบเทา่ โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้ 

สถานทีท่องเทียวยอดฮิตในฤดใูบไม้ร่วงของประเทศเกาหลี ทําเลทีตงัอยู่บนเนิน

เขาริมแมน่ําฮนัใจกลางกรุงโซล มีบรรยากาศชวนฝันสดุโรแมนติกของทุ่งหญ้าสีนําตาลสวย มีลมเย็นๆ 

พดักบัละอองดอกหญ้าสีขาวลอยฟูฟ่อง ให้ท่านได้สมัผสัความงดงามเฉพาะช่วงฤดใูบไม้ร่วงและฤดู

นําท่านช้อปปิงสินค้าปลอดภาษีที ดิวตีฟรี (DUTY FREE) ทีนีมีสินค้าชนันําให้ท่านได้เลือก

ชนิด ทงั นําหอม เสอืผ้า เครืองสาํอาง กระเป๋า นาฬกิา เครืองประดบั ฯลฯ
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เป็นย่านทีได้ชือว่า

ท่านสามารถหาซือสินค้าได้อย่างหลากหลายทังเสือผ้า, 

หนงั และซีรีย์ยอดฮิต 

ทีจําหน่ายสินค้าของทีระลึก

เช่น สมดุโน้ต ตุ๊กตา 

ๆ ให้ถ่ายรูปกนัได้อย่างจุใจ 

ทีใครไปใครมาก็ต้อง

BENIKEA SEOUL HOTEL  

ทําเลทีตงัอยู่บนเนิน

องทุ่งหญ้าสีนําตาลสวย มีลมเย็นๆ 

ให้ท่านได้สมัผสัความงดงามเฉพาะช่วงฤดใูบไม้ร่วงและฤดู

ทีนีมีสินค้าชนันําให้ท่านได้เลือก

ชนิด ทงั นําหอม เสอืผ้า เครืองสาํอาง กระเป๋า นาฬกิา เครืองประดบั ฯลฯ 
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N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิฟท์) I ศูนย์พลอยอเมทสิ I ศูนย์โสม I 

SUPERMARKET 

เช้า 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
N SEOUL TOWER 

 เช้านีนําท่านสู ่หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWER ตงัอยู่บนเขานมัซาน ซงึเป็น 1 ใน 18 

หอคอยทีสงูทีสดุในโลก ฐานของหอคอยมีสิงน่าสนใจต่างๆ มากมาย เช่น ศาลาแปดเหลียมปาลกกั

จอง, สวนพฤกษชาติ, อาคารอนุสรณ์ผู้ รักชาติอัน ชุง กุน อิสระให้ทุกท่านได้เดินเลน่และถ่ายรูปคู่

หอคอยตามอธัยาศยั รวมไปถึงชมไฮไลท์ของทีนคีือการคล้องกญุแจคูรั่ก (ไมร่วมคา่ขนึลิฟท์) 

 

จมิดัก 

 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูจิมดัก (JIMDAK) เป็นเมนูไก่ประกอบด้วยวุ้ นเส้น 

เกาหลี คลกุด้วยนําซุป รสชาติกลมกลอ่ม เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆพร้อมเครืองเคียง 

 

ศูนย์โสมเกาหลี 

 จากนนัพาท่านรู้จกัและเข้าใจสมนุไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร ที ศูนย์โสม

เพราะเกาหลีใต้เป็นประเทศทีมีการผลิตโสมเกาหลีทีมีคุณภาพเป็นอันดับ 1 ของโลก และมี

คณุประโยชน์นานปัการ เช่น ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทําให้จิตใจ

สงบและเพิมพละกําลงั โดยมีสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบํารุงหัวใจของคุณได้เป็นอย่างดี ช่วย

ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลือด ฯลฯ 
 

SUPERMARKET 

 หลงัจากนนัได้เวลานําทา่นสู ่สนามบินอินชอน เพือเตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ ระหว่าง

ทางแวะช้อปปิงที SUPERMARKETเพือซือของฝากคนทางบ้าน ทีร้านแห่งนีมีขนมพืนเมืองเกาหลี

หลากชนิดรวมทงักิมจิ ไก่ตุ๋นโสมทีบรรจุอยู่ในถุงสญุญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าวและของฝากของที

ระลกึ  

ศูนย์พลอยอเมทสิ 

 นําทกุท่านสูศ่นูย์พลอยอเมทิสหรือพลอยสีม่วงทีมีชือเสียงของประเทศเกาหลีซึงชาวเกาหลี

เชือวา่ถ้าได้มีพลอยชนิดนีติดตวัไว้จะทําให้มีโชคลาภและสิงดีๆ เกิดขนึในชีวิต 
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ได้เวลานําท่านออกเดินทางสู่สนามบนิ 

ออกเดินทางจาก ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน สู ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

สายการบิน รหสัเทียวบนิ BKK >> ICN รหสัเทียวบนิ ICN>> BKK 

EASTAR JET ZE512 22.20 – 06.00 ZE511 17.30 – 21.20 

JEJU AIR 7C2204 01.00 – 08.40 7C2203 20.05 – 23.59 

JIN AIR LJ004 22.25 – 05.40 LJ003 17.10 – 21.10 

T’WAY TW102 01.25 – 08.35 TW101 20.25 – 00.10 

EASTAR JET ZE514 01.55 – 09.45 ZE513 20.35 – 00.55 

 
 
 
 
#อตัราค่าบริการ 

เดือน กนัยายน 2019 

พีเรียดเดินทาง สายการบิน ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็กไมเ่สริมเตียง 

01 - 05 กนัยายน 

 

12,900.- 12,900.- 

02 - 06 กนัยายน 12,900.- 12,900.- 

03 -07 กนัยายน 13,900.- 13,900.- 

04 - 08 กนัยายน 13,900.- 13,900.- 

05 - 09 กนัยายน 13,900.- 13,900.- 

06 - 10 กนัยายน 13,900.- 13,900.- 

07 - 11 กนัยายน 13,900.- 13,900.- 

08 - 12 กนัยายน 12,900.- 12,900.- 

09 - 13 กนัยายน 12,900.- 12,900.- 

10 - 14 กนัยายน 13,900.- 13,900.- 

11 - 15 กนัยายน 13,900.- 13,900.- 

KOREA AUTUMN VACATION 
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12 - 16 กนัยายน 13,900.- 13,900.- 

13 -17 กนัยายน 13,900.- 13,900.- 

14 - 18 กนัยายน 13,900.- 13,900.- 

15 - 19 กนัยายน 12,900.- 12,900.- 

16 - 20 กนัยายน 12,900.- 12,900.- 

17 - 21 กนัยายน 13,900.- 13,900.- 

18 - 22 กนัยายน 13,900.- 13,900.- 

19 - 23 กนัยายน 13,900.- 13,900.- 

20 - 24 กนัยายน 13,900.- 13,900.- 

21 - 25 กนัยายน 13,900.- 13,900.- 

22 - 26 กนัยายน 12,900.- 12,900.- 

23 -27 กนัยายน 12,900.- 12,900.- 

24 - 28 กนัยายน 13,900.- 13,900.- 

25 - 29 กนัยายน 13,900.- 13,900.- 

26 - 30 กนัยายน 13,900.- 13,900.- 

27 - 01 กนัยายน 13,900.- 13,900.- 

28 - 02 กนัยายน 13,900.- 13,900.- 

29 - 03 กนัยายน 13,900.- 13,900.- 

30 - 04 กนัยายน 13,900.- 13,900.- 

 

เดือน ตลุาคม 2019 

พีเรียดเดินทาง สายการบิน ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็กไมเ่สริมเตียง 

01 - 05 ตลุาคม 

 

14,900.- 14,900.- 

02 – 06 ตลุาคม 15,900.- 15,900.- 

03 – 07 ตลุาคม 15,900.- 15,900.- 

04 – 08 ตลุาคม 15,900.- 15,900.- 

05 – 09 ตลุาคม 15,900.- 15,900.- 

06 – 10 ตลุาคม 15,900.- 15,900.- 
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07 – 11 ตลุาคม 15,900.- 15,900.- 

08 – 12 ตลุาคม 15,900.- 15,900.- 

09 – 13 ตลุาคม 16,900.- 16,900.- 

10 – 14 ตลุาคม 16,900.- 16,900.- 

11 – 15 ตลุาคม 16,900.- 16,900.- 

12 – 16 ตลุาคม 16,900.- 16,900.- 

13 – 17 ตลุาคม 15,900.- 15,900.- 

14 – 18 ตลุาคม 15,900.- 15,900.- 

15 – 19 ตลุาคม 15,900.- 15,900.- 

16 – 20 ตลุาคม 15,900.- 15,900.- 

17 – 21 ตลุาคม 16,900.- 16,900.- 

18 – 22 ตลุาคม 16,900.- 16,900.- 

19 – 23 ตลุาคม 17,900.- 17,900.- 

20 – 24 ตลุาคม 16,900.- 16,900.- 

21 – 25 ตลุาคม 16,900.- 16,900.- 

22 – 26 ตลุาคม 16,900.- 16,900.- 

23 – 27 ตลุาคม 16,900.- 16,900.- 

24 – 28 ตลุาคม 16,900.- 16,900.- 

25 – 29 ตลุาคม 16,900.- 16,900.- 

26 – 30 ตลุาคม 15,900.- 15,900.- 

27 – 31 ตลุาคม 15,900.- 15,900.- 

28 – 01 พฤศจิกายน 15,900.- 15,900.- 

29 – 02 พฤศจิกายน 15,900.- 15,900.- 

30 – 03 พฤศจิกายน 15,900.- 15,900.- 

31 - 04 พฤศจิกายน 15,900.- 15,900.- 
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เดือน พฤศจิกายน 2019 

พีเรียดเดินทาง สายการบิน ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็กไมเ่สริมเตียง 

01 - 05 พฤศจิกายน 

 

14,900.- 14,900.- 

02 - 06 พฤศจิกายน 14,900.- 14,900.- 

03 -07 พฤศจิกายน 14,900.- 14,900.- 

04 - 08 พฤศจิกายน 14,900.- 14,900.- 

05 - 09 พฤศจิกายน 14,900.- 14,900.- 

06 - 10 พฤศจิกายน 14,900.- 14,900.- 

07 - 11 พฤศจิกายน 14,900.- 14,900.- 

08 - 12 พฤศจิกายน 14,900.- 14,900.- 

09 - 13 พฤศจิกายน 14,900.- 14,900.- 

10 -14 พฤศจิกายน 14,900.- 14,900.- 

11 - 15 พฤศจิกายน 14,900.- 14,900.- 

12 - 16 พฤศจิกายน 14,900.- 14,900.- 

13 -17 พฤศจิกายน 14,900.- 14,900.- 

14 - 18 พฤศจิกายน 14,900.- 14,900.- 

15 - 19 พฤศจิกายน 14,900.- 14,900.- 

16 - 20 พฤศจิกายน 14,900.- 14,900.- 

17 - 21 พฤศจิกายน 14,900.- 14,900.- 

18 - 22 พฤศจิกายน 14,900.- 14,900.- 

19 - 23 พฤศจิกายน 14,900.- 14,900.- 

20 - 24 พฤศจิกายน 14,900.- 14,900.- 

21- 25 พฤศจิกายน 14,900.- 14,900.- 

22 - 26 พฤศจิกายน 14,900.- 14,900.- 

23 - 27 พฤศจิกายน 14,900.- 14,900.- 

24 - 28 พฤศจิกายน 14,900.- 14,900.- 

25 - 29 พฤศจิกายน 14,900.- 14,900.- 

26 - 30 พฤศจิกายน 14,900.- 14,900.- 
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27 - 01 ธนัวาคม 14,900.- 14,900.- 

28 - 02 ธนัวาคม 14,900.- 14,900.- 

29 - 03 ธนัวาคม 14,900.- 14,900.- 

30 - 04 ธนัวาคม 14,900.- 14,900.- 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อัตราทัวร์รวม 
 คา่ตวัเครืองบินไป-กลบั ตามเส้นทางทีระบใุนรายการชนัทศันาจร ไป-กลบัพร้อมคณะ   

 คา่อาหารทกุมือ ตามทีระบใุนรายการ        

 คา่เข้าชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการ        

 คา่ทพีกัตามระบใุนรายการ พกัห้องละ 2 หรือ 3 ทา่น ตามโรงแรมทีระบ ุหรือเทียบเทา่  

 คา่รถรับ-สง่ และนําเทยีวตามรายการ        

 คา่ภาษีสนามบิน ทกุแหง่ทีม ี        

 คา่นาํหนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละ15 หรือ 20 กก.      

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือนไขตามกรมธรรม์) 

 คา่บตัรเข้าสวนสนกุเอเวอร์แลนด์ เครืองเลน่ไมจํ่ากดั 

หมายเหตุ: อตัราคา่บริการ 

+ หากทา่นต้องการห้องสําหรับพกัเดียว สามารถจ่ายเพิมเติมอกี 4,900.-ทา่นละ จากราคาผู้ใหญ่ 

+ หากท่านต้องการเดนิทางแบบไม่ใช้ตัว (JOIN LAND) คิดราคาท่านละ 6,900.-บาท/ท่าน 

***ลกูค้ามีความจําเป็นต้องเข้าร้านตามโปรแกรมทวัร์ 

อนัได้แก่ ศนูย์โสม, ศนูย์สมนุไพร, ศนูย์เวชสาํอาง, ศนูย์นาํมนัสนแดง, ศนูย์พลอยอเมทิส หากทา่นไมต้่องการเข้าร้านดงักลา่ว  

บริษัทขอสงวนสทิธิในการเก็บคา่บริการเพิมทา่นละ 300 USD*** 

 

กรุณาชําระมดัจําหลงัจากวนัจองภายใน 3 วนั 

และชําระสว่นทเีหลือทงัหมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วนั 

********มดัจําขนัตาํ 5,000.- บาท/ทา่น/ทริป****** 

*กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมและเงอืนไขต่างๆให้ละเอยีดก่อนยนืยนัการจอง* 

เจ้าหน้าทีจะสง่ใบนดัหมายการเดินทางให้ภายใน 5-7 วนัก่อนเดินทางเทา่นนั!!! 

หากมกีารเปลียนแปลงจะรีบแจ้งให้ทราบ หากมีข้อสงสยักรุณาสอบถามเจ้าหน้าทีทนัที 
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 ปลกัไฟ ADAPTER  

 

อัตราทัวร์ไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายสว่นตวั อาทิ ค่าทําหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศพัท์สว่นตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ

เครืองดมืทีสงัเพมินอกเหนือรายการ (หากทา่นต้องการสงัเพมิกรุณาติดตอ่หวัหน้าทวัร์แล้วจ่ายเพิมเองต่างหาก) 

 คา่ทิปคนขบัรถ และไกด์ท้องถิน  ทา่นละ 1,200 บาท หรือ 40,000 วอน ตอ่ทา่นตลอดทงัทริป  

 หากผู้ เดินทางไมไ่ด้ถือหนงัสือเดินทางประเทศไทย มีคา่ใช้จ่ายเพิมเติม 5,000 บาท 

 คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3%      

 คา่นาํหนกักระเป๋าสมัภาระ ทีหนกัเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 15-20 กก.)   

 คา่วีซา่สําหรับพาสปอร์ตตา่งด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1.พาสปอร์ต 2.ใบประจําตวัคนต่างด้าว 3.ใบสําคญัถินที

อยู่ 4.สําเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5.สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6.รูปถ่ายสี 2 นิว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็น

ผู้ดําเนินการยืนวีซา่ให้ทา่นโดยจ่ายค่าบริการตา่งหาก (สาํหรับหนงัสอืเดินทางตา่งด้าวเจ้าของหนงัสือเดินทางต้องทํา

เรืองแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยืนวีซา่)  

 คา่ลิฟท์ที N SEOUL TOWER 

 

หมายเหตุ 

 จํานวนผู้ เดินทาง ขนัตํา ผู้ใหญ่  20 ทา่น ขนึไป 

 เทียวบิน ราคา รายการท่องเทียว และอาหาร สามารถเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบ

ลว่งหน้า (คํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสําคญั) 

 ขอสงวนสิทธิในการเปลยีนแปลงเทียวบินและตารางการบินทงัไปและกลบัโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  

 กรณีทกีองตรวจคนเข้าเมือง, เจ้าหน้าทีกรมแรงงานทงัทไีทยและในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิให้ทา่นเดินทางออกหรือเข้า

ประเทศ เนืองจากมีสิงผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไมถ่กูต้อง การกระทําทีสอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนีเข้า

ออกเมือง หรือในกรณีอืนๆ การพจิารณาเป็นเอกสิทธิและวิจารณญาณของเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที

กรมแรงงานเทา่นนั ซงึอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท ไมส่ามารถทําการเลือนวนัหรือคืนเงินได้ (เนืองจากตวั

เครืองบินเป็นตวัราคาพิเศษ ไป-กลบั แบบหมูค่ณะ) ทงันีบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าทวัร์หรือค่าบริการไม่ว่ากรณี

ใดๆ ทงัสนิ  

 หนงัสือเดินทาง (Passport) ของทา่น นบัจากวนัทีเดินทางไปและกลบั ต้องมีอายเุหลือใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึนไป 

และต้องเหลือหน้ากระดาษพอให้เจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมืองสามารถประทบัตราได้ และต้องอยู่ในสภาพทีสมบรูณ์ 

ไมชํ่ารุด หรือฉีกขาด  

 ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทงัสนิหากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การ

ก่อจลาจล  

 หลงัจากได้รับเอกสารเรียกเก็บเงิน (Invoice) กรุณาชําระเงิดมดัจําภายใน 3 วนั และสง่หลกัฐานการชําระเงินพร้อม

หน้าพาสปอร์ตของผู้ เดินทาง และชําระเงินทงัหมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วนั  
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 ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทงัสนิหากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ, ไม่ทาน

อาหารบางมือ  เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ชําระค่าใช้จ่ายให้กบัต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก

เดินทางแล้ว 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทงัสิน หากเกิดสงิของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุตัิเหตทุีเกิดจาก

ความประมาทของตวันกัทอ่งเทียวเอง 

 เมือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทงัหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือนไข

ข้อตกลงตา่งๆ ทีได้ระบไุว้แล้วทงัหมด 

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลยีนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นีได้ตามความเหมาะสม ทงันีขนึอยู่กบั

เวลาการจราจร สภาพอากาศ และเหตุสดุวิสยัอืนๆทีอาจเกิดขึนได้ ทังนีเพือความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้

เดินทางเป็นสําคญั 

 มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมม่สีทิธิในการให้คําสญัญาใดๆ ทงัสนิแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร  

ลงนามโดยผู้มีอาํนาจของบริษัทฯ กํากบัเทา่นนั  

 ในกรณีทีลกูค้าตงัครรภ์ ต้องมีใบรับรองจากแพทย์ว่าสามารถเดินทางท่องเทียวได้ และมีอายไุม่เกิน 7 วนั นบัจาก

วนัทเีดินทาง และต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบลว่งหน้า 

 กรณีกรุ๊ปสว่นตวั กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนกัเรียน กรุ๊ปดงูาน ไมส่ามารถใช้ราคาดงักลา่วในโปรแกรมได้ 

 กรณีทีท่านซือเฉพาะแพ็คเกจทวัร์ไม่รวมตวัเครืองบิน จะไม่รวมค่าประกนัอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 

1,000,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การยกเลิก 

- ต้องยกเลกิก่อนวนัเดินทางไมน้่อยกวา่ 45 วนัเทา่นนั คืนเงินคา่บริการร้อยละ 100 ของค่าบริการทีชําระแล้ว 

- หากยกเลกิการเดินทางน้อยกวา่ 45 วนั ขอสงวนสิทธิไมค่ืนคา่ทวัร์ทกุกรณี 

- ในกรณีกรุ๊ปสว่นตวั กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนกัเรียน กรุ๊ปดงูาน เมือชาํระแล้วไมส่ามารถคืนเงินใดๆทงัสนิ 

ช่วงเทศกาลไมส่ามารถยกเลิกหรือเปลียนชือผู้ เดินทางได้ 

กรุ๊ปทีเดินทางต้องการันตีมดัจํากบัสายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศ หรือตา่งประเทศ  

รวมถงึเทียวบินพิเศษเช่น CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไมม่กีารคืนเงินมดัจํา หรือ คา่ทวัร์ทงัหมด 


