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อตัราคา่บรกิาร 

***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลีย่นแปลงคา่ต ัว๋เครือ่งบนิภาษสีนามบนิภาษนี า้มนัของสายการบนิ*** 

 ***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาขึน้ตามสายการบนิ*** 

 
วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ                                                                                                        ( - / - / - ) 
19.30 น. คณะพรอ้มกันที่สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตู 6 เคานเ์ตอร ์M สายการบนิ     

อสีตาร ์เจ็ท (ZE) มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว จอยแลนด ์ หมายเหต ุ

วนัที ่06-10 พฤษภาคม 2562 12,987 12,987 5,000 5,999  

วนัที ่08-12 พฤษภาคม 2562 13,987 13,987 5,000 5,999  

วนัที ่11-15 พฤษภาคม 2562 12,987 12,987 5,000 5,999  

วนัที ่13-17 พฤษภาคม 2562 12,987 12,987 5,000 5,999  

วนัที ่15-19 พฤษภาคม 2562 13,987 13,987 5,000 5,999  

วนัที ่18-22 พฤษภาคม 2562 12,987 12,987 5,000 5,999  

วนัที ่20-24 พฤษภาคม 2562 12,987 12,987 5,000 5,999  

วนัที ่22-26 พฤษภาคม 2562 13,987 13,987 5,000 5,999  

วนัที ่24-28 พฤษภาคม 2562 13,987 13,987 5,000 5,999  

วนัที ่25-29 พฤษภาคม 2562 12,987 12,987 5,000 5,999  

วนัที ่27-31 พฤษภาคม 2562 12,987 12,987 5,000 5,999  

วนัที ่29 พ.ค.-02 ม.ิย. 2562 13,987 13,987 5,000 5,999  

วนัที ่31 พ.ค.-04 ม.ิย. 2562 13,987 13,987 5,000 5,999  

วนัที ่04-08 มถินุายน 2562 12,987 12,987 5,000 5,999  

วนัที ่05-09 มถินุายน 2562 13,987 13,987 5,000 5,999  

วนัที ่07-11 มถินุายน 2562 13,987 13,987 5,000 5,999  

วนัที ่14-18 มถินุายน 2562 13,987 13,987 5,000 5,999  

วนัที ่15-19 มถินุายน 2562 12,987 12,987 5,000 5,999  

วนัที ่17-21 มถินุายน 2562 12,987 12,987 5,000 5,999  

วนัที ่19-23 มถินุายน 2562 13,987 13,987 5,000 5,999  

วนัที ่21-25 มถินุายน 2562 13,987 13,987 5,000 5,999  

วนัที ่22-26 มถินุายน 2562 12,987 12,987 5,000 5,999  

วนัที ่24-28 มถินุายน 2562 12,987 12,987 5,000 5,999  

วนัที ่26-30 มถินุายน 2562 13,987 13,987 5,000 5,999  

วนัที ่28 ม.ิย.-02 ก.ค. 2562 13,987 13,987 5,000 5,999  

วนัที ่29 ม.ิย.-03 ก.ค. 2562 12,987 12,987 5,000 5,999  

INFANT (เด็กเล็กอาย ุไมเ่กนิ 2 ปี) ราคา 6,000 บาท 

ราคาทีร่ะบขุา้งตน้ ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางประเทศไทยเทา่น ัน้ 
หากผูเ้ดนิทางถอืหนงัสอืเดนิทางประเทศอืน่ๆ โปรดสอบถามเจา้หนา้ที ่กอ่นท าการจอง 
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บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
22.20 น. เหนิฟ้าสูก่รงุโซล โดยสายการบนิอสีตาร ์เจ็ท เทีย่วบนิที ่ZE512 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 5.30 – 06.00 ชัว่โมง) 

(ไมร่วมอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
 
วนัทีส่อง สนามบนิอนิชอน – อทุยานแหง่ชาตซิอรคัซาน – วดัชนิฮงึซา - ไมร่วมกระเชา้ไฟฟ้า         ( - / L / D ) 
06.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิอนิชอนประเทศเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ชัว่โมง)  
 หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ น าคณะเดนิทางโดยรถโคท้ปรับอากาศน าเทีย่วสูอ่ทุยาน

แหง่ชาตซิอรัคซาน ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ท ี ่1) เมนูทคัคาลบหีรอืไกบ่ารบ์คีวิผดัซอสเกาหล ีอาหารเลือ่งชือ่โดยการน า

ไก่บารบ์คีวิ มนัหวาน กะหล ่าปล  ีตน้กระเทยีม ซอส และขา้ว น ามาผดัรวมกนับนกระทะแบนสดี า
คลกุเคลา้ทกุอยา่งใหเ้ขา้กนั รบัประทานคูก่บัผกักาดเกาหลแีละเครือ่งเคยีงตา่งๆ 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่อุทยานแหง่ชาตซิอรคัซาน (Seoraksan National Park) เป็นหนึ่งในอทุยานแห่งชาตทิี่
สวยงามและมีชือ่เสยีงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเกาหลีใต ้เที่ยวไดต้ลอดทัง้ปีซึง่แต่ละฤดูก็งดงามแตกต่างกัน
ออกไป แต่ฤดูทีนั่กท่องเทีย่วทัง้ชาวต่างชาตแิละชาวเกาหลเีองนิยมไปท่องเทีย่วปีนเขามากทีส่ดุก็คอืชว่งฤดู

ใบไมเ้ปลีย่นส ีเพราะหบุเขาและทางเดนิจะเต็มไปดว้ยตน้เมเป้ิล
สี แ ด ง ส ้ม
เหลืองสลับ
กั บ เ กื อ บ
ตลอดทาง 
ส่ ว น ย อ ด
เ ข า

นักท่องเที่ยวนิยมปีนกันก็คือยอดเขา Gwongeumseong 
Fortress อยูท่างตะวันออกของอทุยานแหง่ชาตซิอรัคซาน เนื่องจากม ีCable car ทีส่ามารถน่ังขึน้ไปดา้นบนได ้
และเดนิต่ออกีประมาณ 1.5 กโิลเมตรก็ถงึยอดเขา ท าใหใ้ชเ้วลาไม่นานในการขึน้ไปพชิติยอดเขาและชมววิ
ทวิทัศน์ทีส่วยงามของซอรัคซานดา้นบน แตห่ากมเีวลาและชอบปีนเขา แนะน าใหปี้นยอดเขา Ulsanbawi Rock 
ความยาวของเสน้ทางประมาณ 3.8 กโิลเมตร ใน 2.8 กโิลเมตรแรกจะไมช่นัมาก สว่น 1 กโิลเมตรสดุทา้ยทีจ่ะขึน้

ไปยังยอดเขาเป็นทางเดนิบันไดคอ่นขา้งชันพอสมควร แตว่วิทวิทัศน์ดา้นบนสวยงามมาก น าคณะเดนิทางสูว่ดั
ชินฮึงซา (Sinheungsa Temple))เป็นวัดพุทธพระใหญ่เก่าแก่ที่อยู่ภายในอุทยานแห่งชาติซอรัคซาน

(Seoraksan) สามารถเดนิจากประตทูางเขา้อทุยานเพยีง 10 นาทเีทา่นัน้ จงึเป็นวัดทีค่นทีม่าเทีย่วทีอ่ทุยานแหง่
นี้ นยิมมาไหวส้ักการะกัน สรา้งขึน้เมือ่ประมาณปีค.ศ. 654 มพีระพทุธรูปทองส ารดิขนาดใหญท่ีตั่ง้อยูก่ลางแจง้
เรยีกวา่ Jwabul ทีม่คีวามสงูถงึ 10 เมตร ทีเ่ป็นหนึง่ในสญัญลักษณ์ของซอรัคซานดว้ย และถัดจากพระพทุธรปูจะ
มสีะพานหนิทีส่วยงามเรียกวา่ Hyeonsugyo จากนัน้จะพบกับก าแพงหนิขนาดใหญ่ทีล่อ้มบรเิวณภายในอาคาร
ตา่งๆของวัดอยู ่ซ ึง่จะมหีอคอยสงู 3 ชัน้ทีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกของเกาหลดีว้ย ใกลเ้คยีงมสีถานีกระเชา้
ไฟฟ้าเพือ่ใหท้า่นไดโ้ดยสาร น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า (ไมร่วมคา่กระเชา้ ทา่นละ 400 บาท หรอื 10,000 วอน)ซึง่
จะสามารถมองเห็นววิทวิทัศน์บนยอดเขา ดจุดั่งภาพวาดเกนิทีจ่ะบรรยาย ยิง่ชว่งฤดูใบไมเ้ปลีย่นสจีะเป็นชว่งที่
งดงามทีส่ดุ นักท่องเทีย่วนยิมเดนิทางมาเพือ่ชมความงามของใบไมส้ตีา่งๆ ชว่งประมาณเดอืนตลุาคมใบไมจ้ะ
กลายเป็นสแีดง สสีม้ และสเีหลอืงท่ัวทัง้บรเิวณ 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ (มือ้ท ี ่2) เมนู สกุ ีส้ไตลเ์กาหลบีนหมอ้ไฟรอ้นๆ คลา้ยกบัสกุ ีย้ากี ้มสีว่นผสมตา่ง ๆ เชน่ 
ผกั เนือ้ห ัน่บาง ๆ และอาหารทะเล โดยการปรงุจะน าวตัถตุา่ง ๆ เหลา่นีจุ้ม่แชล่งในน า้เดอืด หรอืน า้ซุป 
และปลอ่ยทิง้ไวส้กัพกั จากน ัน้น าสว่นผสมอยา่งอืน่ เชน่ เตา้หู ้บะหมี ่ลงตุ๋นใหเ้ขา้กนั แลว้รบัประทาน
โดยจุม่ลงในซอส 

ทีพ่กั  PINE RESORT หรอืเทยีบเทา่  
 
 
วนัทีส่าม ซอรคัซาน - กรงุโซล - ศนูยโ์สมเกาหล ี–รา้นเชา่ชดุฮนับก (ไมร่วมคา่เชา่ชดุ) - พระราชวงัเคยีงบ็อค 

- ศนูยเ์ครือ่งส าอางเกาหล ี– ยา่นฮงแด                                                                          ( B / L / D ) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ท ี ่3) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางจากอทุยานแหง่ชาตซิอรัคซานกลับมากรงุโซล ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง ถงึกรงุ

โซล แวะใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ผลติภัณฑย์อดนยิมของชาวเกาหล ีณ ศนูยโ์สมเกาหล ี(Red ginger) ซึง่รัฐบาล

http://bit.ly/2NMk5YE
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รับรองคณุภาพว่าผลติจากโสมทีม่อีาย ุ6 ปีซึง่ถอืวา่เป็นโสมทีม่คีุณภาพดทีีส่ดุ ชมวงจรชวีติของโสม พรอ้มให ้
ทา่นไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุและน ากลับไปบ ารุงร่างกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญท่ีท่า่นรักและนับถอืทาง
บา้น 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่4) เมนูปลาย่างเกาหล ีมกีลิน่หอมออ่นๆของตวัปลา เสริฟ์ พรอ้มกบัขา้ว
ญีปุ่่ นรอ้นๆ และผกัดองเครือ่งเคยีงของเกาหลมีากมาย 

บา่ย  จากนัน้น าทา่นสู ่รา้นเชา่ชุดฮนับก!! (ไมร่วมคา่เชา่ชดุท่านละ 10,000-15,000 วอน) เรียกว่าเป็น
  วัฒนธรรมยอดฮติอกีหนึง่จดุของการมาเยอืนเกาหลใีต ้ทีใ่หท้า่นไดเ้ลอืก “สวมชดุฮนับก” ดว้ยตนเอง แตง่ตัวเป็น
  นางใน ซงักงุ หรอืคหบดใีนซรีีย่ช์ ือ่ดังหลายๆเรือ่ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

และเพื่อใหไ้ดบ้รรยากาศในการท่องเที่ยวมากขึน้ ถ่ายรูปออกมาไดส้มจรงิมากยิง่ขึน้ เราจะน าทุกท่าน
หลงัจากเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเรียบร้อยแล้ว  เดินทางมายัง พระราชวงัเค ียงบ็อค 
(Gyeongbokgung Palace) ซึง่เป็นพระราชวังทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของราชวงศโ์ชชอน (ค.ศ.1392-1910) สรา้งขึน้ในปี 
ค.ศ. 1394 ตน้พระราชวงศท์ีส่ถาปนาขึน้โดยกษัตรยิแ์ทโจ ภายในพระราชวังแห่งนี้มหีมู่พระทีน่ั่งมากกวา่ 200 
หลังแตไ่ดถ้กูท าลายไปมากในสมัยทีญ่ีปุ่่ นเขา้มาบกุยดึครอง ทัง้ยังเคยเป็นศนูยบ์ญัชาการทางการทหารและเป็น
ทีป่ระทับของกษัตรยิ ์ปัจจุบันไดม้กีารกอ่สรา้งหมูพ่ระทีน่ั่งทีเ่คยถกูท าลายขึน้มาใหมใ่นต าแหน่งเดมิ ถา่ยภาพคู่
กับพลับพลากลางน ้าทีซ่ ึง่เคยเป็นทอ้งพระโรงออกงานสโมสรสันนบิาตตา่งๆ ส าหรับตอ้นรับแขกบา้นแขกเมอืง 
ภายในมกีารแสดงโชวก์ารเปลีย่นเวรยามของทหารราชองครักษ์ การโชวแ์ตล่ะครัง้ใชเ้วลาประมาณ 30 นาท ีมี

โชวท์ัง้หมด 3 รอบ คอื เวลา 10.30 น. รอบ 13.30 น. และ 15.30 น. จากนัน้เดนิทางสู ่ศนูยเ์ครือ่งส าอาง
เกาหล ี(cosmetic center)เป็นศูนย์รวมของเครื่องส าอางแบรนด์ของเกาหลี อาทิ ROJUKISS, LOTREE, 

ETUDE และอกีมากมายหลากหลาย อสิระทา่นเลอืกซือ้ไดต้ามอธัยาศัย  
จากนั้นน าท่านไปอสิระเดนิเล่นชอ้ปป้ิงกันต่อที่ย่านฮงแด หรือ 
HONG-IK STREET เ ป็นย่านชอ้ป ป้ิงบริเ วณดา้นหน ้าของ
มหาวทิยาลัยฮงอกิ (Hongik University) ศูนยร์วมเด็กวัยรุ่นและ
เด็กมหาวทิยาลัย ที่นี่มีทัง้แกลเลอรี่ศลิปะ รา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้
แฟชั่น คลับ และรา้นอาหารทีน่่าสนใจในหมูว่ัยรุ่นกลุม่อาย ุ20-30 
ปี ทีน่ยิมมาเดนิเลน่ ราคาของสนิคา้และรา้นอาหารตา่งๆ ไมส่งูมาก 
จะคกึคักเป็นพเิศษตัง้แตช่ว่งบา่ยเป็นตน้ไป เพราะรา้นคา้แตล่ะรา้น
จะทยอยเปิดใหบ้รกิาร ของทีข่ายกันเยอะสว่นใหญ่ก็จะเป็นสนิคา้
แฟชั่น เชน่ เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของกิ๊ฟชอ้ป เครือ่งเขยีน และ

ทีเ่ยอะไมแ่พก้ันก็คอืขนมตา่งๆ สถานทีท่ ีอ่ยากแนะน าใหน้กั
เดนิทางสายชอ้ปและสายรวีวิไดรู้จ้กั ในปี 2019 นี ้เรา
ขอแนะน า CAFÉ เปิดใหมย่อดฮติ อาท ิCafé de One Piece 
(ไมร่วมคา่อาหารและเครือ่งดืม่ในรา้น) รา้นอาหารทีต่กแตง่สไตล์
วันพีชทัง้หมด ใหบ้รรยากาศแบบชลิล์ๆ  มีเมนูอาหารที่น่าสนใจ
หลากหลายเมนู ใครชืน่ชอบตัวการต์นูนี้ตอ้งไมพ่ลาด หรอืทา่นใด

ทีช่อบโลกของการ์ตูน แนะน ารา้น Yeonnam-dong 239-
20  (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่มในรา้น) รา้นนี้ภายนอกดู
เหมอืนคาเฟ่ธรรมดาทั่วไป แตเ่มือ่ผลักประตเูขา้ไปในรา้น ทา่นจะ
รูส้กึเหมอืนหลดุมาอยูใ่นโลกของหนังสอืการต์นูอยา่งนัน้เลย ดว้ย
สไตลก์ารแต่งรา้นเป็นลายเสน้ขาวด าแบบ 2 มติ ิตัง้แต่พื้น ผนัง 

ประตู โต๊ะ เกา้อี ้จนถงึแกว้กาแฟและจานอาหาร ซึง่มองเผนิ ๆ ก็ไม่แน่ใจว่าของจรงิหรือปลอม?? แต่รับรอง
ถา่ยรปูมมุไหนก็สวยไปหมด หรอืทา่นใดยังหลงใหลในมมุของภาพ 3 มติ ิTRICK EYES MUSEUM (ไมร่วมคา่
เขา้ชม) เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วชือ่ดังทีจั่ดขึน้แบบพพิธิภัณฑแ์กลเลอรีศ่ลิปะและภาพวาด ทีส่รา้งขึน้โดย “ตร็องป์ 
L’Oeil” คอืเทคนคิงานศลิปะแบบ 2D และลักษณะภาพวาดจะเป็นแบบ 3D หรอืชมโซน ICE MUSEUM (ไมร่วม
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คา่เขา้ชม) เป็นเมอืงน ้าแข็งเป็นศลิปะการแกะสลักและจ าลองเป็นเมอืงน ้าแข็ง ตืน่ตาตืน่ใจและสัมผัสกับความ
หนาวอณุหภมูติดิลบมากกวา่ 5 องศา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ (มือ้ท ี ่5) เมนูโอซมับลุโกก ิวุน้เสน้ จะมผีกักาดขาว เนือ้หม ูและปลาหมกึ ผดัในกระทะ 
  ซึง่มนี า้ซุปรสชาตอิอกหวาน ผดัทุกอย่างใหเ้ขา้กนัจนสุกและน า้ซุปเหลอืขลุกขลกิ ทานกบัขา้วสวย
  รอ้นๆ พรอ้มเครือ่งเคยีงมากมาย 
ทีพ่กั  L’ART HOTEL / PRIME HOTEL / GALAXY HOTEL / WESTERN RIVER HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัทีส่ ี ่ เอเวอรแ์ลนด ์(รวมต ัว๋เครือ่งเลน่ไมจ่ ากดัรอบ) – กรงุโซล – ดวิตีฟ้ร ีหรอื คลองชองเกชอน - เมยีงดง           

( B / L / อสิระ ) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ท ี ่6) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูส่วนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์(Everland) สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์(ราคารวมตั๋ว)  เป็น
สวนสนุกกลางแจง้ที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีเป็นที่นิยมของชาวเกาหลีและชาวต่างชาต ิเป็นอย่างมาก ตัง้อยู่
ทา่มกลางหบุเขาใหท้า่นไดส้นุกสนานกบัการเลน่เครือ่งเลน่ตา่งๆ ตามฤดกูาล บรกิารทา่นดว้ยบัตรเครือ่งเลน่ ไม่
จ ากดั ( เลน่ไดท้กุชนดิและจ านวนครัง้ในการเลน่ )นอกจากนั้นภายในยังเป็นสวนพฤกษาชาตขินาดใหญ ่ในชว่ง
ฤดใูบไมผ้ล ิ/ ฤดรูอ้น และยังมสีวนสัตวซ์าฟาร ีสตัวต์า่งๆเชน่ เสอื สงิโตและพลาดไมไ่ดก้บั  ไลเกอร ์(สตัวพั์นธ์
ผสมระหวา่งเสอืกบัสงิโต) ชมหมแีสนรูแ้ละสตัวอ์ืน่ๆอกีมากมายหลายชนดิ  ชอ้ปป้ิงของทีร่ะลกึอยา่งจใุจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่7) เมนูหมยูา่งเกาหลหีรอืพอรค์คาลบี ้เป็นอาหารพืน้เมอืงเกาหลที ีเ่ล ือ่งชือ่

และรูจ้กักนัดที ัว่โลก โดยน าหมสูว่นทีต่ดิกบักระดกูไปยา่งบนเตาถา่นแบบด ัง้เดมิเสริฟ์พรอ้มขา้วสวย
รอ้นๆ และเครือ่งเคยีงหลากชนดิกบัน า้จ ิม้เตา้เจ ีย้วสตูรเฉพาะและน า้ซปุสาหรา่ย 

บา่ย  จากน่ันน าทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที ่ดวิตีฟ้ร ี(Duty Free) ทีน่ี่มสีนิคา้ชัน้น าใหท้า่นเลอืกซือ้มากมายกวา่ 

500 ชนิด อาท ิน ้าหอม เสือ้ผา้ เครื่องส าอาง กระเป๋า นาฬกิา เครื่องประดับ ฯลฯ หรอื หากใครอยากจะน่ัง
พักผ่อนชลิล์ๆ  ก็สามารถไป คลองชองเกชอน (Cheonggyecheon) เป็นล าธารทีม่คีวามยาว 5.84 กโิลเมตร

ไหลผา่นใจกลางกรงุโซล ในปี ค.ศ. 1958 ไดม้กีารถมเพือ่ท าถนนจากเดมิทีเ่ป็นล าธารธรรมชาต ิและไดเ้ริม่มกีาร
ปรับปรุงพืน้ทีอ่กีครัง้ในเดอืนกรกฎาคม ค.ศ.2003 โดยใชเ้วลาในการปรับปรุงทัง้สิน้ 2 ปี และ 3 เดอืน เพือ่เป็น

สถานทีพั่กผอ่นหยอ่นใจกลางเมอืง มสีะพานขา้มคลองทัง้หมด 22 สะพาน จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงยา่นเมยีงดง 
หากทา่นตอ้งการทราบวา่แฟชัน่ของเกาหลเีป็นอยา่งไร กา้วล ้าน าสมัยเพยีงใด ทา่นจะตอ้งมาทีเ่มยีงดงแหง่นี้ พบ
กับสนิคา้วัยรุ่น อาท ิเสือ้ผา้แฟชั่นแบบอนิเทรน เครื่องส าอางแบรนดดั์งของเกาหล ีพบกับความแปลกใหม่ใน
การชอ้ปป้ิง ซึง่เมยีงดงแห่งนี้จะมวีัยรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกันทีน่ี่กว่าจ านวนมากในแต่ละวัน และท่าน
สามารถรับประทานอาหารในยา่นเมยีงดงไดต้ามอสิระ 

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั ณ ยา่นเมยีงดง 
ทีพ่กั  L’ART HOTEL / PRIME HOTEL / GALAXY HOTEL / WESTERN RIVER HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีห่า้ น า้มนัสนเข็มแดง – ศูนยส์มุนไพร ฮอกเกนามู - ศูนยส์าหร่าย + เรยีนรูว้ธิ ีท าคมีบบั - ล่องเรอื 

HYUNDAI CRUISE – ฮนุไดเอา้ทเ์ล็ท –ซุปเปอรม์าเก็ต – สนามบนิอนิชอน                  ( B / L / อสิระ) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ท ี ่8) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
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จากน่ันน าทา่นเดนิทางไป น า้มนัสนเข็มแดง (RED PINE) ซึง่ผลติจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลซี ึง่จะใช ้

ตน้สนเข็มแดงจากยอดเขาทีป่ระเทศเกาหลเีหนือมาผลติโดยใชเ้ทคโนโลยี
พรอ้มกับการวจัิยทีป่ระเทศเกาหลใีตอ้อกมาเป็น “น ้ามันสนเข็มแดง” ภูมิ
ประเทศของประเทศเกาหลเีป็นภเูขาประมาณ 70 เปอรเ์ซ็นต ์โดยกวา่จะมา
เป็นน ้ามันสนเข็มแดงได ้1 แคปซูล ตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 2.7 
กโิลกรัม มาสกดัเอาน ้ามันมาผลติและวจัิยออกมาเป็นน ้ามัน สามารถชว่ยใน
การลดระดับไขมันในเสน้เลือดไดเ้ป็นอย่างดี จากนั้นน าท่านเดนิทางไป
ดแูลสขุภาพกันทีศู่นยส์มุนไพร ฮอกเกนามู (HEOTGAENAMU) ซึง่เป็น
สมนุไพรทีท่ั่วโลกรวมถงึสถาบันตา่งๆ ยอมรับวา่เป็นสมนุไพรทีม่คีณุภาพดี
ทีส่ดุในการบ ารงุตับและดแูลตับของเรา เป็นสมนุไพรทีห่าไดย้ากในปัจจบุัน 
ทา่นจะไดช้มการสาธติการทดลองตัวยาจากสมุนไพรชนิดนี้ม ีฮอกเกนามู 
เป็นตน้ไมท้ีเ่จรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาทีป่ราศจากมลภาวะและระดับสงู
เหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลรีุ่นใหม่นิยมน ามารับประทานเพือ่

ช่วยดูแลตับใหส้ะอาดแข็งแรง จากนั้นน าท่านเขา้ชมศูนยส์าหร่าย 
(Seaweed Museum) เยี่ยมชมของฝากที่มีชือ่เสยีงของเกาหลี สาหร่าย
ผลติสดใหมท่กุวัน มหีลายรสชาต ิเหมาะกับใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ไปเป็นของ

ฝากของที่ระลกึ น าท่านเรยีนรูว้ธิกีารท าขา้วห่อสาหร่าย (Gimbap) 

เมนูงา่ยๆ ทีค่นเกาหลนียิมรับประทาน ค าวา่ คมิ แปลวา่ สาหรา่ย ค าวา่ บบั แปลวา่ ขา้ว ลักษณะจะเป็นแทง่ยาวๆ 
แลว้จะหั่นเป็นชิน้ๆ พอดคี า จิม้กบัโชย ุหรอื วาซาบก็ิไดต้ามใจชอบ  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ท ี ่9)  เมนูจมิดกั (JIMDAK) หรอื ไกอ่บซอี ิว๊วุน้เสน้ เป็นเมนูอาหารเกาหลี
พืน้เมอืงด ัง้เดมิ เป็นไกผ่ดัรวมกบัวุน้เสน้ มนัฝร ัง่ แครอท พรกิ และซอสด า เนือ้ไกท่ ีน่ ิม่ รสชาตคิลา้ยกบั
ไกพ่ะโลส้ตูรเกาหล ีทานกบัขา้ว หอมอรอ่ย รสเผ็ดถงึเครือ่ง 

บา่ย   จากนัน้เดนิทางสู ่ARA CRUISE ลอ่งเรอืชมคลองแหง่แรกของเกาหล ีทีเ่รยีกวา่ GYEONGIN ARA  

  WATERWAY บนเรอืส าราญทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจ ลอ่งเรอืไปตามทางน ้าทีเ่ชือ่มตอ่แมน่ ้าฮนั และทะเลตะวันตกภายใน
  เรอืมหีอ้งโถงพรอ้มเวทกีารแสดงความบนัเทงิมากมายใหท้า่นไดรั้บชม หากทา่นใดทีต่อ้งการสมัผัสธรรมชาตสิอง
  ขา้งทางยังสามารถขึน้ไปดา้นบนชัน้สองเพือ่ชมทัศนียภาพสองขา้งทาง ระหว่างทางเดนิเรือท่านจะไดเ้ห็นมุม
  เล็กๆ ของน ้าตกจ าลองทีต่ืน่ตาตืน่ใจใหท้า่นไดเ้ก็บถา่ยภาพไปอวดคนทีบ่า้นอกีดว้ย (ประมาณ 45 นาท)ี น าทา่น
  เดนิทางสู ่HYUNDAI PREMIUM OUTLET เลอืกซือ้สนิคา้แบรนดพ์รเีมยีมชัน้น ามากมาย  จากนัน้แวะซือ้ของ

  ฝากทีร่า้นซุปเปอรม์าเก็ต (ละลายเงนิวอน) เลอืกซือ้สาหร่าย ขนมตา่ง ๆ ช็อกโกแลต ผลติภัณฑข์องใบและ
  รากฝอยของโสมในรปูขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครมีลา้ง หนา้โสม เครือ่งส าอาง โสม กมิจ ิเป็บเปโร ้
  หรอืป๊อกกีเ้กาหล ีชนิราเมงหรอืมามา่เกาหล ีเป็นตน้ สมควรแกเ่วลา น าคณะเดนิทางสูส่นามบนิอนิชอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.30 น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯ สายการบนิอสีตาร ์เจ็ท เทีย่วบนิที ่ZE511  
 (ไมร่วมอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
21.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
 
 
 
 
 

ทางบรษิทัเร ิม่ตน้และจบการบรกิารทีส่นามบนิสวุรรณภมูเิทา่น ัน้  
กรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองต ัว๋เครือ่งบนิหรอืยานพาหนะอืน่ๆ 
เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลบัจากสนามบนิสวุรรณภมูนิ ัน้ ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีท้ ีเ่กดิข ึน้ 

เนือ่งจากเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั  

ฉะน ัน้ทา่นควรจะใหก้รุป๊ Final 100% กอ่นทีจ่ะส ารองต ัว๋เครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะอืน่ๆ 
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หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศเกาหลใีต ้ 
จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงที่
ประเทศเกาหลใีต ้ทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทกุกรณี   

ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศเกาหลใีตเ้รยีกเก็บ   
ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ   

ท ัง้นีแ้ลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

* ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบทุีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ * 
การจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได  ้

แตจ่ะท าการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร  
และหากยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 
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ราคาทวัรร์วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามรายการ   2.   คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ   4.   คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 
5. คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   6.   คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี
7. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไป-กลับ ทา่นละ 20 กก.  8.   หัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่ว ตามรายการ 
9. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
ราคาทวัรไ์มร่วม  

1.   ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากบัภาษี) 
2.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพทส์ว่นตัว คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ 
3. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 กก.) 
4. คา่ท าวซีา่ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งชาต ิ(ไมใ่ชห่นังสอืเดนิทางไทย) 
5. คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 1,500 บาท หรอื 50,000 วอน (ช าระพรอ้มคา่ทวัร)์ 
6. คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ตามความพงึพอใจ 

 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารอยา่งนอ้ยจ านวน 20 ทา่นขึน้ไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคาทวัร ์
กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 5,000 บาท  หรอืทา่นละ 10,000 (กรณีเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์  

กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื ภายใน 30 วนักอ่นการเดนิทาง (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ 
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เง ือ่นไขการเปลีย่นวนัเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง 
1. กรณีวันเดนิทางตรงกับวันหยดุนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง ไม่
นอ้ยกวา่ 45 วัน กอ่นการเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจง้หลังจากนี้ ผูเ้ดนิทางควร
หาผูเ้ดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้
2. กรณีวันเดนิทางไมต่รงกบัวันหยดุนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไม่
นอ้ยกวา่ 30 วัน กอ่นการเดนิ (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจง้หลังจากนี้ ผูเ้ดนิทางควรหาผู ้
เดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้
3. กรณีจองทัวรภ์ายใน 15 วันกอ่นออกเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ ผูจ้องทัวรไ์มส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผู ้
เดนิทางไดท้กุกรณี 
4. กรณีแจง้เปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางหลังจากออกต๋ัวโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งช าระคา่ต๋ัวโดยสารเพิม่ดว้ยตนเองจากคา่
ทัวรท์ีช่ าระมาแลว้ ณ วันทีต่อ้งการเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง ตามขอ้ก าหนดของทางบรษัิทและสายการบนิ  
 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง
กบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 
2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบ
หนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่
ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ คนืเงนิค่าบรกิาร 100% ของ
คา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้  
2.2 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทางภายใน 31-44 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิค่ามดัจ าท ัง้หมดของ
คา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้ 
2.3 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทางภายใน 30 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิค่าบรกิาร 100% ของ
คา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้  
เนื่องจากบรษัิทตอ้งด าเนนิการจัดเตรยีมน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่วลว่งหนา้ เชน่ การส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิโดยสาร การ
จองโรงแรมทีพั่ก ยานพานหะส าหรับเดนิทาง รา้นอาหาร เป็นตน้ 

3. หากจ านวนการจองของผูเ้ดนิทางเต็มกรุป๊แลว้ ผูจ้องไมส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางไดท้กุกรณี 
4. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืเป็นเทีย่วบนิเชา่เหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ จะไม่มกีารคนื
เงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   
5. การตดิตอ่ประสานงานกบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล หรอืจดหมาย ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้  

วันจันทรถ์งึวันศกุร ์เวลา 09.00 น. – 17.30 น.  
วันเสาร ์เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  
หรอืสามารถตดิตอ่ประสานงานผา่นแอพพลเิคชัน่อืน่ๆตามชอ่งทางของบรษัิทได ้

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาทัวร ์หรอืยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่ว จองเดนิทางนอ้ยกวา่ 20 ทา่น 
 

 

 

 

 

 
 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกนัทกุ
ชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่าง
สะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีา ฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. ประเทศเกาหลใีต ้มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนื้อสตัว ์   
ไสก้รอก ฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก 

ขอ้ควรทราบ 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศเกาหลใีตใ้หก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศเกาหลใีต้
ไมเ่กนิ 90 วนัไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจ

เขา้เมอืงเพือ่ยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหลใีต ้ดงัตอ่ไปนี ้

- ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศเกาหลใีต ้ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศเกาหลใีตไ้ด ้ 

(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
- ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศเกาหลใีต ้

(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศเกาหลใีต ้ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
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หมายเหต ุ
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืไมใ่ชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวร ์ไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอื 
ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั 
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 15 วันกอ่นการ 
เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทาง 
นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื 
เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิท 
พรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ 
และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ 
ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิอบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ 
สมัภาระ ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลงตารางบนิ การบรกิารของสายการบนิ และเหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อตัราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์
ในการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษี 
เชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ 
8. กรณีลกูคา้ไมเ่ขา้รา้นช็อปของรฐับาล ช าระเพิม่รา้นละ 50 USD ตอ่ทา่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหต ุ: คณะทวัรจ์ะออกเดนิทางทอ่งเทีย่วหลงัเวลาเครือ่งลงแลว้ ประมาณ 2 ช ัว่โมง  

ทางทวัรไ์มม่นีโยบายใหค้ณะรอทา่นทีต่ดิดา่นตรวจคนเขา้เมอืง 
หากทา่นสามารถผา่นเขา้เมอืงไดภ้ายหลงั ทา่นจะตอ้งเดนิทางไปพบกบัคณะทวัรด์ว้ยตนเอง 

และไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เดนิทางจากทวัรไ์ด ้เพือ่ความเป็นระเบยีบและคณะไดท้อ่งเทีย่วอยา่งเต็มเวลา  

ขออภยัในความไมส่ะดวก 
 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 


