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บินตรง..เชียงใหม่ 

เกาหลี โซล ซอรัคซาน แอ่วสุดฟิน 
5วัน 3คืน 

อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน – วัดชินฮึงซา - กรุงโซล - ศูนย์โสมเกาหลี - พระราชวังเคียงบ็อค -    

ศูนย์เครื่องส าอางเกาหลี – ย่านฮงแด - เอเวอร์แลนด์ (รวมตั๋วเครื่องเล่นไม่จ ากัดรอบ) – กรุงโซล – 

ดิวตี้ฟรี หรือ คลองชองเกชอน – เมียงดง - น้ ามันสนเข็มแดง – ศูนย์สมุนไพร ฮอกเกนามู -      

ศูนย์สาหร่าย + เรียนรู้วิธีท าคีมบับ - ล่องเรือ HYUNDAI CRUISE – ฮุนไดเอ้าท์เล็ท – ซุปเปอร์มาเก็ต 

 เดินทาง มิ.ย. 2562  

 

    โดยสายการบิน  
 

บินด้วยสายการบินเจจแูอร ์(7C) : ขึ้นเครื่องทีส่นามบนิเชยีงใหม ่

 

วัน โปรแกรมท่องเทีย่ว เช้า เท่ียง เย็น โรงแรม  

1 สนามบินเชียงใหม่                                                                                                          - - - - 

2 สนามบินอินชอน – อุทยานแห่งชาติซอรัค

ซาน – วัดชินฮึงซา    

PINE RESORT  

หรือเทียบเท่า 

  

 

3 ซอรัคซาน - กรุงโซล - ศูนย์โสมเกาหลี - 

เคียงบ็อค - ศูนย์เครื่องส าอางเกาหลี – 

ย่านฮงแด    

L’ART HOTEL / PRIME 

HOTEL / GALAXY 

HOTEL / WESTERN 

RIVER HOTEL  

หรือเทียบเท่า 

4 เอเวอร์แลนด์ (รวมตั๋วเครื่องเล่นไม่จ ากัด
  - 

L’ART HOTEL / PRIME 

HOTEL / GALAXY 



รอบ) – กรุงโซล – ดิวตี้ฟรี หรือ คลองชอง

เกชอน - เมียงดง 

HOTEL / WESTERN 

RIVER HOTEL  

หรือเทียบเท่า 

5 น้ ามันสนเข็มแดง – ศูนย์สมุนไพร ฮอกเก

นามู - ศูนย์สาหร่าย + เรียนรู้วิธีท าคีมบับ 

- ล่องเรือ HYUNDAI CRUISE – ฮุนไดเอ้าท์

เล็ท –ซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน – 

เชียงใหม่ 

  - - 

 
 

Day 1 : สนามบินเชียงใหม่                                                ( - / - / - )                                                                                                 

18.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 

เคาน์เตอร์ M สายการบินเจจู แอร์ (7C) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การ

ต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

21.35 น. เหินฟ้าสู่กรุงโซล โดยสายการบินเจจูแอร์ เที่ยวบินที่ 7C4206 (ใช้เวลาบิน

ประมาณ 5.30 – 06.00 ชั่วโมง) (ไม่รวมอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง) 

Day 2 : สนามบินอินชอน – อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน – วัดชินฮึงซา - ไม่รวม

กระเช้าไฟฟ้า                                                     ( B / L / D ) 

04.30 น. เดินทางถึงสนามบินอินชอนประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 

ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว น าคณะ

เดินทางโดยรถโค้ทปรับอากาศน าเที่ยว พร้อมต้อนรับทุกท่านด้วยเมนูอูด้ง (มื่อ

ที่ 1) จากนั้นน าคณะออกเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 3 ชั่วโมง 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) เมนูทัคคาลบีหรือไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี 

อาหารเล่ืองชื่อโดยการน าไก่บาร์บีคิว มันหวาน กะหล่ าปลี ต้นกระเทียม ซอส 

และข้าว น ามาผัดรวมกันบนกระทะแบนสีด าคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากัน 

รับประทานคู่กับผักกาดเกาหลีและเครื่องเคียงต่างๆ 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (Seoraksan National Park) เป็น

หนึ่งในอุทยานแห่งชาติที่สวยงามและมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเกาหลีใต้ 

เที่ยวได้ตลอดทั้งปีซึ่งแต่ละฤดูก็งดงามแตกต่างกันออกไป แต่ฤดูที่นักท่องเที่ยว

ทั้งชาวต่างชาติและชาวเกาหลีเองนิยมไปท่องเที่ยวปีนเขามากที่สุดก็คือช่วงฤดู

ใบไม้เปล่ียนสี เพราะหุบเขาและทางเดินจะเต็มไปด้วยต้นเมเปิ้ลสีแดงส้มเหลือง

สลับกับเกือบตลอดทาง ส่วนยอดเขานักท่องเที่ยวนิยมปีนกันก็คือยอดเขา 

Gwongeumseong Fortress อยู่ทางตะวันออกของอุทยานแห่งชาติซอรัคซาน 



เนื่องจากมี Cable car ทีส่ามารถน่ังขึ้นไปด้านบนได้ และเดินต่ออีกประมาณ 1.5 

กิโลเมตรก็ถึงยอดเขา ท าให้ใช้เวลาไม่นานในการขึ้นไปพิชิตยอดเขาและชมวิว

ทิวทัศน์ท่ีสวยงามของซอรัคซานด้านบน แต่หากมีเวลาและชอบปีนเขา แนะน าให้

ปีนยอดเขา Ulsanbawi Rock ความยาวของเส้นทางประมาณ 3.8 กิโลเมตร ใน 

2.8 กิโลเมตรแรกจะไม่ชันมาก ส่วน 1 กิโลเมตรสุดท้ายที่จะขึ้นไปยังยอดเขาเป็น

ทางเดินบันไดค่อนข้างชันพอสมควร แต่วิวทิวทัศน์ด้านบนสวยงามมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าคณะเดินทางสู่วัดชินฮึงซา (Sinheungsa Temple))เป็นวัดพุทธพระใหญ่

เก่าแก่ที่อยู่ภายในอุทยานแห่งชาติซอรัคซาน(Seoraksan) สามารถเดินจากประตู

ทางเข้าอุทยานเพียง 10 นาทีเท่านั้น จึงเป็นวัดที่คนที่มาเที่ยวที่อุทยานแห่งนี้ 

นิยมมาไหว้สักการะกัน สร้างขึ้นเมื่อประมาณปีค.ศ. 654 มีพระพุทธรูปทอง

ส าริดขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่กลางแจ้งเรียกว่า Jwabul ที่มีความสูงถึง 10 เมตร ที่

เป็นหน่ึงในสัญญลักษณ์ของซอรัคซานด้วย และถัดจากพระพุทธรูปจะมีสะพาน

หินที่สวยงามเรียกว่า Hyeonsugyo จากนั้นจะพบกับก าแพงหินขนาดใหญ่ที่

ล้อมบริเวณภายในอาคารต่างๆของวัดอยู่ ซึ่งจะมีหอคอยสูง 3 ชั้นที่ได้รับการ

ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกของเกาหลีด้วย ใกล้เคียงมีสถานีกระเช้าไฟฟ้าเพื่อให้ท่าน

ได้โดยสาร นั่งกระเช้าไฟฟ้า (ไม่รวมค่ากระเช้า ท่านละ 400 บาท หรือ 10,000 

วอน)ซึ่งจะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์บนยอดเขา ดุจดั่งภาพวาดเกินที่จะ



บรรยาย ยิ่งช่วงฤดูใบไม้เปล่ียนสีจะเป็นช่วงที่งดงามที่สุด นักท่องเที่ยวนิยม

เดินทางมาเพื่อชมความงามของใบไม้สีต่างๆ ช่วงประมาณเดือนตุลาคมใบไม้จะ

กลายเป็นสีแดง สีส้ม และสีเหลืองทัว่ท้ังบริเวณ 

ค่ า บริการอาหารค่ า (มื้อที่ 3) เมนู สุกี้สไตล์เกาหลีบนหม้อไฟร้อนๆ คล้ายกับสุกี้

ยากี้ มีส่วนผสมต่าง ๆ เช่น ผัก เนื้อหั่นบาง ๆ และอาหารทะเล โดยการปรุงจะ

น าวัตถุต่าง ๆ เหล่านี้จุ่มแช่ลงในน้ าเดือด หรือน้ าซุป และปล่อยทิ้งไว้สักพัก 

จากนั้นน าส่วนผสมอย่างอื่น เช่น เต้าหู้ บะหมี่ ลงตุ๋นให้เข้ากัน แล้วรับประทาน

โดยจุ่มลงในซอส 

ทีพ่ัก PINE RESORT หรือเทียบเท่า 

Day 3 : ซอรัคซาน - กรุงโซล - ศูนย์โสมเกาหลี –ร้านเช่าชุดฮันบก (ไม่รวมค่า

เช่าชุด) - พระราชวังเคียงบ็อค - ศูนย์เครื่องส าอางเกาหลี – ย่านฮง

แด                                                                 ( B / L / D ) 

เช้า บริการอาหารเช้า (มื้อที ่4) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากนั้นน าท่านเดินทางจากอุทยานแห่งชาติ

ซอรัคซานกลับมากรุงโซล ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 3 ชั่วโมง ถึงกรุงโซล แวะให้ท่านได้

เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ยอดนิยมของชาวเกาหลี 

ณ ศูนย์โสมเกาหลี (Red ginger) ซึ่งรัฐบาล

รับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี

ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือก

ซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและน ากลับไปบ ารุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่

ท่านรักและนับถือทางบ้าน 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) เมนูปลาย่างเกาหลี มีกล่ินหอมอ่อนๆของตัว

ปลา เสิร์ฟ พร้อมกับข้าวญี่ปุ่นร้อนๆ และผักดองเครื่องเคียงของเกาหลี

มากมาย 

 

 



บ่าย จากนั้นน าท่านสู่ ร้านเช่าชุดฮันบก!! (ไม่รวมค่าเช่าชุด ท่านละ 10,000-15,000 

ว อ น )  เ รี ย ก ว่ า เ ป็ น

วัฒนธรรมยอดฮิตอีก

หนึ่งจุดของการมาเยือน

เกาหลี ใต้  ที่ ใ ห้ ท่ าน ได้

เ ลือก “สวมชุดฮันบก” 

ด้วยตนเอง แต่งตัวเป็น

นางใน ซังกุง หรือคหบดี

ในซีรีย่์ชื่อดังหลายๆเรื่อง  

 และเพื่อให้ได้บรรยากาศในการท่องเที่ยวมากขึ้น ถ่ายรูปออกมาได้สมจริงมาก

ยิ่งขึ้น เราจะน าทุกท่านหลังจากเปล่ียนเครื่องแต่งกายเรียบร้อยแล้ว เดินทาง

มายัง พระราชวังเคียงบ็อค (Gyeongbokgung Palace) ซึ่งเป็นพระราชวังที่

เก่าแก่ที่สุดของราชวงศ์โชชอน (ค.ศ.1392-1910) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1394 ต้น

พระราชวงศ์ที่สถาปนาขึ้นโดยกษัตริย์แทโจ ภายในพระราชวังแห่งนี้มีหมู่พระที่

นั่งมากกว่า 200 หลังแต่ได้ถูกท าลายไปมากในสมัยที่ญี่ปุ่นเข้ามาบุกยึดครอง 

ทั้งยังเคยเป็นศูนย์บัญชาการทางการทหารและเป็นที่ประทับของกษัตริย์ 

ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างหมู่พระที่นั่งที่เคยถูกท าลายขึ้นมาใหม่ในต าแหน่งเดิม 

ถ่ายภาพคู่กับพลับพลากลางน้ าที่ซึ่งเคยเป็นท้องพระโรงออกงานสโมสร

สันนิบาตต่างๆ ส าหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง ภายในมีการแสดงโชว์การ

เปล่ียนเวรยามของทหารราชองครักษ์ การโชว์แต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 30 

นาที มีโชว์ท้ังหมด 3 รอบ คือ เวลา 10.30 น. รอบ 13.30 น. และ 15.30 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนั้นเดินทางสู่ ศูนย์เครื่องส าอางเกาหลี (cosmetic center)เป็นศูนย์รวม



ของเครื่องส าอางแบรนด์ของเกาหลี อาทิ ROJUKISS, LOTREE, ETUDE และอีก

มากมายหลากหลาย อิสระท่านเลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนั้นน าท่านไปอิสระเดินเล่นช้อปปิ้งกันต่อที่ย่านฮงแด หรือ HONG-IK 

STREET เป็นย่านช้อปปิ้งบริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยฮงอิก (Hongik 

University) ศูนย์รวมเด็กวัยรุ่นและเด็กมหาวิทยาลัย ที่นี่มีทั้งแกลเลอรี่ศิลปะ 

ร้านค้าจ าหน่ายสินค้าแฟชั่น คลับ และร้านอาหารที่น่าสนใจในหมู่วัยรุ่นกลุ่มอายุ 

20-30 ปี ที่นิยมมาเดินเล่น ราคาของสินค้าและร้านอาหารต่างๆ ไม่สูงมาก จะ

คึกคักเป็นพิเศษตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไป เพราะร้านค้าแต่ละร้านจะทยอยเปิด

ให้บริการ ของที่ขายกันเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าแฟชั่น เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า 

รองเท้า ของกิ๊ฟช้อป เครื่องเขียน และที่เยอะไม่แพ้กันก็คือขนมต่างๆ สถานที่ที่

อยากแนะน าให้นักเดินทางสายช้อปและสายรีวิวได้รู้จัก ในปี 2019 นี้  เราขอ

แนะน า CAFÉ เปิดใหม่ยอดฮิต อาทิ Café de One Piece (ไม่รวมค่าอาหารและ

เครื่องดื่มในร้าน) ร้านอาหารที่ตกแต่งสไตล์วันพีชทั้งหมด ให้บรรยากาศแบบ

ชิลล์ๆ มีเมนูอาหารที่น่าสนใจหลากหลายเมนู ใครชื่นชอบตัวการ์ตูนนี้ต้องไม่

พลาด หรือท่านใดที่ชอบโลกของการ์ตูน แนะน าร้าน Yeonnam-dong 239-20  

(ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่มในร้าน) ร้านนี้ภายนอกดูเหมือนคาเฟ่ธรรมดา

ทั่วไป แต่เมื่อผลักประตูเข้าไปในร้าน ท่านจะรู้สึกเหมือนหลุดมาอยู่ในโลกของ

หนังสือการ์ตูนอย่างนั้นเลย ด้วยสไตล์การแต่งร้านเป็นลายเส้นขาวด าแบบ 2 

มิติ ตั้งแต่พื้น ผนัง ประตู โต๊ะ เก้าอี้ จนถึงแก้วกาแฟและจานอาหาร ซึ่งมองเผิน 

ๆ ก็ไม่แน่ใจว่าของจริงหรือปลอม?? แต่รับรองถ่ายรูปมุมไหนก็สวยไปหมด หรือ

ท่านใดยังหลงใหลในมุมของภาพ 3 มิติ TRICK EYES MUSEUM (ไม่รวมค่าเข้า

ชม) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังที่จัดขึ้นแบบพิพิธภัณฑ์แกลเลอรี่ศิลปะและ

ภาพวาด ที่สร้างขึ้นโดย “ตร็องป์ L’Oeil” คือเทคนิคงานศิลปะแบบ 2D และ



ลักษณะภาพวาดจะเป็นแบบ 3D หรือชมโซน ICE MUSEUM (ไม่รวมค่าเข้าชม) 

เป็นเมืองน้ าแข็งเป็นศิลปะ

การแกะสลักและจ าลองเป็น

เมืองน้ าแข็ง ตื่นตาตื่นใจและ

สั ม ผั ส กั บ ค ว า ม ห น า ว

อุณหภูมิติดลบมากกว่า 5 

องศา 

ค่ า บริการอาหารค่ า (มื้อท่ี 6) เมนูโอซัมบุลโกกิ วุ้นเส้น จะมีผักกาดขาว เนื้อหมู และ

ปลาหมึก ผัดในกระทะ ซึ่งมีน้ าซุปรสชาติออกหวาน ผัดทุกอย่างให้เข้ากันจนสุก

และน้ าซุปเหลือขลุกขลิก ทานกับข้าวสวยร้อนๆ พร้อมเครื่องเคียงมากมาย 

ทีพ่ัก L’ART HOTEL / PRIME HOTEL / GALAXY HOTEL / WESTERN RIVER 

HOTEL หรือเทียบเท่า 

Day 4 : เอเวอร์แลนด์ (รวมต๋ัวเครื่องเล่นไม่จ ากัดรอบ) – กรุงโซล – ดิวต้ีฟรี 

หรือ คลองชองเกชอน - เมียงดง                         ( B / L / อิสระ 

) 

เช้า บริการอาหารเช้า (มื้อที ่6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (Everland) สวนสนุกเอเวอร์

แลนด์ (ราคารวมตั๋ว)  เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีเป็นที่นิยม

ของชาวเกาหลีและชาวต่างชาติ เป็นอย่างมาก ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาให้ท่านได้

สนุกสนานกับการเล่นเครื่องเล่นต่างๆ ตามฤดูกาล บริการท่านด้วยบัตรเครื่อง

เล่น ไม่จ ากัด ( เล่นได้ทุกชนิดและจ านวนครั้งในการเล่น )นอกจากนั้นภายในยัง

เป็นสวนพฤกษาชาติขนาดใหญ่ ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ / ฤดูร้อน และยังมีสวนสัตว์

ซาฟารี สัตว์ต่างๆเช่น เสือ สิงโตและพลาดไม่ได้กับ  ไลเกอร์ (สัตว์พันธ์ผสม

ระหว่างเสือกับสิงโต) ชมหมีแสนรู้และสัตว์อื่นๆอีกมากมายหลายชนิด  ช้อปปิ้ง

ของท่ีระลึกอย่างจุใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) เมนูหมูย่างเกาหลีหรือพอร์คคาลบี้ เป็นอาหาร

พื้นเมืองเกาหลีที่เล่ืองชื่อและรู้จักกันดีทั่วโลก โดยน าหมูส่วนที่ติดกับกระดูกไป

ย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิมเสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ และเครื่องเคียงหลาก

ชนิดกับน้ าจิ้มเต้าเจี้ยวสูตรเฉพาะและน้ าซุปสาหร่าย 

บ่าย จากนั่นน าท่านช้อปปิ้ง

สินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้

ฟรี (Duty Free) ที่นี่มี

สินค้าชั้นน าให้ท่านเลือก

ซื้อมากมายกว่า 500 

ช นิ ด  อ า ทิ  น้ า ห อ ม 

เสื้อผ้า เครื่องส าอาง 

กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ หรือ หากใครอยากจะนัง่พักผ่อนชิลล์ๆ  

 สามารถไป คลองชองเกชอน (Cheonggyecheon) เป็นล าธารที่มีความยาว 

5.84 กิโลเมตรไหลผ่านใจกลางกรุงโซล ในปี ค.ศ. 1958 ได้มีการถมเพื่อท า

ถนนจากเดิมที่เป็นล าธารธรรมชาติ และได้เริ่มมีการปรับปรุงพื้นที่อีกครั้งใน



เดือนกรกฎาคม ค.ศ.2003 โดยใช้เวลาในการปรับปรุงทั้งสิ้น 2 ปี และ 3 เดือน 

เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจกลางเมือง มีสะพานข้ามคลองทั้งหมด 22 

สะพาน 
 จากนั้นน าท่านช้อปปิ้งย่านเมียงดง หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลี

เป็นอย่างไร ก้าวล้ าน าสมัยเพียงใด ท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้ พบกับสินค้า

วัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นแบบอินเทรน เครื่องส าอางแบรนด์ดังของเกาหลี พบ

กับความแปลกใหม่ในการช้อปปิ้ง ซึ่งเมียงดงแห่งน้ีจะมีวัยรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไป

รวมตัวกันที่นี่กว่าจ านวนมากในแต่ละวัน และท่านสามารถรับประทานอาหารใน

ย่านเมียงดงได้ตามอิสระ 

ค่ า อิสระอาหารค่ าตามอัธยาศัย ณ ย่านเมียงดง 

ทีพ่ัก L’ART HOTEL / PRIME HOTEL / GALAXY HOTEL / WESTERN RIVER 

HOTEL หรือเทียบเท่า 

Day 5 : น้ ามันสนเข็มแดง – ศูนย์สมุนไพร ฮอกเกนามู - ศูนย์สาหร่าย + 

เรียนรู้วิธีท าคีมบับ - ล่องเรือ HYUNDAI CRUISE – ฮุนไดเอ้าท์เล็ท –

ซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน – เชียงใหม่              ( B / L / -) 

เช้า บริการอาหารเช้า (มื้อที ่9) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากนั่นน าท่านเดินทางไป น้ ามันสนเข็มแดง (RED PINE) ซึ่งผลิตจากใบสนเข็ม

แดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใช้ต้นสนเข็มแดงจากยอดเขาที่ประเทศเกาหลีเหนือมา

ผลิตโดยใช้ เทคโนโลยีพร้อมกับการวิจัยที่ประ เทศเกาหลีใต้ออกมาเป็น 

“น้ ามันสนเข็มแดง” ภูมิประเทศของประเทศเกาหลีเป็นภูเขาประมาณ 70 

เปอร์เซ็นต์ โดยกว่าจะมาเป็นน้ ามันสนเข็มแดงได้ 1 แคปซูล ต้องใช้ใบสนเข็มแดง

ประมาณ 2.7 กิโลกรัม มาสกัดเอาน้ ามันมาผลิตและวิจัยออกมาเป็นน้ ามัน 

สามารถช่วยในการลดระดับไขมันในเส้นเลือดได้เป็นอย่างดี จากนั้นน าท่าน

เดินทางไปดูแลสุขภาพกันที่ศูนย์สมุนไพร ฮอกเกนามู (HEOTGAENAMU) ซึ่ง

เป็นสมุนไพรท่ีท่ัวโลกรวมถึงสถาบันต่างๆ ยอมรับว่าเป็นสมุนไพรที่มีคุณภาพดี

ทีสุ่ดในการบ ารุงตับและดูแลตับของเรา เป็นสมุนไพรที่หาได้ยากในปัจจุบัน ท่าน

จะได้ชมการสาธิตการทดลองตัวยาจากสมุนไพรชนิดนี้มี ฮอกเกนามู เป็นต้นไม้

ทีเ่จริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาทีป่ราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ าทะเล 50-

800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาด

แข็งแรง จากนั้นน าท่านเข้าชมศูนย์สาหร่าย (Seaweed Museum) เยี่ยมชมของ

ฝากที่มีชื่อเสียงของเกาหลี สาหร่ายผลิตสดใหม่ทุกวัน มีหลายรสชาติ เหมาะ

กับให้ท่านได้เลือกซื้อไปเป็นของฝากของที่ระลึก น าท่านเรียนรู้วิธีการท าข้าวห่อ



สาหร่าย (Gimbap) เมนูง่ายๆ ที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน ค าว่า คิม แปลว่า 

สาหร่าย ค าว่า บับ แปลว่า ข้าว ลักษณะจะเป็นแท่งยาวๆ แล้วจะหั่นเป็นชิ้นๆ 

พอดีค า จิ้มกับโชยุ หรือ วาซาบิก็ได้ตามใจชอบ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 10)  เมนูจิมดัก (JIMDAK) หรือ ไก่อบซีอิ๊ววุ้นเส้น 

เป็นเมนูอาหารเกาหลีพื้นเมืองดั้งเดิม เป็นไก่ผัดรวมกับวุ้นเส้น มันฝรั่ง แครอท 

พริก และซอสด า เนื้อไก่ที่นิ่ม รสชาติคล้ายกับไก่พะโล้สูตรเกาหลี ทานกับข้าว 

หอมอร่อย รสเผ็ดถึงเครื่อง 

บ่าย จากนั้นเดินทางสู่ ARA CRUISE ล่องเรือชมคลองแห่งแรกของเกาหลี ที่เรียกว่า 

GYEONGIN ARA WATERWAY บนเรือส าราญที่น่าตื่นตาตื่นใจ ล่องเรือไปตาม

ทางน้ าที่เชื่อมต่อแม่น้ าฮัน และทะเลตะวันตกภายในเรือมีห้องโถงพร้อมเวทีการ

แสดงความบันเทิงมากมายให้ท่านได้รับชม หากท่านใดที่ต้องการสัมผัส

ธรรมชาติสองข้างทางยังสามารถขึ้นไปด้านบนชั้นสองเพื่อชมทัศนียภาพสอง

ข้างทาง ระหว่างทางเดินเรือท่านจะได้เห็นมุมเล็กๆ ของน้ าตกจ าลองที่ตื่นตาตื่น

ใจให้ท่านได้เก็บถ่ายภาพไปอวดคนทีบ่้านอีกด้วย (ประมาณ 45 นาที) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านเดินทางสู่ HYUNDAI PREMIUM OUTLET เลือกซื้อสินค้าแบรนด์พรีเมียม

ชั้นน ามากมาย  จากนั้นแวะซื้อของฝากที่ร้านซุปเปอร์มาเก็ต (ละลายเงินวอน) 



เลือกซื้อสาหร่าย ขนมต่าง ๆ ช็อกโกแลต ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสม

ในรูปขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้าง หน้าโสม เครื่องส าอาง โสม 

กิมจิ เป็บเปโร้ หรือป๊อกกี้เกาหลี ชินราเมงหรือมาม่าเกาหลี เป็นต้น สมควรแก่

เวลา น าคณะเดินทางสู่สนามบินอินชอน 

18.00 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ สายการบินเจจู แอร์ เทีย่วบินท่ี 7C4205 

(ไม่รวมอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง) 

21.35 น. เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ 

**โปรแกรมสามารถสลับปรับเปล่ียนได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า** 

 

 

Let us be your Travel Companion 

UnithaiTrip 

 

 

 



 

***ราคาเด็ก INFANT 7,000 บาท*** 

จอยแลนด์ หักค่าต๋ัวออก 7,000 บาท 
 

***ราคาค่าทัวร์ดังกล่าวหากมีการเปลี่ยนแปลงค่าต๋ัวเครื่องบินภาษีสนามบินภาษีน้ ามัน

ของสายการบิน*** 

 

 ***บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาขึ้นตามสายการบิน*** 

 

ทางบริษัทเริ่มต้นและจบการบริการที่สนามบินเชียงใหม่เท่านั้น  
กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ และจะท าการส ารองตั๋วเครื่องบิน

หรือยานพาหนะอ่ืนๆเพื่อใช้เดินทางมาและกลับจากสนามบินเชียงใหม่นั้น ทางบริษัทจะไม่

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ทีเ่กิดขึ้น เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรม

การเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป Final 100% ก่อนที่จะส ารองต๋ัว

เครื่องบิน หรือยานพาหนะอ่ืนๆ 

 
* ตั๋วสายการบินไม่สามารถระบุทีน่ั่ง ใช้วิธี RANDOM คือการสุ่มเลือกที่นัง่โดยระบบสายการบิน * 

การจัดทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน เป็นไปโดยสายการบินเปน็ผู้ก าหนด ทางผู้จดัไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได ้

แต่จะท าการ Request ให้ได้เท่านัน้ งดการคืนบัตรโดยสาร  

และหากยกเลิกการเดนิทาง ทางสายการบินไม่มีระบบคืนเงินบางสว่น 

 
 หากผู้โดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศเกาหลีใต้ จากเจ้าหน้าที่

แรงงานไทยหรือเจ้าหน้าทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทีป่ระเทศ

เกาหลีใต้ ทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นทุกกรณี   

อัตราค่าบริการ 

เดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ / 

ราคาเด็ก 
พักเดี่ยว หมายเหตุ 

06-10 มิถุนายน 2562 15,777 5,000  

13-17 มิถุนายน 2562 15,777 5,000  



ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับที่ประเทศเกาหลีใต้เรียกเก็บ ผู้โดยสารต้องรอกลับประเทศ

ไทยในเท่ียวบินถัดไปที่มีที่น่ังว่างหรือตามวันเดินทางของตั๋วเครื่องบิน ทั้งนี้แล้วแต่ทางเจ้าหน้าที่

ตรวจคนและสายการบิน ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 
 

 
 

ราคาทัวร์รวม 

1. ค่าต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ ตามรายการ    

2.  ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ 

3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ    

4.  ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามรายการ 

5. ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ    

6.  ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี 

7. ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระไป-กลับ ท่านละ 15 กก.   

8. หัวหน้าทัวร์น าเที่ยว ตามรายการ 

9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

 

 

 

 



ราคาทัวร์ไม่รวม 

1.   ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบก ากับภาษี) 

2.  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง อาหารและ

เคร่ืองดื่มที่สั่งเพิ่ม 

3. ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ ขาไป 15 กก. / ขากลับ 15 กก.) 

4. ค่าท าวีซ่าส าหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ (ไม่ใช่หนังสือเดินทางไทย) 

5. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถ่ินท่านละ 1,500 บาท หรือ 50,000 วอน (ช าระพร้อมค่าทัวร์) 

6. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ตามความพึงพอใจ 

 

การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารอย่างน้อยจ านวน 20 ท่านข้ึนไป หากผู้โดยสารไม่ครบจ านวน

ดังกล่าว 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ 

กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 5,000 บาท  หรือท่านละ 10,000 (กรณีเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์)  

กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ภายใน 30 วันก่อนการเดินทาง (นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์) 

 

เง่ือนไขการเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง 

1. กรณีวันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาล ผู้จองทัวร์ต้องแจ้งเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยน

ช่ือผู้เดินทาง ไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง (นับรวมเสาร์-อาทิตย์) สามารถเปลี่ยนได้เพียง 1 คร้ังเท่านั้น 

หากแจ้งหลังจากนี้ ผู้เดินทางควรหาผู้เดินทางท่านใหม่มาแทนผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได้ 

2. กรณีวันเดินทางไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาล ผู้จองทัวร์ต้องแจ้งเปลี่ยนวันเดินทางหรือ

เปลี่ยนชือ่ผู้เดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดิน (นับรวมเสาร์-อาทิตย์) สามารถเปลี่ยนได้เพียง 1 คร้ังเท่านัน้ 

หากแจ้งหลังจากนี้ ผู้เดินทางควรหาผู้เดินทางท่านใหม่มาแทนผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได้ 

3. กรณีจองทัวร์ภายใน 15 วันก่อนออกเดินทาง (นับรวมเสาร์-อาทิตย์) ผู้จองทัวร์ไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทาง

หรือเปลี่ยนชือ่ผู้เดินทางได้ทุกกรณี 

4. กรณีแจ้งเปลี่ยนช่ือผู้เดินทางหลังจากออกตั๋วโดยสารเรียบร้อยแล้ว ผู้เดินทางจะต้องช าระค่าตั๋วโดยสารเพิ่ม

ด้วยตนเองจากค่าทัวร์ที่ช าระมาแล้ว ณ วันที่ต้องการเปลี่ยนช่ือผู้เดินทาง ตามข้อก าหนดของทางบริษัทและสาย

การบิน  
 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ 

(ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง

เพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่า

กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีช่ือในเอกสารการ

จอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเร่ืองขอรับ

เงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงิน



ค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการ

ดังนี้ 

2.1 แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 45 วัน (นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์) คืนเงินค่าบริการ 100% 

ของค่าบริการที่ช าระมาแล้ว  

2.2 แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 31-44 วัน (นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์) ยึดเงินค่ามัดจ าทั้งหมดของ

ค่าบริการที่ช าระมาแล้ว 

2.3 แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 30 วัน (นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์) ยึดเงินค่าบริการ 100% ของ

ค่าบริการที่ช าระมาแล้ว  

เนื่องจากบริษัทต้องด าเนินการจัดเตรียมน าเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวล่วงหน้า เช่น การส ารองที่นั่งตั๋ว

เคร่ืองบินโดยสาร การจองโรงแรมที่พัก ยานพานหะส าหรับเดินทาง ร้านอาหาร เป็นต้น 

3. หากจ านวนการจองของผู้เดินทางเต็มกรุ๊ปแล้ว ผู้จองไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ทุกกรณี 

4. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจ าหรือเป็นเที่ยวบินเช่าเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน 

จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาทัวร์ หรือยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยว จองเดินทางน้อย

กว่า 20 ท่าน 
 

ข้อควรทราบ 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเข้าประเทศเกาหลีใต้ให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสั้นในประเทศเกาหลใีต้ไม่เกิน 

90 วนัไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยีย่มญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในข้ันตอนการตรวจเข้า

เมืองเพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศเกาหลีใต้ ดังต่อไปนี้ 

- ตั๋วเคร่ืองบินขาออกจากประเทศเกาหลีใต้ ทางทัวร์จดัเตรียมให้ 

- สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกดิข้ึนในระหว่างที่พ านักในประเทศเกาหลีใต้ได้  

(เช่น เงนิสด บัตรเครดิต เป็นต้น) 

- ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พ านักในประเทศเกาหลีใต้ 

(เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 

- ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศเกาหลใีต้ ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 
 

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน 

และรวมกันทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้

เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาด

บรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่านั้น  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬา ฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่านั้น  

3. ประเทศเกาหลีใต้ มีกฎหมายห้ามน าผลิตภัณฑ์ที่ท ามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้

สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอก ฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้อง

เสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก 
 

 

 

 

 

 



หมายเหตุ 

1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ ไม่ว่าบางส่วน

หรือทั้งหมด หรือ ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วน

หรือทั้งหมดให้แก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน โดย

จะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  

และอย่างน้อย 15 วันก่อนการ เดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระ

ค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนกัทอ่งเที่ยวร่วมเดนิทางน้อยกว่าที่ทางบริษทัก าหนดเพื่อให้คณะเดนิทางได้  ทางเรา

ยินดีที่จะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ 

เลขที่หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเคร่ืองบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้า

หนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ ภูมิอากาศและเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะค านึงถึงความ

ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มข้ึนของนักท่องเที่ยวที่มิได้

เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความ

เจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงตารางบิน การ

บริการของสายการบิน และเหตุสุดวิสัยอืน่ เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศ ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ 

8. กรณีลูกค้าไม่เข้าร้านช็อปของรัฐบาล ช าระเพิ่มร้านละ 50 USD ต่อท่าน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรดอ่านทุกข้อในรายการทัวร์โดยละเอียด  

หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามก่อนท าการจองทุกครั้ง 

 

 

หมายเหตุ : คณะทัวร์จะออกเดินทางท่องเที่ยวหลังเวลาเคร่ืองลงแล้ว ประมาณ 2 ช่ัวโมง  
ทางทัวร์ไม่มีนโยบายให้คณะรอท่านที่ติดด่านตรวจคนเข้าเมือง 

หากท่านสามารถผ่านเข้าเมืองได้ภายหลัง ท่านจะต้องเดินทางไปพบกับคณะทวัร์ด้วยตนเอง 
และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทัวร์ได้ เพื่อความเป็นระเบียบและคณะไดท้่องเที่ยวอย่างเต็มเวลา  

ขออภัยในความไม่สะดวก 
 


