
 

 

 
 

KOREA GRAND SOUL 
ปรบัโฉมโปรแกรมใหม.่..เท่ียวฟินครบกว่าเดิม 

ชมแม่น ้าฮนั เดินเลน่ท่ีอาคาร DDP ทงแดมนุดีไซนพ์ลาซ่า 

ช็อปของฝากสดุน่ารกัท่ี LINE FRIENDS STORE  

ชมโชวส์ดุอลงัการ FANTA STICK SHOW 

เลน่กีฬาฤดหูนาวในท่ีรม่ หรอื คลายรอ้นกบัสวนน ้าสดุมนัส ์ท่ีวนัเมา้ท ์

ช็อปจใุจ กบัโปรแกรมช็อปเนน้ๆ ฟินสดุๆ ในสถานท่ีช็อปป้ิง 

ยอดฮิต 5 ย่านดัง พาจูเอาทเ์ล็ท วนัเมา้ท ์เมียงดง ทงแดมุน ฮงอิก  

ส าหรบัใครท่ีช่ืนชอบการช็อปป้ิง หา้มพลาดดด!!! 

พิเศษ! อ่ิมอร่อยไม่อ้ันกบั ‘บุฟเฟต ์บารบี์คิว’ 

**เริ่มตน้เพียง 18,900.- บาท 

เดินทางเดือน มิถนุายน – กนัยายน 2560 

สายการบิน  

 

รายการท่องเท่ียว                                            จ านวน 5 วนั 3 คืน 
วนัแรก ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน 

วนัท่ีสอง ท่าอากาศยานนานาชาตอิินชอน - LA PROVENCE - PAJU OUTLET   

- ONEMOUNT SNOW PRAK + WATER PARK (ไมร่วมบตัรเขา้+ไมร่วมค่าเชา่ชดุ+อปุกรณ)์  

***กรณุาเตรียมชดุว่ายน า้ดว้ยนะคะ 

วนัท่ีสาม เรียนท ากมิจ+ิชดุฮนับก  - สวนสนกุ EVERLAND (รวมบตัรเขา้และเคร่ืองเลน่ไมจ่ ากดั)   

- FANTA STICK SHOW OR WAPOP SHOW - ศนูยก์ารคา้แฟชัน่แห่งเกาหล ีทงแดมนุ  

- DONGDAEMUN DESIGN PLAZA(DDP) และชมบรรยากาศดอกไมไ้ฟ LED ROSE GARDEN  

– นัง่รถชมบรรยากาศของแมน่ า้ฮนั 

วนัท่ีส่ี ศนูยโ์สม - ศนูยพ์ลอยอเมทิส - ศนูยเ์วชส าอาง – นัง่รถผา่นชมบลเูฮา้ส/์อนสุาวรียน์กฟีนกิซ ์ 

– พระราชวงัเคียงบ็อก – พพิธิภณัฑพ์ื้นบา้น – N SEOUL TOWER (ไมร่วมลฟิท)์  

- ถนนแฟชัน่ฮงอิกวอคกิ้งสตรีท – TRICK EYE MUSEUM + ICE MUSEUM  

- ศนูยร์วมของวยัรุ่นเกาหล ีเมยีงดง - LINE FRIENDS STORE  

วนัท่ีหา้ วดัโชเกซา - หมูบ่า้นบกุชอนฮนัอก - DUTY FREE - คลองชองเกชอน - ศนูยส์มนุไพร  

- ศนูยน์ า้มนัสนแดง - SUPERMARKET 



 

 

วนัแรก    ทา่อากาศยานสุวรรณภมิู - ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน 

XX.XX น. คณะเดินทางพร้อมกันท่ีจุดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู ้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4   

ณ เคาน์เตอรส์ายการบิน KOREAN AIR (KE) หรือเทียบเท่า โดยมีเจา้หน้าท่ีจากบริษัทฯ คอยใหก้าร

ต้ อ น รับ  แ ล ะ อ า น ว ย ค ว า ม ส ะด วก ใน เ ร่ื อ งข อ ง เอ ก ส า รต ล อ ด จน สั ม ภ า ร ะ ข อ ง ท่ า น  

(**โปรดแสดงใบนดัหมายและพาสปอรต์ใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ในวนัเดินทาง) หลงัจากเช็คอินและโหลด

สมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ น าท่านออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต ้

ขอ้แนะน า  

เพื่อความสะดวกในการเขา้รับการตรวจคน้ก่อนขึ้ นเคร่ืองบิน ของเหลว เจล และสเปรยทุ์กชนิด ตอ้ง

บรรจุในภาชนะท่ีมีขนาดความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร ส าหรบัภาชนะท่ีเกิน 100 มิลลิลิตร แมจ้ะบรรจุ

ของเหลว เจล และสเปรย ์เพียงเล็กน้อยก็ไม่สามารถน าติดตัวขึ้ นเคร่ืองบินได ้ภาชนะทั้งหมดตอ้งใส่

รวมกนัไวใ้นถุงพลาสติกใส ซ่ึงเปิด – ปิด ผนึกได ้และมีความจุรวมกนัไม่เกิน1 ลิตร (1,000 มิลลิลิตร) 

ของเหลวท่ีไดร้บัการยกเวน้ ไดแ้ก่ นม และอาหารส าหรบัเด็กทารกในปริมาณท่ีเหมาะสม รวมถึงยาท่ีมี

เอกสารก ากบัชดัเจน  ของเหลว เจล และสเปรย ์ท่ีซ้ือจากรา้นคา้ปลอดอากร (DUTY FREE SHOPS) ท่ี

ท่าอากาศยานตอ้งบรรจุในถุงพลาสติกใสปิดผนึกปากถุงไม่มีร่องรอย การเปิดปากถุง และมีหลักฐาน

แสดงว่าไดซ้ื้อ ณ วนัท่ีเดินทาง เพื่อน าไปแสดงต่อเจา้หน้าท่ี ณ จุดตรวจคน้ อยา่งไรก็ตามแต่ละประเทศ

จะมีกฎ การน าของเหลว ขึ้ นเคร่ืองแตกต่างกนั การน าผลิตภณัฑข์องสดท่ีท าจากสตัวไ์ม่ว่าเน้ือหมู เน้ือ

ววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนุญาตใหน้ าเขา้ประเทศเพื่อป้องกนัโรคต่างๆเพราะหากศุลกากรตรวจพบจะตอ้ง

เสียค่าปรบั 

ออกเดินทางจาก ทา่อากาศยานสุวรรณภมิู สู่ ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน 

เท่ียวบินท่ี KE658 เวลา 00:10 น. เดินทางถึงประเทศเกาหลีใต ้ เวลา 07:45 น. 

วนัท่ีสอง ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน - LA PROVENCE - PAJU OUTLET - ONEMOUNT SNOW PRAK + 

WATER PARK (ไม่รวมบตัรเขา้+ไม่รวมค่าเช่าชุด+อปุกรณ)์  

***กรุณาเตรียมชุดว่ายน ้าดว้ยนะคะ 

 

XX.XX น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินชอนประเทศเกาหลีใต้ (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วข้ึน 2 

ชัว่โมงเพื่อใหต้รงกับเวลาทอ้งถ่ินของประเทศเกาหลี) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากรแลว้ พาท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นลาโพรวองซ ์(LA PROVENCE) หมู่บา้นสุดชิค สไตลย์ุโรปแห่ง

เกาหลี สมัผสับรรยากาศบา้นเรือนสุดน่ารกัและรา้นคา้ระบายสีลูกกวาดหวานๆ อิสระใหท่้านถ่ายรูป

เก็บไวเ้ป็นท่ีระลึกไดต้ามอธัยาศยั 

 จากน้ันน าท่านช็อปป้ิง PAJU OUTLET แห่งใหม่และใหญ่ท่ีสุดในเกาหลี ซ่ึงมีรา้นคา้หลากหลายกว่า 165 

รา้นคา้และมีสินคา้ BRAND NAME ดังๆมากมาย อาทิเช่น ARMANI, CALVIN KLEIN, DIESEL, DKNY, 

GUESS, ESCADA ฯลฯ ลดราคามากมายหลายร้านและมีราคาถูกกว่าประเทศไทยให้ท่านได้ 

ช็อปกนัอยา่งจุใจ  

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเมนู ดักคาลบ้ี (DAKGALBI) ไก่ผัดเผ็ด 

บารบี์คิวเกาหลี อาหารยอดนิยม อีกชนิดหน่ึง ของคนเกาหลี โดยวิธีการน าเน้ือไก่ท่ีหัน่เป็นช้ินๆ และ

ผกัต่างๆมาผดัรวมกนักบัซอสบารบี์คิวในกระทะแบนเหล็กขนาดใหญ่ 

 



 

 

บ่าย  พาท่านสู่ลานกีฬาฤดูหนาวในท่ีร่ม ONEMOUNT SNOW PARK แหล่งท่องเท่ียวใหม่ล่าสุดใกลก้รุงโซล ให้

ท่านได ้  สนุกสนานกบัการเล่นไอซสเก็ตและเล่นเคร่ืองเล่นมากมายหลากหลายชนิด ทั้ง บนัจี้ จมัฟ์, ไมล้ากเล่ือน

, มา้  หมุน,สไลเดอร์น ้ าแข็ง นอกจากน้ีท่านยงัสามารถคลายรอ้นกับ WATER PARK สวนน ้ า มีส่ิงอ านวย 

  ความสะดวกมากมาย เช่น FITNESS & GOLF, CLUB, WATER PARK, SHOPPING MALL หากท่านใดท่ี

  ไม่อยากเล่น SNOW PARK ท่านสามารถเดินช็อปป้ิงตามอัธยาศัย มีทั้ง H&M, ADIDAS,SPAO และมี

  อีกหลากหลายของแบรนดช์ั้นน า (ไม่รวมบตัรเขา้+ไม่รวมค่าเช่าชุด+อปุกรณส์กี)  

 (**หมายเหต:ุ ทา่นไหนประสงคท่ี์จะเล่นสวนน ้ากรุณาเตรียมชุดว่ายน ้ามาดว้ยนะคะ^^) 

 

 

 

 

 

 

เยน็ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  บริการท่านด้วย เมนู บาร์บี คิวเกาหลี  (BBQ KOREA) 

 อาหารป้ิงยา่งสไตล์เกาหลี ประกอบดว้ย กุง้ ปลาหมึก หม ูไก่ เน้ือ ต่างๆ รบัประทานพรอ้มเคร่ืองเคียง

ของเกาหลี ผกัสด กิมจิ ซุป ผดัวุน้เสน้เกาหลี สลดัผกัสดๆ พรอ้ม ไอศกรีมทานไดไ้ม่อั้น 

 

หลงัจากนั้นน าทา่นเขา้สูท่ี่พกั SUWON: BENIKEA SUWON หรือเทียบเทา่ระดบั 3 ดาวมาตรฐานเกาหลีใต ้

 

วนัท่ีสาม     เรียนท ากิมจ+ิชุดฮนับก  - สวนสนุก EVERLAND (รวมบตัรเขา้และเครื่องเล่นไม่จ  ากดั)  

- FANTA STICK SHOW - ศูนยก์ารคา้แฟชัน่แห่งเกาหลี ทงแดมุน  

- DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP) ชมบรรยากาศดอกไมไ้ฟ LED ROSE GARDEN  

– นัง่รถชมบรรยากาศของแม่น ้าฮนั 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

เชา้น้ีพาท่านเดินทางสู่ กิมจิแลนด ์ร่วมประสบการณ์ในการท ากิมจิอาหารประจ าชาติของเกาหลี ให้

ท่านไดส้นุกสนานในการลองท าและชิมกิมจิฝีมือของตัวท่านเอง จากน้ันเชิญท่านเขา้ร่วมเป็นส่วนหน่ึง

ของชาวเกาหลีโดยการแตง่กายโดยชุดประจ  าชาติ ชุดฮนับก พรอ้มถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก!!! เพื่อไปอวด

คนทางบา้น... 

เต็มอิ่มกับสวนสนุกท่ีดีท่ีสุดของเกาหลี สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ดว้ยบัตร SPECIAL PASS TICKET ท่ี

สามารถเล่นเคร่ืองเล่นต่างๆ ไดทุ้กชนิดและไม่จ ากดัรอบ สวนสนุกท่ีน้ีถูกขนานนาม  ว่า “ดิสนียแ์ลนด์

เกาหลี”  มีช่ือเสียงมากท่ีสุดของประเทศ ใหท่้านสนุกกบัเคร่ืองเล่นหลากหลายชนิด อาธิเช่น ทีเอกซ

เพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชาร์ป โรงหนังสามมิติ บา้นผีสิงหมุน ท่านไหนท่ีไม่ชอบการเล่นเคร่ือง

เล่น สามารถเขา้ซาฟารี ชมไลเกอรแ์ฝดคู่แรกของโลกไดท่ี้น่ี และชมความน่ารกัของหมีท่ีสามารถส่ือสาร

กบัคนได ้เดินชมและถ่ายรูปกบัสวนดอกไมซ่ึ้งผลดัเปล่ียนหมุนเวียนตามฤดูกาล (มีนาคม-เมษายน: 

สวนทิวลิป/ พฤษภาคม-มิถุนายน: สวนดอกกุหลาบ/ กรกฎาคม: สวนดอกทานตะวันหรือดอก

กุหลาบ/ สิงหาคม-กนัยายน: สวนดอกลิลล่ี/ ตลุาคม-พฤศจกิายน: สวนดอกเบญจมาศ) 



 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  บริการท่านด้วย ชาบูชาบู (SHABU SHABU) หรือ  

  สุก้ีเกาหลี ประกอบไปดว้ย ผกัสดหลายชนิด เห็ดตามฤดูกาลโอเดง้ เตา้หู ้หมสูไลด ์ตม้ในน ้า  

      ซุปปรุงรสกลมกล่อม ทานพรอ้มเคร่ืองเคียงและขา้วสวยของเกาหลี ท่ีรสชาติถูกปากคนไทย 

บ่าย หลงัจากน้ันน าท่านชมโชว ์FANTA STICK SHOW 

 FANTA STICK SHOW เป็นการแสดงละครเพลง THE MUSICAL บอกเล่าเร่ืองราวความรักอันอมตะ

ระหว่างชายหนุ่มท่ีเช่ียวชาญการตีกลองกบัวิญญาณของแฟนสาวท่ีเช่ียวชาญดนตรีเคร่ืองสาย อาทิเช่น 

ฟรุต ไวโอลิน ซอ และกายากึม ท่ีผูกพนัและตามหากนัตั้งแต่อดีตภพจนถึงปัจจุบัน ส่ือสารผ่านดนตรี

โบราณและศิลปะร่วมสมยั อย่างบีบอย และแจสแดนซ ์โดยแฝงมุกตลก ดึงใหผู้ช้มไดเ้ขา้มีส่วนร่วมใน

โชวไ์ดอ้ยา่งน่ารกัตลอดการแสดง  

 

จากน้ันน าท่านช็อปป้ิงท่ี ศูนยก์ารคา้แฟชัน่แห่งเกาหลี ทงแดมุน ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ เส้ือผา้เคร่ือง

แต่งกาย เคร่ืองหนังรองเทา้ นอกจากน้ียงัมีรา้นเคร่ืองส าอางต่างๆ เรียงรายตามตึกริมสองขา้งถนนให้

ท่านไดเ้ลือกชม นอกจากน้ียงัมีเวทีการแสดงรอ้งเตน้เปิดหมวกใหผู้ท่ี้อยากแสดงความสามารถ มาแสดง

ให้ชมกันอีกด้วย  และฝั่งตรงข้ามของ ทงแดมุน ท่านสามารถเดินข้ามไปชม  ตึก DDP หรือ 

DONGDAEMUN DESIGN PLAZA เป็นสถานท่ีส าหรบัจดัแสดงงานศิลปะ อีเวนท ์การประชุม รวมไปถึง

นิทรรศการต่างๆ นอกจากน้ีท่านยงัสามารถชมบรรยากาศดอกไมไ้ฟ LED ROSE GARDEN ***ทั้งน้ี

การจดัแสดงข้ึนอยูก่บัสภาพภมิูอากาศ 

 

เยน็  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  บริการท่านดว้ย  เมนู คาลบิ (KALBI) อาหารเกาหลีแบบป้ิง

  ย่างท่ีมีช่ือเสียงของเกาหลี เป็นการน าเน้ือววัหรือเน้ือหมูมาหมักกบัเคร่ืองปรุงจนเน้ือนุ่ม แลว้น าไป

  ย่างบนแผ่นโลหะท่ีถูกเผาจนรอ้น ตอนย่างเน้ือน้ันจะย่างเป็นช้ินโตพอสมควร พอใกลสุ้กแลว้ตอ้งใช้

  กรรไกรตดัเป็นช้ินพอดีค า ทานกบัเคร่ืองเคียงจ าพวกผกั และกระเทียม กิมจิ 

ค า่ ระหว่างทางผ่านชม แม่น ้าฮนั แม่น ้าท่ีเป็นศูนยก์ลางของเมือง ซ่ึงไหลตดัผ่าน ระหว่างฝัง่เหนือกบัฝั่งใต้

ของกรุงโซล ชาวเกาหลีนิยมมาท ากิจกรรมมากมาย และนัง่ชมบรรยากาศโรแมนติกของแม่น ้ าฮัน 

นอกจากน้ีท่านยงัสามารถเห็นสะพานพันโพ ซ่ึงมีการแสดงน ้าพุแสงสี โดยการแสดงจะเร่ิมขึ้ นตั้งแต่ 

20:00 เป็นตน้ไป รอบละ 15 นาทีเท่าน้ัน (***รอบการแสดงน ้าพท่ีุสะพานพนัโพ เดือน เมษายน-

มิถุนายน, กันยายน-ตุลาคม การจัดแสดงจะจัดทุก วันจนัทร์-ศุกร ์มีรอบ 12:00, 20:00, 

21:00 และวนัเสาร-์อาทิตย ์และวนัหยดุ มีรอบ 12:00, 17:00, 20:00, 20:30, 21:00 เดือน 

กรกฎาคม-สิงหาคม วนัจนัทร-์ศุกร ์  มีรอบ 12:00, 20:00, 20:30, 21:00 วนัเสาร-์อาทิตย ์

และวนัหยดุ มีรอบ 12:00, 17:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30) (***งดการแสดง

ในช่วงฤดหูนาว เดือนพฤศจกิายน-มีนาคม)  

 

    หลงัจากนั้นน าทา่นเขา้สูท่ี่พกั SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL หรือเทียบเทา่ระดบั 3 ดาวมาตรฐานเกาหลีใต ้

 

 

 

 

 



 

 

วนัท่ีสี่ ศูนยโ์สม – ศูนยพ์ลอยอเมทิส – ศูนยเ์วชส าอาง – นัง่รถผ่านชมบลเูฮา้ท/์อนุสาวรียฟี์นิกซ ์

- พระราชวงัเคียงบอ๊ก – พิพิธภณัฑพ้ื์นบา้น – N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท)์  

– ถนนแฟชัน่ฮงอิกวอคก้ิงสตรีท - TRICK EYE MUSEUM+ ICE MUSEUM  

- ศูนยร์วมของวยัรุน่ เกาหลี เมียงดง - LINE FRIENDS STORE 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารโรงแรม 

เชา้น้ีพาท่านรูจ้กัและเขา้ใจสมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร ท่ี ศูนยโ์สม เพราะเกาหลี

ใตเ้ป็นประเทศท่ีมีการผลิตโสมเกาหลีท่ีมีคุณภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลก สรรพคุณทางการแพทย ์ช่วย

บ ารุงหวัใจ ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลือด และเสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง ท่านไหนท่ี

ต้องท างานดึก นอนดึก หรือพักผ่อนไม่เพียงพอ สามารถทานเพื่อลดความอ่อนล้า ท าให้รู ้สึก

กระปร้ีกระเปร่า ร่างกายรูสึ้กสดช่ืน..อิสระใหท่้านไดซ้ื้อกลบัไปบ ารุงร่างกายหรือฝากญาติผูใ้หญ่ท่ีท่าน

รกัและนับถือ 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่  ศูนยพ์ลอยอเมทิส หรือพลอยสีม่วงท่ีมีช่ือเสียงของประเทศเกาหลีซ่ึงชาว

เกาหลีเช่ือว่าถ้าได้มีพลอยชนิดน้ีติดตัวไวจ้ะท าใหม้ีโชคลาภและส่ิงดีๆเกิดขึ้ นในชีวิต หลังจากน้ัน

เดินทางสู่ ศูนยเ์วชส าอาง ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเคร่ืองส าอางคุณภาพดีในราคาย่อมเยา อาทิเช่นครีมน ้า

แตก, ครีมโบท็อกซ,์ ครีมหอยทาก ฯลฯ ผ่านชมดา้นหน้าท าเนียบประธานาธิบดี (บลเูฮา้ส ์) ซ่ึงอยูใ่น

ท าเลท่ีดีท่ีสุดตามหลักโหราศาสตร์ มีทิวเขาน้อยใหญ่เรียงรายซอ้นตัวอยู่ด้านหลัง  ด้านหน้าเป็น

อนุสรณ์สถานนกฟีนิกซส์ญัลกัษณ์แห่งสันติภาพอนังดงาม  ชมทัศนียภาพอนัสวยงามของภูเขารูปหวั

มงักร และวงเวียนน ้าพุ นับเป็นจุดท่ีมีฮวงจุย้ท่ีดีท่ีสุดของกรุงโซล 

น าท่านเขา้สู่ พระราชวงัเคียงบอ๊ก พระราชวงัโบราณใหญ่ท่ีสุดในประวติัศาสตรเ์กาหลีมีอายุกว่า 600 

ปี พระราชวงัแห่งน้ีมีหมู่พระท่ีนัง่มากกว่า 200 หลงั และไดถู้กท าลายไปในสมยัท่ีญ่ีปุ่นเขา้มายดึครอง 

และทั้งยงัเคยเป็นศูนยบ์ญัชาการทางการทหารและเป็นท่ีประทบัของกษัตริย ์สรา้งขึ้ นในสมยัราชวงศ์โช

ซอนซ่ึงเป็นราชวงศ์สุดทา้ยภายใตก้ารปกครองของระบอบกษัตริยเ์กาหลี ปัจจุบันไดร้บัการบูรณะให้

ใกลเ้คียงกบัพระราชวงัเดิมมากท่ีสุด และน าท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์พ้ืนบา้น ยอ้นอดีตสัมผัสชีวิต

ความเป็นอยูแ่ละเร่ืองราวในประวติัศาสตรเ์กาหลี 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร บริการท่านดว้ย เมนูจิมดัก (JIMDAK) เป็นเมนูไก่

ประกอบดว้ยวุน้เสน้ เกาหลี คลุกดว้ยน ้าซุป รสชาติกลมกล่อม เสิรฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ พรอ้มเคร่ือง

เคียงเกาหลี 

บ่าย เมื่อรับประทานอาหารเสร็จน าท่านเดินทางสู่  หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWER ซ่ึงอยู่บนเขา 

นัมซาน ซ่ึงเป็น 1 ใน 18 หอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลก ฐานของหอคอยมีส่ิงท่ีน่าสนใจต่างๆ เช่น ศาลาแปด

เหล่ียมปาลกั๊กจอง, สวนสตัวเ์ล็กๆสวนพฤกษชาติ, อาคารอนุสรณ์ผูร้กัชาติอนั ชุง กุน อิสระใหทุ้กท่าน

ไดเ้ดินเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอยตามอธัยาศยัหรือคลอ้งกุญแจคู่รกั (ไม่รวมค่าข้ึนลิฟท)์ 

 

หลังจากรับประทานอาหารกลางวัน  น าท่านสู่  ฮงอิกวอคก้ิงสตรีท เป็นถนนย่านมหาวิทยาลัย  

ฮงอิก ซ่ึงมีช่ือเสียงดา้นศิลปะ ท่ีน่ีจะมีบรรดานักศึกษาน าของประดิษฐจ์ากแฮนดเ์มดมาวางจ าหน่ายและ

มีรา้นคา้ขายสินคา้วยัรุ่นต่างๆ อิสระใหท่้านไดเ้ดินเล่นและชมงานศิลปะตลอดทาง  



 

 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ TRICK EYE MUSEUM พิพิธภณัฑศิ์ลปะสามมิติ ตน้ฉบบัของเกาหลี สถานท่ี

ท่องเท่ียวยอดนิยมท่ีทั้งคนเกาหลีและนักท่องเท่ียวต่างชาตินิยมมาเก็บภาพ พรอ้มโพสท่า เก๋ๆ   กบัฉาก

สามมิติ ท าใหก้ารเดินชมนิทรรศการศิลปะไม่ใช่ส่ิงท่ีน่าเบ่ือและเขา้ใจยากอีกต่อไป... จากน้ันพาท่านสู่ 

ICE MUSEUM เมืองน ้าแขง็ท่ีมีผลงานศิลปะแกะสลกัน ้าแขง็กว่า 50 ช้ิน รวมอยูใ่นท่ีเดียว ภายในจ าลอง

เป็นเมืองต่างๆท่ีทุกอย่างกลายเป็นน ้ าแข็ง! เอาใจเด็กๆด้วยสไลเดอร์น ้ าแข็งและกิจกรรมอื่นๆอีก

มากมายใหคุ้ณไดเ้ดินเท่ียวอยา่งไม่รูสึ้กเบ่ือ 

จากน้ันพาทุกท่านเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงท่ี ศูนยร์วมของวยัรุน่เกาหลี เมียงดง ไดช่ื้อว่าเป็นแหล่ง

รวมแฟชัน่แบรนดเ์กาหลีชั้นน า ซ่ึงในแต่ละวนัจะมีวยัรุ่นเกาหลีมาเดินชอ้ปป้ิงกนัอยา่งลน้หลาม ท่าน

สามารถหาซื้ อสินคา้ไดอ้ยา่งหลากหลายทั้งเส้ือผา้, รองเทา้, กระเป๋า, เคร่ืองส าอางซ่ึงเป็นท่ีรูจ้กัอยา่งดี

ของคนไทย อาทิ LANEIGE, ETUDE, LOPE, CHARMZONE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP เส้ือผา้ 

เคร่ืองประดบั, ซีดีเพลง, วีซีดี-ดีวีดีหนังและซีรียย์อดฮิต ตลอดจนของท่ีระลึกท่ีมรีูปดาราคนโปรดของ

ท่านอยูใ่นสินคา้... 

นอกจากน้ีท่านสามารถพบกับร้าน LINE FRIENDS STORE ท่ีเต็มไปด้วยสินค้า LINE OFFICIAL ท่ี

จ าหน่ายสินคา้ของท่ีระลึกเกี่ยวกบัตวัการต์ูน LINE ไม่ว่าจะเป็น หมีบราวน์ แซลล่ี เจมส ์หรือโคน่ี ซ่ึงแต่

ละตวัจะมีสินคา้ท่ีระลึกใหเ้ลือกซ้ือเยอะแยะไปหมด เช่น สมุดโน้ต ตุ๊กตา เคสโทรศพัท ์เส้ือผา้ กระเป๋า 

เคร่ืองเขยีน ฯลฯ ภายในรา้นยงัมีมุมน่ารกัๆ ใหถ่้ายรูปกนัอยา่งจุใจอีกดว้ย แต่ท่ีเป็นไฮไลทเ์ด่นของรา้น

เลย คือ เจา้หมีบราวน์ตวัยกัษ์ใหญ่ท่ีตั้งอยูห่น้ารา้น ท่ีใครไปใครมาก็ตอ้งถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกแมแ้ต่คน

เกาหลีเอง งานน้ีสาวกไลน์ หา้มพลาด!! 

เยน็ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย เมนูพลุโกกิ (BULGOGI) เมนูท่ีมีส่วนผสม หมู

หมกัช้ินบางๆ ปลาหมึกสดๆ ผักต่างๆ เช่น กะหล า่ปลี ฟักทองอ่อน ถัว่งอก แครอท เห็ดและวุน้เสน้ 

น ามาตม้รวมกนั โดยสามารถทานไดท้ั้งแบบแหง้และน ้า พรอ้มเคร่ืองเคียงต่าง ๆ ไดแ้ก ่ถัว่งอกดอง วุน้

เสน้ปรุงรสสาหร่าย กิมจิ 

 

หลงัจากนั้นน าทา่นเขา้สูท่ี่พกั SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL หรือเทียบเทา่ระดบั 3 ดาวมาตรฐานเกาหลีใต ้

วนัท่ีหา้ วดัโชเกซา – หมู่บา้นบุกชอนฮนัอก – DUTY FREE – คลองชองเกชอน - ศูนยส์มุนไพร –  

 ศูนยน์ ้ามนัสนแดง  - SUPERMARKET - กรุงเทพฯ  

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากน้ันน าท่านสู่ วัดโชเกซา วดัศูนยก์ลางของพุทธศาสนานิกายเซนท่ีมีช่ือเสียงของประเทศเกาหลี 

ถึงแมจ้ะเป็นวดัท่ีตั้งอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายของเมือง แต่ภายในวดัมีความเงียบสงบและสวยงามมาก 

ภายในวดัมีตน้ไมใ้หญ่ท่ีมีความสูงกว่า 26 เมตร อาคารเก่าแก่ และเจดียท่ี์แกะสลักจากหินสูง 7 ชั้น

นอกจากน้ียงัมีความส าคัญในการจัดพิธีการส าคัญ แห่โคมไฟรูปดอกบัว ในวันก่อนวันประสูติของ

พระพุทธเจา้ โดยขบวนแห่น้ีจะเร่ิมตน้ตั้งแต่สนามกีฬาทงแดมุน เคล่ือนขบวนไปตามถนนชงโนและมา

ส้ินสุดท่ีวดัแห่งน้ี 

 

 หลงัจากน้ันพาท่านไปชมหมู่บา้นดั้งเดิมของเกาหลี หมู่บา้นบุกชอนฮนัอก ท่ีมีประวติัศาสตรย์าวนาน 

ตั้งอยู่ระหว่างพระราชวงัเคียงบกกุง, พระราชวงัชางด๊อกกุง และอารามหลวงจองเมียว ค าว่า บุกชอน มี

ความหมายแปลว่าหมู่บา้นทางตอนเหนือ ตามต าแหน่งท่ีตั้งของหมู่บา้นท่ีอยู่ทางทิศเหนือของคลองชอง

เกชอนและชงโน หมู่บา้นประกอบดว้ยตรอกซอกซอยอนัเป็นท่ีตั้งของบา้นแบบดั้งเดิมกว่ารอ้ยหลงั และ



 

 

เป็นท่ีเก็บรักษาสภาพแวดล้อมของเมืองไว ้เพื่อเป็นการบอกเล่าประวัติศาสตร์ และเป็นมรดกทาง

วฒันธรรมตั้งแต่สมยัราชวงศโ์ชซอนท่ีมีอายุกว่า 600 ปี 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย ซัมเกทงั หรือเมนู ไก่ตุน๋โสม อาหารวงัใน

สมยัก่อน ปัจจุบนัเป็นอาหารเล่ืองช่ือมากของเมืองหลวง ภายในตวัไก่จะมีขา้วเหนียว รากโสม พุทราแดง

และเคล็ดลบัในการตุ๋นเสิรฟ์พรอ้มเคร่ืองเคียงท่ีเรียกว่า กกัตุกี เสน้ขนมจีน เหลา้โสม พริกไทยด า และ

เกลือ 

บ่าย หลงัจากน้ันน าท่านช็อปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ี ดิวตี้ ฟร ี(DUTY FREE) ท่ีน่ีมีสินคา้ชั้นน าใหท่้านไดเ้ลือก

ซ้ือมากมายกว่า 500 ชนิด ทั้ง น ้าหอม เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดับ ฯลฯ ใน

บริเวณดิวต้ีฟรีท่านสามารถเดินไปชม คลองชองเกชอน  เป็นคลองโบราณในสมัยราชวงศ์ 

โชซอน อายุกว่า 600 ปี โดยมีความยาวประมาณ 5.84 กิโลเมตร ไหลผ่านย่านใจกลางกรุงโซลแต่

ในช่วง ค.ศ.1957- ค.ศ.1977 ไดม้ีการพฒันาประเทศอยา่งกา้วกระโดด จนกระทัง่ปี ค.ศ.2002 นาย

ลี มยองปาร์ค ผูไ้ดร้บัต าแหน่งเป็นผูว้่าการกรุงโซล ไดเ้สนอโครงการฟ้ืนฟูคลองชองเกชอน เพื่อฟ้ืนฟู

ธรรมชาติสองฝั่งคลอง จนปัจจุบันคลองชองเกชอนไดก้ลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัมากใน    กรุง

โซล 

จากน้ันน าท่านเขา้ชม ศูนยส์มุนไพร หรือ ฮอ๊กเกตนามู ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธ์ิ

เรียบรอ้ยแลว้ สรรพคุณช่วยในการลา้งสารพิษท่ีตกคา้งหรือไขมนัท่ีสะสมอยูภ่ายในผนังของตบั ไต ช่วย

ใหต้บัหรือไตของท่านแขง็แรงขึ้ น และยงัส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเองอีกดว้ย  

น าท่านชม ศูนยน์ ้ามนัสนเข็มแดง ผลิตจากใบสนเขม็แดงในประเทศเกาหลี  ท่ีมีสรรพคุณ ช่วยชะลา้ง

ไขมนัในเสน้เลือด เพื่อป้องกนัการอุดตนัของเสน้เลือด และชมการสาธิตใหท่้านไดเ้ห็นภาพอยา่งชดัเจน

ยิง่ขึ้ น หลงัจากน้ันไดเ้วลาน าท่านสู่ สนามบินอินชอน เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ ระหว่างทาง

แวะชอ้ปป้ิงท่ี SUPERMARKET เพื่อซ้ือของฝากคนทางบา้น ท่ีรา้นแห่งน้ีมีขนมพื้ นเมืองเกาหลีหลากชนิด

รวมทั้งกิมจิ ไก่ตุ๋นโสมท่ีบรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถว้ยใส่ขา้วและของฝากของท่ีระลึก ไดเ้วลา

น าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 

 

 

 

 

ออกเดินทางจาก ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน สู่ ทา่อากาศยานสุวรรณภมิู 

เท่ียวบินท่ี KE659 เวลา 21:10 น.  เดินทางถึงประเทศไทย เวลา 01:15 น. 

*******************ดว้ยความสวสัดิภาพและความประทบัใจตลอดการเดินทาง******************* 

 

 



 

 

 

 

 

 

* 

 

อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง สายการบิน ราคา 

07 - 11 JUN 

28 - 02 JUL 

12 - 16 JUL 

19 – 23 JUL 

09 - 13 AUG 

23 – 27 AUG 

06 – 10 SEP 

20 – 24 SEP 

KOREAN AIR (KE) 

หรอืเทียบเท่า 

18,900.- 

*LONG-WEEKEND 

07 – 11 JUL 

27 – 31 JUL 
21,900.- 

 

หมายเหต ุ: อตัราค่าบริการ : 

- หากทา่นตอ้งการหอ้งส าหรบัพกัเดี่ยว สามารถจา่ยเพิ่มเติมอีก 4,900.- จากราคาผูใ้หญ่ 

- หากทา่นตอ้งการเดินทางแบบไม่ใชต้ัว๋ (JOIN LAND) คิดราคาทา่นละ 6,900 บาท /ทา่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมราคาและเท่ียวบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าทั้งน้ีขึ้ นอยูต่ามความเหมาะสม 

 

***กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก 

หรือเขา้ประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

และขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่บริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทั*** 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**กรุณาช าระมัดจ าหลังจากวันจองภายใน 24 ช่ัวโมง 
และช าระส่วนที่เหลือทัง้หมดก่อนการเดนิทางภายใน 30 วัน** 

******มัดจ าขัน้ต ่า 5,000.- บาท/ท่าน/ทริป****** 
 
 
 
 
 
 
 
อัตราทัวร์รวม :            

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเสน้ทางท่ีระบุในรายการชั้นทศันาจร ไป-กลบัพรอ้มคณะ                

 ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ                   

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ                    

 ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเท่า              

 ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ                   

 ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี         

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละ15 หรือ 20 กก.        

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 ค่าบตัรเขา้สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์เครื่องเล่นไม่จ  ากดั 

 ปลัก๊ไฟ ADAPTER  

 

หมายเหต ุ:    

ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมราคาและเท่ียวบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าทั้งน้ีขึ้ นอยูต่ามความเหมาะสม 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงสายการบินในระดบัเทียบเท่ากนัและเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน  

โปรแกรมเปล่ียนแปลงได,้ ตารางทวัรส์ลบัโปรแกรมได,้ ตามความเหมาะสม* 

โปรดตรวจสอบขอ้มลูใหม้ัน่ใจก่อนท าการโอนเงินจองทุกครั้ง 

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมและเง่ือนไขต่างๆใหล้ะเอียดก่อนยนืยนัการจอง* 

เจา้หน้าท่ีจะส่งใบนัดหมายการเดินทางใหภ้ายใน 5-7 วนัก่อนเดินทางเท่าน้ัน!!! และหากมีการเปล่ียนแปลงจะรีบแจง้ให้

ทราบ หากมีขอ้สงสยักรุณาสอบถามเจา้หน้าท่ี 

*** ลูกคา้มีความจ าเป็นตอ้งเขา้รา้นตามโปรแกรมทวัร ์

อนัไดแ้ก่ ศูนยโ์สม, ศูนยส์มุนไพร, ศูนยเ์วชส าอาง, ศูนยน์ ้ามนัสนแดง, ศูนยพ์ลอยอเมทิส หากท่านไม่ตอ้งการ

เขา้รา้นดงักล่าว บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าบริการเพิม่ทา่นละ 300 USD*** 

 

***กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก 

หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ินและขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืน

ค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทั*** 

 



 

 

อตัราทวัรไ์ม่รวม :             

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพทส่์วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบารใ์นหอ้ง, รวมถึงค่าอาหาร 

และเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ(หากท่านตอ้งการสัง่เพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเอง

ต่างหาก) 

 ค่าทิปคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  ทา่นละ 1,000 บาท หรือ 30,000 วอน ตอ่ทริป   

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3%                   

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 15-20 กก.)               

 ค่าวีซ่าส าหรบัพาสปอรต์ต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอรต์ 2)ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3)ใบส าคญั

ถ่ินท่ีอยู่ 4)ส าเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี) 5)สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี) 6)รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป แลว้ทางบริษัทฯจะ

เป็นผูด้ าเนินการยื่นวีซ่าใหท่้านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (ส าหรับหนังสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสือ

เดินทางตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วีซ่า) 

 ค่าลิฟทท์ี่ N SEOUL TOWER  

 ค่าเขา้,ค่าเช่าชุด,อปุกรณส์กี ที่ ONEMOUNT SNOW PRAK + WATER PARK 

    

หมายเหต ุ:  

**จ  านวนผูเ้ดินทาง ขั้นต า่ ผูใ้หญ่  20 ทา่น ข้ึนไป 

1. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู ้

เดินทางเป็นส าคญั 

2. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตารางการบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  

3. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ ไป-กลับ แบบหมู่คณะ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะ เน่ืองจากไม่ผ่านการ

พิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน ทั้งไทยและต่างประเทศ เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย 

หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง การกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง หรือ ถูกปฎเิสธ

ในกรณีอื่นๆ **การพิจารณาเป็นเอกสิทธ์ิและวิจารณญาณของเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หน้าท่ีกรม

แรงงานเท่าน้ัน ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัท ไม่สามารถท าการเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 

4. **กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง,เจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทั้งท่ีไทย และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหท่้านเดินทางออก

หรือเขา้ประเทศ เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือในกรณีอื่นๆ **การพิจารณาเป็น

เอกสิทธ์ิและวิจารณญาณของเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานเท่าน้ัน ซ่ึงอยูน่อกเหนือความ

รบัผิดชอบของบริษัท ทั้งน้ีกรณีท่ีท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนเขา้เมือง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัรใ์ดๆ 

ทั้งส้ิน  

5. หนังสือเดินทาง (PASSPORTS) ของท่าน นับจากวนัท่ีเดินทางไปและกลับ ตอ้งมีอายุเหลือใชง้านมากกว่า 6 

เดือนขึ้ นไป และตอ้งเหลือหน้ากระดาษพอใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองสามารถประทับตราได ้และตอ้งอยู่ ใน

สภาพท่ีสมบูรณ ์ไม่ช ารุด หรือฉีกขาด  

6. ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง,การนัดหยุดงาน, 

การก่อจลาจล  

7. หลงัจากไดร้บัเอกสารเรียกเก็บเงิน (INVOICE) กรุณาช าระเงิดมดัจ าภายใน 3 วนั และส่งหลกัฐานการช าระเงิน

พรอ้มหน้าพาสปอรต์ของผูเ้ดินทาง และช าระเงินทั้งหมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วนั  

8. ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิไม่เท่ียวบางรายการ , ไม่

ทานอาหารบางมื้ อ  เพราะค่าใชจ้่ายทุกอยา่ง ทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหก้บัต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน

ออกเดินทางแลว้ 

9. ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิด

จากความประมาทของตวันักท่องเท่ียวเอง 



 

 

10. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัในเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

11. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้ นอยู่

กบัเวลาการจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสยัอื่นๆท่ีอาจเกิดขึ้ นได ้ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภยัและประโยชน์ของผู้

เดินทางเป็นส าคญั 

12. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษัทฯ นอกจากมี

เอกสาร  ลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่าน้ัน  

13. ในกรณีท่ีลูกค้าตั้งครรภ์ ต้องมีใบรับรองจากแพทย์ว่าสามารถเดินทางท่องเท่ียวได้ และมีอายุไม่เกิน  7

 วนั นับจากวนัท่ีเดินทาง และตอ้งแจง้ใหท้างบริษัททราบล่วงหน้า 

14. กรณีกรุ๊ปส่วนตวั กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรียน กรุ๊ปดูงาน ไม่สามารถใชร้าคาดงักล่าวในโปรแกรมได ้ 

15. กรณีท่ีท่านซ้ือเฉพาะแพ็คเกจทวัรไ์ม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน จะไม่รวมค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ

 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

การยกเลิก:       

- ตอ้งยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกว่า 45 วนัเทา่นั้น คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

- หากยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 45 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัรทุ์กกรณี 

- ในกรณีกรุป๊สว่นตวั กรุป๊เหมา กรุป๊นกัเรียน กรุป๊ดงูาน เม่ือช าระแลว้ไม่สามารถคืนเงินใดๆทั้งส้ิน 

 

***ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกหรือเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได*้** 

กรุ๊ปท่ีเดินทางตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบิน

พิเศษเช่น CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ั้งหมด 

 

 

***พาสปอรต์จะตอ้งมีอายเุหลือใชง้านมากกว่า 6 เดือนข้ึนไป 

ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆเป็นท่ี

เรียบรอ้ยแลว้ ในกรณีที่ผูเ้ดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง - ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจ

คนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอ่งเที่ยว อนัเน่ืองมาจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผิด

กฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ ซ่ึงอยูน่อกเหนือ

ความรบัผิดชอบของบริษทั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนคา่ทวัรใ์ดๆ ทั้งส้ิน  

 


