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KOREA SUMMER SAVE 
โรงแรม/ที่พัก ซูวอน 1 คืน และ โซล 2 คืน สายการบิน EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY 

 
เลน่กีฬาฤดหูนาวสดุมนัส์ และคลายร้อนกบัสวนน า้แสนสนกุที ่ ONE MOUNT 
SNOW PARK + WATER PARKIเดินเลน่ในเมืองสลีกูกวาด LA PROVENCEI  
พร้อมสกัการะขอพร ณ วดัโชเกซาIสนกุกบัเคร่ืองเลน่มากมายที่ EVERLANDIช้อปปิง้
อยา่งจใุจ กบั PAJU OUTLETและยา่นช้อปช่ือดงัอยา่ง เมียงดง ทงแดมนุฮงอิกIช้อป
ของฝากสดุนา่รักที่ LINE FRIENDSSTORE  Iชมโชว์สดุอลงัการ FANTA STICK 
SHOW 

 
#ตารางสรุปโปรแกรมท่องเท่ียวเกาหลี 5 วนั 3 คืน 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง โรงแรม/ท่ีพกั 
1 ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ  Iทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน - 

2 
ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอนI LA PROVENCEIPAJU OUTLETI 
ONE MOUNT SNOW PARK + WATER PARK (ไมร่วมบตัรเข้า+คา่เชา่ชดุ และอปุกรณ์เสริม) ***
เตรียมชดุวา่ยน า้*** 

SUWON 
หรือเทียบเทา่ 
โรงแรมมาตรฐาน 

3 
เรียนท ากิมจิ + ชดุฮนับก  I  สวนสนกุ EVERLAND (รวมบตัรเข้าและเคร่ืองเลน่ไมจ่ ากดั) I  FANTA 
STICK SHOW  Iศนูย์การค้าแฟชัน่แหง่เกาหลทีงแดมนุI DONGDAEMUN DESIGN PLAZA 
(DDP)  I  ชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDENI  นัง่รถชมบรรยากาศแมน่ า้ฮนั 

BENIKEA SEOUL 
HOTEL หรือ
เทียบเทา่ โรงแรม
มาตรฐาน 

4 

ศนูย์โสมI ศนูย์พลอยอเมทิสI  ศนูย์เวชส าอาง I  นัง่รถผา่นชมบลเูฮ้าส์/อนสุาวรีย์นกฟีนิกซ์  I  
พระราชวงัเคียงบก  I  พิพิธภณัฑ์พืน้บ้าน  I  N SEOUL TOWER (ไมร่วมคา่ลฟิท์)  I  ถนนแฟชัน่ฮ
งอิกวอคกิง้สตรีทI  TRICK EYE MUSEUM I   
ศนูย์รวมของวยัรุ่นเกาหลเีมียงดงI LINE FRIENDS STORE 

BENIKEA SEOUL 
HOTEL หรือ
เทียบเทา่ โรงแรม
มาตรฐาน 

5 
วดัโชเกซา Iหมูบ้่านบกุชอนฮนัอกI DUSTY FREEI คลองชองเกชอน  I 
ศนูย์สมนุไพรIศนูย์น า้มนัสนแดงI  SUPERMARKET 

- 
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KOREA SUMMER SAVE 
#โปรแกรมท่องเท่ียวเกาหลี5 วนั 3 คืน 

 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  Iท่าอากาศยานนานาชาตอิินชอน 

 
คณะเดินทางพร้อมกนัท่ีจดุหมาย สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารระหวา่งประเทศ ชัน้ 4           ณ 
เคาน์เตอร์สายการบิน EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY โดยมีเจ้าหน้าทีจ่ากบริษัทฯ คอยให้การ
ต้อนรับ และอ านวยความสะดวกในเร่ืองของเอกสารตลอดจนสมัภาระของทา่น(**โปรดแสดงใบนดัหมายและ
พาสปอร์ตให้แกเ่จ้าหน้าทีใ่นวนัเดินทาง) หลงัจากเช็คอิน และโหลดสมัภาระเรียบร้อยแล้ว น าทา่นออกเดินทางสู่
ประเทศเกาหลใีต้ 

    

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 
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 ออกเดินทางจาก ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ สู ่ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน 
สายการบนิ รหสัเท่ียวบนิ เวลาเดนิทางจากประเทศไทย เวลาเดนิทางถึงประเทศเกาหลีใต้ 

 ZE512 22.20 น. 06.00 น. 

 7C2204 01.00 น. 08.40 น. 

 LJ002 01.05 น. 08.25 น. 

 TW102 01.20 น. 08.40 น. 

 ZE514 01.55 น. 09.45 น. 

 

ข้อแนะน าเพื่อความสะดวกในการเข้ารับการตรวจค้นก่อนขึน้เคร่ืองบิน ของเหลว เจล และสเปรย์ทกุชนิด ต้องบรรจใุน

ภาชนะที่มีขนาดความจไุมเ่กิน 100 มิลลลิติร ส าหรับภาชนะที่เกิน 100 มิลลลิติร แม้จะบรรจขุองเหลว เจล และสเปรย์ เพียง
เลก็น้อยก็ไมส่ามารถน าตดิตวัขึน้เคร่ืองบินได้ ภาชนะทัง้หมดต้องใสร่วมกนัไว้ในถงุพลาสตกิใส ซึง่เปิด - ปิด ผนกึได้ และมีความ
จรุวมกนัไมเ่กิน1 ลติร (1,000 มิลลลิติร) ของเหลวที่ได้รับการยกเว้น ได้แก่ นม และอาหารส าหรับเด็กทารกในปริมาณที่เหมาะสม 
รวมถงึยาทีม่ีเอกสารก ากบัชดัเจน  ของเหลว เจล และสเปรย์ ทีซ่ือ้จากร้านค้าปลอดอากร (DUTY FREE SHOPS) ที่ทา่อากาศ
ยานต้องบรรจใุนถงุพลาสตกิใสปิดผนกึปากถงุไมม่ีร่องรอย การเปิดปากถงุ และมีหลกัฐานแสดงวา่ได้ซือ้ ณ วนัท่ีเดินทาง เพื่อ
น าไปแสดงตอ่เจ้าหน้าที่ ณ จดุตรวจค้น อยา่งไรก็ตามแตล่ะประเทศจะมีกฎ การน าของเหลว ขึน้เคร่ืองแตกตา่งกนั การน า
ผลติภณัฑ์ของสดที่ท าจากสตัว์ไมว่า่เนือ้หม ู เนือ้ววั ผกั ผลไม้สด ไมอ่นญุาตให้น าเข้าประเทศเพื่อปอ้งกนัโรคตา่งๆเพราะหาก
ศลุกากรตรวจพบจะต้องเสยีคา่ปรับ 
 

    LA PROVENCE  I  PAJU OUTLET  I 
ONE MOUNT SNOW PARK + WATER PARK  
(ไม่รวมบัตรเข้า+ค่าเช่าชุด และอุปกรณ์เสริม) 
 
#หมู่บ้านลาโพรวองซ์ (LA PROVENCE) 

เช้า เดินทางถงึสนามบินนานาชาติอนิชอนประเทศเกาหลใีต้(กรุณาปรับเวลาของทา่น
ให้เร็วขึน้2 ชัว่โมงเพื่อให้ตรงกบัเวลาท้องถ่ินของประเทศเกาหล)ี หลงัจากผา่นพิธี
การตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรแล้ว พาทา่นเดินทางสู่ หมูบ้่านลาโพรวองซ์ (LA 
PROVENCE) หมูบ้่านสดุชิค สไตล์ยโุรปแหง่เกาหล ี สมัผสับรรยากาศบ้านเรือน
สดุนา่รักและร้านค้าระบายสลีกูกวาดหวานๆ อิสระให้ทา่นถา่ยรูปเก็บไว้เป็นท่ี
ระลกึได้ตามอธัยาศยั 

 
#PAJU OUTLET 
จากนัน้น าทา่นช้อปปิง้ PAJU OUTLET แหง่ใหมแ่ละใหญ่ที่สดุในเกาหล ีซึง่มีร้านค้าหลากหลายกวา่ 165 ร้านค้า
และมีสนิค้า BRAND NAME ดงัๆมากมาย อาทิเช่น ARMANI, CALVIN KLEIN, DIESEL, DKNY, GUESS, 
ESCADA ฯลฯ ลดราคามากมายหลายร้านและมีราคาถกูกวา่ประเทศไทยให้ทา่นได้ช้อปกนัอยา่งจใุจ  
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#ดกัคาลบี ้(DAKGALBI) 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วยเมน ู ดกัคาลบี ้ (DAKGALBI) ไก่ผดัเผ็ด บาร์บีคิว
เกาหล ีอาหารยอดนิยม อีกชนิดหนึง่ ของคนเกาหล ีโดยวิธีการน าเนือ้ไก่ที่หัน่เป็นชิน้ๆ และผกัตา่งๆมาผดัรวมกนั
กบัซอสบาร์บีควิในกระทะแบนเหลก็ขนาดใหญ่ 

 
#ONEMOUNT SNOW PARK 

บา่ย พาทา่นสูล่านกีฬาฤดหูนาวในท่ีร่ม ONEMOUNT SNOW PARK แหลง่ทอ่งเทีย่วใหม่
ลา่สดุใกล้กรุงโซล ให้ทา่นได้สนกุสนานกบัการเลน่ไอซ์สเก็ตและเลน่เคร่ืองเลน่
มากมายหลากหลายชนิด ทัง้ บนัจีจ้มัฟ์, ไม้ลากเลือ่น, ม้าหมนุ,สไลเดอร์น า้แขง็ 
นอกจากนีท้า่นยงัสามารถคลายร้อนกบั WATER PARK สวนน า้ทีม่ีสิง่อ านวยความ
สะดวกมากมาย เช่น FITNESS & GOLF, CLUB, WATER PARK, SHOPPING 
MALL หากทา่นใดที่ไมอ่ยากเลน่ SNOW PARK ทา่นสามารถเดินช้อปปิง้ตาม
อธัยาศยั มีทัง้ H&M, ADIDAS,SPAO และอีกหลายแบรนด์ชัน้น า (ไมร่วมบตัรเข้า+
ไมร่วมคา่เช่าชดุ+อปุกรณ์)(**หมายเหต:ุ ทา่นไหนประสงค์ที่จะเลน่สวนน า้กรุณาเตรียมชดุวา่ยน า้มาด้วยนะคะ) 

 
#บาร์บีคิวเกาหลี (BBQ KOREA) 

 เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วย เมน ูบาร์บคีิวเกาหล ี(BBQ KOREA) 
อาหารปิง้ยา่งสไตล์เกาหลีรับประทานพร้อมเคร่ืองเคียงของเกาหล ีผกัสด กิมจิ ซุป สลดัผกัสดๆ  

 
หลงัจากนัน้น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั SUWON: BENIKEA SUWON 

หรือเทียบเทา่ โรงแรมมาตรฐานเกาหลใีต้ 

 
 เรียนท ากมิจ ิ+ ชุดฮันบก  I  สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเคร่ืองเล่น

ไม่จ ากัด)  I  FANTA STICK SHOW  I  ศูนย์การค้าแฟช่ันแห่งเกาหลีทงแดมุนI 
DDP  I  ชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN  

 
  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 

#กิมจ ิ
เช้านีพ้าทา่นเดินทางสู ่กิมจิ ร่วมประสบการณ์ในการท ากิมจิอาหารประจ าชาติของเกาหล ีให้ทา่นได้สนกุสนาน
ในการลองท าและชิมกิมจิฝีมือของตวัทา่นเอง  
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#ฮนับก 
จากนัน้เชิญทา่นเข้าร่วมเป็นสว่นหนึง่ของชาวเกาหลโีดยการแตง่กายโดยชดุประจ าชาติ ชดุฮนับก พร้อมถ่ายรูป
เป็นท่ีระลกึ!!! เพื่อไปอวดคนทางบ้าน... 

 
#สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 
เต็มอิม่กบัสวนสนกุที่ดีที่สดุของเกาหล ี สวนสนกุเอเวอร์แลนด์ ด้วยบตัร SPECIAL PASS TICKET ที่สามารถ
เลน่เคร่ืองเลน่ตา่งๆ ได้ทกุชนิดและไมจ่ ากดัรอบ สวนสนกุที่นี่ถกูขนานนาม วา่ “ดิสนีย์แลนด์เกาหล”ี  มีช่ือเสยีง
มากที่สดุของประเทศ ให้ทา่นสนกุกบัเคร่ืองเลน่หลากหลายชนดิ อาทิ เช่น ทีเอ็กซ์เพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบดั 
ชาร์ป โรงหนงัสามมิติ บ้านผีสงิหมนุ ทา่นไหนที่ไมช่อบการเลน่เคร่ืองเลน่ สามารถเข้าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่
แรกของโลกได้ที่น่ี และชมความนา่รักของหมีที่สามารถสือ่สารกบัคนได้เดินชมและถา่ยรูปกบัสวนดอกไม้ซึง่
ผลดัเปลีย่นหมนุเวยีนตามฤดกูาล (มีนาคม-เมษายน: สวนทิวลปิ/ พฤษภาคม-มิถนุายน: สวนดอกกหุลาบ/ 
กรกฎาคม: สวนดอกทานตะวนัหรือดอกกหุลาบ/ สงิหาคม-กนัยายน: สวนดอกลลิลี/่ ตลุาคม-พฤศจิกายน: สวน
ดอกเบญจมาศ) 

 
#ชาบูชาบู (SHABU SHABU) 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วย ชาบชูาบ ู(SHABU SHABU) หรือ สกีุเ้กาหล ีประกอบ
ไปด้วย ผกัสดหลายชนิด ต้มในน า้ซุปปรุงรสกลมกลอ่ม ทานพร้อมเคร่ืองเคยีงและข้าวสวยของเกาหล ี ที่รสชาติ
ถกูปากคนไทย 

 
#FANTA STICK SHOW 

   บา่ย หลงัจากนัน้น าทา่นชมโชว์ FANTA STICK SHOW เป็นการแสดงละครเพลง THE 
MUSICAL บอกเลา่เร่ืองราวความรักอนัอมตะระหวา่งชายหนุม่ที่เช่ียวชาญการตี

กลองกบัวิญญาณของแฟนสาวทีเ่ช่ียวชาญดนตรีเคร่ืองสาย อาทิเช่น ฟรุต 
ไวโอลนิ ซอ และกายากึม ที่ผกูพนัและตามหากนัตัง้แตอ่ดตีภพจนถึงปัจจบุนั 
สือ่สารผา่นดนตรีโบราณและศิลปะร่วมสมยั อยา่งบีบอย และแจสแดนซ์ โดยแฝง
มกุตลก ดงึให้ผู้ชมได้เข้ามีสว่นร่วมในโชว์ได้อยา่งนา่รักตลอดการแสดง  

 
#ทงแดมุน 
จากนัน้น าทา่นช้อปปิง้ที่ ศนูย์การค้าแฟชัน่แหง่เกาหล ีทงแดมนุ ให้ทา่นได้เลอืกซือ้ เสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กาย เคร่ือง
หนงัรองเท้า เคร่ืองกีฬาตา่งๆ นอกจากนีย้งัมีขนมขบเคีย้วและร้านเคร่ืองส าอางตา่งๆ เรียงรายตามตกึริมสองข้าง
ถนนให้ทา่นได้เลอืกชม นอกจากนีย้งัมเีวทกีารแสดงร้องเต้นเปิดหมวกให้ผู้ที่อยากแสดงความสามารถ มาแสดง
ให้ชมกนัอีกด้วย และฝ่ังตรงข้ามของ ทงแดมนุ ทา่นสามารถเดินข้ามไปชม ตกึ DDP หรือ DONGDAEMUN 
DESIGN PLAZA เป็นสถานที่ส าหรับจดัแสดงงานศิลปะ อีเว้นท์ การประชมุ รวมไปถงึนทิรรศการตา่งๆ 
นอกจากนีท้า่นยงัสามารถชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN ***ทัง้นีก้ารจดัแสดงขึน้อยูก่บัสภาพ
ภมูิอากาศ*** 
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#คาลบิ (KALBI) 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  บริการทา่นด้วย  เมน ูคาลบิ (KALBI) อาหารเกาหลแีบบปิง้ยา่งทีม่ีช่ือเสยีง

ของเกาหล ี เป็นการน าเนือ้ววัหรือเนือ้หมมูาหมกักบัเคร่ืองปรุงจนเนือ้นุม่ แล้วน าไปยา่งบนแผน่โลหะท่ีถกูเผาจน
ร้อน ตอนยา่งเนือ้นัน้จะยา่งเป็นชิน้โตพอสมควร พอใกล้สกุแล้วต้องใช้กรรไกรตดัเป็นชิน้พอดีค า ทานกบัเคร่ือง
เคียงจ าพวกผกั และกระเทียม กิมจิ 

 
#แม่น า้ฮนั 
ระหวา่งทางผา่นชม แมน่ า้ฮนั แมน่ า้ที่เป็นศนูย์กลางของเมือง ซึง่ไหลตดัผา่น ระหวา่งฝ่ังเหนือกบัฝ่ังใต้ของกรุง
โซล ชาวเกาหลนีิยมมาท ากิจกรรมมากมาย และนัง่ชมบรรยากาศโรแมนติกของแมน่ า้ฮนั นอกจากนีท้า่นยงั
สามารถเห็นสะพานพนัโพ ซึง่มีการแสดงน า้พแุสงส ี โดยการแสดงจะเร่ิมขึน้ตัง้แต ่ 20:00 เป็นต้นไป รอบละ 15 
นาทีเทา่นัน้ (***รอบการแสดงน า้พทุี่สะพานบนัโพ เดือน เมษายน-มิถนุายน, กนัยายน-ตลุาคม การจดัแสดงจะ
จดัทกุ วนัจนัทร์-ศกุร์ มีรอบ 12:00, 20:00, 21:00 และวนัเสาร์-อาทิตย์ 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 และวนัหยดุ มีรอบ 12:00, 17:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30) (***งดการแสดงในชว่งฤดู
หนาว เดอืนพฤศจิกายน-มีนาคม) 

 
หลงัจากนัน้น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL 

หรือเทียบเทา่ โรงแรมมาตรฐานเกาหลใีต้ 

   
   ศูนย์โสม  I  ศูนย์พลอยอเมทสิI  ศูนย์เวชส าอาง  I   
น่ังรถผ่านชมบลูเฮ้าส์/อนุสาวรีย์นกฟีนิกซ์  I  พระราชวังเคียงบก  I  พพิธิภัณฑ์
พืน้บ้าน I  N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิฟท์)  I   
ถนนแฟช่ันฮงอิกวอคกิง้สตรีทI  TRICK EYE MUSEUM  I   
ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง  I LINE FRIENDS STORE 

 
    เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 
#ศูนย์โสม 
เช้านีพ้าทา่นรู้จกัและเข้าใจสมนุไพรโสมเกาหล ี หรือราชาแหง่มวลสมนุไพร ที่ ศนูย์โสม เพราะเกาหลใีต้เป็น
ประเทศที่มีการผลติโสมเกาหลทีี่มีคณุภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลก สรรพคณุทางการแพทย์ ช่วยบ ารุงหวัใจ 
ปอ้งกนัโรคหวัใจขาดเลอืด และเสริมประสทิธิภาพทางเพศ ลดและปอ้งกนัมะเร็ง ทา่นไหนที่ต้องท างานดกึ นอน
ดกึ หรือพกัผอ่นไมเ่พียงพอ สามารถทานเพื่อลดความออ่นล้า ท าให้รู้สกึกระปรีก้ระเปร่า ร่างกายรู้สกึสดช่ืน..
อิสระให้ทา่นได้ซือ้กลบัไปบ ารุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ทา่นรักและนบัถือ 
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#ศูนย์พลอยอเมทิส 
จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่  ศนูย์พลอยอเมทิส หรือพลอยสมีว่งทีม่ีช่ือเสยีงของประเทศเกาหลซีึง่ชาวเกาหลเีช่ือวา่
ถ้าได้มีพลอยชนิดนีต้ดิตวัไว้จะท าให้มีโชคลาภและสิง่ดีๆเกิดขึน้ในชีวิต 

 
#ศูนย์เวชส าอาง 
หลงัจากนัน้เดินทางสู ่ศนูย์เวชส าอาง ให้ทา่นได้เลอืกซือ้เคร่ืองส าอางคณุภาพดใีนราคายอ่มเยา อาทิเช่นครีมน า้
แตก, ครีมโบท็อกซ์, ครีมหอยทาก ฯลฯ ผา่นชมด้านหน้าท าเนยีบประธานาธิบดี (บลเูฮ้าส์) ซึง่อยูใ่นท าเลที่ดีที่สดุ
ตามหลกัโหราศาสตร์ มีทิวเขาน้อยใหญ่เรียงรายซ้อนตวัอยูด้่านหลงั  ด้านหน้าเป็นอนสุรณ์สถานนกฟีนิกซ์
สญัลกัษณ์แหง่สนัติภาพอนังดงาม  ชมทศันียภาพอนัสวยงามของภเูขารูปหวัมงักร และวงเวียนน า้พ ุนบัเป็นจดุ
ที่มีฮวงจุ้ยทีด่ีที่สดุของกรุงโซล 
 
#พระราชวังเคียงบ๊อก 
น าทา่นเข้าสู ่ พระราชวงัเคียงบ๊อก พระราชวงัโบราณใหญ่ที่สดุในประวตัิศาสตร์เกาหลมีีอายกุวา่ 600 ปี 
พระราชวงัแหง่นีม้ีหมูพ่ระที่นัง่มากกวา่ 200 หลงั และได้ถกูท าลายไปในสมยัที่ญ่ีปุ่ นเข้ามายดึครอง และทัง้ยงั
เคยเป็นศนูย์บญัชาการทางการทหารและเป็นท่ีประทบัของกษัตริย์ สร้างขึน้ในสมยัราชวงศ์โชซอนซึง่เป็น
ราชวงศ์สดุท้ายภายใต้การปกครองของระบอบกษัตริย์เกาหลี ปัจจบุนัได้รับการบรูณะให้ใกล้เคียงกบัพระราชวงั
เดิมมากที่สดุ และน าทา่นเยีย่มชม พิพิธภณัฑ์พืน้บ้าน ย้อนอดีตสมัผสัชีวติความเป็นอยูแ่ละเร่ืองราวใน
ประวตัิศาสตร์เกาหล ี
 
#จิมดกั (JIMDAK) 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วย เมนูจิมดกั (JIMDAK)เป็นเมนไูก่ประกอบด้วยวุ้นเส้น 
เกาหล ีคลกุด้วยน า้ซุป รสชาติกลมกลอ่ม เสร์ิฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ พร้อมเคร่ืองเคียงเกาหลี 

 
#N SEOUL TOWER 

 บา่ย  เมื่อรับประทานอาหารเสร็จน าทา่นเดินทางสู ่หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWER 
ซึง่อยูบ่นเขานมัซาน ซึง่เป็น 1 ใน 18 หอคอยที่สงูที่สดุในโลก ฐานของหอคอยมีสิง่
ที่นา่สนใจตา่งๆ เช่น ศาลาแปดเหลีย่มปาลกัก๊จอง, สวนพฤกษชาต,ิ อาคาร
อนสุรณ์ผู้ รักชาติอนั ชงุ กนุ อสิระให้ทกุทา่นได้เดินเลน่และถา่ยรูปคูห่อคอยตาม
อธัยาศยัหรือคล้องกญุแจคูรั่ก (ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท์) 

 
#ฮงอกิวอคกิง้สตรีท 
หลงัจากรับประทานอาหารกลางวนัน าทา่นสู ่ฮงอิกวอคกิง้สตรีทเป็นถนนยา่นมหาวิทยาลยั  
ฮงอิก ซึง่มีช่ือเสยีงด้านศิลปะ ที่น่ีจะมีบรรดานกัศกึษาน าของประดิษฐ์จากแฮนด์เมดมาวางจ าหนา่ยและมี
ร้านค้าขายสนิค้าวยัรุ่นตา่งๆ อิสระให้ทา่นได้เดินเลน่และชมงานศิลปะตลอดทาง  
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#TRICK EYE MUSEUM 
จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่TRICK EYE MUSEUMพิพิธภณัฑ์ศิลปะสามมิติ ต้นฉบบัของเกาหล ีสถานท่ีทอ่งเทีย่ว
ยอดนิยมที่ทัง้คนเกาหลแีละนกัทอ่งเที่ยวตา่งชาตินยิมมาเก็บภาพ พร้อมโพสทา่ เก๋ๆ   กบัฉากสามมิติ ท าให้การ
เดินชมนิทรรศการศิลปะไมใ่ช่สิง่ที่นา่เบื่อและเข้าใจยากอีกตอ่ไป... จากนัน้พาทา่นสู ่ ICE MUSEUM เมือง
น า้แข็งทีม่ีผลงานศิลปะแกะสลกัน า้แข็งกวา่ 50 ชิน้ รวมอยูใ่นที่เดียว ภายในจ าลองเป็นเมืองตา่งๆที่ทกุอยา่ง
กลายเป็นน า้แขง็! เอาใจเด็กๆด้วยสไลเดอร์น า้แข็งและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายให้คณุได้เดินเทีย่วอยา่งไมรู้่สกึ
เบื่อ 

 
#เมียงดง 
พาทา่นเพลดิเพลนิกบัการช้อปปิง้ที่ ศนูย์รวมของวยัรุ่นเกาหล ี เมียงดง ได้ช่ือวา่เป็นแหลง่รวมแฟชัน่แบรนด์
เกาหลชีัน้น า ซึง่ในแตล่ะวนัจะมวียัรุ่นเกาหลมีาเดินช้อปปิง้กนัอยา่งล้นหลาม ทา่นสามารถหาซือ้สนิค้าได้อยา่ง
หลากหลายทัง้เสือ้ผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, เคร่ืองส าอางซึง่เป็นท่ีรู้จกัอยา่งดีของคนไทย อาท ิ LANEIGE, 
ETUDE, IOPE, CHARMZONE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP เป็นต้น ยงัมี เสือ้ผ้า เคร่ืองประดบั, ซีดี
เพลง, วีซีด-ีดีวดีีหนงัและซีรีย์ยอดฮิต ตลอดจนของที่ระลกึที่มีรูปดาราคนโปรดของทา่นอยูใ่นสนิค้าหลากหลาย
ชนิดให้ได้เลอืกซือ้กนั  

 
#LINE FRIENDS STORE 
นอกจากนีท้า่นสามารถพบกบัร้าน LINE FRIENDS STORE ที่เต็มไปด้วยสนิค้า LINE OFFICIAL ที่จ าหนา่ย
สนิค้าของที่ระลกึเก่ียวกบัตวัการ์ตนู LINE ไมว่า่จะเป็น หมีบราวน์แซลลี ่เจมส์ หรือโคนี่ ซึง่แตล่ะตวัจะมีสนิค้าที่
ระลกึให้เลอืกซือ้เยอะแยะไปหมด เช่น สมดุโน้ต ตุ๊กตา เคสโทรศพัท์ เสือ้ผ้า กระเป๋า เคร่ืองเขียน ฯลฯ ซึง่ภายใน
ร้านยงัมีมมุนา่รักๆ ให้ถา่ยรูปกนัอยา่งจใุจอีกด้วย แตท่ีเ่ป็นไฮไลท์เดน่ของร้านเลย คือ เจ้าหมีบราวน์ตวัยกัษ์ใหญ่
ที่ตัง้อยูห่น้าร้าน ที่ใครไปใครมาก็ต้องถา่ยภาพเป็นท่ีระลกึแม้แตค่นเกาหลเีอง 
 
#พุลโกกิ (BULGOGI) 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วย เมนูพลุโกกิ (BULGOGI)เมนทูี่มีสว่นผสม หมหูมกัชิน้บางๆ 
ปลาหมกึสดๆ ผกัตา่งๆ น ามาต้มรวมกนั โดยสามารถทานได้ทัง้แบบแห้งและน า้ พร้อมเคร่ืองเคยีงตา่งๆ ได้แก ่
ถัว่งอกดอง วุ้นเส้นปรุงรสสาหร่าย กิมจิ 

 
หลงัจากนัน้น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL 

หรือเทียบเทา่ โรงแรมมาตรฐานเกาหลใีต้ 
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วัดโชเกซา  I  หมู่บ้านบุกชอนฮันอก  I  DUSTY FREE  I   
คลองชองเกชอน  I ศูนย์สมุนไพร  I  ศูนย์น า้มันสนแดง  I  SUPERMARKET 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 
#วดัโชเกซา 
จากนัน้น าทา่นสู ่ วดัโชเกซาวดัศนูย์กลางของพทุธศาสนานิกายเซนท่ีมีช่ือเสยีงของประเทศเกาหล ี ถึงแม้จะเป็น
วดัที่ตัง้อยูท่า่มกลางความวุน่วายของเมืองแตภ่ายในวดัมีความเงียบสงบและสวยงามมาก ภายในวดัมีต้นไม้
ใหญ่ที่มีความสงูกวา่ 26 เมตร อาคารเกา่แก่ และเจดย์ีที่แกะสลกัจากหินสงู 7 ชัน้นอกจากนีย้งัมีความส าคญัใน
การจดัพิธีการส าคญั แหโ่คมไฟรูปดอกบวั ในวนัก่อนวนัประสตูิของพระพทุธเจ้า โดยขบวนแหน่ีจ้ะเร่ิมต้นตัง้แต่
สนามกีฬาทงแดมนุ เคลือ่นขบวนไปตามถนนชงโนและมาสิน้สดุที่วดัแหง่นี ้

 
#หมู่บ้านบุกชอนฮันอก 
หลงัจากนัน้พาทา่นไปชมหมูบ้่านดัง้เดิมของเกาหล ี หมูบ้่านบกุชอนฮนัอกที่มีประวตัศิาสตร์ยาวนาน ตัง้อยู่
ระหวา่งพระราชวงัเคียงบกกงุ, พระราชวงัชางด๊อกกงุ และอารามหลวงจองเมียว ค าวา่ บกุชอน มีความหมาย
แปลวา่หมูบ้่านทางตอนเหนือ ตามต าแหนง่ที่ตัง้ของหมูบ้่านท่ีอยูท่างทศิเหนือของคลองชองเกชอนและชงโน 
หมูบ้่านประกอบด้วยตรอกซอกซอยอนัเป็นท่ีตัง้ของบ้านแบบดัง้เดิมกวา่ร้อยหลงั และเป็นท่ีเก็บรักษา
สภาพแวดล้อมของเมอืงไว้ เพื่อเป็นการบอกเลา่ประวตัิศาสตร์ และเป็นมรดกทางวฒันธรรมตัง้แตส่มยั
ราชวงศ์โชซอนที่มีอายกุวา่ 600 ปี 
 
#ซัมเกทัง 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วย ซมัเกทงัหรือเมน ู ไก่ตุน๋โสม อาหารวงัในสมยัก่อน 
ปัจจบุนัเป็นอาหารเลือ่งช่ือมากของเมืองหลวง ภายในตวัไกจ่ะมข้ีาวเหนียว รากโสม พทุราแดงและเคลด็ลบัใน
การตุน๋เสร์ิฟพร้อมเคร่ืองเคยีงทีเ่รียกวา่ กกัตกีุ เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยด า และเกลอื 

 
#DUTY FREE 

บา่ย หลงัจากนัน้น าทา่นช็อปปิง้สนิค้าปลอดภาษีที่ ดิวตีฟ้รี (DUTY FREE)ที่น่ีมีสนิค้าชัน้น าให้ทา่นได้เลอืกซือ้
มากมายกวา่ 500 ชนิด ทัง้ น า้หอม เสือ้ผ้า เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดบั ฯลฯ ในบริเวณดวิตีฟ้รี
ทา่นสามารถเดินไปชม คลองชองเกชอน เป็นคลองโบราณในสมยัราชวงศ์โชซอน อายกุวา่ 600 ปี โดยมีความ
ยาวประมาณ 5.84 กิโลเมตร ไหลผา่นยา่นใจกลางกรุงโซลแตใ่นช่วง ค.ศ.1957- ค.ศ.1977 ได้มีการพฒันา
ประเทศอยา่งก้าวกระโดด จนกระทัง่ปี ค.ศ.2002 นายล ี มยองปาร์ค ผู้ได้รับต าแหนง่เป็นผู้วา่การกรุงโซล ได้
เสนอโครงการฟืน้ฟคูลองชองเกชอน เพื่อฟืน้ฟธูรรมชาติสองฝ่ังคลอง จนปัจจบุนัคลองชองเกชอนได้กลายเป็น
แหลง่ทอ่งเทีย่วที่ส าคญัมากใน   กรุงโซล 
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#ศูนย์สมุนไพร 
จากนัน้น าทา่นเข้าชม ศนูย์สมนุไพรหรือ ฮ๊อกเกตนาม ู ใหมล่า่สดุของเกาหล ี โดยมีการจดลขิสทิธ์ิเรียบร้อยแล้ว 
สรรพคณุช่วยในการล้างสารพิษที่ตกค้างหรือไขมนัท่ีสะสมอยูภ่ายในผนงัของตบั ไต ช่วยให้ตบัหรือไตของทา่น
แข็งแรงขึน้ และยงัสง่ผลดีตอ่สขุภาพร่างกายของทา่นเองอกีด้วย 
 
#ศูนย์น า้มันสนเข็มแดง 
น าทา่นชม ศนูย์น า้มนัสนเข็มแดงผลติจากใบสนเขม็แดงในประเทศเกาหล ี ที่มีสรรพคณุ ช่วยชะล้างไขมนัในเส้น
เลอืด เพื่อปอ้งกนัการอดุตนัของเส้นเลอืด และชมการสาธิตให้ทา่นได้เห็นภาพอยา่งชดัเจนยิ่งขึน้ 
 
 

#SUPERMARKET 
หลงัจากนัน้ได้เวลาน าทา่นสู ่สนามบินอินชอน เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ ระหวา่งทาง 
แวะช้อปปิง้ที่ SUPERMARKETเพื่อซือ้ของฝากคนทางบ้าน ที่ร้านแหง่นีม้ีขนมพืน้เมืองเกาหลหีลากชนดิรวมทัง้
กิมจิ ไก่ตุน๋โสมที่บรรจอุยูใ่นถงุสญุญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใสข้่าวและของฝากของที่ระลกึ  
 
ได้เวลาน าทา่นออกเดินทางสูส่นามบิน 
ออกเดินทางจาก ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน สู ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ 

สายการบนิ รหสัเท่ียวบนิ เวลาเดนิทางจากประเทศเกาหลีใต้ เวลาเดนิทางถึงประเทศไทย 

 ZE511 17.30 น. 21.20 น. 

 LJ001 19.55 น. 23.35 น. 

 7C2203 20.05 น. 00.00 น. 

 TW101 20.25 น. 00.10 น. 

 ZE513 20.35 น. 00.55 น. 
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KOREA SUMMER SAVE 
#อตัราค่าบริการ 

เดือน กนัยายน 2018 
พีเรียดเดนิทาง สายการบนิ ราคาผู้ใหญ่ ราคาเดก็ไมเ่สริมเตียง 

01 – 05 กนัยายน 

 

11,999.- 11,999.- 
02 – 06 กนัยายน 11,999.- 11,999.- 
03 – 07 กนัยายน 11,999.- 11,999.- 
04 – 08 กนัยายน 11,999.- 11,999.- 
05 – 09 กนัยายน 11,999.- 11,999.- 
06 – 10 กนัยายน 11,999.- 11,999.- 
07 – 11 กนัยายน 11,999.- 11,999.- 
08 – 12 กนัยายน 11,999.- 11,999.- 
09 – 13 กนัยายน 11,999.- 11,999.- 
10 – 14 กนัยายน 11,999.- 11,999.- 
11 – 15 กนัยายน 11,999.- 11,999.- 
12 – 16 กนัยายน 12,999.- 12,999.- 
13 – 17 กนัยายน 12,999.- 12,999.- 
14 – 18 กนัยายน 13,999.- 13,999.- 
15 – 19 กนัยายน 13,999.- 13,999.- 
16 – 20 กนัยายน 13,999.- 13,999.- 

 

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

หมายเหตุ :  
ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมราคาและเท่ียวบินทัง้ไปและกลบัโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงเท่ียวบินทัง้ไปและกลบัโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าทัง้นีข้ึน้อยูต่ามความเหมาะสม 
ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงสายการบินในระดบัเทียบเทา่กนัและเปลีย่นแปลงเท่ียวบิน  
โปรแกรมเปลีย่นแปลงได้, ตารางทวัร์สลบัโปรแกรมได้, ตามความเหมาะสม* 
โปรดตรวจสอบข้อมลูให้มัน่ใจก่อนท าการโอนเงินจองทกุครัง้ 
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กรุณาอา่นรายละเอยีดโปรแกรมและเง่ือนไขตา่งๆให้ละเอียดก่อนยืนยนัการจอง* 
เจ้าหน้าที่จะสง่ใบนดัหมายการเดินทางให้ภายใน 5-7 วนัก่อนเดนิทางเทา่นัน้!!! และหากมกีารเปลีย่นแปลงจะรีบแจ้งให้ทราบ  
หากมีข้อสงสยักรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ 
 

***ลกูค้ามีความจ าเป็นต้องเข้าร้านตามโปรแกรมทวัร์ 
อนัได้แก่ ศนูย์โสม, ศนูย์สมนุไพร, ศนูย์เวชส าอาง, ศนูย์น า้มนัสนแดง, ศนูย์พลอยอเมทิส หากทา่นไมต้่องการเข้าร้านดงักลา่ว  

บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่บริการเพ่ิมทา่นละ 300 USD*** 
 

***กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ที่กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก 
หรือเข้าประเทศท่ีระบใุนรายการเดินทาง ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆทัง้สิน้และขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมค่ืนคา่บริการ 

ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท*** 

 
กรุณาช าระมดัจ าหลงัจากวนัจองภายใน 24 ชัว่โมง 

และช าระสว่นท่ีเหลอืทัง้หมดก่อนการเดินทางภายใน 30 วนั 

********มดัจ าขัน้ต า่ 5,000.- บาท/ทา่น/ทริป****** 

 
#อตัราทวัร์รวม 

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

 
 

#อตัราทวัร์ไม่รวม 
 
 คา่ใช้จา่ยสว่นตวั อาทิ คา่ท าหนงัสอืเดินทาง, คา่โทรศพัท์สว่นตวั, คา่ซกัรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถงึคา่อาหาร และ

เคร่ืองดื่มที่สัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (หากทา่นต้องการสัง่เพิ่มกรุณาติดตอ่หวัหน้าทวัร์แล้วจ่ายเพิม่เองตา่งหาก) 
 คา่ทิปคนขบัรถ และไกด์ท้องถ่ิน  ทา่นละ 1,200 บาท หรือ 40,000 วอน ตอ่ทา่นตลอดทัง้ทริป 
 หากผู้ เดินทางไมไ่ด้ถือหนงัสอืเดนิทางประเทศไทย มีคา่ใช้จ่ายเพิม่เติม 5,000 บาท  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%      
 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระ ที่หนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 15-20 กก.)   
 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอร์ตตา่งด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1.พาสปอร์ต 2.ใบประจ าตวัคนตา่งด้าว 3.ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่ 4.

ส าเนาทะเบียนบ้าน(ถ้าม)ี 5.สมดุบญัชีเงินฝาก(ถ้าม)ี 6.รูปถ่ายส ี2 นิว้ 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ด าเนินการยื่นวซีา่ให้
ทา่นโดยจา่ยคา่บริการตา่งหาก (ส าหรับหนงัสอืเดินทางตา่งด้าวเจ้าของหนงัสอืเดินทางต้องท าเร่ืองแจ้งเข้า-ออกด้วย
ตนเองก่อนจะยื่นวีซา่)  

 คา่ลฟิท์ที่ N SEOUL TOWER 
 คา่กระเช้าที่อทุยานแหง่ชาตซิอรัคซาน  

 

#หมายเหต ุ
 

 จ านวนผู้เดินทาง ขัน้ต า่ ผู้ใหญ่  20 ทา่น ขึน้ไป 
 เที่ยวบิน ราคาและรายการทอ่งเที่ยว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทาง

เป็นส าคญั 
 ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงเท่ียวบินและตารางการบินทัง้ไปและกลบัโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  
 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพเิศษ ไป-กลบั แบบหมูค่ณะ กรณีที่ทา่นไมเ่ดินทางพร้อมคณะ เนื่องจากไมผ่า่นการพิจารณาใน

การตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน ทัง้ไทยและตา่งประเทศ เนื่องจากมีสิง่ผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่
ถกูต้อง การกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง หรือถกูปฎิเสธในกรณีอื่นๆ**การพิจารณาเป็น
เอกสทิธ์ิและวจิารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานเทา่นัน้ ซึง่อยูน่อกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัท ไมส่ามารถท าการเลือ่นวนัหรือคืนเงินได้  
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 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง,เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ที่ไทย และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิให้ทา่นเดินทางออกหรือเข้า
ประเทศ เนื่องจากมีสิง่ผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไมถ่กูต้อง หรือในกรณีอ่ืนๆการพิจารณาเป็นเอกสทิธ์ิและ
วิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานเทา่นัน้ ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท 
ทัง้นีก้รณีที่ทา่นไมผ่า่นดา่นตรวจคนเข้าเมือง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมค่ืนคา่ทวัร์ใดๆ ทัง้สิน้  

 หนงัสอืเดินทาง (Passport) ของทา่น นบัจากวนัท่ีเดินทางไปและกลบั ต้องมีอายเุหลอืใช้งานมากกวา่ 6 เดือนขึน้ไป และ
ต้องเหลอืหน้ากระดาษพอให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสามารถประทบัตราได้ และต้องอยูใ่นสภาพท่ีสมบรูณ์ ไมช่ ารุด 
หรือฉีกขาด  

 ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อ
จลาจล  

 หลงัจากได้รับเอกสารเรียกเก็บเงิน (Invoice) กรุณาช าระเงิดมดัจ าภายใน 3 วนั และสง่หลกัฐานการช าระเงินพร้อมหน้า
พาสปอร์ตของผู้ เดินทาง และช าระเงินทัง้หมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วนั  

 ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯ ไมค่รบ อาทิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไมท่านอาหาร
บางมือ้  เพราะคา่ใช้จา่ยทกุอยา่ง ทางบริษัทฯ ได้ช าระคา่ใช้จ่ายให้กบัตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดินทางแล้ว 

 ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุตัิเหตทุี่เกิดจากความ
ประมาทของตวันกัทอ่งเทีย่วเอง 

 เมื่อทา่นตกลงช าระเงินไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลง
ตา่งๆ ท่ีได้ระบไุว้แล้วทัง้หมด 

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นีไ้ด้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัเวลา
การจราจร สภาพอากาศ และเหตสุดุวิสยัอื่นๆที่อาจเกิดขึน้ได้ ทัง้นีเ้พื่อความปลอดภยัและประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็น
ส าคญั 

 มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมม่ีสทิธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร  ลง
นามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้  

 ในกรณีที่ลกูค้าตัง้ครรภ์ ต้องมีใบรับรองจากแพทย์วา่สามารถเดนิทางทอ่งเที่ยวได้ และมีอายไุมเ่กิน 7 วนั นบัจากวนัท่ี
เดินทาง และต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบลว่งหน้า 

 กรณีกรุ๊ปสว่นตวั กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนกัเรียน กรุ๊ปดงูาน ไมส่ามารถใช้ราคาดงักลา่วในโปรแกรมได้ 
 กรณีที่ทา่นซือ้เฉพาะแพ็คเกจทวัร์ไมร่วมตัว๋เคร่ืองบิน จะไมร่วมคา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงินทา่นละ 

1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
 

การยกเลิก 
- ต้องยกเลกิก่อนวนัเดินทางไมน้่อยกวา่ 45 วนัเทา่นัน้ คืนเงินคา่บริการร้อยละ 100 ของคา่บริการที่ช าระแล้ว 
- หากยกเลกิการเดินทางน้อยกวา่ 45 วนั ขอสงวนสทิธ์ิไมค่ืนคา่ทวัร์ทกุกรณี 
- ในกรณีกรุ๊ปสว่นตวั กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนกัเรียน กรุ๊ปดงูาน เมื่อช าระแล้วไมส่ามารถคืนเงินใดๆทัง้สิน้ 
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ช่วงเทศกาลไมส่ามารถยกเลกิหรือเปลีย่นช่ือผู้ เดินทางได 

กรุ๊ปท่ีเดินทางต้องการันตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศ หรือตา่งประเทศ  
รวมถงึเที่ยวบินพิเศษเช่น CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ า หรือ คา่ทวัร์ทัง้หมด 
 
พาสปอร์ตจะต้องมีอายเุหลอืใช้งานมากกวา่ 6 เดือนขึน้ไป 

ผู้จดัจะไมรั่บผิดชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใช้จา่ยตา่งๆได้เนื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ในกรณี
ที่ผู้ เดินทางไมผ่า่นการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทกุ
ประเทศในรายการทอ่งเที่ยวอนัเนื่องมาจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่
ถกูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมค่ืนคา่ทวัร์ใดๆ ทัง้สิน้  
 


