
  

 

 
KOREA WINTER’S SOUL 
สนกุกบัเคร่ืองเล่นมากมายท่ี EVERLAND!!! 
พร้อมสกัการะขอพร ณ วาวจูองซา 
พาท่านสนกุสนานกบัลานสกีกว้าง เล่นสกีสดุมนัส์  
ชม STRAWBERRY FARM ชิมสตรอว์เบอร์รีสดๆจากไร่ 
ลกูใหญ่แบบเต็มค า!! ช้อปของฝากสดุน่ารักท่ี LINE FRIENDS STORE 
ชมแม่น า้ฮนั เดินเล่นท่ีอาคาร DDP ทงแดมนุดีไซน์พลาซา่ 

“Seoullo 7017” สะพานลอยฟ้า 
แลนด์มาร์คแห่งใหม่กรุงโซล 
ซูวอน 1 คืน และ โซล 2 คืน 
สายการบิน EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY 

ราคาเร่ิมต้น 15,900.- บาท 
เดนิทางเดอืน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2018 
รายการท่องเท่ียว       จ านวน 5 วนั 3 คืน 
วนัแรก ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ - ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน 

วนัท่ีสอง ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน - เกาะนามิ - ป่ัน RAIL BIKE   
- สะพานกระจก SOYANGGANG SKY WALK - อิสระเลน่สกี  
(ไมร่วมคา่เข้าลานสกี คา่อปุกรณ์และชดุส าหรับเลน่สกี) 

วนัท่ีสาม สตอร์วเบอรีฟาร์ม - วดัวาวจูองซา - ท าข้าวหอ่สาหร่าย+ชดุฮนับก - TRICK ART MUSEUM  
- สวนสนกุ EVERLAND (รวมบตัรเข้าและเคร่ืองเลน่ไมจ่ ากดั) - SEOULLO 7017 

วนัท่ีสี ่ ศนูย์น า้มนัสนแดง - ศนูย์พลอยอเมทิส - ศนูย์เวชส าอาง - ศนูย์สมนุไพร - พระราชวงัชางด็อก 
- ศนูย์รวมของวยัรุ่นเกาหล ีเมียงดง - LINE FRIENDS STORE - ศนูย์การค้าแฟชัน่แหง่เกาหล ีทงแดมนุ  
- DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP) - ชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN 
- นัง่รถชมบรรยากาศของแมน่ า้ฮนั 

วนัท่ีห้า N SEOUL TOWER (ไมร่วมลฟิท์) - DUTY FREE - คลองชองเกซอน - ศนูย์โสม - SUPERMARKET 



  

 

วนัแรก    ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ - ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน 
XX.XX น. คณะเดินทางพร้อมกนัท่ีจดุหมาย สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารระหวา่งประเทศ ชัน้ 4     ณ 

เคาน์เตอร์สายการบิน EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY โดยมีเจ้าหน้าทีจ่ากบริษัทฯ 
คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกในเร่ืองของเอกสารตลอดจนสมัภาระของทา่น  
(**โปรดแสดงใบนดัหมายและพาสปอร์ตใหแ้ก่เจ้าหนา้ทีใ่นวนัเดินทาง) หลงัจากเช็คอินและโหลด
สมัภาระเรียบร้อยแล้ว น าทา่นออกเดินทางสูป่ระเทศเกาหลใีต้ 

 
    ออกเดินทางจาก ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ สู ่ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน 

เที่ยวบินที่       ZE512 เวลา 22.20  เดินทางถงึประเทศเกาหลใีต้ เวลา 06.00 
เที่ยวบินที่       ZE514 เวลา 01.55  เดินทางถงึประเทศเกาหลใีต้ เวลา 09.30 
เที่ยวบินที่      7C2204 เวลา 00.55  เดินทางถงึประเทศเกาหลใีต้ เวลา 08.15 
เที่ยวบินที่       LJ002  เวลา 01.00  เดินทางถงึประเทศเกาหลใีต้ เวลา 08.00 
เที่ยวบินที่       TW102  เวลา 01.20  เดินทางถงึประเทศเกาหลใีต้ เวลา 08.35 

 
 
ข้อแนะน า  
เพื่อความสะดวกในการเข้ารับการตรวจค้นก่อนขึน้เคร่ืองบิน ของเหลว เจล และสเปรย์ทกุชนดิ ต้องบรรจใุนภาชนะที่มี
ขนาดความจไุมเ่กิน 100 มิลลลิติร ส าหรับภาชนะที่เกิน 100 มิลลลิติร แม้จะบรรจขุองเหลว เจล และสเปรย์ เพียงเลก็น้อย
ก็ไมส่ามารถน าติดตวัขึน้เคร่ืองบนิได้ ภาชนะทัง้หมดต้องใสร่วมกนัไว้ในถงุพลาสติกใส ซึง่เปิด – ปิด ผนกึได้ และมีความจุ
รวมกนัไมเ่กิน1 ลติร (1,000 มิลลลิติร) ของเหลวที่ได้รับการยกเว้น ได้แก่ นม และอาหารส าหรับเด็กทารกในปริมาณที่
เหมาะสม รวมถงึยาที่มีเอกสารก ากบัชดัเจน  ของเหลว เจล และสเปรย์ ท่ีซือ้จากร้านค้าปลอดอากร (DUTY FREE 
SHOPS) ที่ทา่อากาศยานต้องบรรจใุนถงุพลาสติกใสปิดผนกึปากถงุไมม่ีร่องรอย การเปิดปากถงุ และมีหลกัฐานแสดงวา่
ได้ซือ้ ณ วนัท่ีเดินทาง เพื่อน าไปแสดงตอ่เจ้าหน้าที่ ณ จดุตรวจค้น อยา่งไรก็ตามแตล่ะประเทศจะมีกฎ การน าของเหลว 
ขึน้เคร่ืองแตกตา่งกนั การน าผลติภณัฑ์ของสดที่ท าจากสตัว์ไมว่า่เนือ้หม ูเนือ้ววั ผกั ผลไม้สด ไมอ่นญุาตให้น าเข้าประเทศ
เพื่อปอ้งกนัโรคตา่งๆเพราะหากศลุกากรตรวจพบจะต้องเสยีคา่ปรับ 
 
วนัท่ีสอง  ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน - เกาะนามิ - ป่ัน RAIL BIKE   
                            - สะพานกระจก SOYANGGANG SKY WALK - อิสระเลน่สกี  

              (** ไม่รวมค่าเขา้ลานสกี ค่าเช่าชดุ+อปุกรณ์สกีและครูฝึก **) 
XX.XX น. เดินทางถงึสนามบินนานาชาติอนิชอนประเทศเกาหลใีต้ (กรุณาปรบัเวลาของท่านใหเ้ร็วข้ึน 2 ชัว่โมง

เพือ่ใหต้รงกบัเวลาทอ้งถ่ินของประเทศเกาหลี) หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรแล้ว 
น าทา่นเดินทางสู ่ทา่เรือเฟอร์ร่ี เพื่อข้ามฟากไปยงั เกาะนามิ ตัง้อยูก่ลางทะเลสาบซองเพยีง ช่ือ “นามิ” 
ตัง้ขึน้เพื่อเป็นเกียรติแก่นายพลนามิ เกาะนามินัน้เรียกตวัเองวา่ NAMINARA REPUBLIC และเรียก 
ตัว๋เรือข้ามฟากและตัว๋เข้าชมเกาะวา่วีซา่ ท าให้รู้สกึเสมือนข้ามมาเที่ยวรัฐๆ หนึง่ที่เป็นเอกเทศออกมา
จากเกาหล ีบนเกาะจะมีบรรยากาศร่มร่ืน เตม็ไปด้วย ต้นสน ต้นเกาลดั ต้นแปะก๊วย ต้นซากรุะ  



  

 

ต้นเมเปิล้ และต้นไม้ดอกไม้อื่นๆที่พลดักนัออกดอกเปลีย่นสใีห้ชมกนัทกุฤดกูาล เป็นสถานท่ีโรแมนติก 
ส าหรับคูรั่กหนุม่สาว และที่พกัผอ่นหยอ่นใจของครอบครัว ท่ีนีเ้คยเป็นหนึง่ในสถานที่ถา่ยท าละคร
เกาหล ีWINTER LOVE SONG หรือเพลงรักในสายลมหนาว และภาพยนต์ไทยเร่ือง กวนมนึโฮ  
ใครที่อยากแชะรูปคูก่บัเบยองจนุ และทิวสนที่เรียงตวัสวยงามทอดยาวไปจนสดุลกูหลูกูตา  
ต้องไมพ่ลาดทีจ่ะมาเยือนที่น่ีสกัครัง้ อิสระให้ทา่นถ่ายรูปได้ตามอธัยาศยั ได้เวลาสมควรนัง่เรือกลบัมา
ยงัฝ่ัง.. 

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วยเมน ูดกัคาลบี ้(DAKGALBI) ไก่ผดัเผ็ดบาร์บี
คิวเกาหล ีอาหารยอดนยิม อีกชนิดหนึง่ ของคนเกาหล ีโดยวิธีการน าเนือ้ไก่ที่หัน่เป็นชิน้ๆ และผกัตา่งๆ
มาผดัรวมกนักบัซอสบาร์บีคิวในกระทะเหลก็แบนขนาดใหญ่ 

บา่ย หลงัจากรับประทานอาหารกลางวนัเสร็จ น าทา่นพบกบัความสนกุในการ ป่ันจกัรยานบนรางรถไฟหรือ 
"RAIL BIKE” ซึง่เป็นกิจกรรมใหมล่า่สดุที่ชาวเกาหลกี าลงันยิมมากในปัจจบุนัตลอดเส้นทาง  
7 กิโลเมตรทา่นจะอิ่มเอมกบัธรรมชาติที่สวยงามได้ชมบรรยากาศของแมน่ า้ และดอกไม้ที่บานสวยงาม
อยูข้่างทาง โดยรถ 1 คนัป่ันได้ 4 ทา่น (ใช้เวลาประมาณ 40 นาที) จากนัน้พาทกุทา่น  
ชมสะพานกระจกแก้ว ให้ทกุทา่นได้เพลดิเพลนิกบับรรยากาศ พร้อมถ่ายรูปสวยๆ กบั  

สะพาน Soyanggang Skywalk เป็น Skywalk ที่ยาวที่สดุของเกาหล ีทีใ่ห้ความรู้สกึเหมือนคณุ

ก าลงัเดินอยูบ่นน า้ จากนัน้พาทา่นเดินทางสู ่ลานสกีรีสอร์ท ระหวา่งทางทา่นจะได้ช่ืนชมบรรยากาศ
สองข้างทางในชว่งฤดหูนาวอนัแสนงดงามของประเทศเกาหลทีี่สวยที่สดุ ถึงสกีรีสอร์ทอิสระให้ทกุทา่น
ได้สมัผสัหิมะและสถานท่ีที่งดงาม พร้อมถ่ายรูปเป็น ที่ระลกึและเลน่สกีซึง่ลานสกีแหง่นีม้ีความท้าทาย
ให้ทา่นได้สมัผสัด้วยเนินหิมะที่มคีวามสงูไมต่ า่กวา่ 1 กิโลเมตรขึน้ไป และเป็นท่ีกลา่วขวญัถึงวา่ 
เป็นสวรรค์ของนกัสกีมือใหม ่แตก็่มีทางวิง่ส าหรับมืออาชีพเช่นกนั มีเนินรูปตวัเอสเป็นตวัเช่ือมระหว่าง
ยอดเนินและพืน้ด้านลา่งมาท้าทายความสามารถของทา่นตามอธัยาศยัพร้อมเพลดิเพลนิ 
กบับรรยากาศของสายลมเย็นในฤดหูนาวและท ากิจกรรมสนกุๆ บนลานหิมะกว้าง  
(** ไม่รวมค่าเข้าลานสกี ค่าเช่าชดุ+อปุกรณ์สกีและครูฝึก **) 
**การเตรียมตวัก่อนเลน่สกี ควรเตรียม ถงุมือสกี ผ้าพนัคอ แวน่กนัแดด เสือ้แจ๊คเก๊ตกนัน า้หรือผ้าร่ม 
และกางเกงรัดรูป เป็นต้น ขอค าแนะน าและฝึกวิธีการเลน่จากไกด์ท้องถ่ินก่อนลงสนามจริง เพื่อความ
ปลอดภยัของทา่นเอง 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วย พลุโกกิ (BULGOGI) สว่นผสมจะมีเนือ้ววั หรือ
เนือ้หม ูวิธีการท าคือ หัน่เนือ้หรือหมเูป็นชิน้บางๆ แล้วหมกักบัเคร่ืองปรุงตา่งๆ ก่อนน าไปต้มน า้
ขลกุขลกิ สามารถทานได้สองแบบคือแบบยา่งและต้ม 

 
หลงัจากนัน้น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั SUWON: SUWON JM หรือเทียบเทา่ โรงแรมมาตรฐานเกาหลใีต้ 

 
 
 
 



  

 

วนัท่ีสาม  วดัวาวจูองซา - ท าข้าวหอ่สาหร่าย + ใสช่ดุฮนับก - TRICK ART MUSEUM   
                      - สวนสนกุ EVERLAND (รวมบตัรเข้าและเคร่ืองเล่นไม่จ ากดั)  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  เช้านีน้ าทา่นเข้าสู ่สตรอว์เบอร์รีฟาร์ม ให้ทา่นได้เลอืกเก็บสตรอว์เบอร์รีสดๆ และได้ทราบวา่รู้วา่ 
  ชาวเกาหลมีีวิธีการปลกูสตรอว์เบอร์รีอยา่งไรจงึได้ผลผลติดีและรสชาติหวานหอมชวนนา่ 
  รับประทาน...อิสระให้ทกุทา่นอดุหนนุซือ้ไปฝากคนทางบ้าน (**หมายเหต ุ: การเก็บข้ึนอยู่กบั 
  จ านวนตามทีช่าวเกษตรก าหนด และข้ึนอยู่กบัผลิตผลในแต่ละสปัดาห์) 

ช่วงเช้าน าทา่นเดินทางสู ่วดัวาวจูองซา ตัง้อยูใ่นเมืองซวูอน พาทา่นชมความงามของพระเศียร
พระพทุธรูปขนาดมหมึา ซึง่ประดษิฐานอยูด้่านหลงัสระน า้ขนาดยอ่ม โดยบริเวณรอบสระจะมี
พระพทุธรูปองค์เลก็ๆวาง เรียงรายอยูโ่ดยรอบ และเมื่อทา่นเดินขึน้สูเ่นินเขาจะพบอโุบสถ ซึง่ภายใน
เป็นท่ีประดิษฐานพระนอนขนาดใหญ่ที่แกะสลกัมาจากไม้ซึง่น ามาจาก อินเดยี นอกจากนีท้ี่วดัแหง่นี ้
ยงัเป็นท่ีเก็บรักษาระฆงัที่ใช้ตใีนพิธีเปิดกีฬาโอลมิปิกในปี ค.ศ.1988 อีกด้วย 

กลางวนั รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วย เมน ูบาร์บคีิวเกาหล ี(BBQ KOREA) 
อาหารปิง้ยา่งสไตล์เกาหล ีประกอบด้วย กุ้ง ปลาหมกึ หม ูไก่ เนือ้ ตา่งๆ รับประทานพร้อมเคร่ืองเคยีง
ของเกาหล ีผกัสด กิมจิ ซุป ผดัวุ้นเส้นเกาหล ีสลดัผกัสดๆ พร้อม ไอศกรีมทานได้ไมอ่ัน้ 

บา่ย น าทา่นร่วมเรียนรู้วฒันธรรมกบัการเรียนท าข้าวหอ่สาหร่าย กิมบบั อาหารประจ าชาติเกาหล ีซึง่เป็น
สว่นหนึง่ในอาหารเกาหลยีอดนิยมของคนไทยอกีเมนหูนึง่ และจากนัน้เชิญทา่นร่วมเป็นสว่นหนึง่ของ
ชาวเกาหลโีดยการแตง่กายชดุประจ าชาตติา่งๆ (ชดุฮนับก) พร้อมถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึ เพื่อไปอวดคน
ทางบ้าน ตอ่ด้วยชม TRICK ART MUSEUM พิพิธภณัฑ์ศิลปะแรกในประเทศเกาหลทีี่จดัแสดงศิลปะ
ภาพลวงตา นิทรรศการบนผนงัแบบสามมิติ  
จากนัน้ให้เวลาทกุทา่นเตม็อิ่มกบัสวนสนกุที่ดีที่สดุของเกาหล ีสวนสนกุเอเวอร์แลนด์ ด้วยบตัร 
SPECIAL PASS TICKET ที่สามารถเลน่เคร่ืองเลน่ตา่งๆ ได้ทกุชนดิและไมจ่ ากดัรอบ สวนสนกุที่นีถ่กู
ขนานนามวา่ “ดิสนีย์แลนด์เกาหล”ี มีช่ือเสยีงมากที่สดุของประเทศ ให้ทา่นสนกุกบัเคร่ืองเลน่
หลากหลายชนิด อาทเิช่น ทีเอ็กซ์เพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบดั ชาร์ป โรงหนงัสามมิติ บ้านผีสงิหมนุ 
ทา่นไหนที่ไมช่อบการเลน่เคร่ืองเลน่ สามารถเข้าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคูแ่รกของโลกได้ที่น่ี  
และชมความนา่รักของหมีที่สามารถสือ่สารกบัคนได้ เดินชมและถ่ายรูปกบัสวนดอกไม้ซึง่ผลดัเปลีย่น
หมนุเวยีนตามฤดกูาล (มีนาคม-เมษายน : สวนทิวลปิ / พฤษภาคม-มิถนุายน : สวนดอกกหุลาบ / 
กรกฎาคม : สวนดอกทานตะวนัหรือดอกกหุลาบ/ สงิหาคม-กนัยายน : สวนดอกลลิลี/่ ตลุาคม-
พฤศจิกายน : สวนดอกเบญจมาศ)  
พาทา่นสู ่“Seoullo 7017” สะพานลอยฟา้ แลนด์มาร์คแหง่ใหมก่รุงโซล ถือเป็นอีกหนึง่สถานท่ีเทีย่ว
ใหมข่องเกาหลใีต้ ท่ีเกิดจากการปรับปรุงทศันียภาพ รือ้สะพานบางจุด แล้วปรับให้เป็นถนนลอยฟา้ 
แถวบริเวณสถานีรถไฟโซล (Seoul Station) ให้กลายเป็นสถานท่ีพกัผอ่นส าหรับประชาชน  
และนกัทอ่งเที่ยวซึง่สะพานนีจ้ะเป็นพืน้ท่ีสเีขียว (Seoul’s Botanical Skyline Park) ที่เตม็ไปด้วยต้นไม้
และดอกไม้กวา่ 200 สายพนัธุ์ ทกุคนสามารถมาพกัผอ่นหยอ่นใจ ท่ีมาของช่ือ Seoullo 7017  



  

 

ก็คือ Seoul (โซล) ก็คือช่ือเมืองอยูแ่ล้ว  lo (โล) หมายถงึการเดิน เลข 70 หมายถึงปีทีเ่ร่ิมก่อสร้าง
สะพานแหง่นี ้ก็คือปี 1970 เลข 17 หมายถึงปีที่แล้วเสร็จ ก็คือ 2017โดยเส้นทางทีเ่ปิดนัน้จะเช่ือม  
17 เส้นทางรอบกรุงโซล ตัง้แตส่ถานี Hoehyeon ตรงตลาดดงแดมนุ ไปยงัภเูขานมัซาน และ  
Seoul Station Square ที่สถานีรถไฟโซล และบางเส้นทางจะมีความสงูจากพืน้ถึง 17 เมตร  
ท าให้เห็นวิวของหอคอย N Seoul Tower และวิวรอบๆ ได้อยา่งสวยงาม 

เย็น รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วย ชาบชูาบ ู( SHABU SHABU) สกีุส้ไตล์เกาหล ี
ประกอบไปด้วยผกัสดหลากหลายชนิด เหด็ตามฤดกูาลโอเด้ง เต้าหู้  เบคอน หมสูไลด์ ต้มในน า้ซุป 
ปรุงรสกลมกลอ่ม ทานพร้อมเคร่ืองเคยีงและข้าวสวย เกาหลทีี่รสชาตถิกูปากคนไทย   
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วนัท่ีสี ่     ศนูย์น า้มนัสนเข็มแดง - ศนูย์พลอยอเมทิส - ศนูย์เวชส าอาง - ศนูย์สมนุไพร - พระราชวงัชางด็อก  

              ศนูย์รวมของวยัรุ่นเกาหล ีเมียงดง - LINE FRIENDS STORE – ศนูย์การค้าแฟชัน่ ทงแดมนุ  
              - DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP)  
              หรือชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN - นัง่รถชมบรรยากาศของแมน่ า้ฮนั 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
เช้านีพ้าทา่นเดินทางสู ่ศนูย์น า้มนัสนเข็มแดง ผลติจากใบสนเขม็แดงในประเทศเกาหลทีี่มีสรรพคณุ 
ช่วยชะล้างไขมนัในเส้นเลอืด เพือ่ปอ้งกนัการอดุตนัของเส้นเลอืด และชมการสาธิตให้ทา่นได้เห็นภาพ
อยา่งชดัเจนยิง่ขึน้ ตอ่ด้วย ศนูย์พลอยอเมทิส หรือพลอยสมีว่งทีม่ีช่ือเสยีงของประเทศเกาหลซีึง่ 
ชาวเกาหลเีช่ือวา่ถ้าได้มีพลอยชนิดนีต้ิดตวัไว้จะท าให้มีโชคลาภและสิง่ดีๆเกิดขึน้ในชีวติ  
น าทา่นชม และสดุท้ายก่อนรับประทานอาหารกลางวนัพาทกุทา่นสู ่ศูนย์เวชส าอางให้ทา่นได้เลอืกซือ้
เคร่ืองส าอางคณุภาพดใีนราคายอ่มเยา อาทิเช่นครีมน า้แตก, ครีมโบท็อกซ์, ครีมหอยทาก ฯลฯ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วย ซมัเกทงั หรือเมน ูไก่ตุน๋โสม 
(SAMGYETANG) อาหารชาววงัในสมยัก่อน ปัจจบุนัเป็นอาหารเลือ่งช่ือมากของเมืองหลวง  
ภายในตวัไก่จะมีข้าว รากโสม พทุราแดงและเคลด็ลบัในการตุน๋เสร์ิฟพร้อมเคร่ืองเคียงที่เรียกวา่ กกัตกีุ 
เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยด า และเกลอื เสร์ิฟทา่นละ 1 ตวั ในหม้อดินร้อน  
จากนัน้น าทา่นเข้าชม ศนูย์สมนุไพร หรือ ฮ็อกเกตนาม ูใหมล่า่สดุของเกาหล ีโดยมีการจดลขิสทิธ์ิ
เรียบร้อยแล้ว เป็นสมนุไพรเมลด็ฮ็อกเกต ทางการแพทย์เรียกวา่ ผลไม้ทอง มีรสเปรีย้ว ดีส าหรับบคุคล
ที่นิยมดื่มชา กาแฟ น า้อดัลม ฯลฯ เมลด็ฮ็อกเกตจะช่วยในการล้างสารพิษที่ตกค้างหรือไขมนัท่ีสะสม
อยูภ่ายในผนงัของตบั ไต ช่วยให้ตบัหรือไตของทา่นแขง็แรงขึน้ และยงัสง่ผลดีตอ่สขุภาพร่างกายของ
ทา่นเองอกีด้วย  
ถึงเวลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางสู ่พระราชวงัชางด็อก ซึง่เป็นพระราชวงัหลวงวงัที่สองที่สร้างตอ่จาก
พระราชวงัเคียงบ็อกกงุ ในปี ค.ศ.1405 เป็นพระราชวงัที่มีความส าคญัอยา่งมากตอ่กษัตริย์หลายๆ 
พระองค์ในราชวงศ์โชซอน ที่มีสภาพดีและสมบรูณ์ที่สดุใน 5 พระราชวงัหลวงทัง้หมดที่ยงัคงเก็บรักษา
ไว้ และที่น่ียงัได้รับการขึน้ทะเบียนจาก UNESCO วา่เป็น มรดกโลกทางวฒันธรรม ในปี 1997  



  

 

พาทา่นเพลดิเพลนิกบัการช้อปปิง้ที่ ศนูย์รวมของวยัรุ่นเกาหล ีเมยีงดง ได้ช่ือวา่เป็นแหลง่รวมแฟชัน่ 
แบรนด์เกาหลชีัน้น า ซึง่ในแตล่ะวนัจะมวียัรุ่นเกาหลมีาเดินช้อปปิง้กนัอยา่งล้นหลาม ทา่นสามารถ 
หาซือ้สนิค้าได้อยา่งหลากหลายทัง้เสือ้ผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, เคร่ืองส าอางซึง่เป็นท่ีรู้จกัอยา่งดีของคน
ไทย อาทิ LANEIGE, ETUDE, IOPE, CHARMZONE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP เป็นต้น ยงัมี 
เสือ้ผ้า เคร่ืองประดบั, ซีดีเพลง, วีซีด-ีดีวีดีหนงัและซีรีย์ยอดฮิต ตลอดจนของที่ระลกึที่มีรูปดาราคน
โปรดของทา่นอยูใ่นสนิค้าหลากหลายชนิดให้ได้เลอืกซือ้กนั นอกจากนีท้า่นสามารถพบกบัร้าน LINE 
FRIENDS STORE  ที่เต็มไปด้วยสนิค้า LINE OFFICIAL ที่จ าหนา่ยสนิค้าของที่ระลกึเก่ียวกบั 
ตวัการ์ตนู LINE ไมว่า่จะเป็น หมบีราวน์ แซลลี ่เจมส์ หรือโคนี่ ซึง่แตล่ะตวัจะมีสนิค้าที่ระลกึให้เลอืกซือ้
เยอะแยะไปหมด เช่น สมดุโน้ต ตุ๊กตา เคสโทรศพัท์ เสือ้ผ้า กระเป๋า เคร่ืองเขียน ฯลฯ ซึง่ภายในร้าน 
ยงัมมีมุนา่รักๆ ให้ถา่ยรูปกนัอยา่งจใุจอีกด้วย แตท่ี่เป็นไฮไลท์เดน่ของร้านเลย คือ เจ้าหมีบราวน์ตวั
ยกัษ์ใหญ่ที่ตัง้อยูห่น้าร้าน ที่ใครไปใครมาก็ต้องถา่ยภาพเป็นท่ีระลกึแม้แตค่นเกาหลเีอง  
งานนีส้าวกไลน์ห้ามพลาด จากนัน้น าทา่นช็อปปิง้ที่ ศนูย์การค้าแฟชัน่แหง่เกาหล ีทงแดมนุ ให้ทา่นได้
เลอืกซือ้ เสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กาย เคร่ืองหนงัรองเท้า เคร่ืองกีฬาตา่งๆ นอกจากนีย้งัมีขนมขบเคีย้ว 
และร้านเคร่ืองส าอางตา่งๆ เรียงรายตามตกึริมสองข้างถนนให้ทา่นได้เลอืกชม ทา่นสามารถเดินข้าม 
ไปชมเพื่อชมตกึ DDP หรือ DONGDAEMUN DESIGN PLAZA เป็น สถานท่ีส าหรับจดัแสดงงาน
ศิลปะ อีเว้นท์ การประชมุ รวมไปถึงนิทรรศการตา่งๆ นอกจากนีท้า่นยงัสามารถชมบรรยากาศ 
ดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN 

ค ่า รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารบริการทา่นด้วย โอซมัพลุโกกิ (OSAM BULGOGI) สว่นผสมจะมี
เนือ้หม ูและปลาหมกึ วิธีการท าคือ หัน่เนือ้หรือหมเูป็นชิน้บางๆ ปลาหมกึ แล้วหมกักบัเคร่ืองปรุงตา่งๆ
ก่อนน าไปต้มน า้ขลกุขลกิ สามารถทานได้สองแบบคือแบบยา่งและต้ม 
ก่อนกลบัถึงที่พกั ระหวา่งทางแวะชม แมน่ า้ฮนั แมน่ า้ที่เป็นศนูย์กลางของเมือง ซึง่ไหลตดัผา่น ระหวา่ง
ฝ่ังเหนือกบัฝ่ังใต้ของกรุงโซล ชาวเกาหลนีิยมมาท ากิจกรรมมากมาย และนัง่ชมบรรยากาศ 
โรแมนติกของแมน่ า้ฮนั นอกจากนีท้า่นยงัสามารถเห็นสะพานพนัโพ ซึง่มีการแสดงน า้พแุสงส ี 
โดยการแสดงจะเร่ิมขึน้ตัง้แต ่20:00 เป็นต้นไป รอบละ 15 นาทเีทา่นัน้ (***รอบการแสดงน า้พทุี่สะพาน
พนัโพ เดือน เมษายน-มิถนุายน, กนัยายน-ตลุาคม การจดัแสดงจะจดัทกุ วนัจนัทร์-ศกุร์ มีรอบ 12:00, 
20:00, 21:00 และวนัเสาร์-อาทติย์ และวนัหยดุ มีรอบ 12:00, 17:00, 20:00, 20:30, 21:00 เดือน 
กรกฎาคม-สงิหาคม วนัจนัทร์-ศกุร์   มีรอบ 12:00, 20:00, 20:30, 21:00 วนัเสาร์-อาทิตย์ และ
วนัหยดุ   มีรอบ 12:00, 17:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30 **งดการแสดงในชว่งฤดหูนาว 
เดือนพฤศจิกายน-มีนาคม)  
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วนัท่ีห้า  N SEOUL TOWER - DUTY FREE - คลองชองเกซอน - ศนูย์โสม - SUPERMARKET  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

เช้านีน้ าทา่นสู ่หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWER ซึง่อยูบ่นเขานมัซาน ซึง่เป็น 1 ใน 18 หอคอย 
ที่สงูที่สดุในโลก ฐานของหอคอยมีสิง่ที่นา่สนใจตา่งๆ เช่น ศาลาแปดเหลีย่มปาลกัก๊จอง, สวนสตัว์
เลก็ๆ สวนพฤกษชาต,ิ อาคารอนสุรณ์ผู้ รักชาติอนั ชงุ กนุ อิสระให้ทกุทา่นได้เดินเลน่และถ่ายรูปคู่
หอคอยตามอธัยาศยัหรือคล้องกญุแจคูรั่ก (ไม่รวมค่าข้ึนลิฟท์) 
หลงัจากนัน้น าทา่นช้อปปิง้สนิค้าปลอดภาษีที่ ดิวตีฟ้รี (DUTY FREE) ที่น่ีมีสนิค้าชัน้น าให้ทา่นได้เลอืก
ซือ้มากมายกวา่ 500 ชนิด ทัง้ น า้หอม เสือ้ผ้า เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดบั ฯลฯ  
ในบริเวณดิวตีฟ้รีทา่นสามารถเดนิไปชม คลองชองเกชอน เป็นคลองโบราณในสมยัราชวงศ์ 
โชซอน อายกุวา่ 600 ปี โดยมีความยาวประมาณ 5.84 กิโลเมตร ไหลผา่นยา่นใจกลางกรุงโซล 
แตใ่นชว่ง ค.ศ.1957- ค.ศ.1977 ได้มีการพฒันาประเทศอยา่งก้าวกระโดด จนกระทัง่ปี ค.ศ.2002  
นายล ีมยองปาร์ค ผู้ได้รับต าแหนง่เป็นผู้วา่การกรุงโซล ได้เสนอโครงการฟืน้ฟคูลองชองเกชอน  
เพื่อฟืน้ฟธูรรมชาติสองฝ่ังคลอง จนปัจจบุนัคลองชองเกชอนได้กลายเป็นแหลง่ทอ่งเที่ยวที่ส าคญัมาก
ในกรุงโซล ประเทศเกาหลใีต้ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วย เมนจูิมดัก (JIMDAK) เป็นเมนไูก่
ประกอบด้วยวุ้นเส้น เกาหล ีคลกุด้วยน า้ซุป รสชาติกลมกลอ่ม เสร์ิฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ พร้อมเคร่ือง
เคียงเกาหล ีจากนัน้พาทา่นรู้จกัและเข้าใจสมนุไพรโสมเกาหล ีหรือราชาแหง่มวลสมนุไพร ท่ี ศนูย์โสม 
เพราะเกาหลใีต้เป็นประเทศที่มกีารผลติโสมเกาหลทีี่มคีณุภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลก  
และมีคณุประโยชน์นานปัการ เชน่ ช่วยเสริมความแขง็แรงให้แก่ระบบยอ่ยอาหารและปอด ชว่ยท าให้
จิตใจสงบและเพิม่พละก าลงั โดยมีสรรพคณุทางการแพทย์ ช่วยบ ารุงหวัใจของคณุได้เป็นอยา่งดี  
ช่วยปอ้งกนัโรคหวัใจขาดเลอืด ฯลฯ 
หลงัจากนัน้ได้เวลาน าทา่นสู ่สนามบินอินชอน เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ ระหวา่งทาง 
แวะช้อปปิง้ที่ SUPERMARKET เพื่อซือ้ของฝากคนทางบ้าน ที่ร้านแหง่นีม้ีขนมพืน้เมืองเกาหลหีลาก
ชนิดรวมทัง้กิมจิ ไก่ตุน๋โสมที่บรรจอุยูใ่นถงุสญุญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใสข้่าวและของฝากของที่ระลกึ  
ได้เวลาน าทา่นออกเดินทางสูส่นามบิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

ออกเดินทางจาก ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน สู ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ 
เที่ยวบินที่       ZE511  เวลา 17.30  เดินทางถงึประเทศไทย เวลา 21.20 
เที่ยวบินที่       ZE513  เวลา 21.25  เดินทางถงึประเทศไทย เวลา 00.25 
เที่ยวบินที่       7C2203 เวลา 20.05  เดินทางถงึประเทศไทย เวลา 23.59 
เที่ยวบินที่       LJ001  เวลา 19.35  เดินทางถงึประเทศไทย เวลา 23.40 
เที่ยวบินที่       TW101 เวลา 20.25  เดินทางถงึประเทศไทย เวลา 00.10 
***********ด้วยความสวสัดิภาพและความประทบัใจตลอดการเดินทาง************** 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมราคาและเท่ียวบินทัง้ไปและกลบัโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงเท่ียวบินทัง้ไปและกลบัโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าทัง้นีข้ึน้อยูต่ามความเหมาะสม 

 
***กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดนิทางออก 

หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดนิทาง ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ 
และขอสงวนสทิธ์ิที่จะไม่คนืค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท*** 



  

 

อตัราคา่บริการ กมุภาพนัธ์ 2018 
พีเรียตเดินทาง สายการบิน ผู้ใหญ่ เด็กไมเ่สริมเตยีง 

01 - 05 FEB 
02 - 06 FEB 
03 - 07 FEB 
04 - 08 FEB 
05 - 09 FEB 
06 - 10 FEB 
07 - 11 FEB 
08 - 12 FEB 
09 - 13 FEB 
12 - 16 FEB  
13 - 17 FEB 
14 - 18 FEB 
15 - 19 FEB 
16 - 20 FEB 
18 - 22 FEB 
19 - 23 FEB 
20 - 24 FEB 
21 - 25 FEB 
22 - 26 FEB 
23 - 27 FEB 
24 - 28 FEB 
25 - 01 MAR 
26 - 02 MAR 
27 - 03 MAR 
28 - 04 MAR 

ZE/7C/TW/LJ 17,900.- 17,900.- 

 
 
 
 
 
 
 



  

 

อตัราคา่บริการ มีนาคม 2018 
พีเรียตเดินทาง สายการบิน ผู้ใหญ่ เด็กไมเ่สริมเตยีง 

01 - 05 MAR 
02 - 06 MAR 

ZE/7C/TW/LJ 

16,900.- 16,900.- 

03 - 07 MAR 
04 - 08 MAR 
05 - 09 MAR 
06 - 10 MAR 

15,900.- 15,900.- 

07 - 11 MAR 
08 - 12 MAR 
09 - 13 MAR 

16,900.- 16,900.- 

10 - 14 MAR 
11 - 15 MAR 
12 - 16 MAR 
13 - 17 MAR 
14 - 18 MAR 
15 - 19 MAR 
16 - 20 MAR 

15,900.- 15,900.- 

หมายเหต ุ: อตัราคา่บริการ 
- หากทา่นต้องการห้องส าหรับพกัเดี่ยว สามารถจ่ายเพิ่มเติมอกี 4,900.- ทา่นละ จากราคาผู้ใหญ่ 
- หากทา่นต้องการเดินทางแบบไมใ่ช้ตัว๋ (JOIN LAND) คิดราคาทา่นละ 6,900.- บาท /ทา่น 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :    
ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมราคาและเท่ียวบินทัง้ไปและกลบัโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงเท่ียวบินทัง้ไปและกลบัโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทัง้นีข้ึน้อยู่ตามความเหมาะสม 
ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงสายการบินในระดบัเทียบเทา่กนัและเปลีย่นแปลงเท่ียวบิน  
โปรแกรมเปลีย่นแปลงได้, ตารางทวัร์สลบัโปรแกรมได้, ตามความเหมาะสม* 
โปรดตรวจสอบข้อมลูให้มัน่ใจก่อนท าการโอนเงินจองทกุครัง้ 
กรุณาอา่นรายละเอียดโปรแกรมและเง่ือนไขตา่งๆให้ละเอียดก่อนยืนยนัการจอง* 
เจ้าหน้าที่จะสง่ใบนดัหมายการเดินทางให้ภายใน 5-7 วนัก่อนเดินทางเท่านัน้!!! และหากมีการเปลี่ยนแปลงจะรีบแจ้งให้ทราบ 
หากมีข้อสงสยักรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ 

*** ลกูค้ามีความจ าเป็นต้องเข้าร้านตามโปรแกรมทวัร์ 
อนัได้แก่ ศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพร, ศูนย์เวชส าอาง, ศูนย์น า้มันสนแดง, ศูนย์พลอยอเมทิส หากทา่นไมต้่องการ

เข้าร้านดงักลา่ว บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าบริการเพิ่มท่านละ 300 USD*** 
 

***กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดนิทางออก 
หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดนิทาง ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้สิน้และขอสงวนสทิธ์ิที่จะไม่คนื

ค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท*** 
 



  

 

**กรุณาช าระมดัจ าหลงัจากวนัจองภายใน 24 ชัว่โมง 
และช าระส่วนท่ีเหลือทัง้หมดก่อนการเดินทางภายใน 30 วนั 

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

 
อตัราทวัร์รวม :            
 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเส้นทางที่ระบใุนรายการชัน้ทศันาจร ไป-กลบัพร้อมคณะ               
 คา่อาหารทกุมือ้ ตามที่ระบใุนรายการ         
 คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ                   
 คา่ที่พกัตามระบใุนรายการ พกัห้องละ 2 หรือ 3 ทา่น ตามโรงแรมที่ระบ ุหรือเทียบเทา่   
 คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ                   
 คา่ภาษีสนามบิน ทกุแหง่ที่มี         
 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละ15 หรือ 20 กก.       
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
 คา่บตัรเข้าสวนสนกุเอเวอร์แลนด์ เคร่ืองเลน่ไมจ่ ากดั 
 ปลัก๊ไฟ ADAPTER  

 
อตัราทวัร์ไมร่วม :          
 คา่ใช้จา่ยสว่นตวั อาทิ คา่ท าหนงัสอืเดินทาง, คา่โทรศพัท์สว่นตวั, คา่ซกัรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงคา่อาหาร 

และเคร่ืองดื่มที่สัง่เพิม่นอกเหนือรายการ(หากทา่นต้องการสัง่เพิ่ม กรุณาติดตอ่หวัหน้าทวัร์แล้วจ่ายเพิ่มเอง
ตา่งหาก) 

 ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น  ท่านละ 1,200 บาท หรือ 40,000 วอน ต่อท่านตลอดทัง้ทริป  
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%                  
 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระ ที่หนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 15-20 กก.)              
 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอร์ตตา่งด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจ าตวัคนตา่งด้าว 3)ใบส าคญั

ถ่ินท่ีอยู ่4)ส าเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมดุบญัชีเงินฝาก(ถ้าม)ี 6)รูปถ่ายส ี2 นิว้ 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็น
ผู้ด าเนินการยื่นวีซา่ให้ทา่นโดยจา่ยคา่บริการตา่งหาก (ส าหรับหนงัสอืเดินทางตา่งด้าว เจ้าของหนงัสอืเดินทาง
ต้องท าเร่ืองแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวซีา่)  



  

 

 คา่ลฟิท์ที่ N SEOUL TOWER 
 คา่กระเช้าที่อทุยานแหง่ชาตซิอรัคซาน  

 
หมายเหต ุ: 
 **จ านวนผู้ เดินทาง ขัน้ต ่า ผู้ใหญ่  20 ทา่น ขึน้ไป 
 เที่ยวบิน ราคาและรายการทอ่งเที่ยว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชน์ของ

ผู้ เดินทางเป็นส าคญั 
 ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงเท่ียวบินและตารางการบินทัง้ไปและกลบัโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  
 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพเิศษ ไป-กลบั แบบหมูค่ณะ กรณีที่ทา่นไมเ่ดินทางพร้อมคณะ เนื่องจากไมผ่า่นการ

พิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน ทัง้ไทยและตา่งประเทศ เนื่องจากมีสิง่ผิดกฎหมาย 
หรือ เอกสารเดินทางไมถ่กูต้อง การกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง หรือถกูปฎิเสธ
ในกรณีอื่นๆ **การพิจารณาเป็นเอกสทิธ์ิและวิจารณญาณของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรม
แรงงานเทา่นัน้ ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท ไมส่ามารถท าการเลือ่นวนัหรือคืนเงินได้  

 **กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง,เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ที่ไทย และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิให้ทา่นเดินทางออก
หรือเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิง่ผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไมถ่กูต้อง หรือในกรณีอื่นๆ **การพิจารณาเป็น
เอกสทิธ์ิและวจิารณญาณของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานเทา่นัน้ ซึง่อยูน่อกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษัท ทัง้นีก้รณีท่ีทา่นไมผ่า่นดา่นตรวจคนเข้าเมือง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมค่ืนคา่ทวัร์ใดๆ 
ทัง้สิน้  

 หนงัสอืเดินทาง (Passport) ของทา่น นบัจากวนัท่ีเดินทางไปและกลบั ต้องมีอายเุหลอืใช้งานมากกวา่ 6 เดือน
ขึน้ไป และต้องเหลอืหน้ากระดาษพอให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมอืงสามารถประทบัตราได้ และต้องอยูใ่นสภาพท่ี
สมบรูณ์ ไมช่ ารุด หรือฉีกขาด  

 ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง,การนดัหยดุงาน, 
การก่อจลาจล  

 หลงัจากได้รับเอกสารเรียกเก็บเงิน (Invoice) กรุณาช าระเงิดมดัจ าภายใน 3 วนั และสง่หลกัฐานการช าระเงิน
พร้อมหน้าพาสปอร์ตของผู้ เดินทาง และช าระเงินทัง้หมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วนั  

 ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯ ไมค่รบ อาทิไมเ่ที่ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมือ้  เพราะคา่ใช้จ่ายทกุอยา่ง ทางบริษัทฯ ได้ช าระคา่ใช้จา่ยให้กบัตา่งประเทศแบบเหมาขาด
ก่อนออกเดินทางแล้ว 

 ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุตัิเหตทุี่เกิด
จากความประมาทของตวันกัทอ่งเที่ยวเอง 

 เมื่อทา่นตกลงช าระเงินไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้ยอมรับในเง่ือนไข
ข้อตกลงตา่งๆ ท่ีได้ระบไุว้แล้วทัง้หมด 

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัร์นีไ้ด้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่
กบัเวลาการจราจร สภาพอากาศ และเหตสุดุวิสยัอื่นๆที่อาจเกิดขึน้ได้ ทัง้นีเ้พื่อความปลอดภยัและประโยชน์ของ
ผู้ เดินทางเป็นส าคญั 



  

 

 มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมม่ีสทิธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บริษัทฯ นอกจากมี
เอกสาร  ลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้  

 ในกรณีที่ลกูค้าตัง้ครรภ์ ต้องมใีบรับรองจากแพทย์วา่สามารถเดินทางทอ่งเที่ยวได้ และมีอายไุมเ่กิน 7 วนั นบั
จากวนัท่ีเดินทาง และต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบลว่งหน้า 

 กรณีกรุ๊ปสว่นตวั กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนกัเรียน กรุ๊ปดงูาน ไมส่ามารถใช้ราคาดงักลา่วในโปรแกรมได้ 
 กรณีที่ทา่นซือ้เฉพาะแพ็คเกจทวัร์ไมร่วมตัว๋เคร่ืองบิน จะไมร่วมคา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 

1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
       
การยกเลกิ:       
- ต้องยกเลกิก่อนวนัเดินทางไมน้่อยกวา่ 45 วนัเทา่นัน้ คืนเงินคา่บริการร้อยละ 100 ของคา่บริการที่ช าระแล้ว 
- หากยกเลกิการเดินทางน้อยกวา่ 45 วนั ขอสงวนสทิธ์ิไมค่ืนคา่ทวัร์ทกุกรณี 
- ในกรณีกรุ๊ปสว่นตวั กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนกัเรียน กรุ๊ปดงูาน เมื่อช าระแล้วไมส่ามารถคืนเงินใดๆทัง้สิน้ 
 

***ชว่งเทศกาลไมส่ามารถยกเลกิหรือเปลีย่นช่ือผู้ เดินทางได้*** 
กรุ๊ปท่ีเดินทางต้องการันตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศ หรือตา่งประเทศ รวมถงึเที่ยวบินพเิศษเช่น 

CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ า หรือ คา่ทวัร์ทัง้หมด 
 

 
***พาสปอร์ตจะต้องมีอายเุหลอืใช้งานมากกวา่ 6 เดือนขึน้ไป 
 ผู้จดัจะไมรั่บผิดชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใช้จา่ยตา่งๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆเป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่ผู้ เดินทางไมผ่า่นการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเข้าเมือง
หรือกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี 
เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท 
บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมค่ืนคา่ทวัร์ใดๆ ทัง้สิน้  


