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BIGBANG CHERRY BLOSSOM 

 

 

รหสัโปรแกรม:13044  (กรณุาแจง้รหัสโปรแกรมทกุครัง้ทีส่อบถาม) 

INTREND KOREA 
 (พักซวูอน 1 คนื + โซล 2 คนื) 

ไฟลท์สวย ไม่เสยีเวลาเทีย่วกนัแบบเต็มวนั ไม่ตอ้งรบี 

เดนิทางโดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X (XJ) 

 

 

 

 

 

ไฮไลทโ์ปรแกรม 

 บนิตรงกรุงเทพฯ – อนิชอน โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X ฟรนี ้าหนักกระเป๋าขาไป – กลบั 20 กโิลกรัม
(ตอ่ชิน้)/ ถอืขึน้เครือ่ง 7 กโิลกรัม 

 พักโรงแรม 3 ดาว พรอ้มอาหารเชา้ พกัซูวอน 1คนื และ โซล 2 คนื 

 เทีย่วครบทุกไฮไลท ์ARA Waterfall & Maru Skywalk เกาะนาม ิป่ันเรยีลไบค ์ สมัผัสบรรยากาศสดุแสน

โรแมนตกิทีส่วนสนุก EVERLAND(รวมคา่เขา้สวนสนุก)  โซลทาวเวอร ์(ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท)์  พระราชวงั
เคยีงบก  หมู่บา้นบุกชอนฮนัอก ช็อปป้ิงกนัแบบจุใจทีย่่านเมยีงดง  DUTYFREE และ ถนนฮงแด 

 ไฮไลทพ์เิศษ “พาทุกท่านชม  King’s Cross Platform9 ¾(คงิครอส ชานชาลาที ่9 ¾) ซึง่จ าลองโลก
แห่งเวทยม์นตบ์นโลกมักเกิล้ ณ กรุงโซล” 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ – อนิชอน X X X - 

2 
ARA Waterfall & Maru Skywalk - เกาะนาม ิ– ปั่น

เรยีลไบค ์  
อุดง้ ทคัคลับี ้ ชาบู ชาบ ู

SUWON 

3 STAR 

HOTEL 

3 

สวนผลไม ้– สวนสนุก EVERLAND(รวมบตัร) – 

โรงงานผลติสาหรา่ย ท าคมิบบั  พรอ้มใสชุ่ดประจ าชาต ิ

เกาหล ี“ฮนับก” – ชอ้ปป้ิงทงแดมนุ   

ABF คาลบี ้ บบิมิผบั 

SEOUL 

3 STAR 

HOTEL 
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BIGBANG CHERRY BLOSSOM 

 

(รายการอาหารอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม) 

วนัที ่1     กรงุเทพฯ (ท่าอากาศยานดอนเมอืง)  – เกาหลีใต้ (สนามบินอนิชอน) 

23.30 น. คณะพรอ้มกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานนานาชาต ิดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ 

อาคาร 1 ชัน้ 3 เคานเ์ตอร ์ 3-4 สายการบนิ AIR ASIA X(XJ)  โดยมหีัวหนา้ทัวรแ์ละเจา้หนา้ทีข่อง

บรษัิทฯรอตอ้นรับและอ านวยความสะดวกกอ่นขึน้เครือ่ง  

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

 

 

4 

ศนูยโ์สมรฐับาล – COSMETIC  CENTER –  พระราชวงั

เคยีงบก  – หมูบ่า้นบกุชอนฮนัอก – ถนนซมัชองดองกลิ 

– โซลทาวเวอร(์ไมร่วมคา่ลฟิท)์ – ชอ้ปป้ิงเมยีงดง – 

DUTY FREE   

ABF ไกตุ่น๋โสม 
บาบคีวิ 

บุฟเฟ่ 

SEOUL 

3 STAR 

HOTEL 

5 

สมนุไพรน า้มนัสนเข็มแดง – ฮอกเก็ตนาม ู– มหาวทิยาลยั

สตรอีวีา – ชอ้ปป้ิงทีฮ่งแด – SEOULLO7017 – SUPER 

MARKET –  อนิชอน 

 

ABF จมิทกั X - 

6 อนิชอน – กรงุเทพฯ X X X - 

http://bit.ly/2NMk5YE
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BIGBANG CHERRY BLOSSOM 

เวลานัดหมาย FLIGHT BANGKOK INCHOEN 

23.30 น. XJ700 02.35+ 1  น. 10.05 น. 

02.35+1 น. บนิลดัฟ้าสู่ประเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ AIR ASIA X(XJ)  เทีย่วบนิที ่XJ700 (ไฟลท์

บนิอาจมกีารเปลีย่นแปลง) วนัสอง    ส 

วนัที ่2     ARA Waterfall & Maru Skywalk - เกาะนาม ิ– ปั่นเรยีลไบค ์  

 

10.05 น.   เดนิทางถงึ สนามบนิอนึชอน สาธารณรฐัเกาหลใีต ้หลงัจากผ่านขัน้ตอนศลุกากรแลว้ทางหัวหนา้

ทัวรจ์ะน าทุกท่านออกมาพบไกดท์อ้งถิน่ และมีเวลาใหทุ้กท่านท าภาระกจิสว่นตวั พรอ้มทัง้ทาน อดุง้

(1) เบาๆรองทอ้งกอ่นจะเริม่เดนิทางสูส่ถานทีท่่องเทีย่วแห่งแรก 

(เวลาทีเ่กาหลเีร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรณุาปรบันาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการ

นดัหมายเวลา) 

11.45 น. เดนิทางถงึสถานที่ท่องเที่ยวแห่งแรกของโปรแกรม  ARA Waterfall & Maru Skywalk ตัง้อยู่

ระหวา่งทางจากอนิขอนไปกมิโป สองฝากฝ่ังมเีสน้ทางจักรยานเสน้ทางเดนิซึง่ทางรัฐบาลไดจ้ัดสรร

อย่างสวยงาม Maru Skywalk นัน้เป็นสะพานกระจกแกว้ทรงกลมที่สวยงามซึง่อยู่ตดิกับน ้าตกจ าลอง

ทีถู่กสรา้งสรรขึน้มาอย่างเหมาะเจาะกับธรรมชาตริอบๆบรเิวณน ้าตกมคีวามกวา้ง 150 เมตรและสงู 50 

เมตรทางน ้าที่น ้าตกแห่งน้ีไดถู้กสรา้งขึน้เชือ่มต่อแม่น ้าฮันกับทะเลเหลอืง เห็นไดช้ัดวา่การก่อสรา้ง

ทางน ้ านั้นมีการวางแผนครั ้งแรกและเริ่มตน้ในช่วงศตวรรษที่ 13 โดย กษัตริย์องค์ที่ 26 ของ

ราชวงศโ์ชซอนเกาหล ีแต่มีอุปสรรคมากเกนิไปและเสน้ทางน ้าก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ จบจนปีครสิต

ศกัราช 2011 ทางน ้าแห่งน้ีไดถู้กเตมิเต็มจนเสร็จสมบูรณท์ีท่างเดนิลอยฟ้ามีรา้นกาแฟและรา้นอาหาร

ไวใ้หทุ้กท่านไดด้ืม่ด า่บรรยากาศกนัอกีดว้ย 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (2)  

 บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เกาะนาม ิเมืองชุนชอน จังหวัด คังวอน ลงเรือเฟอรร์ีขา้มไปยังเกาะ (ใช ้

เวลาประมาณ 10 นาที) ใหท้่านไดด้ืม่ด ่ากับธรรมชาต ิแมกไม ้ทวิสนบนเกาะนาม ิและไสก้รอกนามิ

แสนอร่อยท่ามกลางอากาศอันหนาวเหน็บ ซึง่ถือเป็นชว่งเวลาที่ดทีี่สดุท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติ

กของฤดูหนาวใหท้่านไดย้อ้นรอยละครรักแนว DRAMA ซรียีเ์กาหลทีี่โด่งดังไปทั่วเอเชยี  WINTER 

LOVE SONG  หรือ เพลงรักในสายลมหนาว พรอ้มเก็บภาพความประทับใจ ถ่ายรูป กบัดาราแสดงน า 

BAE YONG JOON และ CHOI JI WOO รูปปั้นทีส่รา้งขึน้เพื่อไวเ้ก็บเป็นภาพความประทับใจ กบัฉาก

และเน้ือเรื่องที่เรียกเสียงสะอืน้และน ้าตาของผูช้มนอกจออย่างท่วมทน้ น าท่านชืน่ชมธรรมชาตอิัน

สวยงามสองฝากฝ่ังระหวา่งการ ปั่นเรยีลไบค ์เมือ่ Gyeongchun Line รถไฟรางคูท่ีเ่ชือ่มตอ่กรุงโซล

และ Chuncheon ไดเ้ปิดใชเ้มื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2010  ทางรถไฟMugunghwaจงึถูกยกเลกิการใช ้

งาน หลังจากที่ใชว้ ิง่เสน้ทางน้ีเป็นเวลา 70 ปี Gangchon Rail Park สรา้งขึน้บนเสน้ทางรถไฟที่ถูก

ยกเลกิแห่งน้ีและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่ผูเ้ขา้ชมสามารถเหยียบไปตามรางรถไฟสายเก่า 

และชมววิทวิทัศนอ์นัสวยงามชองแม่น ้าบุคคงั 

ค า่         รบัประทานอาหารค า่(3) 

ทีพ่กั   SIHEUNG HOTEL หรอื PACIFIC HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่3 สวนผลไม ้– สวนสนุก EVERLAND(รวมบตัร) – โรงงานผลติสาหรา่ย ท าคมิบบั  พรอ้มใส่

ชุดประจ าชาตเิกาหล ี“ฮนับก”–  ชอ้ปป้ิงทงแดมุน   

 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(4) 

 หลงัจากทานอาหารเชา้เสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ น าทุกท่านรับอากาศยามเชา้ที่สดใส ณ สวนผลไม ้นานา

ชนดิ ซึง่จะเพาะปลูกผลไม ้นานาชนิด ตามฤดูกาล หมุนเวยีนสับเปลี่ยนกันไป ใหทุ้กท่านไดช้มิ 

ผลไมเ้กาหลี อันหลากหลาย ซึ่งกล่าวกันว่า ผลไมเ้กาหลีใต ้นั้นรสชาติ อร่อย ละมุน ทุกชนิด 

หลงัจากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์สวนสนุกกลางแจง้ที่ใหญ่ที่สดุของประเทศซึง่

ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขาท่ามกลางธรรมชาตอิันสุดแสนโรแมนตกิ พบกับ “FESTIVALWORLD” การ

แสดงขบวนพาเหรดอันตระการตา สนุกสุดมันสก์ับบัตร FREE PASS ที่ท่านสามารถเลอืกเล่นเครือ่ง

เล่นไดทุ้กชนิดไม่จ ากัดจ านวนครัง้ พบกับเครื่องที่ทุกท่านไม่ควรพลาด T-EXPRESS ซึง่เป็นรถไฟ

เหาะทีเ่ร็วทีส่ดุและใชเ้วลาวิง่นานทีส่ดุในเอเชยี(T-EXPRESS จะไม่เปิดใหบ้รกิารในวนัฝนตกหรอืหมิะ

หนาเกนิไป) พรอ้มเก็บภาพความประทับใจกับสวนดอกไมซ้ ึง่เต็มสะพรั่งกลางลานโดยถูกจัดไวเ้ป็น 

THEME ตามฤดูกาล (มีนาคม-เมษายน:สวนดอกทวิลปิ / พฤษภาคม-มถิุนายน:สวนดอกกุหลาบ / 

สงิหาคม-กนัยายน:สวนดอกลลิลี ่/ ตุลาคม-พฤศจกิายน:สวนดอกเบญจมาศ) นอกจากน้ียังสามารถ

ท่องไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟาร ีพบกบั     ไลเกอร ์ลกูแฝดผสมระหวา่งพ่อสงิโตและแม่เสอื นับเป็น

แฝดผสมเสอื-สงิโตคู่แรกในโลกนอกจากนัน้ใหท้่านไดต้ืน่ตาในสวนสัตวซ์าฟารี ชมความน่ารักของ

สตัวต์า่งๆ และไดเ้พลดิเพลนิกบัการใหอ้าหารหมทีีทุ่กท่านไม่ควรพลาด 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (5)  
บา่ย น าท่านเดนิทางถงึโรงงานผลติสาหรา่ย เพือ่รับชมขัน้ตอนการผลติสาหร่ายแผ่น ซึง่สาหร่ายเกาหลี

นั้นไดท้ ามาจากสาหร่ายทะเลคุณภาพสูง และมีขัน้ตอนกรรมวธิีการผลติอันทันสมัย รสชาตอิร่ย 

หลังจากนัน้น าทุกท่านไดล้องท า คมิบบั คมิบับ  เป็นอาหารเกาหลีชนิดหนึ่ง ท าจากขา้วสุกและ

เครือ่งปรุงอืน่ ๆ หลากชนดิ เช่น แตงกวา แครร์อต ผักโขม ไขเ่จยีว ปูอัด แฮม เป็นตน้ วางแผ่บนแผ่น

สาหร่ายแลว้มว้น จากนัน้หั่นเป็นชิน้พอดคี าชาวเกาหลนีิยมรับประทานคมิบับระหวา่งการปิกนิกหรือ

งานกจิกรรมกลางแจง้ หรือรับประทานเป็นอาหารกลางวนัเบาๆโดยเสริฟ์กับหัวไชเทา้ดองและกมิจ ิ

นอกจากน้ีคมิบับยังเป็นอาหารน ากลับบา้นทีเ่ป็นทีน่ยิมทัง้ในเกาหลแีละตา่งประเทศ ใหท้่านไดเ้รยีนรู ้

สว่นผสมของการท าคมิบับและไดฝึ้กลองท าดว้ยฝีมือของตัวเอง พรอ้มน าทุกท่านไดใ้ส่ ชุดประจ า

ชาตเิกาหล ี“ฮนับก” และถ่ายรูปภาพความประทับใจ  ถงึเวลาพาทุกท่านตะลุยสู่แหล่งชอ้ปป้ิงที่

ไดช้ื่อว่าใหญ่ที่สุดในเอเชีย น าท่านเพลิดเพลินกับสินคา้ที่หลากหลายจาก ตลาดทงแดมุน 

หา้งสรรพสนิคา้กวา่ 10 แห่ง ที่บางหา้งเปิดตลอด 24 ชั่วโมง เช่น  MIGLIORE, DOOTA TOWER, 

HELLO AM, DESIGNER CLUB  ท่านสามารถเลือกซื้อสนิคา้หลากหลายประเภทไดท้ี่น่ี อาทิเช่น 

เสือ้ผา้บุรุษ-สตร ีรองเทา้บุรุษ-สตร ีรองเทา้ผา้ใบ เข็มขดั ของทีร่ะลกึ ชุดเครือ่งครัว ถุงเทา้ ผา้พันคอ 

ในราคาเกาหลอีย่างแทจ้รงิ 

ค า่ รบัประทานอาหารอาหารค า่ (6)  

ทีพ่กั น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั  GALAXY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่ ี ่ ศูนยโ์สมรฐับาล – COSMETIC  CENTER –  พระราชวงัเคยีงบก  – หมูบ่า้นบุกชอนฮนัอก –

ถนนซมัชองดองกลิ – โซลทาวเวอร(์ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท)์ – ชอ้ปป้ิงเมยีงดง+DUTY FREE   

 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(7) 

   น าท่านเดนิทางสู่ ศูนยโ์สมรฐับาล ซึง่รับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็นโสมที่อายุ 6 ปี ซึง่ถือว่ามี

คุณภาพดทีี่สุด ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมคุณภาพและราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็นยา

บ ารุงร่างกาย หรือสามารถซือ้เป็นของฝากจากประเทศเกาหล ี จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ ศูนยร์วม

เคร ือ่งส าอางแบรนดด์งัเกาหล  ีเช่น ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO ใหท้่านได ้

เลอืกซือ้ในราคาพเิศษ  หลงัจากนัน้น าท่านเทีย่วชม พระราชวงัเคยีงบกกงุ พระราชวงัแห่งน้ีเป็นทัง้

สญัญลกัษณแ์ละแหลง่ท่องเทีย่วยอดฮติของกรุงโซล พระราชวงัทีม่ขีนาดใหญ่และเกา่แกท่ีส่ดุในกรุง

โซล  สรา้งขึน้ในปี 1394 ในสมัยพระเจา้แทโจ ราชวงศโ์ชซอน เดมิทีนัน้ภายในพระราชวังมอีาคาร

และต าหนักต่างๆมากกวา่ 200 หลงั แต่เมื่อมีการรุกรานของญี่ปุ่ น อาคารส่วนใหญ่ก็ไดถู้กท าลายลง

เหลอือยู่เพียงแค่ 10 หลังเท่านั้น ค าว่า “เคียงบกกุง” หมายถึง พระราชวังแห่งพรที่มีแสงสว่าง 

ภายในบริเวณของพระราชวังแห่ งน้ีมีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจดังน้ีคือ  “พระที่ น่ังคึนจองวอง 

(Geunjeongjeon)”และ “ศาลาเคียงฮวยรู (Hyangwonjeong)” ซึ่งตัง้อยู่ภายในบริเวณสระน ้ ามี

ทัศนียภาพที่สวยงามมาก และรอบๆ บรเิวณตรงประตูจอนชุลมุน พพิธิภัณฑพ์ื้นบา้นแห่งชาตเิกาหล ี

ที่น่ีเป็นพิพิธภัณฑ์ที่แสดงถึงประวัตศิาสตร์และวัฒนธรรมพื้นบา้นของคนเกาหลี ตัง้แต่สมัยก่อน

ประวัตศิาสตรจ์นถงึจุดสิน้สุดของราชวงศโ์ชซอน พิพิธภัณฑแ์ห่งน้ีสรา้งขึน้ในปี 1945 แต่เดมิเป็น

พิพิธภัณฑ์ชาตพิันธุ ์วทิยาแห่งชาติ ก่อนจะไดร้ับการออกแบบอาคารใหม่และถูกเปลี่ยนมาเป็น

พพิธิภัณฑพ์ืน้บา้นแห่งชาตเิกาหล ีในปี 1993 นับตัง้แตก่ารกอ่ตัง้พพิธิภัณฑ ์ก็ไดม้กีารศกึษาและการ

วจิัยประวัตศิาสตรพ์ื้นบา้นของเกาหลี และเก็บรวบรวมสิง่ประดษิฐจ์ากภูมิภาคต่างๆ ในเกาหลี เพื่อ

น าเสนอใหป้ระชาชนเขา้ใจในวถิชีวีติและวฒันธรรมของชาวเกาหล ีดงันัน้การเยีย่มชมพพิธิภัณฑแ์ห่ง

น้ีจะเป็นประตสูู่ความเขา้ใจอย่างลกึซึง้ของชวีติและวัฒนธรรมของคนเกาหลไีดเ้ป็นอย่างด ี(มีบรกิาร

เช่าชุดฮนับกส าหรับผูท้ี่สนใจถ่ายรูปซมึซับบรรยากาศภายในพระราชวัง และ พพิธิภัณฑ ์เพื่อความ

ทรงจ าดีๆ  กรุณาตดิตอ่เซลลท์ีจ่องทัวรก์อ่นลว่งหนา้) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (8) 

บา่ย      น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นบุกชอนฮนัอก Bukchon Hanok Village เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์

ของเกาหล ีท่ามกลางตกึรามบา้นช่องที่ทันสมัยของกรุงโซลนัน้ หมู่บา้นแห่งน้ีก็ยังคงรักษาอาคาร

บา้นเรอืนในสมัยโบราณ มกีลิน่อายของเกาหลใีนยุคเก่าแก่ เหมาะส าหรับคนที่ชอบสถานที่ท่องเทีย่ว

เชงิประวตัศิาสตร ์ในปัจจุบันน้ีบา้นฮนัอกหลายหลงัในหมู่บา้นถูกดดัแปลงใหเ้ป็นศนูยว์ฒันธรรม เกสต์

เฮา้ส ์รา้นอาหาร และโรงน ้าชา เปิดใหบ้รกิารแก่นักท่องเทีย่วที่เขา้มาเพือ่สมัผัสและเรยีนรูว้ฒันธรรม

เกาหลแีบบดัง้เดมิ และอกีหนึ่งสิง่ทีส่ าคญัก็คอืหมู่บา้นน้ีเป็นย่านทีม่คีนเกาหลอียู่อาศยักนัจรงิๆภายใน

บา้น ตอ่จากนัน้เดนิทางกนัต่อ ณ ถนนซมัชองดองกลิ เป็นสถานที่ซ ึง่ดงึดูดผูท้ี่มาเยีย่มชมหมู่บา้น 

Bukchon Hanok ซึง่มีลักษณะเป็นเขาวงกตที่แผ่กิง่กา้นสาขาของบา้นโบราณอายุหลายศตวรรษที่

เต็มไปดว้ยการฝึกอบรมช่างฝีมือ หอ้งชา และพพิธิภัณฑข์นาดเล็ก นอกจากนัน้ยังมีแกลเลอรี่ต่างๆ

เชน่พพิธิภัณฑแ์ห่งชาตขิองศลิปะสมัยใหม่และศลิปะร่วมสมัย และแกลลอรี ่Kukje ซึง่เป็นสถานที ่

แสดงงานศลิปะสุดแนว นอกจากงานศลิแลว้ ย่านน้ียังมีรา้นเสื้อผา้อนิดี้ทอ้งถิ่น ขายงานฝีมือและ

ของขวญัและรา้นอาหารทอ้งถิน่อกีมากมายจากนัน้น าท่าน ชมดอกเชอรร์ ีบ่ลอสซ ัม่ ณ สวนยออโิด 

(เฉพาะช่วง เชอรร์ ีบ่ลอสซ ัม่ บาน) ชมดอกเชอรร์ี่บลอสซั่มแห่งเกาหล ีณ ถนนยออโิด ที่จะบาน
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สะพรั่งไปทั่วไปถนนยูอโิดะ หรอื ยออโิด มีตน้ซากุระกว่า 1,400 ตน้ในบรเิวณน้ี ซึง่ในเดอืนเมษายน 

(สงกรานต)์ในแต่ละปี จะมีการจัดเทศกาลดอกซากุระ ณ ถนนสายน้ี ท่านจะไดส้ัมผัสสสีันแห่งดอก

ซากุระ พรอ้มถ่ายรูปเป็นที่ระลกึในบรรยากาศสุดแสนโรแมนตคิ ในยามเย็นถนนสายน้ีก็จะคกึคัก มี

กจิกรรมรื่นเรงิหลากหลาย และมีดวงไฟประดับประตัดกับสขีามอมชมพูของดอกซากุระที่สวยงาม 

จากนัน้น าท่านยอ้นรอยละครซรียีเ์กาหลดีัง ที ่“นัมซาน”ภูเขาแห่งเดยีวที่ตัง้อยู่ใจกลางกรุงโซล บน

ยอดเขามีหอคอย  N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าขึน้ลฟิท)์1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดใน

โลกมคีวามสงูถงึ 480 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล น าท่านสู ่NAMSAN VIEW POINT ใหท้่านไดถ้่ายรูป

และสัมผัสความน่ารักของวัยรุ่นเกาหลี ซึง่นิยมมาคลอ้งกุญแจคู่รักไวบ้นระเบียงแทบจะทุกดา้น 

SEOUL TOWER จงึเต็มไปดว้ยกญุแจหลากหลายสหีลงัจากนัน้น าท่านสู่การชอ้ปป้ิงที่ เมยีงดง หรือ 

สยามสแควรเ์กาหลที่านสามารถเลอืกสนิคา้เทรนดแ์ฟชั่นล่าสุดของเกาหลไีดท้ี่น่ีโดยเฉพาะสนิคา้

วยัรุ่นเช่นเสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งประดบั ทัง้แบรนดเ์นม เชน่ EVISU, GAP, ONISUKA TIGER 

และสนิคา้จากแบรนดเ์กาหลโีดยเฉพาะ เครือ่งส าอางเชน่ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE 

SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อกีทัง้ยังมรีา้นกาแฟ รา้นอาหารต่างๆ ท่านสามารถลิม้ลอง

ไอศกรมี 2,000 วอน ทีสู่งเกอืบฟตุไดท้ีน้ี่  และ STREET FOOD อกีหลากหลายรายการใหทุ้กท่านได ้

เพลดิเพลนิกับอาหารฟิวชั่น หลากหลายประเภท จากนัน้น าท่านชมแหลง่ชอ้ปป้ิงปลอดภาษี DUTY  

FREE ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม  มากมาย อาท ินาฬกิา,แวน่ตา,เครื่องส าอางค,์กระเป๋า,กลอ้งถ่ายรูป 

หรือจะเป็นโทรศัพทม์ือถือ ใหท้่านอสิระไดเ้ลอืกซือ้อย่างเต็มที่ส าหรับท่านใดที่ตอ้งการจะซือ้ของ

ปลอดภาษี สามารถทีจ่ะช็อปป้ิงกนัไดท้ี ่หา้งสรรพสนิคา้ปลอดภาษ ีบรเิวณเมยีงดงซึง่จะมสีนิคา้แบ

รนดเ์นมปลอดภาษีหลากหลายชนดิใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกชอ๊บเลอืกชมกนั  

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ (9)  

ทีพ่กั น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั  GALAXY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้ สมุนไพรน า้มนัสนเข็มแดง – ฮอกเก็ตนามู – มหาวทิยาลยัสตรอีวีา – ช้อปป้ิงทีฮ่งแด – 

SEOULLO7017 – SUPER MARKET –  อนิชอน 

 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(10) 

น าท่านเดนิทางสู่ ศูนยส์มุนไพรน า้มนัสนเข็มแดง(RED PINE) ซึง่เป็นผลติภัณฑ์ ที่สกัดจาก

น ้ามันสน ที่มีสรรคุณช่วยบ ารุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ศูนย์สมุนไพรบ ารุงตบั ฮอกเก็ตนามู (Raisin Tree Center) น าท่าน

ชมศูนยส์มุนไพรที่ไดร้ับการจดลขิสทิธิ์เป็นสมุนไพรที่ทั่วโลกยอมรับ รวมถึงสถาบันต่างๆ ว่าเป็น

สมุนไพรทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุในการบ ารุง และดแูลตบัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ชว่ยขบัลา้งดท็ีอกสารพษิ

ออกจากร่างกาย เช่น แอลกอฮอล ์สารกันบูด สผีสมอาหาร ฯลฯ ซึง่จัดเป็นสมุนไพรที่หาไดย้ากใน

ปัจจุบัน สามารถทานไดท้ัง้ ผูใ้หญ่ เด็ก รวมไปถงึหญงิตัง้ครรภ ์ท่านจะไดช้มการสาธติการทดลองว่า

สมุนไพรชนดิน้ีมคีณุคา่เพยีงใด 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (11)  

บา่ย จากนัน้น าทุกท่านสู่ Ewha Womans University (มหาวทิยาลยัสตรอีฮีวา) กอ่ตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 

1886 ท าใหเ้ป็นมหาวทิยาลยัหญงิลว้นทีใ่หญ่และเกา่แกท่ีส่ดุในโลก โดยกลุม่มชิชนันารชีาวอเมรกินั 

  โดยค าว่า อฮีวา แปลว่า ตน้แพรที่ออกดอก ซึง่เราจะน าทุกท่านไปเก็บภาพความประทับใจ ณ มหา

วทิยลัยแห่งน้ีซึ่งผูอ้อกแบบอาคาร มีแนวคดิที่ว่าจะท าใหม้หาวทิยาลัยแห่งน้ีดูกลมกลืนไปกับ
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ธรรมชาต ิของกรุงโซลซึง่จุดที่โดดเด่นคอื อาคารหุบเขาสเีขยีว อาคารแห่งน้ีไดถู้กออกแบบโดยกด

โครงการสรา้งอาคารสูง 6 ชั ้น เน้ือที่ รวมกว่า 66,000 ตร.ม. ลงใตด้ิน บวกเพิ่มเติมดว้ยพื้นที่

สวนหย่อมชัน้ดาดฟ้าเพือ่การพักผ่อนทัง้ส าหรับทัง้นักศกึษาและประชาชนและจุดไฮไลทท์ี่ทางเราจะ

น าไปชมคอื ตัวทางลาดซึง่ทอดผ่านกลางอาคารแห่งน้ี ซึง่มีลักษณะเป็นเสน้ทางกลางหุบเขา เป็น

ทางลาดยาวและปรับเป็นสเต็ปขัน้บันไดดา้นหลังสุดซึง่ เป็นการออกแบบที่เผยใหเ้ห็นการแทรกซมึ

ของผูค้นแเละพื้นทีใ่หเ้ป็นหนึ่งเดยีวกนั หลงัจากนัน้น าทุกท่านเดนิทางสู ่SEOULLO 7017 ซึง่ในยุค 

70 ไดม้กีารสรา้งถนนยกระดบัขึน้เพื่อเชือ่มตอ่ฝ่ังตะวันออกและตะวนัตกรอบสถานีโซล อย่างไรก็ตาม

ไดม้ีการปิดการจราจรบนทอ้งถนนเน่ืองจากปัญหาดา้นความปลอดภัย  หลังจากน้ีแทนที่จะท าลาย

โครงสรา้งที่มีอยู่ออกทางรัฐบาลประเทศเกาหลใีตจ้งึท าการปรับปรุงเป็นตกึ Seoullo 7017 ซึง่เป็น

ประสบการณ์การเดนิเทา้แบบใหม่ Seoullo 7017 ไดช้ือ่มาจากปีใหม่ของชีวติจากการเป็นถนนที่มี

การจราจรในยุค 70 ไปยังสวนลอยฟ้าในปี พ. ศ. 2560 ทัง้ยังมคีวามหมายลกึซึง้ยิง่ขึน้ โดยตกึโซล

โล 7017 ถูกแบ่งออกเป็น 17 ส่วนที่ไม่ซ ้ากันและถนน อยู่ห่างจากพื้นดนิ 17 เมตรมีสิง่อ านวยความ

สะดวกมากมายตามเสน้ทาง Seoullo 7017 รวมถงึ ศนูยใ์หข้อ้มูลนักท่องเทีย่ว,คาเฟ่,สวน และ สนาม

กฬีา Seoullo จากนัน้น าทุกท่านเดนิทางสู่ ฮงแด แหลง่ชอ้ปป้ิงทีอ่ยู่ลอ้มรอบไปดว้ยมหาวทิยาลยัชือ่

ดงัในเกาหล ีสนิคา้ในย่านน้ีสว่นใหญ่เป็นสนิคา้วยัรุ่นทีท่ันสมัยและราคาไม่แพงเช่นเสือ้ผา้ที่ออกแบบ

โดยดไีซดเ์นอรเ์กาหลรีองเทา้กระเป๋าเครื่องประดับ เครื่องส าอาง และยังมีรา้นแบรนดเ์นมอยู่ทั่วไป

เช่น EVISU, ZARA ทุกวันเสารล์านหนา้ประตูของมหาวทิยาลัยฮงอคิ จะมีผลงานศลิปะในรูปแบบ

ต่างๆ เช่น เครื่องประดับ ตุ๊กตา เสือ้ผา้ และของแฮนดเ์มด ที่น่ารักและใชค้วามคดิสรา้งสรรค ์ของ

บางอย่างท ามาชิน้เดยีวเพือ่ใหไ้ดเ้ลอืกซือ้ บางทีอาจเป็นสนิคา้ทีม่ีช ิน้เดยีวในโลก  รา้นกาแฟขนาด

ย่อม ย่านฮงอกิ **พเิศษสุดๆ บรกิารน าทุกท่านพาไปชม  King’s Cross (킹스 크로스) Platform9 

3/4 ทีจ่ะพาเหลา่สาวกแฮรร์ีไ่ดเ้ขา้ไปสมัผัสโลกพ่อมด คาเฟ่ King Cross Platform9 3/4 น้ี เป็นการ

จ าลองฉากที่แฮรร์ี่ พอตเตอร ์จะเดนิทางไปโลกเวทมนตด์ว้ยรถไฟ ชานชาลา 9 3/4 มาไวท้ี่โซล 

ย่านฮงแด โดยเปิดใหบ้รกิาร เมือ่วนัที ่5 พ.ย. 2561ซึง่จะมมีุมเอาใจเหลา่มักเกิล้ทีเ่ป็นสาวกแม่มดพ่อ

มดใหไ้ดถ้่ายรูปกนัอย่างจุใจ จากนัน้น าทุกท่านเดนิทางสู ่SUPER MARKET ซึง่ท่านสามารถเลอืก 

ซือ้สนิคา้เกาหลไีดอ้กีรอบ โดยเฉพาะของกนิ เช่น บะหมี่ซนิราเมยีน (มาม่าสไตลเ์กาหล)ี อูดง้ กมิจ ิ

ขนมชอ๊คโกพ้าย น ้าจิม้ปรุงรสหมูย่างเกาหล ีไกตุ่น๋โสมส าเร็จรูป ผลไมต้ามฤดกูาล ในราคาพเิศษกอ่น

กลบัเมอืงไทยจากนัน้น าท่านสูส่นามบนิอนิชอน 

 

วนัทีห่ก เกาหลีใต้ (สนามบินอนิชอน) – กรงุเทพฯ (ท่าอากาศยานดอนเมอืง)   

00.20+1 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสาย AIR ASIA X(XJ)  เทีย่วบนิที ่XJ703 

04.20 น. (ตามเวลาทอ้งถิน่) ถงึท่าอากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
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+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

***ไมร่วมทปิไกด ์คนขบัรถ ตลอดการเดนิทาง ทา่นละ 50,000 วอน (ประมาณ 1,500บาท) 

ขออนุญาตเก็บคา่ทปิทกุทา่นทีส่นามบนิสุวรรณภมู*ิ** 

เมนูอาหาร 

1.     อดุง้ เป็นเสน้ท าจากแป้งสาล ียาว หนาประมาณ 2-3 เซนตเิมตร นยิมทานในซปุผสมเตา้เจีย้ว อาหาร  

        ทีน่ ามาวางบนเสน้อดูงนัน้ถูกปรุงอย่างเรยีบง่าย 

2.     TAKKALBI ไกผั่ดเผ็ดบารบ์คีวิเป็นเน้ือไกท่ีห่ั่นออกเป็นชิน้พอค า คลกุเคลา้ดว้ยซอีิ๊วเครือ่งปรุง และ   

         หมักทิง้ ไวจ้นไดท้ี ่จงึน าเน้ือไกแ่ละผักมาผัดบนกระทะยักษ์ รับประทานพรอ้ม กมิจ ิซปุสาหร่าย และ  ขา้วสวย 

3.     ชาบ ูชาบ ูสกุีส้ไตลเ์กาหล ีบนหมอ้ไฟรอ้นๆ ประกอบดว้ย ผักสดชนดิตา่งๆ และเน้ือหมูสไลดน์ ้าซปุ  

        รอ้นๆและเสน้อดูง้ซึง่ขาดไม่ไดใ้นการทาน ชาบู ชาบู พรอ้มขา้วสวย 

4.       คาลบี ้หมูยา่งเกาหล ีเป็นอาหารพืน้เมอืงเกาหลเีลือ่งชือ่และเป็นทีรู่จ้ักกนัดทีั่วโลก มรีสชาตอิอก 

หวานกลม กล่อม โดยน าหมูส่วนที่ตดิกับกระดูก น าไปย่างบนเตาถ่านแบบดัง้เดมิ เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ 

และเครือ่งเคยีงตา่งๆน ้าจิม้เตา้เจีย้วและน ้าซปุสาหร่าย มวีธิกีารรับประทานคลา้ยกบัเมีย่งค าของไทย 

5.        บบิมิบบั มาจากค าวา่ บบิมิ หมายถงึ การคลกุเคลา้ การย า สว่นค าวา่ บับ หมายถงึขา้ว  บบิมิบับ เลย  

ถูกคนไทยเรียกว่า ขา้วย าเกาหล ีซึง่ในสมัยก่อน บบิิมบับ เป็นตัวแทนอาหารเกาหลตีามธรรมเนียมเก่าแก่

ดัง้เดมิ ในวนัหยุดที่ส าคญั เช่น เทศกาลชูซอก ในปัจจุบันเป็นอาหารที่รูจ้ักกันแพร่หลายมากขึน้ ซึง่จัดไดว้่า

เป็นอาหารทีม่ีความสมดุลและมีสารอาหารครบถว้น เพราะมันมีผักต่างๆ พรอ้มกบัเน้ือสัตวห์มัก มีพรกิเกาหลี

ปรุงพเิศษเพิม่เขา้ไปเพือ่เพิม่รสชาตแิละท าใหส้ว่นผสมตา่งๆ เขา้กนัอย่างลงตวั 

6.        ซมัเคทงั หรอื ไกตุ่น๋โสม อาหารต าหรับชาววงับ ารุงสขุภาพ บรกิารท่านละ 1 ตวั บรรจุอยู่ในหมอ้ 

เหล็กรอ้นๆ ภายในตัวไก่จะยัดไสด้ว้ยขา้ว และของบ ารุงตา่งๆ อาท ิเม็ดพุทราแหง้ รากโสม เกา๋กี ้ปรุงรสดว้ย

พรกิไทยด า และเกลอื รับประทานพรอ้มเครือ่งเคยีงทีเ่รยีกวา่ กกัตุก ี(ท าจากหัวไชเทา้ดอง) และเสน้ขนมจีน

หนานุ่มแบบเกาหลพีรอ้มทัง้เสริฟ์ อนิซมัจูหรอืเหลา้ดองโสม 

7.        บฟุเฟ่ตบ์าบคีวิป้ิงยา่ง(ไมม่ซีฟีู้ ด) สไตลเ์กาหลใีหท้่านเลอืกสรรทัง้ เน้ือววั หมูตดิมันสไลด ์หมูหมัก ตกั 

รับประทานแบบไม่อัน้ ทานไดจ้นอิม่ พรอ้มเครือ่งเคยีงผักสด กมิจ ิและอืน่ๆอกีมากมาย 

8.         จมิดกั  ไกอ่บซอีิ๊ววุน้เสน้ เป็นเมนูอาหารเกาหลพีืน้เมอืงดัง้เดมิ เป็นไกผั่ดรวมกบัวุน้เสน้ มันฝรั่ง แครอท พรกิ       

และซอสด า เน้ือไกท่ีน่ิม่ รสชาตคิลา้ยกบัไกพ่ะโลส้ตูรเกาหล ีทานกบัขา้ว หอมอร่อย รสเผ็ดถงึเครือ่ง)บุฟเฟ่ต ์
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วนัเดนิทาง อตัราคา่บรกิาร/ทา่น 

30-05 พค เมษายน 2562 19,888 15,900 

24-29 เมษายน 2562 18,888  14,900 

01-06,03-08,08-

13,10-15,15-20,17-

22,22-27,24-29 

พฤษภาคม 2562 16,888 

พกัเดีย่วเพิม่ 6,900 บาท 
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ราคาทวัรร์วม ราคาทวัรไ์มร่วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามเสน้ทางทีร่ะบ ุ    
ในรายการชัน้ทัศนาจรไป-กลบัพรอ้มคณะ  
กรณีอยู่ตอ่ตอ้งเสยีคา่เปลีย่นแปลงตัว๋ 

2. คา่อาหารทุกมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ 
3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 
4. คา่ทีพ่ักตามระบุในรายการ พักหอ้งละ 2 

ท่าน  
ตามโรงแรมทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า 

5. คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

6. คา่ภาษีสนามบนิ ทุกแห่งทีม่ ี
7. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละ 20 กก. 1
ใบ/ท่าน 

8. คา่หัวหนา้ทัวรน์ าท่านท่องเทีย่วตลอด
รายการในตา่งประเทศ 
9. คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง 

-  การชดเชยอบุัตเิหตสุว่นบุคคลกรณี เสยีชวีติ 

สญูเสยี   อวยัวะ สายตาหรอื ทุพพลภาพถาวร

สิน้เชงิ 1,000,000 บาท 

- การรักษาพยาบาลตอ่อบุัตเิหตแุตล่ะครัง้ 

500,000  บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

1. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง, 
คา่โทรศพัทส์ว่นตวั, คา่ซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้ง, 
รวมถงึคา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือ

รายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพิม่ กรุณาตดิตอ่
หัวหนา้ทัวรแ์ลว้จ่ายเพิม่เองตา่งหาก) 
2. คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 

50,000 วอน หรอื 1,500 บาท ตอ่ทา่นตลอด
ท ัง้ทรปิ  
3. คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ที่

จา่ย 3% (กรณีออกใบเสร็จรบัเงนิในนามบรษิทั 
หรอืตอ้งการใบก ากบัภาษ)ี 
4. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการ

บนิก าหนด  
(ปกต ิ20 กก.) 1 ใบ/ท่าน 

5. คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว กรุณาเตรยีม

เอกสารคอื 1)พาสปอรต์ 2)ใบประจ าตวัคนตา่งดา้ว 
3)ใบส าคญัถิน่ทีอ่ยู่ 4)ส าเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี 5)
สมุดบัญชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6)รูปถ่ายส ี2 นิว้ 2 รูป แลว้

ทางบรษัิทฯจะเป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่ใหท้่านโดย
จ่ายคา่บรกิารตา่งหาก(ส าหรบัหนังสอืเดนิทางตา่ง
ดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-

ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

 

เง ือ่นไขการจองและการใหบ้รกิาร 
1. ในการจองครัง้แรก มัดจ าท่านละ 5,000 บาท หรอืช าระทัง้หมด  
2. สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นเดนิทาง 30 วนั ในกรณีทีไ่ม่ช าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามเวลาทีก่ าหนด ขอสงวนสทิธิใ์นการ

บอกยกเลกิการเดนิทาง 
3. การจองจะมผีลสมบูรณ ์โดยจะตอ้งสง่แฟกซ ์หรอื อเีมล ์ใบจองทัวรใ์หเ้จา้หนา้ทีฝ่่ายขาย พรอ้มกรอกรายชือ่
ของผูเ้ดนิทางทีส่ะกดตรงตามหนังสอืเดนิทาง 

4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์หากลกูคา้ตอ้งการขอแยกออกจากกรุ๊ป หรอืไม่เทีย่วตามรายการทีบ่รษัิทก าหนด 
บรษัิทขอปรับท่านละ 300 USD 

5. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทุกครัง้ มฉิะนัน้

ทาง บรษัิทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 
6. กรณีผูเ้ดนิทางถูกปฏเิสธการเขา้-ออกประเทศจากประเทศตน้ทางและปลายทาง ทัง้จากที ่ดา้นหนา้เคานเ์ตอร์

เช็คอนิ หรอืจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืงก็ตาม ทางบรษิทั ขอสงวนสทิธ์ไิม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้

ตามมา และ จะไม่สามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ 
  
 

การยกเลกิ 
1. การยกเลกิการเดนิทางจะมผีลสมบรูณ ์ก็ตอ่เมือ่ไดแ้ฟกซ ์หรอื อเีมล ์การยกเลกิใหก้บัเจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย  

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัท าการขึน้ไป  คนืเงนิทัง้หมด 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  15 วนัท าการขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้่าย 50% ของราคาทัวร ์
 ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1 - 14 วนัท าการ  เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 100 % ของราคาทัวร ์

** การยกเลกิไม่นับวนัเสารอ์าทติย ์และวนัหยุดนักขตัฤกษ์ ** 
2. การขอยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีเ่จ็บป่วยหรอืมเีหตจุากร่างกายทีไ่ม่สามารถเดนิทางในชว่งเวลาทีจ่องได ้

การยกเลกิการเดนิทาจะตอ้งแสดงใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลใหก้บัเจา้หนา้ทีฝ่่ายขายทัง้น้ีบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์
พจิารณาในการคนืเงนิใหก้บัลกูคา้เป็นกรณีไป  
3. ในกรณีทีเ่จา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเขา้-ออกนอกประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของ
บรษัิท บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 
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4. ในกรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุด หรอื เทศกาล บรษัิทฯไดม้กีารการันตมีัดจ า หรอื ซือ้ขายแบบมเีงือ่นไขกบั

สายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT (เหมาล า), EXTRA FLIGHT (เทีย่วบนิพเิศษทีเ่พิม่เขา้มา
ชว่งวนัหยุด หรอื เทศกาลดงักลา่ว) บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิคา่มัดจ า หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมด 
 

หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีจ่ านวนผูเ้ดนิทาง ต า่กว่า  15 ท่าน(ผูใ้หญ่) ขึน้ไป โดย
บรษัิทฯ จะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วนั กอ่นการเดนิทาง  

2. เทีย่วบนิ ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชน์
ของ 
ผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

3. หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพือ่
ท่องเทีย่วเท่านัน้ 
4. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมร่ับผดิชอบคา่เสยีหายใดๆทัง้สิน้ อนัเน่ืองมาจากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการ

บนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่จลาจล, การเมอืง, ภัยธรรมชาต ิ(โดยบรษัิทฯจะด าเนนิการประสานงาน
เพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ 
แกล่กูคา้)  

5. ทางบรษัิทฯสงวนสทิธไิม่คนืเงนิ ในกรณีทีท่่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ เชน่ ไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่น
ออกเดนิทางแลว้ 

6. ทางบรษัิทฯสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบใดๆ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุัตเิหตทุี่
เกดิจากความประมาทของตวันักท่องเทีย่วเอง 
7. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆแลว้ ตามทีไ่ดร้ะบุไวแ้ลว้ทัง้หมด 

8. บรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะลกูคา้ทีม่วีตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้    
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