
 

KOREA INK CONCERT 2017 
สนกุสดุฟิน กบั นกัรอ้งท่ีท่านช่ือชอบ Korea INK Concert 2017 

ท่องแดนเทพนิยาย ณ ดงฮวา วลิเลจ ชอ้ปกระจาย 2 ยา่นดงั  

เมียงดง ทงแดมุน เพลิดเพลิน สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์

ท่ีใหญ่ท่ีสดุในเกาหลีใต ้ชมวิวกรงุโซล  

คลอ้งกญุแจแห่งรกัท่ี N’SEOUL TOWER  

เรียนท ากิมจิ แต่งชดุฮันบก แบบชาวเกาหลี 

ท่ีพกัระดับมาตรฐาน พกัอินชอน 1 คืน / โซล 2 คืน!!! 

 

 

เดินทางวนัท่ี 6-10//7-11//8-12 กนัยายน 2560 

16,900.- ราคาเดียวเท่านัน้!! 

***ราคารวมบตัรคอนเสิรต์ 09 SEP 2017*** 

 

 

 

 



รายการท่องเท่ียว                                             จ านวน 5 วนั 3 คืน 

วนัแรก ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน 

วนัท่ีสอง ท่าอากาศยานนานาชาตอิินชอน - DONGHWA VILLAGE – CHINA TOWN - PAJU OUTLET   

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

*** กรณุาเตรียมชดุว่ายน า้ดว้ยนะคะ  ** 

วนัท่ีสาม ป้อมฮวาซอง - เรียนท ากิมจิ+ชดุฮนับก - สวนสนกุ EVERLAND (รวมบตัรเขา้และเคร่ืองเลน่ไมจ่ ากดั)   

ศนูยก์ารคา้แฟชัน่แห่งเกาหล ีทงแดมนุ - DONGDAEMUN DESIGN PLAZA(DDP)  - นัง่รถชม

บรรยากาศของแมน่ า้ฮนั 

วนัท่ีส่ี ศนูยเ์วชส าอาง – ศนูยน์ า้มนัสนแดง - ศนูยส์มนุไพร – ท็อกซกูงุ หรือ พระราชวงัท็อกซ ู                                     

หมูบ่า้นบกุชอน – N SEOUL TOWER (ไมร่วมลฟิท)์ - ดวิตีฟ้รี ชองเกชอน -                                                  

ศนูยร์วมของวยัร ุ่นเกาหล ีเมียงดง - LINE FRIENDS STORE  

วนัท่ีหา้ ศนูยโ์สม – ศนูยพ์ลอยอเมทิส – ชอ้ปป้ิงย่านชนิชอน – SUPERMARKET  

 

 

วนัแรก    ทา่อากาศยานสุวรรณภมิู - ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน 

XX.XX น. คณะเดินทางพร้อมกันท่ีจุดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู ้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4   

ณ เคาน์เตอรส์ายการบิน EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY โดยมีเจา้หน้าท่ีจากบริษัทฯ คอยให้

ก า ร ต้ อ น รั บ  แ ล ะ อ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก ใ น เ ร่ื อ ง ข อ ง เ อ ก ส า ร ต ล อ ด จ นสั ม ภ า ร ะ ข อ ง ท่ า น  

(**โปรดแสดงใบนัดหมายและพาสปอรต์ให้แก่เจา้หนา้ท่ีในวันเดินทาง) หลังจากเช็คอินและโหลด

สมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ น าท่านออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต ้

ขอ้แนะน า  

เพื่อความสะดวกในการเขา้รบัการตรวจคน้ก่อนขึ้ นเคร่ืองบิน ของเหลว เจล และสเปรยทุ์กชนิด ตอ้งบรรจุใน

ภาชนะท่ีมีขนาดความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร ส าหรบัภาชนะท่ีเกิน 100 มิลลิลิตร แมจ้ะบรรจุของเหลว เจล 

และสเปรย ์เพียงเล็กน้อยก็ไม่สามารถน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบินได ้ภาชนะทั้งหมดตอ้งใส่รวมกนัไวใ้นถุงพลาสติก

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

ไดแ้ก่ นม และอาหารส าหรบัเด็กทารกในปริมาณท่ีเหมาะสม รวมถึงยาท่ีมีเอกสารก ากบัชัดเจน  ของเหลว 

เจล และสเปรย ์ท่ีซ้ือจากรา้นคา้ปลอดอากร (DUTY FREE SHOPS) ท่ีท่าอากาศยานตอ้งบรรจุในถุงพลาสติก

ใสปิดผนึกปากถุงไม่มีร่องรอย การเปิดปากถุง และมีหลกัฐานแสดงว่าไดซ้ื้อ ณ วนัท่ีเดินทาง เพื่อน าไปแสดง

ต่อเจา้หน้าท่ี ณ จุดตรวจคน้ อยา่งไรก็ตามแต่ละประเทศจะมีกฎ การน าของเหลว ขึ้ นเคร่ืองแตกต่างกนั การ

น าผลิตภณัฑข์องสดท่ีท าจากสัตวไ์ม่ว่าเน้ือหมู เน้ือววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนุญาตใหน้ าเขา้ประเทศเพื่อป้องกนั

โรคต่างๆเพราะหากศุลกากรตรวจพบจะตอ้งเสียค่าปรบั 



ออกเดินทางจาก ทา่อากาศยานสุวรรณภมิู สู่ ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน 

เท่ียวบินท่ี ZE512  เวลา 22.20  เดินทางถึงประเทศเกาหลีใต ้ เวลา 06.00 

เท่ียวบินท่ี 7C2204  เวลา 00.55  เดินทางถึงประเทศเกาหลีใต ้ เวลา 08.15 

เท่ียวบินท่ี LJ002   เวลา 01.00  เดินทางถึงประเทศเกาหลีใต ้ เวลา 08.00 

เท่ียวบินท่ี TW102  เวลา 01.20  เดินทางถึงประเทศเกาหลีใต ้ เวลา 08.35 

วนัท่ีสอง ท่าอากาศยานนานาชาตอิินชอน - DONGHWA VILLAGE - CHINA TOWN - PAJU OUTLET                   

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

***กรุณาเตรียมชุดว่ายน ้าดว้ยนะคะ 

 

XX.XX น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินชอนประเทศเกาหลีใต้ (กรุณาปรบัเวลาของท่านใหเ้ร็วข้ึน 2 ช่ัวโมง

เพ่ือใหต้รงกบัเวลาทอ้งถิ่นของประเทศเกาหลี) หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ น า

ท่านเดินทางสู่ DONGHWA VILLAGE หมู่บา้นท่ีถูกตกแต่ง วาดสีสนั เนรมิตใหส้วยงามดัง่เทพนิยาย ประกอบ

ไปดว้ยนิยายโด่งดงัหลายเร่ือง อาทิ หนูน้อยหมวกแดง สโนวไ์วทก์บัคนแคระทั้ง 7 ปีเตอรแ์พน ฯลฯ ท่ีท าให้

ท่านยอ้นสู่วยัเด็กอีกครั้งหน่ึง ไม่ว่าท่านจะเดินไปทางไหน ก็แชะ้รูปไดเ้ก๋สุดๆ 

 จากน้ันน าท่านชมความงามยา่น อินชอนไชน่าทาวน ์ชุมชนเก่าแก่ท่ีก าเนิดจากการเปิดท่าเรือเมืองอินชอนใน

ปี ค.ศ. 1883 ชุมชนแห่งน้ีมีอายุกว่ารอ้ยปี แต่ยงัคงกล่ินอายความเป็นจีนผสมผสานเกาหลีไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี 

และท่ีน่ียงัเป็นยา่นไชน่าทาวน์แห่งเดียวในเกาหลีใตด้ว้ย  

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารบริการท่านดว้ยเมนู จาจงัเมียน หรือเมนู บะหม่ีด าเกาหลี 

(JAJANGMYEON) ประกอบดว้ยบะหม่ี คลุกกบัซอสท่ีท าจากเตา้เจี้ ยวด า เป็นอาหารยอดฮิตของชาวเกาหลีใต ้

บ่าย จากน้ันน าท่านช็อปป้ิง PAJU OUTLET แห่งใหม่และใหญ่ท่ีสุดในเกาหลี ซ่ึงมีรา้นคา้หลากหลายกว่า 165 

รา้นคา้และมสิีนคา้ BRAND NAME ดงัๆมากมาย อาทิเช่น ARMANI, CALVIN KLEIN, DIESEL, DKNY,   

GUESS, ESCADA ฯลฯ ลดราคามากมายหลายรา้นและมีราคาถูกกว่าประเทศไทยใหท่้านไดช็้อปกนัอยา่งจุใจ  

พาท่านสู่ลานกีฬาฤดูหนาวในท่ีร่ม ONEMOUNT SNOW PARK แหล่งท่องเท่ียวใหม่ล่าสุดใกลก้รุงโซล ใหท่้าน

ไดส้นุกสนานกบัการเล่นสกีและเล่นเคร่ืองเล่นมากมายหลากหลายชนิด ทั้ง บนัจี้ จมัฟ์, ไมล้ากเล่ือน, มา้

หมุน,สไลเดอรน์ ้าแขง็ นอกจากน้ีท่านยงัสามารถคลายรอ้นกบั WATER PARK สวนน ้า มีส่ิงอ านวยความ

สะดวกมากมาย เช่น FITNESS & GOLF, CLUB, WATER PARK, SHOPPING MALL หากท่านใดท่ีไมอ่ยากเล่น 

SNOW PARK ท่านสามารถเดินช็อปป้ิงตามอธัยาศยั มีทั้ง H&M, ADIDAS,SPAO และมีอีกหลากหลายของแบ

รนดช์ั้นน า (ไม่รวมบตัรเขา้+ไม่รวมค่าเช่าชุด+อุปกรณ)์  

 (**หมายเหตุ: ท่านไหนประสงคท่ี์จะเล่นสวนน า้กรณุาเตรยีมชุดว่ายน า้มาดว้ยนะคะ^^) 

 

 



 

เยน็ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  บ ริการท่านด้วย  ชาบูชาบู (SHABU SHABU) หรือ  

 สุก้ีเกาหลี ประกอบไปดว้ย ผกัสดหลายชนิด เห็ดตามฤดูกาลโอเดง้ เตา้หู ้หมสูไลด ์ตม้ในน ้า  

 ซุปปรุงรสกลมกล่อม ทานพรอ้มเคร่ืองเคียงและขา้วสวยของเกาหลี ท่ีรสชาติถูกปากคนไทย 

หลงัจากนั้นน าทา่นเขา้สูท่ี่พกั INCHEON: GOLDEN HOTEL OR SML หรือเทียบเทา่ระดบั 3 ดาวมาตรฐานเกาหลีใต ้

วนัท่ีสาม     ป้อมฮวาซอง - เรียนท ากิมจ+ิชุดฮนับก  - EVERLAND (รวมบตัรเขา้และเครื่องเล่นไมจ่  ากดั) - ศูนย์

รวมของวยัรุน่เกาหลี เมียงดง -ศูนยก์ารคา้แฟชัน่แห่งเกาหลี ทงแดมุน - DONGDAEMUN DESIGN 

PLAZA(DDP) – นัง่รถชมบรรยากาศของแม่น ้าฮนั 

เชา้            รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

เชา้น้ีพาท่านเดินทางสู่ ป้อมฮวาซอง ตั้งอยูใ่นเมืองซูวอน ซ่ึงอยู่ทางใตข้องกรุงโซลออกไปราวๆ 50 กิโลเมตร 

เป็นป้อมโบราณท่ีมีความส าคัญเเละสวยงามเป็นอย่างมากเพราะไดร้ับการบูรณะมาเป็นอย่างดี เเละเป็น

เเลนดม์ารค์ส าคญัของเมืองซวูอนท่ีเมื่อใครมาเยอืนเเลว้ตอ้งมาเท่ียวชมความสวยงามตระการตาเเห่งน้ี 

จากน้ันเดินทางสู่ กิมจิแลนด  ์ร่วมประสบการณ์ในการท ากิมจิอาหารประจ าชาติของเกาหลี ใหท่้านได้

สนุกสนานในการลองท าและชิมกิมจฝีิมือของตวัท่านเอง จากน้ันเชิญท่านเขา้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงของชาวเกาหลี

โดยการแตง่กายโดยชุดประจ  าชาติ ชุดฮนับก พรอ้มถา่ยรูปเป็นท่ีระลึก!!! เพื่อไปอวดคนทางบา้น... 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  บริการท่านด้วย เมนู บาร์บีคิวเกาหลี  (BBQ KOREA) 

อาหารป้ิงย่างสไตลเ์กาหลี ประกอบดว้ย กุง้ ปลาหมึก หมู ไก่ เน้ือ ต่างๆ  รบัประทานพรอ้มเคร่ืองเคียงของ 

เกาหลี ผกัสด กิมจิ ซุป ผดัวุน้เสน้เกาหลี สลดัผกัสดๆ พรอ้ม ไอศกรีมทานไดไ้ม่อั้น 

บ่าย  เต็มอิ่มกบัสวนสนุกท่ีดีท่ีสุดของเกาหลี สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ดว้ยบตัร SPECIAL PASS TICKET ท่ีสามารถ

เล่นเคร่ืองเล่นต่างๆ ไดทุ้กชนิดและไม่จ ากดัรอบ สวนสนุกท่ีน้ีถูกขนานนาม  ว่า “ดิสนียแ์ลนดเ์กาหลี”  มี

ช่ือเสียงมากท่ีสุดของประเทศ ใหท่้านสนุกกบัเคร่ืองเล่นหลากหลายชนิด อาธิ เช่น ทีเอกซเพรส รถไฟเหาะ 

หนอนสะบัด ชารป์ โรงหนังสามมิติ บา้นผีสิงหมุน ท่านไหนท่ีไม่ชอบการเล่นเคร่ืองเล่น สามารถเขา้ซาฟารี 

ชมไลเกอรแ์ฝดคู่แรกของโลกไดท่ี้น่ี และชมความน่ารกัของหมีท่ีสามารถส่ือสารกบัคนได ้เดินชมและถ่ายรูป

กับสวนดอกไมซ่ึ้งผลัดเปล่ียนหมุนเวียนตามฤดูกาล (มีนาคม-เมษายน: สวนทิวลิป/ พฤษภาคม-

มิถนุายน: สวนดอกกุหลาบ/ กรกฎาคม: สวนดอกทานตะวนัหรือดอกกุหลาบ/ สิงหาคม-กนัยายน: สวน

ดอกลิลล่ี/ ตลุาคม-พฤศจกิายน: สวนดอกเบญจมาศ 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  บริการท่านดว้ย  เมนู คาลบิ (KALBI) อาหารเกาหลีแบบป้ิง ยา่งท่ี

มีช่ือเสียงของเกาหลี เป็นการน าเน้ือววัหรือเน้ือหมมูาหมกักบัเคร่ืองปรุงจนเน้ือนุ่ม แลว้น าไป ยา่งบนแผ่น

โลหะท่ีถูกเผาจนรอ้น ตอนยา่งเน้ือน้ันจะยา่งเป็นช้ินโตพอสมควร พอใกลสุ้กแลว้ตอ้งใชก้รรไกรตดัเป็นช้ินพอดี

ค า ทานกบัเคร่ืองเคียงจ าพวกผกั และกระเทียม กิมจิ 



จากน้ันพาทุกท่านเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงท่ี ศูนยร์วมของวยัรุน่เกาหลี เมียงดง ไดช่ื้อว่าเป็นแหล่งรวม

แฟชัน่แบรนดเ์กาหลีชั้นน า ซ่ึงในแต่ละวนัจะมวียัรุ่นเกาหลีมาเดินชอ้ปป้ิงกนัอยา่งลน้หลาม ท่านสามารถหา

ซ้ือสินคา้ไดอ้ยา่งหลากหลายทั้งเส้ือผา้, รองเทา้, กระเป๋า, เคร่ืองส าอางซ่ึงเป็นท่ีรูจ้กัอยา่งดีของคนไทย อาทิ 

LANEIGE, ETUDE, LOPE, CHARMZONE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP เส้ือผา้ เคร่ืองประดบั, ซีดีเพลง, วี

ซีดี-ดีวีดีหนังและซีรียย์อดฮิต ตลอดจนของท่ีระลึกท่ีมีรูปดาราคนโปรดของท่านอยูใ่นสินคา้... 

นอกจากน้ีท่านสามารถพบกบัรา้น LINE FRIENDS STORE ท่ีเต็มไปดว้ยสินคา้ LINE OFFICIAL ท่ีจ าหน่าย

สินคา้ของท่ีระลึกเกี่ยวกบัตวัการต์ูน LINE ไม่ว่าจะเป็น หมีบราวน์ แซลล่ี เจมส ์หรือโคน่ี ซ่ึงแต่ละตวัจะมีสินคา้

ท่ีระลึกใหเ้ลือกซ้ือเยอะแยะไปหมด เช่น สมุดโน้ต ตุ๊กตา เคสโทรศัพท์ เส้ือผา้ กระเป๋า เคร่ืองเขียน ฯลฯ 

ภายในรา้นยงัมีมุมน่ารกัๆ ใหถ่้ายรูปกนัอย่างจุใจอีกดว้ย แต่ท่ีเป็นไฮไลทเ์ด่นของรา้นเลย คือ เจา้หมีบราวน์

ตวัยกัษ์ใหญ่ท่ีตั้งอยู่หน้ารา้น ท่ีใครไปใครมาก็ตอ้งถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกแมแ้ต่คนเกาหลีเอง งานน้ีสาวกไลน์ 

หา้มพลาด!! 

จากน้ันน าท่านช็อปป้ิงต่อท่ี ศูนยก์ารคา้แฟชัน่แห่งเกาหลี ทงแดมุน ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ เส้ือผา้เคร่ืองแต่ง

กาย เคร่ืองหนังรองเทา้ นอกจากน้ียงัมีรา้นเคร่ืองส าอางต่างๆ เรียงรายตามตึกริมสองขา้งถนนใหท่้านได้

เลือกชม นอกจากน้ียงัมีเวทีการแสดงรอ้งเตน้เปิดหมวกใหผู้ท่ี้อยากแสดงความสามารถ มาแสดงใหช้มกนัอีก

ดว้ย และฝัง่ตรงขา้มของ ทงแดมุน ท่านสามารถเดินขา้มไปชม ตึก DDP หรือ DONGDAEMUN DESIGN PLAZA 

เป็นสถานท่ีส าหรบัจดัแสดงงานศิลปะ อีเวนท ์การประชุม รวมไปถึงนิทรรศการต่างๆ           
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เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่รา้นช็อปป้ิงท่ี ศูนยเ์วชส าอาง ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเคร่ืองส าอางคุณภาพดีในราคายอ่มเยา 

อาทิเช่นครีมน ้าแตก, ครีมโบท็อกซ,์ ครีมหอยทาก ฯลฯ  

น าท่านชม ศูนยน์ ้ามนัสนเข็มแดง ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี  ท่ีมีสรรพคุณ ช่วยชะลา้งไขมนั

ในเสน้เลือด เพื่อป้องกนัการอุดตนัของเสน้เลือด และชมการสาธิตใหท่้านไดเ้ห็นภาพอย่างชัดเจนยิ่งขึ้ น  ต่อ

ดว้ย ศูนยส์มุนไพร หรือ ฮอ๊กเกตนามู ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธ์ิเรียบรอ้ยแลว้ เป็นสมุนไพร

เมล็ดฮ๊อกเกต ทางการแพทยเ์รียกว่า ผลไมท้อง มีรสเปร้ียว ดีส าหรบับุคคลท่ีนิยมด่ืมชา กาแฟ น ้าอดัลม ฯลฯ 

เมล็ดฮ๊อกเกตจะช่วยในการลา้งสารพิษท่ีตกคา้งหรือไขมนัท่ีสะสมอยู่ภายในผนังของตบั ไต ช่วยใหต้บัหรือไต

ของท่านแขง็แรงขึ้ น และยงัส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเองอีกดว้ย 

 



เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย ซัมเกทัง หรือเมนู ไก่ตุ๋นโสม อาหารวังใน

สมยัก่อน ปัจจุบนัเป็นอาหารเล่ืองช่ือมากของเมืองหลวง ภายในตวัไก่จะมีขา้วเหนียว รากโสม พุทราแดงและ

เคล็ดลบัในการตุ๋นเสิรฟ์พรอ้มเคร่ืองเคียงท่ีเรียกว่า กกัตุกี เสน้ขนมจีน เหลา้โสม พริกไทยด า และเกลือ 

บ่าย ในช่วงบ่ายน าท่านเขา้ชม พระราชวังถ็อกซูกุง ท่ีแปลว่า “พระราชวังแห่งความมัง่คัง่” เป็นหน่ึงในหา้

พระราชวังของราชวงศ์โชซอนท่ีเก่าแก่กว่า 500 ปี  มีจุดเด่นคืออาคารภายในพระราชวังน้ันเป็นการ

ผสมผสานระหว่างวฒันธรรมเกาหลีและวฒันธรรมตะวนัตก เพราะนอกจากจะมีอาคารแบบเกาหลีท่ีสวยงาม

แลว้ ยงัมีอาคารท่ีเป็นสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิคดว้ย แมบ้รรยากาศภายในจะเก่าแก่ แต่มากไปดว้ย

คุณค่าทางประวติัศาสตร ์ท่ีชวนใหน่้าหลงใหล 

หลงัจากน้ันพาท่านไปชมหมู่บา้นดั้งเดิมของเกาหลี หมู่บา้นบุกชอนฮนัอก ท่ีมีประวติัศาสตรย์าวนาน ตั้งอยู่

ระหว่างพระราชวงัเคียงบกกุง, พระราชวงัชางด๊อกกุง และอารามหลวงจองเมียว ค าว่า บุกชอน มีความหมาย

แปลว่าหมู่บา้นทางตอนเหนือ ตามต าแหน่งท่ีตั้งของหมู่บา้นท่ีอยู่ทางทิศเหนือของคลองชองเกชอนและชงโน 

หมู่บ้านประกอบด้วยตรอกซอกซอยอันเป็นท่ีตั้งของบ้านแบบดั้งเดิมกว่าร้อยหลัง และเป็นท่ีเก็บรักษา

สภาพแวดลอ้มของเมืองไว ้เพื่อเป็นการบอกเล่าประวัติศาสตร์ และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมตั้งแต่สมัย

ราชวงศโ์ชซอนท่ีมีอายุกว่า 600 ปี 

หลงัจากน้ันน าท่านช็อปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ี ดิวตี้ ฟรี (DUTY FREE) ท่ีน่ีมีสินคา้ชั้นน าใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ

มากมายกว่า 500 ชนิด ทั้ง น ้าหอม เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬกิา เคร่ืองประดบั ฯลฯ ในบริเวณดิวต้ี

ฟ รี ท่ า น ส า ม า ร ถ เ ดิ น ไ ป ช ม  ค ล อ ง ช อ ง เ ก ช อ น  เ ป็ น ค ล อ ง โ บ ร า ณ ใ น ส มั ย ร า ช ว ง ศ์ 

โชซอน อายุกว่า 600 ปี โดยมีความยาวประมาณ 5.84 กิโลเมตร ไหลผ่านย่านใจกลางกรุงโซลแต่ในช่วง 

ค.ศ.1957- ค.ศ.1977 ไดม้ีการพฒันาประเทศอยา่งกา้วกระโดด จนกระทัง่ปี ค.ศ.2002 นายลี มยองปารค์ 

ผูไ้ดร้บัต าแหน่งเป็นผูว้่าการกรุงโซล ไดเ้สนอโครงการฟ้ืนฟูคลองชองเกชอน เพื่อฟ้ืนฟูธรรมชาติสองฝั่งคลอง 

จนปัจจุบนัคลองชองเกชอนไดก้ลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัมากใน   กรุงโซล 

น าท่านเดินทางสู่ หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWER ซ่ึงอยูบ่นเขานัมซาน ซ่ึงเป็น 1 ใน 18 หอคอยท่ีสูงท่ีสุด

ในโลก ฐานของหอคอยมีส่ิงท่ีน่าสนใจต่างๆ เช่น ศาลาแปดเหล่ียมปาลกั๊กจอง, สวนสตัวเ์ล็กๆสวนพฤกษชาติ, 

อาคารอนุสรณผ์ูร้กัชาติอนั ชุง กุน อิสระใหทุ้กท่านไดเ้ดินเล่นและถ่ายรปูคู่หอคอยตามอธัยาศยัหรือคลอ้ง

กุญแจคู่รกั (ไม่รวมค่าข้ึนลิฟท)์ 

เยน็ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย เมนูพุลโกกิ (BULGOGI) เมนูท่ีมีส่วนผสม หมูหมกั

ช้ินบางๆ ปลาหมึกสดๆ ผักต่างๆ เช่น กะหล า่ปลี ฟักทองอ่อน ถัว่งอก แครอท เห็ดและวุน้เสน้ น ามาตม้

รวมกนั โดยสามารถทานไดท้ั้งแบบแหง้และน ้า พรอ้มเคร่ืองเคียงต่าง ๆ ไดแ้ก่ ถัว่งอกดอง วุน้เสน้ปรุงรส

สาหร่าย กิมจิ 
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 โดยศิลปินที่คอนเฟิรม์ร่วมงานแลว้ ไดแ้ก่ วง Highlight กับซิงเกิ้ลยอดฮิต Plz Don't Be Sad, Calling You 

สาวนอ้ยขาแดนซ ์มาความสามารถอย่าง Minzy ที่ร ูจ้กักนัในนามนอ้งเล็กของวง 2NE1 ซ่ึงเธอไดผ้นัตวัมา

เป็นนักรอ้งเดี่ยว ซิงเกิ้ลล่าสดุของเธอมีชื่อว่า Ninano ต่อกันที่วง T-ARA สาวๆที่ขึ้นชื่อเร่ืองหุ่นอัน

สวยงาม ขาเรียวแมส้าวๆยงัอิจฉา ไดป้ล่อยซิงเกิ้ลล่าสดุ What's my name? เป็นเพลงฟังสบายๆ ถึงแมว้่า

สาวๆจะเหลือสมาชิกเพียงแค่ 4 คนเท่านัน้ แต่ความสามารถก็ไม่ไดล้ดลงเลย มาทางดา้นหนุ่มๆกันบา้ง 

กบัวง VIXX-LR เป็นโปรเจคย่อยของวง VIXX มสีมาชกิสองคนคือ เมนโวลคอล LEO และ แร๊พเปอร ์RAVI 

เสียงของทั้งสองคนประสานเขา้กันอย่างลงตัว ซ่ึงพวกเขากับลังจะมีอัลบั้มใหม่เร็วๆนี้ดว้ย มาทางดา้น

สาวๆบา้งกับวง Wiki Meki ถา้ใครเป็นแฟนเพลงเกาหลีแน่นอนตอ้งรูจ้ักสาวๆวงนี้อย่างนอ้ยสองคน นัน้

คือ ยจูอง, โดยอน จากวง IOI วงพิเศษจากรายการ PRODUCE 101 Season 1สาวๆวงนี้เพิ่งปล่อยซิงเกิ้ล

ใหม่มาสดๆรอ้นๆกับเพลง I don’t like your girlfriend เป็นเพลงสนกุๆ และใหค้วามรูส้ึกแสบซนของสาวๆ 

ต่อดว้ยหนุ่มนอ้ยมากความสามารถอย่าง Samuel ที่เพิ่งเดบิวตเ์ป็นศิลปินเดี่ยว กับซิงเกิ้ลสนกุๆอย่าง 

Sixteen กลบัมาทางสาวๆอีกรอบกบัวง Lovelyz นอ้งสาวของหนุม่ๆวง Infinite มซิีงเกิ้ลยอดฮิตหลายเพลง 

ไดแ้ก่ Destiny, AhChoo, Hi มาต่อกันที่หนุ่มๆที่กับลงัฮอตระเบิดระเบอ้ มาแรงสดุๆจริงๆกับรายการ 

PRODUCE 101 Season 2 กบัวง WANNA ONE ที่เพิ่งปลอ่ยเพลงขึน้ชารต์ที่หนึ่งรัวๆ กับเพลง Energetic, 

Burn It Up สาวๆหา้มพลาดเด็ดขาด นอกจากนี้ยังมีศิลปินอีกมากมาย รอติดตามกันนะคะ ว่าจะมีศิลปิน

คนไหนอีกบา้ง  
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วนัท่ีหา้ ศูนยโ์สม – ศูนยพ์ลอยอเมทิส – ชอ้ปป้ิงยา่นชินชอน – SUPERMARKET - กรุงเทพฯ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

เชา้น้ีพาท่านรูจ้กัและเขา้ใจสมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร ท่ี ศูนยโ์สม เพราะเกาหลีใตเ้ป็น

ประเทศท่ีมีการผลิตโสมเกาหลีท่ีมีคุณภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลก สรรพคุณทางการแพทย ์ช่วยบ ารุงหวัใจ 

ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลือด และเสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง ท่านไหนท่ีตอ้งท างานดึก 

นอนดึก หรือพกัผ่อนไม่เพียงพอ สามารถทานเพื่อลดความอ่อนลา้ ท าใหรู้สึ้กกระปร้ีกระเปร่า ร่างกายรูสึ้กสด

ช่ืน..อิสระใหท่้านไดซ้ื้อกลบัไปบ ารุงร่างกายหรือฝากญาติผูใ้หญ่ท่ีท่านรกัและนับถือ 

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่  ศูนยพ์ลอยอเมทิส หรือพลอยสีม่วงท่ีมีช่ือเสียงของประเทศเกาหลีซ่ึงชาวเกาหลีเช่ือ

ว่าถา้ไดม้ีพลอยชนิดน้ีติดตวัไวจ้ะท าใหม้ีโชคลาภและส่ิงดีๆเกิดขึ้ นในชีวิต 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย เมนูจิมดกั (JIMDAK) เป็นเมนูไก่ประกอบดว้ย

วุน้เสน้ เกาหลี คลุกดว้ยน ้าซุป รสชาติกลมกล่อม เสิรฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ พรอ้มเคร่ืองเคียงเกาหลี 

บ่าย หลังจากน้ันน าท่านสู่แหล่งช็อปป้ิง ย่านชินชอน บริเวณมหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา ซ่ึงเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงของ

นักศึกษายา่น 3 มหาวิทยาลยัช่ือดงั คือมหาวิทยาลยัมยอนเซ มหาวิทยาลยัซอกงั และมหาวิทยาลยัสตรีอีฮวา 

ซ่ึงท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้ต่างๆมากมาย อาทิเช่น เคร่ืองส าอาง เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ เป็นตน้ และ

นอกจากน้ีท่านยงัสามารถเขา้ชม เก็บภาพสวยๆของวิวทิวทศัน์ภายในมหาวิทยาลยัไดต้ามอธัยาศยั 

หลงัจากน้ันไดเ้วลาน าท่านสู่ สนามบินอินชอน เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะ   ชอ้ป

ป้ิงท่ี SUPERMARKET เพื่อซ้ือของฝากคนทางบา้น ท่ีรา้นแห่งน้ีมีขนมพื้ นเมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทั้งกิมจิ ไก่

ตุ๋นโสมท่ีบรรจุอยูใ่นถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถว้ยใส่ขา้วและของฝากของท่ีระลึก ไดเ้วลาน าท่านออกเดินทางสู่

สนามบิน 

 

 

 

 

 

ออกเดินทางจาก ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน สู่ ทา่อากาศยานสุวรรณภมิู 

เท่ียวบินท่ี  ZE511  เวลา 17.30  เดินทางถึงประเทศไทย เวลา 21.20 

เท่ียวบินท่ี 7C2203 เวลา 20.05  เดินทางถึงประเทศไทย เวลา 23.59 

เท่ียวบินท่ี  LJ001  เวลา 19.35  เดินทางถึงประเทศไทย เวลา 23.40 

เท่ียวบินท่ี  TW101 เวลา 20.25  เดินทางถึงประเทศไทย เวลา 00.10 

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



 

 

 

 

* 

หมายเหต ุ: อตัราค่าบริการ : 

- หากทา่นตอ้งการหอ้งส าหรบัพกัเดี่ยว สามารถจา่ยเพิ่มเติมอีก 4,900.- จากราคาผูใ้หญ่ 

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

**กรุณาช าระมัดจ าหลังจากวันจองภายใน 3 วัน 

และช าระส่วนที่เหลือทัง้หมดก่อนการเดนิทางภายใน 14 วัน** 

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

  

ค่าบริการ 

 

พีเรียตเดินทาง สายการบิน ผูใ้หญ ่ พกัเดี่ยวเพิ่ม 

6-10 SEP 2017 LJ/7C/TW/ZE 16,900.- 

4,900.- 7-11 SEP 2017 LJ/7C/TW/ZE 16,900.- 

8-12 SEP 2017 LJ/7C/TW/ZE 16,900.- 

 

 ค่าบริการ 

 

พีเรียตเดินทาง สายการบิน ผูใ้หญ ่ พกัเดี่ยวเพิ่ม 

6-10 SEP 2017 KE / OZ 21,900.- 4,900.- 

 

 

หมายเหต ุ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมราคาและเท่ียวบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าทั้งน้ีขึ้ นอยูต่ามความเหมาะสม 

 

***กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก 

หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

และขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่บริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทั*** 



หมายเหต ุ: อตัราค่าบริการ : 

- หากทา่นตอ้งการหอ้งส าหรบัพกัเดี่ยว สามารถจา่ยเพิ่มเติมอีก 4,900.- จากราคาผูใ้หญ ่

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

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

**กรุณาช าระมดัจ  าหลงัจากวนัจองภายใน 24 ชัว่โมง 

และช าระส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางภายใน 30 วนั** 

*****มดัจ  าขั้นต  า่ 5,000.- บาท/ท่าน/ทริป****** 

 

อตัราทวัรร์วม : 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเสน้ทางท่ีระบุในรายการชั้นทศันาจร ไป-กลบัพรอ้มคณะ  

 ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 

หมายเหต ุ:    

ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมราคาและเท่ียวบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าทั้งน้ีขึ้ นอยูต่ามความเหมาะสม 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงสายการบินในระดบัเทียบเท่ากนัและเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน  

โปรแกรมเปล่ียนแปลงได,้ ตารางทวัรส์ลบัโปรแกรมได,้ ตามความเหมาะสม* 

โปรดตรวจสอบขอ้มลูใหม้ัน่ใจก่อนท าการโอนเงินจองทุกครั้ง 

กรุณาอา่นรายละเอียดโปรแกรมและเง่ือนไขต่างๆใหล้ะเอียดก่อนยนืยนัการจอง* 

เจา้หน้าท่ีจะส่งใบนัดหมายการเดินทางใหภ้ายใน 5-7 วนัก่อนเดินทางเท่าน้ัน!!! และหากมีการเปล่ียนแปลงจะรีบแจง้ให้

ทราบ หากมีขอ้สงสยักรุณาสอบถามเจา้หน้าท่ี 

*** ลูกคา้มีความจ าเป็นตอ้งเขา้รา้นตามโปรแกรมทวัร ์

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

ดงักล่าว บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าบริการเพ่ิมทา่นละ 8,000.-บาท*** 

***กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก 

หรือเขา้ประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ทางบริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆทั้งส้ินและขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืน

ค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทั*** 

 



 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเท่า 

 ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละ 15 หรือ 20 กก. 

 ค่าประกนัอบุติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 ค่าบตัรเขา้สวนสนุกล็อตเตเ้วิลด ์เครื่องเล่นไม่จ  ากดั 

 ปลัก๊ไฟ ADAPTER  

อตัราทวัรไ์ม่รวม : 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส่์วนตวั, คา่ซกัรีด, มินิบารใ์นหอ้ง, รวมถึงค่าอาหาร และ

เคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ(หากท่านตอ้งการสัง่เพิ่ม กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัรแ์ลว้จ่ายเพิ่มเองต่างหาก) 

 ค่าทิปคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  ทา่นละ 1,200 บาท (35,000 วอน) ตอ่ทริป 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 20 กก.) 

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

4)ส าเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี) 5)สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี) 6)รปูถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป แลว้ทางบริษทัฯจะเป็นผูด้ าเนินการ

ยืน่วีซ่าใหท่้านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (ส าหรบัหนังสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสือเดินทางตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้-

ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วีซ่า) 

 ค่าลิฟทท์ี่ N SEOUL TOWER 

หมายเหต ุ:  

**จ  านวนผูเ้ดินทาง ขั้นต า่ ผูใ้หญ่ 20 ทา่น ข้ึนไป 

1. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู ้

เดินทางเป็นส าคญั 

2. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตารางการบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  

3. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ ไป-กลบั แบบหมู่คณะ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะ เน่ืองจากไม่ผ่านการพิจารณา

ในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน ทั้งไทยและต่างประเทศ เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ เอกสาร

เดินทางไม่ถูกตอ้ง การกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง หรือ ถูกปฏเิสธในกรณีอื่นๆ **การ

พิจารณาเป็นเอกสิทธ์ิและวิจารณญาณของเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานเท่าน้ัน ซ่ึงอยู่

นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัท ไม่สามารถท าการเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 

4. **กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง,เจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทั้งท่ีไทย และในต่างประเทศ ปฏเิสธมิใหท่้านเดินทางออกหรือเขา้

ประเทศ เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือในกรณีอื่นๆ **การพิจารณาเป็นเอกสิทธ์ิและ

วิจารณญาณของเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานเท่าน้ัน ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ

บริษัท ทั้งน้ีกรณีท่ีทา่นไม่ผ่านดา่นตรวจคนเขา้เมือง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัรใ์ดๆ ทั้งส้ิน  

5. หนังสือเดินทาง (PASSPORTS) ของท่าน นับจากวนัท่ีเดินทางไปและกลบั ตอ้งมีอายุเหลือใชง้านมากกว่า 6 เดือนขึ้ น

ไป และตอ้งเหลือหน้ากระดาษพอใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองสามารถประทบัตราได ้และตอ้งอยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ ์

ไม่ช ารุด หรือฉีกขาด  

6. ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง,การนัดหยุดงาน, การก่อ

จลาจล  



7. หลงัจากไดร้บัเอกสารเรียกเก็บเงิน (INVOICE) กรุณาช าระเงินมดัจ าภายใน 3 วนั และส่งหลกัฐานการช าระเงินพรอ้ม

หน้าพาสปอรต์ของผูเ้ดินทาง และช าระเงินทั้งหมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วนั  

8. ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิไม่เท่ียวบางรายการ , ไม่ทาน

อาหารบางมื้ อ  เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหก้บัต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก

เดินทางแลว้ 

9. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจาก

ความประมาทของตวันักท่องเท่ียวเอง 

10. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัในเง่ือนไขขอ้ตกลง

ต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

11. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบั

เวลาการจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสยัอื่นๆท่ีอาจเกิดขึ้ นได ้ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภยัและประโยชน์ของผูเ้ดินทาง

เป็นส าคญั 

12. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร  

ลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่าน้ัน 

13. ในกรณีท่ีลูกค้าตั้ งครรภ์ ต้องมีใบรับรองจากแพทย์ว่าสามารถเดินทางท่องเท่ียวได้ และมีอายุไม่เกิน 7

 วนั นับจากวนัท่ีเดินทาง และตอ้งแจง้ใหท้างบริษัททราบล่วงหน้า 

14. กรณีกรุ๊ปส่วนตวั กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรียน กรุ๊ปดูงาน ไม่สามารถใชร้าคาดงักล่าวในโปรแกรมได ้ 

15. กรณีท่ีท่านซ้ือเฉพาะแพ็คเกจทวัรไ์ม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน จะไม่รวมค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,00

0,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

การยกเลิก :       

- ยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึมดัจ  าทา่นละ 5,000 บาท  

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ขอเก็บเงินมดัจ  าทั้งหมด 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั ขอเก็บค่าใชจ้า่ย 50% 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 7 วนั ขอเก็บค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาค่าทวัรท์ั้งหมด 

- ในกรณีกรุป๊สว่นตวั กรุป๊เหมา กรุป๊นกัเรียน กรุป๊ดงูาน เม่ือช าระแลว้ไม่สามารถคืนเงินใดๆทั้งส้ิน 

 

***ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกหรือเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได*้** 

กรุ๊ปท่ีเดินทางตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น 

CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ั้งหมด 

***พาสปอรต์จะตอ้งมีอายุเหลือใชง้านมากกวา่ 6 เดือนขึ้ นไป 

 

ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆเป็นท่ีเรียบรอ้ย

แลว้ ในกรณีที่ผูเ้ดินทางไม่ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง - ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือ

กรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอ่งเที่ยว อนัเน่ืองมาจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้

ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทั  

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนคา่ทวัรใ์ดๆ ทั้งส้ิน 


