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โรงแรม/ทพีัก ซูวอน 1 คืน และ โซล 2 คืน     สายการบิน EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตารางสรุปโปรแกรมท่องเทียวเกาหลี 5 วนั 3 คืน 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง โรงแรม/ทีพกั 

1 ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ  I ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน - 

2 

ทา่อากาศยานนานาชาติอนิชอน  I  เกาะนามิ  I  ปัน RAIL BIKE  I 

สะพานกระจก I  อิสระเลน่สกี (ไมร่วมคา่เขา้ลานสกี คา่อปุกรณแ์ละชดุสาํหรบัเลน่สกี)  

หรอื ONEMOUNT SNOW PARK (ไมร่วมบตัรเขา้) **กรณีทสีกีกลางแจง้ปิดจะเขา้ ONEMOUNT 

SNOW PARK แทน** 

BENIKEA 

SUWON HOTEL 

หรอืเทียบเทา่ 

โรงแรมมาตรฐาน 

3 
สตรอวเ์บอรฟีารม์  I  วดัวาวจูองซา I ทาํขา้วหอ่สาหรา่ย+ชดุฮนับก+ถ่ายภาพ 3 มิติ  I สวนสนกุ 

EVERLAND (รวมบตัรเขา้และเครอืงเลน่ไมจ่าํกดั) I สวนลอยฟา้ SEOULLO 7017 

BENIKEA SEOUL 

HOTEL หรอื

เทียบเทา่ โรงแรม

มาตรฐาน 

4 

ศนูยน์าํมนัสนแดง  I  ศนูยพ์ลอยอเมทิส  I ศนูยเ์วชสาํอาง  I  ศนูยส์มนุไพร  I 

พระราชวงัชางด็อก I ศนูยร์วมของวยัรุน่เกาหลเีมียงดง I LINE FRIENDS STORE  I  ศนูยก์ารคา้

แฟชนัแหง่เกาหลทีงแดมนุ  I  DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP)  I ชมบรรยากาศ

ดอกไมไ้ฟ LED ROSE GARDEN I นงัรถชมบรรยากาศของแม่นาํฮนั 

BENIKEA SEOUL 

HOTEL หรอื

เทียบเทา่ โรงแรม

มาตรฐาน 

5 
NSEOUL TOWER (ไมร่วมลิฟท)์ I DUTY FREE I คลองชองเกซอน I  

ศนูยโ์สม I SUPERMARKET 
- 

KOREA WINTER’S SOUL 
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โปรแกรมท่องเทียวเกาหลี 5 วนั 3 คืน 

  ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ  I ทา่อากาศยานนานาชาตอิินชอน 
  คณะเดินทางพรอ้มกนัทีจุดหมาย สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ชนั 4   ณ เคานเ์ตอรส์าย

การบิน  EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY โดยมีเจา้หนา้ทีจากบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอาํนวยความ

สะดวกในเรอืงของเอกสารตลอดจนสมัภาระของท่าน (**โปรดแสดงใบนดัหมายและพาสปอรต์ใหแ้ก่เจา้หนา้ทีในวนัเดินทาง) 

หลงัจากเช็คอิน และโหลดสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ นาํทา่นออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต ้

 

 

 

ออกเดินทางจาก ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ สู ่ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KOREA WINTER’S SOUL 

 1 

ข้อแนะนาํเพอืความสะดวกในการเขา้รบัการตรวจคน้ก่อนขึนเครอืงบิน ของเหลว เจล และสเปรยท์กุชนิด ตอ้งบรรจใุน

ภาชนะทีมีขนาดความจุไมเ่กิน 100 มิลลิลติร สาํหรบัภาชนะทีเกิน 100 มิลลิลิตร แมจ้ะบรรจขุองเหลว เจล และสเปรย ์เพียง

เลก็นอ้ยก็ไมส่ามารถนาํตดิตวัขึนเครอืงบินได ้ภาชนะทงัหมดตอ้งใสร่วมกนัไวใ้นถงุพลาสติกใส ซงึเปิด - ปิด ผนกึได ้และมี

ความจรุวมกนัไมเ่กิน1 ลิตร (1,000 มิลลิลติร) ของเหลวทีไดร้บัการยกเวน้ ไดแ้ก่ นม และอาหารสาํหรบัเด็กทารกในปรมิาณ

ทเีหมาะสม รวมถงึยาทีมีเอกสารกาํกบัชดัเจน  ของเหลว เจล และสเปรย ์ทีซอืจากรา้นคา้ปลอดอากร (DUTY FREE 

SHOPS) ททีา่อากาศยานตอ้งบรรจใุนถงุพลาสติกใสปิดผนกึปากถงุไมม่รีอ่งรอย การเปิดปากถงุ และมีหลกัฐานแสดงวา่ได้

ซอื ณ วนัทีเดินทาง เพอืนาํไปแสดงตอ่เจา้หนา้ที ณ จดุตรวจคน้ อยา่งไรก็ตามแตล่ะประเทศจะมกีฎ การนาํของเหลว ขึน

เครอืงแตกตา่งกนั การนาํผลิตภณัฑข์องสดทีทาํจากสตัวไ์มว่า่เนอืหม ูเนือววั ผกั ผลไมส้ด ไมอ่นญุาตใหน้าํเขา้ประเทศเพือ

ป้องกนัโรคตา่งๆเพราะหากศลุกากรตรวจพบจะตอ้งเสียคา่ปรบั 
 



 

3 | KOREA WINTER'S SOUL 
 

   ทา่อากาศยานนานาชาตอิินชอน  I  เกาะนามิ  I  ปัน RAIL BIKE  I 

          สะพานกระจก I  อิสระเล่นสก ี(ไม่รวมค่าเข้าลานสก ีค่าอุปกรณแ์ละชุดสาํหรับ 

          เล่นสก)ี หรอื ONEMOUNT SNOW PARK (ไม่รวมบัตรเข้า) **กรณีทสีกกีลางแจ้ง 

          ปิดจะเข้า ONEMOUNT SNOW PARK แทน** 

 

เชา้  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
เทียง  
 
 
 
  
บา่ย 
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เกาะนาม ิ
 เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินชอนประเทศเกาหลใีต(้กรุณาปรบัเวลาของท่านใหเ้ร็วขึน 2 

ชัวโมงเพือให้ตรงกับเวลาท้องถินของประเทศเกาหลี) หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ

ศลุกากรแลว้ นาํทา่นเดินทางสูท่า่เรอืเฟอรร์ีเพอืขา้มฟากไปยงั เกาะนามิ เกาะบรรยากาศโรแมนติก ขนึ

ชือเรอืงทศันียภาพอนังดงาม ตวัเกาะมีลกัษณะเป็นรูปพระจนัทรเ์สียว ตงัอยู่กลางทะเลสาบซองเพียง 

บนเกาะจะอดุมสมบูรณไ์ปดว้ยธรรมชาติมากมายใหท้่านไดด้ืมดาํ ทงัทิวสนเรียงรายเป็นทาง อโุมงค์

ตน้แปะก๊วย ตน้เกาลดั ตน้เมเปิล ดอกไมน้านาพรรณ และยงัความพิเศษคือเป็นสถานทีถ่ายทาํซีรีสโ์ร

แมนติกชือดงัเรอืง WINTER SONATA นกัท่องเทียวจึงนิยมพากนัมาถ่ายภาพคู่กบัรูปปันพระนาง 'เบ

ยองจุนและแชงจีอู' นอกจากนีมีกิจกรรมอีกมากมายใหท้าํ มีรา้นอาหาร พิพิธภณัฑ์ รา้นขายของที

ระลกึ ฯลฯ ใหท้า่นเดินเทียวชมไดอ้ยา่งไมรู่เ้บือ 

 
ดักคาลบ ี(DAKGALBI) 
 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมน ูดกัคาลบี (DAKGALBI) ไก่ผดั

เผ็ดบารบ์ีคิวเกาหลี อาหารยอดนิยมของคนเกาหลี โดยวิธีการนาํเนือไก่ทีหนัเป็นชิน ๆ และผกัต่าง ๆ 

มาผดัรวมกนักบัซอสบารบี์คิวในกระทะเหลก็แบนขนาดใหญ่ 

 
RAIL BIKE 

 หลงัจากรบัประทานอาหารกลางวนัเสร็จ นาํท่านไปพกัผ่อนหย่อนใจโดยการปันจกัรยานบน

รางรถไฟหรอื "RAIL BIKE" ซึงเป็นกิจกรรมใหม่ลา่สดุทีชาวเกาหลีกาํลงันิยมมากในปัจจุบนั นอกจาก

จะเป็นการออกกาํลงักายแลว้ ทา่นยงัจะไดอ้มิเอมกบัธรรมชาติทีสวยงามตลอดเสน้ทางอีกดว้ย 

 

สะพานกระจก 

 จากนนัพาทกุท่านพบกับประสบการณส์ุดตืนเตน้ในการชมสะพานกระจกแกว้ พรอ้มชมวิว

สองขา้งทางจากบนสะพาน 
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เย็น 

 

 
 
 
 
 
      สตรอวเ์บอรีฟารม์  I  วัดวาวูจองซา I ทาํข้าวหอ่สาหร่าย+ชุดฮันบก+TRICK    

             ART I สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครืองเล่นไม่จาํกัด) I สวนลอย 

             ฟ้า SEOULLO 7017 

 

เชา้  
 
 
 
 
 
 
 

ลานสกรีีสอรท์ 

 จากนนัพาท่านเดินทางสู่ ลานสกีรีสอรท์ ทุกท่านจะไดส้มัผสัหิมะและเก็บบรรยากาศเป็นที

ระลกึก่อนจะไปสนกุกบัการเลน่สกี ซงึลานสกีแหง่นีมคีวามพิเศษดว้ยเนินหิมะทีมีความสงูไม่ตาํกว่า 1 

กิโลเมตรขนึไป กลา่วกนัวา่เป็นสวรรคข์องนกัสกีมือใหม่ แตใ่นขณะเดียวกนัก็มีทางวิงสาํหรบัมืออาชีพ 

มีเนินรูปตวัเอสเป็นตวัเชือมระหวา่งยอดเนินและพืนดา้นลา่งมาใหท้า่นไดโ้ชวฝี์มือกนัเต็มที 

(** ไมร่วมคา่เขา้ลานสกี คา่เชา่ชดุ+อปุกรณส์กีและครูฝึก **) 

**การเตรยีมตวัก่อนเลน่สกี ควรเตรยีม เสอืแจค็เก็ตกนันาํหรอืผา้รม่ กางเกงรดัรูป ถงุมือสกี ผา้พนัคอ 

แวน่กนัแดด เป็นตน้ ขอคาํแนะนาํและฝึกวิธีการเลน่จากไกดท์อ้งถินก่อนลงสนามจรงิ เพือความ

ปลอดภยัของท่านเอง** 

**ในกรณีทีลานสกีกลางแจง้ปิด เราจะพาท่านสู่ลานสกีในทีร่ม ONEMOUNT SNOWPARK แหล่ง

ท่องเทียวใหม่ลา่สดุใกลก้รุงโซล มีสิงอาํนวยความสะดวกมากมาย เช่น FITNESS &GOLF, CLUB, 

WATER PARK, SHOPPING MALL หากทา่นใดทไีม่สนใจเลน่ SNOW PARK สามารถเดินช็อปปิงได้

ตามอธัยาศยั มีทงั H&M, ADIDAS และมีแบรนดช์นันาํอีกมากมาย นอกจากนียงัสามารถเลน่เครือง

เลน่หลากหลายชนิดทงั บนัจีจมัพ,์ ไมล้ากเลอืน, มา้หมนุ, สไลเดอร ์(ไมร่วมบตัรเขา้) 

พุลโกกิ (BULGOGI) 

 รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย พลุโกกิ (BULGOGI) สว่นผสมจะมีเนือ

หม ูโดยการนาํเนือสตัวม์าหนัเป็นชินบาง ๆ แลว้หมกักบัเครอืงปรุงตา่ง ๆ ก่อนนาํไปตม้นาํขลกุขลิก 

 

หลงัจากนนันาํทา่นเขา้สู่ทีพกั BENIKEA SUWON HOTEL  

หรือเทียบเทา่ โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต ้

 3 

รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

สตรอวเ์บอรรี์ฟารม์ 

 เชา้นีนาํทา่นเขา้สู ่สตรอวเ์บอรร์ีฟารม์ ใหท้่านไดชิ้มสตรอวเ์บอรรี์สด ๆ ฉาํ ๆ พรอ้มทงัเรียนรู ้

วิธีการปลกูสตรอวเ์บอรร์ีของชาวเกาหลีใหไ้ดผ้ลผลิตดีและรสชาติหวานหอมชวนรบัประทาน ซึงท่าน

จะสามารถซือความอร่อยกลบัไปเป็นของฝากใหค้นทางบา้นไดด้ว้ย (**หมายเหต ุ: การเก็บขึนอยู่กบั

จาํนวนตามทชีาวเกษตรกาํหนด และขึนอยูก่บัผลิตผลในแตล่ะสปัดาห)์ 

 



 

5 | KOREA WINTER'S SOUL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทียง 

 
 
 
 
บา่ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

วัดวาวูจองซา 

 นาํทา่นเดินทางไปสกัการะสิงศกัดิสิทธิ ณ วดัวาวจูองซา ชมความงามของเศียรพระพทุธรูปสี

ทองตระการตาขนาดใหญ่ทีมีความสงูถึง 8 เมตร ไดร้บัการบนัทึกจากกินเนสบุ๊คว่าเป็นรูปสลกัไมท้ีมี

ขนาดใหญ่ทีสดุในโลก ซงึประดิษฐานอยูบ่นกองหินดา้นหลงัสระนาํขนาดยอ่ม โดยบรเิวณรอบสระจะมี

พระพทุธรูปองคเ์ล็ก ๆ วางเรียงราย นอกจากนีวดัวาวจูองซายงัเป็นทีเก็บรกัษาระฆงัทีใชตี้ในพิธีเปิด

กีฬาโอลิมปิกในปี ค.ศ.1988 อีกดว้ย 

บารบ์คีิวเกาหลี (BBQ KOREA) 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมน ู บารบ์ีคิวเกาหลี (BBQ 

KOREA) อาหารปิงยา่งสไตลเ์กาหลีรบัประทานพรอ้มเครืองเคียงของเกาหล ี

 

ชุดฮันบก 

 จากนนัเชิญทา่นรว่มเป็นสว่นหนงึของชาวเกาหลีโดยการแตง่กายดว้ย ชดุฮนับก ชุดประจาํ

ชาติ พรอ้มถ่ายรูปเป็นทีระลกึ ถา่ยภาพกบัฉาก 3 มติิ ไปอวดคนทางบา้น 

 

Seoullo 7017 

 พาท่านสู่ “Seoullo 7017” สะพานลอยฟ้า แลนดม์ารค์แห่งใหม่ของกรุงโซล เป็นสถานที

ทอ่งเทียวลา่สดุทีเกิดจากการปรบัปรุงทศันียภาพบรเิวณสถานีรถไฟโซล (Seoul Station) ใหก้ลายเป็น

ถนนลอยฟ้า ใชเ้ป็นทีพกัผ่อนหย่อนใจสาํหรบัประชาชนและนักท่องเทียว ซึงสะพานนีจะเป็นพืนทีสี

เขียว (Seoul’s Botanical Skyline Park) ทเีต็มไปดว้ยตน้ไมแ้ละดอกไมก้วา่ 200 สายพนัธุ ์ทีมาของชือ  

 

กมิบับ 

 นาํทา่นรว่มเรยีนรูว้ฒันธรรมกบัการเรยีนทาํขา้วหอ่สาหรา่ย กิมบบั อาหารประจาํชาติเกาหลี 

ซงึเป็นอาหารเกาหลียอดนิยมของคนไทยอีกเมนหูนึง 

 

สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์

 จากนนัใหเ้วลาทกุทา่นเตม็อมิกบัสวนสนกุทดีีทีสดุของเกาหล ีสวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์ดว้ย

บตัร SPECIAL PASS TICKET ทสีามารถเลน่เครอืงเลน่ตา่ง ๆ ไดท้กุชนิดอยา่งไมจ่าํกดั เช่น ทีเอก็ซ์

เพรส, รถไฟเหาะ, โรงหนงัสามมติิ, บา้นผีสิงหมนุ ฯลฯ ทา่นยงัสามารถเขา้ซาฟารเีพอืชมไลเกอรแ์ฝดคู่

แรกของโลกและความนา่รกัของเจา้หมีทีสามารถสอืสารกบัคนได ้นอกจากนยีงัมีสวนดอกไมส้สีนั

สวยงามใหไ้ดเ้ก็บภาพกนั 
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เย็น 
 
 
 
 
เย็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  ศูนยน์าํมันสนแดง  I  ศูนยพ์ลอยอเมทสิ  I ศูนยเ์วชสาํอาง  I  ศูนยส์มุนไพร   

                  I พระราชวังชางดอ็ก I ศูนยร์วมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง I LINE FRIENDS     

                  STORE  I  ศูนยก์ารค้าแฟชันแห่งเกาหลีทงแดมุน  I  DONGDAEMUN  

                  DESIGN PLAZA (DDP)  I ชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN I  

                  นังรถชมบรรยากาศของแม่นําฮัน 
 
เชา้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลงัจากนนันาํทา่นเขา้สู่ทีพกั BENIKEA SEOUL HOTEL  

หรือเทียบเทา่ โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต ้

 4 

รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

ชาบูชาบู (SHABU SHABU) 

 รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย ชาบชูาบ ู(SHABU SHABU) สกุีสไตล์

เกาหล ีทานพรอ้มขา้วสวยและเครอืงเคยีงเกาหลีทีรสชาติถกูปากคนไทย 

 

ศูนยน์าํมันสนเข็มแดง 

 เชา้นีพาท่านเดินทางสู ่ ศนูยน์าํมนัสนเข็มแดง ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลทีีมี

สรรพคณุช่วยชะลา้งไขมนัในเสน้เลือด ป้องกนัการอดุตนัของเสน้เลือด และชมการสาธิตใหท้า่นไดเ้ห็น

ภาพอยา่งชดัเจนยงิขนึ  

 

ศูนยพ์ลอยอเมทสิ 

 จากนนันาํท่านเดินทางสู ่ศนูยพ์ลอยอเมทิส หรือพลอยสีม่วงทีมีชือเสียงของประเทศเกาหล ี

ซงึชาวเกาหลเีชือวา่ถา้ไดม้ีพลอยชนิดนีติดตวัไวจ้ะทาํใหม้ีโชคลาภและสิงด ีๆ เกิดขนึในชีวิต 

 

 Seoullo 7017 มาจากการประกอบคาํวา่ Seoul (โซล) เขา้กบั lo (โล) ทหีมายถึงการเดิน สว่น

เลข 70 หมายถึงปีทีเริมก่อสรา้งสะพานแห่งนี (1970) เลข 17 หมายถึงปีทีแลว้เสร็จ (2017) โดย

เสน้ทางทเีปิดนนัจะเชือม 17 เสน้ทางรอบกรุงโซล ตงัแตส่ถานี Hoehyeon ทตีลาดดงแดมนุไปยงัภเูขา

นมัซาน และ Seoul Station Square ทีสถานีรถไฟโซล และบางเสน้ทางจะมีความสงูจากพืนถึง 17 

เมตร ทาํใหเ้ห็นวิวของหอคอย N Seoul Tower และทิวทศันร์อบ ๆ ไดอ้ยา่งชดัเจน 

 

ชาบูชาบู(SHABU SHABU) 

รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเมน ูชาบชูาบู (SHABU SHABU) ตม้ในนาํซุป

ปรุงรสกลมกลอ่ม ทานพรอ้มขา้วสวยและเครอืงเคียงเกาหลีทีรสชาติถกูปากคนไทย 
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เทียง 
 
 
 
 
 
บา่ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระราชวังชางดอ็กกุง 

 นาํท่านเดินทางสู่ พระราชวังชางด็อกกุง ซึงเป็นพระราชวงัหลวงวงัทีสองทีสรา้งต่อจาก

พระราชวงัเคียงบ็อกกุง ในปี ค.ศ.1405 เป็นพระราชวงัทีมีความสาํคญัอย่างมากต่อกษัตริยห์ลายๆ 

พระองคใ์นราชวงศโ์ชซอน ทีมีสภาพดีและสมบรูณท์ีสดุใน 5 พระราชวงัหลวงทงัหมดทียงัคงเก็บรกัษา

ไว ้และทีนยีงัไดร้บัการขนึทะเบียนจาก UNESCO ว่าเป็น มรดกโลกทางวฒันธรรม ในปี 1997 

 

ศูนยเ์วชสาํอาง 

 สดุทา้ยก่อนรบัประทานอาหารกลางวนั พาทา่นสู ่ ศนูยเ์วชสาํอาง ใหท้า่นไดเ้ลือกซือ

เครอืงสาํอางคณุภาพดใีนราคายอ่มเยา เช่น ครมีนาํแตก, ครมีโบท็อกซ,์ ครมีหอยทาก ฯลฯ 

 

ศูนยส์มุนไพร 

 นาํท่านเขา้ชม ศูนยส์มุนไพร หรือ ฮ็อกเกตนาม ูใหม่ลา่สดุของเกาหลี เป็นสมุนไพรเมล็ดฮ็

อกเกต ทางการแพทยเ์รยีกวา่ ผลไมท้อง มีรสเปรียว ดีสาํหรบับคุคลทีนิยมดืมชา กาแฟ นาํอดัลม ฯลฯ 

เมลด็ฮ็อกเกตจะช่วยในการลา้งสารพิษทีตกคา้งหรอืไขมนัทีสะสมอยูภ่ายในผนงัของตบั ไต ช่วยใหต้บั

หรอืไตของทา่นแข็งแรงขึน และยงัสง่ผลดีตอ่สขุภาพรา่งกายของทา่นอีกดว้ย 

 

เมียงดง 

 เอาใจคอช้อปปิงกับแหล่งช้อปปิงยอดฮิตทีคนไทยรูจ้ักกันดี เมียงดง เป็นย่านทีได้ชือว่า

รวบรวมแฟชันแบรนดช์ันนาํไวม้ากมาย ท่านสามารถหาซือสินค้าได้อย่างหลากหลายทังเสือผ้า, 

รองเทา้, กระเป๋า, เครืองสาํอาง และยงัมี เครอืงประดบั, ซีดีเพลง, วีซีดี-ดีวีดีหนงัและซีรียย์อดฮิต 

เรยีกวา่แคท่ีนทีเีดียวก็สามารถหาซือไดท้กุอยา่งทีทา่นตอ้งการ 

 

ซัมเกทงั 

 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ย ซมัเกทงั หรอืเมนไูก่ตุ๋นโสม 

(SAMGYETANG) เป็นอาหารทนีิยมรบัประทานกนัในชาววงัสมยัก่อน ภายในตวัไกจ่ะมีขา้ว รากโสม 

พทุราแดง เสริฟ์พรอ้มเครอืงเคียงทีเรยีกวา่ กกัตกีุ เสน้ขนมจีน เหลา้โสม พรกิไทยดาํ และเกลอื เสิรฟ์

ทา่นละ 1 ตวั ในหมอ้ดินรอ้น 
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เย็น 
 
 
 
 
 
 
 
 

N SEOUL TOWER (ไมร่วมลิฟท)์ I DUTY FREE I คลองชองเกซอน I 

ศูนยโ์สม I SUPERMARKET 
 
เชา้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทงแดมุน 

 จากนนันาํท่านช็อปปิงต่อที ศูนยก์ารคา้แฟชันแห่งเกาหลีทงแดมุน  มีจุดเด่นคือมักมีการ

แสดงเปิดหมวกจากผูท้ีมีความสามารถมากมายใหร้บัชม นอกจากนีท่านยงัสามารถเดินขา้มฝังไปชม

ตึก DDP หรือ DONGDAEMUN DESIGN PLAZA ซึงเป็นสถานทีสาํหรบัจดัแสดงงานศิลปะ อีเวนท ์

นิทรรศการต่าง ๆ ซึงรวมไปถึงดอกไมไ้ฟ LED ROSE GARDEN ดว้ย การจัดแสดงขนึอยู่กับสภาพ

ภมิูอากาศ 

โอซัมพุลโกก ิ(OSAM BULGOGI) 

 รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารบริการท่านด้วย โอซมัพุลโกกิ (OSAM BULGOGI) 

วิธีการทาํคือ หันเนือสัตวเ์ป็นชินบาง ๆ แลว้หมักกับเครืองปรุงต่าง ๆ ก่อนนาํไปต้มนาํขลุกขลิก 

สามารถทานไดท้งัแบบย่างและตม้ 

 

 5 

รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

N SEOUL TOWER 
 เชา้นีนาํท่านสู่ หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWER ตงัอยู่บนเขานมัซาน ซงึเป็น 1 ใน 18 

หอคอยทีสงูทีสดุในโลก ฐานของหอคอยมีสงิน่าสนใจต่าง ๆ มากมาย เช่น ศาลาแปดเหลียมปาลกัก

จอง, สวนพฤกษชาติ, อาคารอนุสรณ์ผูร้กัชาติอนั ชุง กุน อิสระใหทุ้กท่านไดเ้ดินเลน่และถ่ายรูปคู่

หอคอยตามอธัยาศยั รวมไปถึงชมไฮไลทข์องทีนคีือการคลอ้งกญุแจคูร่กั (ไมร่วมคา่ขนึลิฟท)์ 

 

LINE FRIENDS STORE 
 นอกจากนีท่านสามารถพบกบัรา้น LINE FRIENDS STORE ทีจาํหน่ายสินคา้ของทีระลึก

เกียวกบัตวัการต์นู LINE ซงึแตล่ะตวัจะมีสนิคา้ทีระลกึใหเ้ลือกซือหลากหลายชนิด เช่น สมดุโนต้ ตุ๊กตา 

เคสโทรศพัท ์เสือผา้ กระเป๋า เครืองเขียน ฯลฯ ภายในรา้นยงัมีมุมน่ารกั ๆ ใหถ้่ายรูปกนัไดอ้ย่างจุใจ 

โดยเฉพาะไฮไลทส์าํคัญอย่างเจ้าหมีบราวน์ตัวใหญ่ยักษ์ทีตังอยู่ด้านหนา้ ทีใครไปใครมาก็ต้อง

ถ่ายภาพเป็นทีระลกึแมก้ระทงัคนเกาหลีเอง 

 

หลงัจากนนันาํทา่นเขา้สู่ทีพกั BENIKEA SEOUL HOTEL  

หรือเทียบเทา่ โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต ้
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เทียง 
 
 
 
 
บา่ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DUTY FREE 

 จากนนัเอาใจคอชอ้ปปิงอีกครงัโดยการพาชอ้ปสินคา้ปลอดภาษีที ดิวตีฟรี (DUTY FREE) 
ทนีมีีสนิคา้ชนันาํใหท้า่นไดเ้ลือกซือมากมายกวา่ 500 ชนิด ทงั นาํหอม, เสอืผา้, เครอืงสาํอาง, กระเป๋า, 

นาฬิกา, เครอืงประดบั ฯลฯ  

คลองชองเกชอน 

 จากนนัผ่านชม คลองชองเกชอน เป็นคลองโบราณในสมยัราชวงศโ์ชซอน อายกุว่า 600 ปี มี

ความยาวประมาณ 5.84 กิโลเมตร ไหลผ่านใจกลางกรุงโซล ปัจจุบนัคลองชองเกชอนไดก้ลายเป็น

แหลง่ท่องเทียวทีสาํคญั มีรา้นอาหาร รา้นกาแฟ ใหไ้ดน้งัดมืดาํกบับรรยากาศทงัตอนกลางวนัและตอน

กลางคืน 

จมิดัก 

 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย เมนูจิมดกั (JIMDAK) เป็นเมนไูก่

ประกอบดว้ยวุน้เสน้ เกาหลี คลกุดว้ยนาํซุป รสชาติกลมกล่อม เสิรฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้น ๆ กับเครือง

เคียงเกาหลี 

SUPERMARKET 

 หลงัจากนนัไดเ้วลานาํทา่นสู ่สนามบินอินชอน เพือเตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ ระหว่าง

ทางแวะช็อปปิงท ีSUPERMARKET เพอืซือของฝากทีระลกึ มีรา้นขนมพนืเมืองเกาหลีหลากหลายชนิด 

กิมจิ ไก่ตุน๋โสมทีบรรจอุยู่ในถงุสญุญากาศ ตะเกียบ ถว้ยใสข่า้ว ฯลฯ  

 

ศูนยโ์สม 

 จากนนัพาทา่นรูจ้กัและเขา้ใจสมนุไพรโสมเกาหลหีรอืราชาแหง่มวลสมนุไพร ที ศนูยโ์สม โดย

เกาหลีใตเ้ป็นประเทศทีมีการผลิตโสมเกาหลีทีมีคณุภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลก โสมมีคุณประโยชน์

นานปัการ เช่น ช่วยทาํใหจิ้ตใจสงบ, เพมิพละกาํลงั ช่วยบาํรุงหวัใจ ฯลฯ 
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ได้เวลานําท่านออกเดินทางสูส่นามบนิ 

ออกเดินทางจาก ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน สู ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#อตัราค่าบรกิาร 

เดือน พฤศจิกายน 2019 

พเีรียดเดินทาง สายการบิน ราคาผู้ใหญ่ ราคาเดก็ไม่เสริมเตยีง 

20 – 24 พฤศจิกายน 

 

16,900.- 16,900.- 

21 – 25 พฤศจิกายน 16,900.- 16,900.- 

22 – 26 พฤศจิกายน 16,900.- 16,900.- 

23 – 27 พฤศจิกายน 15,900.- 15,900.- 

24 – 28 พฤศจิกายน 15,900.- 15,900.- 

25 – 29 พฤศจิกายน 15,900.- 15,900.- 

26 – 30 พฤศจิกายน 15,900.- 15,900.- 

27 – 01 ธันวาคม 16,900.- 16,900.- 
28 – 02 ธันวาคม 16,900.- 16,900.- 
29 – 03 ธันวาคม 16,900.- 16,900.- 
30 – 04 ธันวาคม 16,900.- 16,900.- 

 

 

 

 

KOREA WINTER’S SOUL 
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เดือน ธนัวาคม 2019 

พเีรียดเดินทาง สายการบิน ราคาผู้ใหญ่ ราคาเดก็ไม่เสริมเตยีง 

01 – 05 ธันวาคม 

 

16,900.- 16,900.- 

02 – 06 ธันวาคม 16,900.- 16,900.- 

03 – 07 ธันวาคม 16,900.- 16,900.- 

04 – 08 ธันวาคม 17,900.- 17,900.- 

05 – 09 ธันวาคม 17,900.- 17,900.- 

06 – 10 ธันวาคม 17,900.- 17,900.- 

07 – 11 ธันวาคม 17,900.- 17,900.- 

08 – 12 ธันวาคม 16,900.- 16,900.- 
09 – 13 ธันวาคม 16,900.- 16,900.- 
10 – 14 ธันวาคม 16,900.- 16,900.- 
11 – 15 ธันวาคม 17,900.- 17,900.- 

12 – 16 ธันวาคม  17,900.- 17,900.- 

13 – 17 ธันวาคม  17,900.- 17,900.- 

14 – 18 ธันวาคม  16,900.- 16,900.- 
15 – 19 ธันวาคม  16,900.- 16,900.- 
16 – 20 ธันวาคม  16,900.- 16,900.- 
17 – 21 ธันวาคม  16,900.- 16,900.- 
18 – 22 ธันวาคม  17,900.- 17,900.- 

19 – 23 ธันวาคม  17,900.- 17,900.- 

20 – 24 ธันวาคม  17,900.- 17,900.- 

21 – 25 ธันวาคม  18,900.- 18,900.- 

22 – 26 ธันวาคม  18,900.- 18,900.- 

23 – 27 ธันวาคม  18,900.- 18,900.- 

24 – 28 ธันวาคม  18,900.- 18,900.- 

25 – 29 ธันวาคม  19,900.- 19,900.- 

26 – 30 ธันวาคม  20,900.- 20,900.- 

27 – 31 ธันวาคม  22,900.- 22,900.- 

28 – 01 ธันวาคม  23,900.- 23,900.- 

29 – 02 ธันวาคม  23,900.- 23,900.- 

30 – 03 ธันวาคม  22,900.- 22,900.- 

31 – 04 ธันวาคม  20,900.- 20,900.- 
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เดือน มกราคม 2020 

พเีรียดเดินทาง สายการบิน ราคาผู้ใหญ่ ราคาเดก็ไม่เสริมเตยีง 

01 – 05 มกราคม 

 

17,900.- 17,900.- 

02 – 06 มกราคม 17,900.- 17,900.- 

03 – 07 มกราคม 17,900.- 17,900.- 

04 – 08 มกราคม 16,900.- 16,900.- 
05 – 09 มกราคม 16,900.- 16,900.- 
06 – 10 มกราคม 16,900.- 16,900.- 
07 – 11 มกราคม 16,900.- 16,900.- 
08 – 12 มกราคม 17,900.- 17,900.- 

09 – 13 มกราคม 17,900.- 17,900.- 

10 – 14 มกราคม 17,900.- 17,900.- 

11 – 15 มกราคม 16,900.- 16,900.- 
12 – 16 มกราคม  16,900.- 16,900.- 
13 – 17 มกราคม  16,900.- 16,900.- 
14 – 18 มกราคม  16,900.- 16,900.- 
15 – 19 มกราคม  17,900.- 17,900.- 

16 – 20 มกราคม  17,900.- 17,900.- 

17 – 21 มกราคม  17,900.- 17,900.- 

18 – 22 มกราคม  16,900.- 16,900.- 
19 – 23 มกราคม  16,900.- 16,900.- 
20 – 24 มกราคม  16,900.- 16,900.- 
21 – 25 มกราคม  16,900.- 16,900.- 
22 – 26 มกราคม  17,900.- 17,900.- 

23 – 27 มกราคม  17,900.- 17,900.- 

24 – 28 มกราคม  17,900.- 17,900.- 

25 – 29 มกราคม  16,900.- 16,900.- 
26 – 30 มกราคม  16,900.- 16,900.- 
27 – 31 มกราคม  16,900.- 16,900.- 
28 – 01 กุมภาพนัธ ์  16,900.- 16,900.- 
29 – 02 กุมภาพนัธ ์  17,900.- 17,900.- 

30 – 03 กุมภาพนัธ ์  17,900.- 17,900.- 

31 – 04 กุมภาพนัธ ์  17,900.- 17,900.- 
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เดือน กมุภาพนัธ ์2020 

พเีรียดเดินทาง สายการบิน ราคาผู้ใหญ่ ราคาเดก็ไม่เสริมเตยีง 

01 – 05 กุมภาพนัธ ์

 

16,900.- 16,900.- 
02 – 06 กุมภาพนัธ ์ 16,900.- 16,900.- 
03 – 07 กุมภาพนัธ ์ 16,900.- 16,900.- 
04 – 08 กุมภาพนัธ ์ 16,900.- 16,900.- 
05 – 09 กุมภาพนัธ ์ 17,900.- 17,900.- 

06 – 10 กุมภาพนัธ ์ 17,900.- 17,900.- 

07 – 11 กุมภาพนัธ ์ 17,900.- 17,900.- 

08 – 12 กุมภาพนัธ ์ 16,900.- 16,900.- 
09 – 13 กุมภาพนัธ ์ 16,900.- 16,900.- 
10 – 14 กุมภาพนัธ ์ 16,900.- 16,900.- 
11 – 15 กุมภาพนัธ ์ 16,900.- 16,900.- 
12 – 16 กุมภาพนัธ ์  17,900.- 17,900.- 

13 – 17 กุมภาพนัธ ์  17,900.- 17,900.- 

14 – 18 กุมภาพนัธ ์  17,900.- 17,900.- 

15 – 19 กุมภาพนัธ ์  16,900.- 16,900.- 
16 – 20 กุมภาพนัธ ์  16,900.- 16,900.- 
17 – 21 กุมภาพนัธ ์  16,900.- 16,900.- 
18 – 22 กุมภาพนัธ ์  16,900.- 16,900.- 
19 – 23 กุมภาพนัธ ์  17,900.- 17,900.- 

20 – 24 กุมภาพนัธ ์  17,900.- 17,900.- 

21 – 25 กุมภาพนัธ ์  17,900.- 17,900.- 

22 – 26 กุมภาพนัธ ์  16,900.- 16,900.- 
23 – 27 กุมภาพนัธ ์  16,900.- 16,900.- 
24 – 28 กุมภาพนัธ ์  16,900.- 16,900.- 
25 – 29 กุมภาพนัธ ์  16,900.- 16,900.- 
26 – 01 มีนาคม  17,900.- 17,900.- 

27 – 02 มีนาคม  17,900.- 17,900.- 

28 – 03 มีนาคม  17,900.- 17,900.- 

29 – 04 มีนาคม  16,900.- 16,900.- 
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เดือน มีนาคม  2020 

พเีรียดเดินทาง สายการบิน ราคาผู้ใหญ่ ราคาเดก็ไม่เสริมเตยีง 

01 – 05 มีนาคม 

 

14,900.- 14,900.- 

02 – 06 มีนาคม 14,900.- 14,900.- 

03 – 07 มีนาคม 15,900.- 15,900.- 

04 – 08 มีนาคม 16,900.- 16,900.- 
05 – 09 มีนาคม 16,900.- 16,900.- 
06 – 10 มีนาคม 16,900.- 16,900.- 
07 – 11 มีนาคม 15,900.- 15,900.- 
08 – 12 มีนาคม 14,900.- 14,900.- 

09 – 13 มนีาคม 14,900.- 14,900.- 

10 – 14 มีนาคม 15,900.- 15,900.- 
11 – 15 มีนาคม 16,900.- 16,900.- 
12 – 16 มีนาคม  16,900.- 16,900.- 
13 – 17 มีนาคม  16,900.- 16,900.- 
14 – 18 มีนาคม  15,900.- 15,900.- 
15 – 19 มีนาคม  14,900.- 14,900.- 

16 – 20 มีนาคม  13,900.- 13,900.- 

17 – 21 มีนาคม  15,900.- 15,900.- 

18 – 22 มีนาคม  16,900.- 16,900.- 
19 – 23 มีนาคม  16,900.- 16,900.- 
20 – 24 มีนาคม  16,900.- 16,900.- 
21 – 25 มีนาคม  15,900.- 15,900.- 
22 – 26 มีนาคม  14,900.- 14,900.- 

23 – 27 มีนาคม  14,900.- 14,900.- 

24 – 28 มีนาคม  15,900.- 15,900.- 
25 – 29 มีนาคม  16,900.- 16,900.- 
26 – 30 มีนาคม  16,900.- 16,900.- 
27 – 31 มีนาคม  16,900.- 16,900.- 
28 – 01 เมษายน  15,900.- 15,900.- 
29 – 02 เมษายน  14,900.- 14,900.- 

30 – 03 เมษายน  14,900.- 14,900.- 

31 – 04 เมษายน  15,900.- 15,900.- 
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อัตราทัวรร์วม 
 คา่ตวัเครอืงบินไป-กลบั ตามเสน้ทางทีระบใุนรายการชนัทศันาจร ไป-กลบัพรอ้มคณะ   

 คา่อาหารทกุมือ ตามทีระบใุนรายการ        

 คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการ        

 คา่ทพีกัตามระบใุนรายการ พกัหอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น ตามโรงแรมทีระบ ุหรอืเทียบเท่า  

 คา่รถรบั-สง่ และนาํเทยีวตามรายการ        

 คา่ภาษีสนามบิน ทกุแหง่ทีม ี        

 คา่นาํหนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละ15 หรอื 20 กก.      

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือนไขตามกรมธรรม)์ 

 คา่บตัรเขา้สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์เครอืงเลน่ไมจ่าํกดั 

 ปลกัไฟ ADAPTER  

 

อัตราทวัรไ์ม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาทิ ค่าทาํหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส์ว่นตวั, ค่าซกัรีด, มินิบารใ์นหอ้ง, รวมถึงค่าอาหาร และ

เครอืงดมืทีสงัเพมินอกเหนือรายการ (หากทา่นตอ้งการสงัเพมิกรุณาติดตอ่หวัหนา้ทวัรแ์ลว้จ่ายเพิมเองต่างหาก) 

 คา่ทิปคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน  ทา่นละ 1,200 บาท หรอื 40,000 วอน ตอ่ทา่นตลอดทงัทรปิ  

หมายเหตุ: อตัราคา่บรกิาร 

+ หากทา่นตอ้งการหอ้งสาํหรบัพกัเดียว สามารถจ่ายเพิมเติมอกี 4,900.-ทา่นละ จากราคาผูใ้หญ่ 

+ หากท่านตอ้งการเดนิทางแบบไม่ใช้ตัว (JOIN LAND) คิดราคาท่านละ 8,900.-บาท/ท่าน 

กรุณาชาํระมดัจาํหลงัจากวนัจองภายใน 3 วนั 

และชาํระสว่นทเีหลือทงัหมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วนั 

********มดัจาํขนัตาํ 5,000.- บาท/ทา่น/ทรปิ****** 

*กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมและเงอืนไขต่างๆใหล้ะเอยีดก่อนยนืยนัการจอง* 

เจา้หนา้ทีจะสง่ใบนดัหมายการเดินทางใหภ้ายใน 5-7 วนัก่อนเดินทางเทา่นนั!!! 

หากมกีารเปลียนแปลงจะรบีแจง้ใหท้ราบ หากมีขอ้สงสยักรุณาสอบถามเจา้หนา้ทีทนัที 

 

***ลกูคา้มีความจาํเป็นตอ้งเขา้รา้นตามโปรแกรมทวัร ์

อนัไดแ้ก่ ศนูยโ์สม, ศนูยส์มนุไพร, ศนูยเ์วชสาํอาง, ศนูยน์าํมนัสนแดง, ศนูยพ์ลอยอเมทิส 

หากทา่นไมต่อ้งการเขา้รา้นดงักลา่ว บรษัิทขอสงวนสทิธิในการเก็บคา่บรกิารเพิมทา่นละ 300 USD*** 
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 หากผูเ้ดินทางไมไ่ดถื้อหนงัสือเดินทางประเทศไทย มีคา่ใชจ่้ายเพิมเติม 5,000 บาท 

 คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3%      

 คา่นาํหนกักระเป๋าสมัภาระ ทีหนกัเกินสายการบินกาํหนด (ปกติ 15-20 กก.)   

 คา่วีซา่สาํหรบัพาสปอรต์ตา่งดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1.พาสปอรต์ 2.ใบประจาํตวัคนต่างดา้ว 3.ใบสาํคญัถินที

อยู่ 4.สาํเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5.สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6.รูปถ่ายสี 2 นิว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็น

ผูด้าํเนนิการยืนวีซา่ใหท้า่นโดยจ่ายค่าบรกิารตา่งหาก (สาํหรบัหนงัสอืเดินทางตา่งดา้วเจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งทาํ

เรอืงแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืนวีซา่)  

 คา่ลิฟทท์ี N SEOUL TOWER 

 

หมายเหตุ 

 จาํนวนผูเ้ดินทาง ขนัตาํ ผูใ้หญ่  20 ทา่น ขนึไป 

 เทียวบิน ราคา รายการท่องเทียว และอาหาร สามารถเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ (คาํนงึถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั) 

 ขอสงวนสิทธิในการเปลยีนแปลงเทียวบินและตารางการบินทงัไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 กรณีทกีองตรวจคนเขา้เมือง, เจา้หนา้ทกีรมแรงงานทงัทไีทยและในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิใหท้า่นเดินทางออกหรือเขา้

ประเทศ เนืองจากมีสิงผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไมถ่กูตอ้ง การกระทาํทีสอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนีเขา้

ออกเมือง หรอืในกรณีอนืๆ การพจิารณาเป็นเอกสิทธิและวิจารณญาณของเจา้หนา้ทีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที

กรมแรงงานเทา่นนั ซงึอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบรษัิท ไมส่ามารถทาํการเลือนวนัหรอืคืนเงินได ้(เนืองจากตวั

เครอืงบินเป็นตวัราคาพิเศษ ไป-กลบั แบบหมูค่ณะ) ทงันีบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าทวัรห์รือค่าบริการไม่ว่ากรณี

ใดๆ ทงัสนิ  

 หนงัสือเดินทาง (Passport) ของทา่น นบัจากวนัทีเดินทางไปและกลบั ตอ้งมีอายเุหลือใชง้านมากกว่า 6 เดือนขึนไป 

และตอ้งเหลือหนา้กระดาษพอใหเ้จา้หนา้ทีตรวจคนเขา้เมืองสามารถประทบัตราได ้และตอ้งอยู่ในสภาพทีสมบรูณ ์

ไมช่าํรุด หรอืฉีกขาด  

 ทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทงัสนิหากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การ

ก่อจลาจล  

 หลงัจากไดร้บัเอกสารเรยีกเก็บเงิน (Invoice) กรุณาชาํระเงิดมดัจาํภายใน 3 วนั และสง่หลกัฐานการชาํระเงินพรอ้ม

หนา้พาสปอรต์ของผูเ้ดินทาง และชาํระเงินทงัหมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วนั  

 ทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทงัสนิหากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ, ไม่ทาน

อาหารบางมือ  เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหก้บัต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก

เดินทางแลว้ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทงัสิน หากเกิดสงิของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุตัิเหตทุีเกิดจาก

ความประมาทของตวันกัท่องเทียวเอง 

 เมือท่านตกลงชาํระเงินไม่ว่าทงัหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัในเงือนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไดร้ะบไุวแ้ลว้ทงัหมด 
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 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลยีนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน์ีไดต้ามความเหมาะสม ทงันีขนึอยู่กบั

เวลาการจราจร สภาพอากาศ และเหตุสดุวิสยัอืนๆทีอาจเกิดขึนได ้ทังนีเพือความปลอดภัยและประโยชนข์องผู้

เดินทางเป็นสาํคญั 

 มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทงัสนิแทน บรษัิทฯ นอกจากมีเอกสาร  

ลงนามโดยผูม้ีอาํนาจของบรษัิทฯ กาํกบัเทา่นนั  

 ในกรณีทีลกูคา้ตงัครรภ ์ตอ้งมีใบรบัรองจากแพทยว์่าสามารถเดินทางท่องเทียวได ้และมีอายไุม่เกิน 7 วนั นบัจาก

วนัทเีดินทาง และตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ 

 กรณีกรุป๊สว่นตวั กรุ๊ปเหมา กรุป๊นกัเรยีน กรุป๊ดงูาน ไมส่ามารถใชร้าคาดงักลา่วในโปรแกรมได ้

 กรณีทีท่านซือเฉพาะแพ็คเกจทวัรไ์ม่รวมตวัเครอืงบิน จะไม่รวมค่าประกนัอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 

1,000,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การยกเลิก 

- ตอ้งยกเลิกก่อนวนัเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนัเทา่นนั คืนเงินคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีชาํระแลว้ 

- หากยกเลกิการเดินทางนอ้ยกวา่ 45 วนั ขอสงวนสิทธิไมค่ืนคา่ทวัรท์กุกรณี 

- ในกรณีกรุป๊สว่นตวั กรุป๊เหมา กรุป๊นกัเรยีน กรุป๊ดงูาน เมือชาํระแลว้ไมส่ามารถคืนเงินใดๆ ทงัสนิ 

ช่วงเทศกาล ไมส่ามารถยกเลิกหรอืเปลียนชือผูเ้ดินทางได ้

กรุป๊ทีเดินทางตอ้งการนัตีมดัจาํกบัสายการบิน หรอืผ่านตวัแทนในประเทศ หรอืตา่งประเทศ  

รวมถงึเทียวบินพิเศษเช่น CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไมม่กีารคืนเงินมดัจาํหรอืคา่ทวัรท์งัหมด 


