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***ราคาเด็ก INFANT 7,000 บาท*** 
จอยแลนด ์หกัคา่ตั�วออก 7,000 บาท 

 
***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลี ยนแปลงคา่ต ั$วเครื องบนิภาษสีนามบนิภาษนํี*ามนัของสายการบนิ*** 

 
 ***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ.ในการปรบัราคาขึ*นตามสายการบนิ*** 
 
 

เดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดี ยว หมายเหต ุ
วนัที  02-06 มถินุายน 2562 14,876 14,876 5,000  
วนัที  04-08 มถินุายน 2562 15,876 15,876 5,000  
วนัที  06-10 มถินุายน 2562 15,876 15,876 5,000  
วนัที  09-13 มถินุายน 2562 14,876 14,876 5,000  
วนัที  11-15 มถินุายน 2562 15,876 15,876 5,000  
วนัที  13-17 มถินุายน 2562 15,876 15,876 5,000  
วนัที  16-20 มถินุายน 2562 14,876 14,876 5,000  
วนัที  18-22 มถินุายน 2562 15,876 15,876 5,000  
วนัที  20-24 มถินุายน 2562 15,876 15,876 5,000  
วนัที  23-27 มถินุายน 2562 15,876 15,876 5,000  
วนัที  25-30 มถินุายน 2562 16,876 16,876 5,000  
วนัที  27 ม.ิย.-01 ก.ค. 2562 16,876 16,876 5,000  
วนัที  30 ม.ิย.-04 ก.ค. 2562 15,876 15,876 5,000  
วนัที  02-06 กรกฎาคม 2562 16,876 16,876 5,000  
วนัที  04-08 กรกฎาคม 2562 16,876 16,876 5,000  
วนัที  07-11 กรกฎาคม 2562 15,876 15,876 5,000  
วนัที  09-13 กรกฎาคม 2562 16,876 16,876 5,000  
วนัที  11-15 กรกฎาคม 2562 17,876 17,876 5,000  
วนัที  14-18 กรกฎาคม 2562 15,876 15,876 5,000  
วนัที  16-20 กรกฎาคม 2562 16,876 16,876 5,000  
วนัที  18-22 กรกฎาคม 2562 16,876 16,876 5,000  
วนัที  21-25 กรกฎาคม 2562 15,876 15,876 5,000  
วนัที  23-27 กรกฎาคม 2562 16,876 16,876 5,000  
วนัที  25-29 กรกฎาคม 2562 19,876 19,876 5,000  
วนัที  28 ก.ค.-01 ส.ค. 2562 16,876 16,876 5,000  
วนัที  30 ก.ค.-03 ส.ค. 2562 17,876 17,876 5,000  
วนัที  01-05 สงิหาคม 2562 17,876 17,876 5,000  
วนัที  04-08 สงิหาคม 2562 16,876 16,876 5,000  
วนัที  06-10 สงิหาคม 2562 17,876 17,876 5,000  
วนัที  08-12 สงิหาคม 2562 19,876 19,876 5,000  
วนัที  11-15 สงิหาคม 2562 17,876 17,876 5,000  
วนัที  13-17 สงิหาคม 2562 17,876 17,876 5,000  
วนัที  15-19 สงิหาคม 2562 17,876 17,876 5,000  
วนัที  18-22 สงิหาคม 2562 16,876 16,876 5,000  
วนัที  20-24 สงิหาคม 2562 17,876 17,876 5,000  
วนัที  22-26 สงิหาคม 2562 17,876 17,876 5,000  
วนัที  25-29 สงิหาคม 2562 16,876 16,876 5,000  
วนัที  27-31 สงิหาคม 2562 17,876 17,876 5,000  
วนัที  29 ส.ค.-02 ก.ย. 2562 17,876 17,876 5,000  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
วนัแรก  สนามบนิเชยีงใหม ่                                                                                                        ( - / - / - ) 
18.30 น. คณะพรอ้มกันที&สนามบนิเชยีงใหม ่อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ั*น 4 ประตู 6 เคานเ์ตอร ์M สายการบนิเจจ ู

แอร ์(7C) มเีจา้หนา้ที&ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 
21.35 น. เหนิฟ้าสูก่รุงโซล โดยสายการบนิเจจแูอร ์เที ยวบนิที  7C4206 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 5.30 – 06.00 ชั&วโมง) 

(ไมร่วมอาหารและเครื องดื มบนเครื อง) 
 
วนัที สอง สนามบนิอนิชอน – อทุยานแหง่ชาตซิอรคัซาน – วดัชนิฮงึซา - ไมร่วมกระเชา้ไฟฟ้า   ( B / L / D ) 
04.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิอนิชอนประเทศเกาหลีใต ้(เวลาทอ้งถิ&นเร็ว

กวา่ไทย 2 ชั&วโมง)  
หลังผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ นําคณะ
เดนิทางโดยรถโคท้ปรับอากาศนําเที&ยว พรอ้มตอ้นรับทกุทา่นดว้ย
เมนูอดูง้ (มื อที  1) จากนัDนนําคณะออกเดนิทางสูอ่ทุยานแหง่ชาติ
ซอรัคซาน ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั&วโมง  

เที ยง บรกิารอาหารกลางวนั (มื*อที  2) เมนูทคัคาลบหีรอืไกบ่ารบ์ ี
ควิผดัซอสเกาหล ีอาหารเลื องชื อโดยการนําไกบ่ารบ์คีวิ มนั
หวาน กะหลํ าปล ีตน้กระเทยีม ซอส และขา้ว นํามาผดัรวมกนั
บนกระทะแบนสดีาํคลกุเคลา้ทกุอยา่งใหเ้ขา้กนั รบัประทานคู่
กบัผกักาดเกาหลแีละเครื องเคยีงตา่งๆ 

บา่ย นําท่านเดนิทางสู่ อุทยานแห่งชาตซิอรคัซาน (Seoraksan 
National Park) เป็นหนึ&งในอทุยานแห่งชาตทิี&สวยงามและมชีื&อเสยีงมากที&สดุแหง่หนึ&งของเกาหลใีต ้เที&ยวได ้
ตลอดทัDงปีซึ&งแตล่ะฤดก็ูงดงามแตกตา่งกันออกไป แตฤ่ดทูี&นักทอ่งเที&ยวทั Dงชาวตา่งชาตแิละชาวเกาหลเีองนยิม
ไปทอ่งเที&ยวปีนเขามากที&สดุก็คอืชว่งฤดใูบไมเ้ปลี&ยนส ีเพราะหบุเขาและทางเดนิจะเต็มไปดว้ยตน้เมเปิDลสแีดง
สม้เหลืองสลับกับเกือบตลอดทาง ส่วนยอดเขานักท่องเที&ยวนิยมปีนกันก็คือยอดเขา Gwongeumseong 
Fortress อยูท่างตะวันออกของอทุยานแหง่ชาตซิอรัคซาน เนื&องจากม ีCable car ที&สามารถนั&งขึDนไปดา้นบนได ้
และเดนิต่ออกีประมาณ 1.5 กโิลเมตรก็ถงึยอดเขา ทําใหใ้ชเ้วลาไม่นานในการขึDนไปพชิติยอดเขาและชมววิ
ทวิทัศน์ที&สวยงามของซอรัคซานดา้นบน แตห่ากมเีวลาและชอบปีนเขา แนะนําใหปี้นยอดเขา Ulsanbawi Rock 
ความยาวของเสน้ทางประมาณ 3.8 กโิลเมตร ใน 2.8 กโิลเมตรแรกจะไมช่นัมาก สว่น 1 กโิลเมตรสดุทา้ยที&จะขึDน
ไปยังยอดเขาเป็นทางเดนิบันไดคอ่นขา้งชันพอสมควร แตว่วิทวิทัศน์ดา้นบนสวยงามมาก นําคณะเดนิทางสูว่ดั
ชินฮึงซา (Sinheungsa Temple))เป็นวัดพุทธพระใหญ่เก่าแก่ที&อยู่ภายในอุทยานแห่งชาติซอรัคซาน
(Seoraksan) สามารถเดนิจากประตทูางเขา้อทุยานเพยีง 10 นาทเีทา่นัDน จงึเป็นวัดที&คนที&มาเที&ยวที&อทุยานแหง่
นีD นยิมมาไหวส้ักการะกัน สรา้งขึDนเมื&อประมาณปีค.ศ. 654 มพีระพทุธรูปทองสํารดิขนาดใหญท่ี&ตั Dงอยูก่ลางแจง้
เรยีกวา่ Jwabul ที&มคีวามสงูถงึ 10 เมตร ที&เป็นหนึ&งในสญัญลักษณ์ของซอรัคซานดว้ย และถัดจากพระพทุธรปูจะ
มสีะพานหนิที&สวยงามเรยีกวา่ Hyeonsugyo จากนัDนจะพบกับกําแพงหนิขนาดใหญ่ที&ลอ้มบรเิวณภายในอาคาร
ตา่งๆของวัดอยู ่ซ ึ&งจะมหีอคอยสงู 3 ชั Dนที&ไดรั้บการขึDนทะเบยีนเป็นมรดกของเกาหลดีว้ย ใกลเ้คยีงมสีถานีกระเชา้
ไฟฟ้าเพื&อใหท้า่นไดโ้ดยสาร น ั งกระเชา้ไฟฟ้า (ไมร่วมคา่กระเชา้ ทา่นละ 400 บาท หรอื 10,000 วอน)ซึ&ง
จะสามารถมองเห็นววิทวิทัศนบ์นยอดเขา ดจุดั&งภาพวาดเกนิที&
จะบรรยาย ยิ&งชว่งฤดูใบไมเ้ปลี&ยนสจีะเป็นชว่งที&งดงามที&สดุ 
นักท่องเที&ยวนิยมเดนิทางมาเพื&อชมความงามของใบไมส้ี
ตา่งๆ ชว่งประมาณเดอืนตลุาคมใบไมจ้ะกลายเป็นสแีดง สสีม้ 
และสเีหลอืงทั&วทั Dงบรเิวณ 

คํ า บรกิารอาหารคํ า (มื*อที  3) เมนู สุก ี*สไตลเ์กาหลบีนหมอ้
ไฟรอ้นๆ คลา้ยกบัสกุ ี*ยากี* มสีว่นผสมตา่ง ๆ เชน่ ผกั เนื*อ
ห ั นบาง ๆ และอาหารทะเล โดยการปรงุจะนําวตัถุตา่ง ๆ 
เหล่านี*จุ่มแช่ลงในนํ *าเดอืด หรอืนํ *าซุป และปล่อยทิ*งไว้
สกัพกั จากน ั*นนําสว่นผสมอยา่งอื น เชน่ เตา้หู ้บะหมี  ลง
ตุน๋ใหเ้ขา้กนั แลว้รบัประทานโดยจุม่ลงในซอส 

ที พกั  PINE RESORT หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
วนัที สาม ซอรคัซาน - กรงุโซล - ศนูยโ์สมเกาหล ี–รา้นเชา่ชดุฮนับก (ไมร่วมคา่เชา่ชดุ) - พระราชวงัเคยีงบ็อค 
- ศนูยเ์ครื องสาํอางเกาหล ี– ยา่นฮงแด                                                                          ( B / L / D ) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มื*อที  4) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัDนนําทา่นเดนิทางจากอทุยานแหง่ชาตซิอรัคซานกลับมากรงุโซล ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั&วโมง ถงึกรงุ
โซล แวะใหท้า่นไดเ้ลอืกซืDอผลติภัณฑย์อดนยิมของชาวเกาหล ีณ ศนูยโ์สมเกาหล ี(Red ginger) ซึ&งรัฐบาล
รับรองคุณภาพว่าผลติจากโสมที&มอีายุ 6 ปีซึ&งถอืว่าเป็นโสมที&มคีุณภาพดทีี&สดุ ชมวงจรชวีติของโสม พรอ้มให ้
ทา่นไดเ้ลอืกซืDอโสมที&มคีณุภาพดทีี&สดุและนํากลับไปบํารุงร่างกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญท่ี&ทา่นรักและนับถือทาง
บา้น 

เที ยง บรกิารอาหารกลางวนั (มื*อที  5) เมนูปลายา่งเกาหล ีมกีลิ นหอมออ่นๆของตวัปลา เสริฟ์ พรอ้มกบัขา้ว
ญี ปุ่ นรอ้นๆ และผกัดองเครื องเคยีงของเกาหลมีากมาย 

บา่ย  จากนัDนนําทา่นสู ่รา้นเชา่ชุดฮนับก!! (ไมร่วมคา่เชา่ชดุท่านละ 10,000-15,000 วอน) เรียกว่าเป็น
  วัฒนธรรมยอดฮติอกีหนึ&งจดุของการมาเยอืนเกาหลใีต ้ที&ใหท้า่นไดเ้ลอืก “สวมชดุฮนับก” ดว้ยตนเอง แตง่ตัวเป็น
  นางใน ซงักงุ หรอืคหบดใีนซรีี&ยช์ื&อดังหลายๆเรื&อง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

และเพื&อใหไ้ดบ้รรยากาศในการท่องเที&ยวมากขึDน ถ่ายรูปออกมาได ้
สมจริงมากยิ&งขึDน เราจะนําทุกท่านหลงัจากเปลี ยนเครื อง
แตง่กายเรยีบรอ้ยแลว้ เดนิทางมายัง พระราชวงัเคยีงบ็อค 
(Gyeongbokgung Palace) ซึ&ง เ ป็นพระราชวังที&เก่าแก่ที&สุดของ
ราชวงศโ์ชชอน (ค.ศ.1392-1910) สรา้งขึDนในปี ค.ศ. 1394 ตน้พระ
ราชวงศท์ี&สถาปนาขึDนโดยกษัตรยิแ์ทโจ ภายในพระราชวังแหง่นีDมหีมู่
พระที&นั&งมากกวา่ 200 หลังแตไ่ดถ้กูทําลายไปมากในสมัยที&ญี&ปุ่ นเขา้
มาบกุยดึครอง ทั Dงยังเคยเป็นศูนยบ์ัญชาการทางการทหารและเป็นที&
ประทับของกษัตริย์ ปัจจุบันไดม้ีการก่อสรา้งหมู่พระที&นั&งที&เคยถูก
ทําลายขึDนมาใหมใ่นตําแหน่งเดมิ ถา่ยภาพคูก่บัพลับพลากลางนํDาที&ซ ึ&ง
เคยเป็นทอ้งพระโรงออกงานสโมสรสนันบิาตตา่งๆ สําหรับตอ้นรับแขก
บา้นแขกเมอืง ภายในมกีารแสดงโชวก์ารเปลี&ยนเวรยามของทหารราช
องครักษ์ การโชวแ์ตล่ะครั Dงใชเ้วลาประมาณ 30 นาท ีมโีชวทั์ Dงหมด 3 
รอบ คอื เวลา 10.30 น. รอบ 13.30 น. และ 15.30 น. จากนัDนเดนิทาง
สู ่ศนูยเ์ครื องสาํอางเกาหล ี(cosmetic center)เป็นศนูยร์วมของ
เครื&องสําอางแบรนดข์องเกาหล ีอาท ิROJUKISS, LOTREE, ETUDE 
และอกีมากมายหลากหลาย อสิระทา่นเลอืกซืDอไดต้ามอธัยาศัย  
จากนัDนนําท่านไปอิสระเดินเล่นชอ้ปปิD งกันต่อที&ย่านฮงแด หรือ 
HONG-IK STREET เ ป็ น ย่ า น ช ้อ ป ปิD ง บ ริ เ ว ณ ด ้า น ห น ้า ข อง
มหาวทิยาลัยฮงอกิ (Hongik University) ศูนยร์วมเด็กวัยรุ่นและเด็ก
มหาวทิยาลัย ที&นี&มทัี Dงแกลเลอรี&ศลิปะ รา้นคา้จําหน่ายสนิคา้แฟชั&น คลับ และรา้นอาหารที&น่าสนใจในหมูว่ัยรุ่น
กลุม่อาย ุ20-30 ปี ที&นยิมมาเดนิเลน่ ราคาของสนิคา้และรา้นอาหารตา่งๆ ไมส่งูมาก จะคกึคักเป็นพเิศษตัDงแตช่ว่ง
บา่ยเป็นตน้ไป เพราะรา้นคา้แต่ละรา้นจะทยอยเปิดใหบ้รกิาร ของที&ขายกันเยอะสว่นใหญ่ก็จะเป็นสนิคา้แฟชั&น 
เชน่ เสืDอผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของกิyฟชอ้ป เครื&องเขยีน และที&เยอะไมแ่พก้ันก็คอืขนมต่างๆ สถานที ท ี อยาก



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนะนําใหน้กัเดนิทางสายชอ้ปและสายรวีวิไดรู้จ้กั ในปี 2019 นี* เราขอแนะนํา CAFÉ เปิดใหม่
ยอดฮติ อาท ิCafé de One Piece (ไม่รวมค่าอาหารและเครื&องดื&มในรา้น) รา้นอาหารที&ตกแตง่สไตลว์ัน
พชีทั Dงหมด ใหบ้รรยากาศแบบชลิล์ๆ  มเีมนูอาหารที&น่าสนใจหลากหลายเมนู ใครชื&นชอบตัวการต์นูนีDตอ้งไมพ่ลาด 
หรือท่านใดที&ชอบโลกของการ์ตูน แนะนํารา้น Yeonnam-dong 239-20  (ไม่รวมค่าอาหารและ
เครื&องดื&มในรา้น) รา้นนีDภายนอกดเูหมอืนคาเฟ่ธรรมดาทั&วไป แตเ่มื&อผลักประตเูขา้ไปในรา้น ทา่นจะรูส้กึเหมอืน
หลดุมาอยูใ่นโลกของหนังสอืการต์นูอยา่งนัDนเลย ดว้ยสไตลก์ารแตง่รา้นเป็นลายเสน้ขาวดําแบบ 2 มติ ิตั Dงแตพ่ืDน 
ผนัง ประต ูโตะ๊ เกา้อีD จนถงึแกว้กาแฟและจานอาหาร ซึ&งมองเผนิ ๆ ก็ไมแ่น่ใจวา่ของจรงิหรอืปลอม?? แตรั่บรอง
ถา่ยรปูมมุไหนก็สวยไปหมด หรอืทา่นใดยังหลงใหลในมมุของภาพ 3 มติ ิTRICK EYES MUSEUM (ไมร่วมคา่
เขา้ชม) เป็นสถานที&ทอ่งเที&ยวชื&อดังที&จัดขึDนแบบพพิธิภณัฑแ์กลเลอรี&ศลิปะและภาพวาด ที&สรา้งขึDนโดย “ตร็องป์ 
L’Oeil” คอืเทคนคิงานศลิปะแบบ 2D และลักษณะภาพวาดจะเป็นแบบ 3D หรอืชมโซน ICE MUSEUM (ไมร่วม
ค่าเขา้ชม) เป็นเมอืงนํDาแข็งเป็นศลิปะการแกะสลักและจําลองเป็นเมอืงนํDาแข็ง ตื&นตาตื&นใจและสัมผัสกับความ
หนาวอณุหภมูติดิลบมากกวา่ 5 องศา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํ า  บรกิารอาหารคํ า (มื*อที  6) เมนูโอซมับลุโกก ิวุน้เสน้ จะมผีกักาดขาว เนื*อหม ูและปลาหมกึ ผดัในกระทะ 
  ซึ งมนํี *าซุปรสชาตอิอกหวาน ผดัทุกอย่างใหเ้ขา้กนัจนสุกและนํ *าซุปเหลอืขลุกขลกิ ทานกบัขา้วสวย
  รอ้นๆ พรอ้มเครื องเคยีงมากมาย 
ที พกั  L’ART HOTEL / PRIME HOTEL / GALAXY HOTEL / WESTERN RIVER HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัที ส ี  เอเวอรแ์ลนด ์(รวมต ั$วเครื องเลน่ไมจ่าํกดัรอบ) – กรงุโซล – ดวิตี*ฟร ีหรอื คลองชองเกชอน - เมยีงดง   ( B / L 
/ อสิระ ) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มื*อที  6) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัDนนําทา่นเดนิทางสูส่วนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์(Everland) สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์(ราคารวมตั�ว)  เป็น
สวนสนุกกลางแจง้ที&ใหญ่ที&สุดของเกาหลีเป็นที&นิยมของชาวเกาหลีและชาวต่างชาต ิเป็นอย่างมาก ตั Dงอยู่
ทา่มกลางหบุเขาใหท้า่นไดส้นุกสนานกับการเลน่เครื&องเลน่ตา่งๆ ตามฤดกูาล บรกิารทา่นดว้ยบัตรเครื&องเลน่ ไม่
จํากัด ( เลน่ไดท้กุชนดิและจํานวนครัDงในการเลน่ )นอกจากนัDนภายในยังเป็นสวนพฤกษาชาตขินาดใหญ ่ในชว่ง
ฤดใูบไมผ้ล ิ/ ฤดรูอ้น และยังมสีวนสัตวซ์าฟาร ีสัตวต์า่งๆเชน่ เสอื สงิโตและพลาดไมไ่ดก้ับ  ไลเกอร ์(สัตวพั์นธ์
ผสมระหวา่งเสอืกบัสงิโต) ชมหมแีสนรูแ้ละสตัวอ์ื&นๆอกีมากมายหลายชนดิ  ชอ้ปปิDงของที&ระลกึอยา่งจใุจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เท ี ยง บรกิารอาหารกลางวนั (มื*อที  8) เมนูหมยูา่งเกาหลหีรอืพอรค์คาลบี* เป็นอาหารพื*นเมอืงเกาหลที ี เล ื องชื อ

และรูจ้กักนัดที ั วโลก โดยนําหมสูว่นที ตดิกบักระดกูไปยา่งบนเตาถา่นแบบด ั*งเดมิเสริฟ์พรอ้มขา้วสวย
รอ้นๆ และเครื องเคยีงหลากชนดิกบันํ *าจ ิ*มเตา้เจ ี*ยวสตูรเฉพาะและนํ *าซปุสาหรา่ย 

บา่ย   จากนั&นนําทา่นชอ้ปปิDงสนิคา้ปลอดภาษีที& ดวิตี*ฟร ี(Duty Free) ที&นี&มสีนิคา้ชั Dนนําใหท้า่นเลอืกซืDอมากมายกวา่ 

500 ชนิด อาท ินํDาหอม เสืDอผา้ เครื&องสําอาง กระเป๋า นาฬกิา เครื&องประดับ ฯลฯ หรือ หากใครอยากจะนั&ง



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พักผ่อนชลิล์ๆ  ก็สามารถไป คลองชองเกชอน (Cheonggyecheon) เป็นลําธารที&มคีวามยาว 5.84 กโิลเมตร
ไหลผา่นใจกลางกรงุโซล ในปี ค.ศ. 1958 ไดม้กีารถมเพื&อทําถนนจากเดมิที&เป็นลําธารธรรมชาต ิและไดเ้ริ&มมกีาร
ปรับปรุงพืDนที&อกีครั Dงในเดอืนกรกฎาคม ค.ศ.2003 โดยใชเ้วลาในการปรับปรุงทั DงสิDน 2 ปี และ 3 เดอืน เพื&อเป็น
สถานที&พักผอ่นหยอ่นใจกลางเมอืง มสีะพานขา้มคลองทั Dงหมด 22 สะพาน จากนัDนนําทา่นชอ้ปปิDงยา่นเมยีงดง 
หากทา่นตอ้งการทราบวา่แฟชั&นของเกาหลเีป็นอยา่งไร กา้วลํDานําสมัยเพยีงใด ทา่นจะตอ้งมาที&เมยีงดงแหง่นีD พบ
กับสนิคา้วัยรุ่น อาท ิเสืDอผา้แฟชั&นแบบอนิเทรน เครื&องสําอางแบรนดดั์งของเกาหล ีพบกับความแปลกใหม่ใน
การชอ้ปปิDง ซึ&งเมยีงดงแห่งนีDจะมวีัยรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกันที&นี&กว่าจํานวนมากในแต่ละวัน และท่าน
สามารถรับประทานอาหารในยา่นเมยีงดงไดต้ามอสิระ 

คํ า อสิระอาหารคํ าตามอธัยาศยั ณ ยา่นเมยีงดง 
ที พกั  L’ART HOTEL / PRIME HOTEL / GALAXY HOTEL / WESTERN RIVER HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
วนัที หา้ นํ *ามนัสนเข็มแดง – ศูนยส์มุนไพร ฮอกเกนามู - ศูนยส์าหร่าย + เรยีนรูว้ธิทีําคมีบบั - ล่องเรอื HYUNDAI 
CRUISE – ฮนุไดเอา้ทเ์ล็ท –ซุปเปอรม์าเก็ต – สนามบนิอนิชอน – เชยีงใหม ่ ( B / L / -) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มื*อที  9) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนั&นนําทา่นเดนิทางไป นํ *ามนัสนเข็มแดง (RED PINE) ซึ&งผลติจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลซี ึ&งจะใช ้
ตน้สนเข็มแดงจากยอดเขาที&ประเทศเกาหลเีหนือมาผลติโดยใชเ้ทคโนโลยี
พรอ้มกับการวจัิยที&ประเทศเกาหลีใตอ้อกมาเป็น “นํDามันสนเข็มแดง” ภูมิ
ประเทศของประเทศเกาหลเีป็นภเูขาประมาณ 70 เปอรเ์ซ็นต ์โดยกวา่จะมา
เป็นนํDามันสนเข็มแดงได ้1 แคปซูล ตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 2.7 
กโิลกรัม มาสกดัเอานํDามันมาผลติและวจัิยออกมาเป็นนํDามัน สามารถชว่ยใน
การลดระดับไขมันในเสน้เลือดไดเ้ป็นอย่างดี จากนัDนนําท่านเดนิทางไป
ดูแลสขุภาพกันที&ศูนยส์มุนไพร ฮอกเกนามู (HEOTGAENAMU) ซึ&งเป็น
สมนุไพรที&ทั&วโลกรวมถงึสถาบันตา่งๆ ยอมรับวา่เป็นสมนุไพรที&มคีณุภาพดี
ที&สดุในการบํารงุตับและดแูลตับของเรา เป็นสมนุไพรที&หาไดย้ากในปัจจบุนั 
ท่านจะไดช้มการสาธติการทดลองตัวยาจากสมุนไพรชนิดนีDม ีฮอกเกนามู 
เป็นตน้ไมท้ี&เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาที&ปราศจากมลภาวะและระดับสงู
เหนือนํDาทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลรีุ่นใหม่นิยมนํามารับประทานเพื&อ
ช่วยดูแลตับใหส้ะอาดแข็งแรง จากนัDนนําท่านเขา้ชมศูนยส์าหร่าย 
(Seaweed Museum) เยี&ยมชมของฝากที&มีชื&อเสยีงของเกาหลี สาหร่าย
ผลติสดใหมท่กุวัน มหีลายรสชาต ิเหมาะกับใหท้า่นไดเ้ลอืกซืDอไปเป็นของ
ฝากของที&ระลกึ นําท่านเรยีนรูว้ธิกีารทําขา้วห่อสาหร่าย (Gimbap) 
เมนูงา่ยๆ ที&คนเกาหลนียิมรับประทาน คําวา่ คมิ แปลวา่ สาหรา่ย คําวา่ บบั แปลวา่ ขา้ว ลักษณะจะเป็นแทง่ยาวๆ 
แลว้จะหั&นเป็นชิDนๆ พอดคํีา จิDมกบัโชย ุหรอื วาซาบก็ิไดต้ามใจชอบ  

เที ยง บรกิารอาหารกลางวนั (มื*อที  10)  เมนูจมิดกั (JIMDAK) หรอื ไกอ่บซอี ิvววุน้เสน้ เป็นเมนูอาหารเกาหลี
พื*นเมอืงด ั*งเดมิ เป็นไกผ่ดัรวมกบัวุน้เสน้ มนัฝร ั ง แครอท พรกิ และซอสดํา เนื*อไกท่ ี น ิ ม รสชาตคิลา้ยกบั
ไกพ่ะโลส้ตูรเกาหล ีทานกบัขา้ว หอมอรอ่ย รสเผ็ดถงึเครื อง 

บา่ย   จากนัDนเดนิทางสู ่ARA CRUISE ลอ่งเรอืชมคลองแหง่แรกของเกาหล ีที&เรยีกวา่ GYEONGIN ARA  
  WATERWAY บนเรอืสําราญที&น่าตื&นตาตื&นใจ ลอ่งเรอืไปตามทางนํDาที&เชื&อมตอ่แมนํ่Dาฮนั และทะเลตะวันตกภายใน
  เรอืมหีอ้งโถงพรอ้มเวทกีารแสดงความบนัเทงิมากมายใหท้า่นไดรั้บชม หากทา่นใดที&ตอ้งการสมัผัสธรรมชาตสิอง
  ขา้งทางยังสามารถขึDนไปดา้นบนชั Dนสองเพื&อชมทัศนียภาพสองขา้งทาง ระหว่างทางเดนิเรือท่านจะไดเ้ห็นมมุ
  เล็กๆ ของนํDาตกจําลองที&ตื&นตาตื&นใจใหท้า่นไดเ้ก็บถา่ยภาพไปอวดคนที&บา้นอกีดว้ย (ประมาณ 45 นาท)ี นําทา่น
  เดนิทางสู ่HYUNDAI PREMIUM OUTLET เลอืกซืDอสนิคา้แบรนดพ์รเีมยีมชั Dนนํามากมาย  จากนัDนแวะซืDอของ
  ฝากที&รา้นซุปเปอรม์าเก็ต (ละลายเงนิวอน) เลอืกซืDอสาหรา่ย ขนมตา่ง ๆ ช็อกโกแลต ผลติภัณฑข์องใบและ
  รากฝอยของโสมในรปูขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครมีลา้ง หนา้โสม เครื&องสําอาง โสม กมิจ ิเป็บเปโร ้
  หรอืป๊อกกีDเกาหล ีชนิราเมงหรอืมามา่เกาหล ีเป็นตน้ สมควรแกเ่วลา นําคณะเดนิทางสูส่นามบนิอนิชอน 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.00 น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯ สายการบนิเจจ ูแอร ์เที ยวบนิที  7C4205  
  (ไมร่วมอาหารและเครื องดื มบนเครื อง) 
21.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิเชยีงใหมโ่ดยสวัสดภิาพ 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลี ยนไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ราคาทวัรร์วม 

1. คา่ตั�วเครื&องบนิไป-กลับ ตามรายการ   
2. คา่อาหารทกุมืDอ ตามที&ระบใุนรายการ 
3. คา่เขา้ชมสถานที&ตา่งๆ ตามรายการ    
4. คา่ที&พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 
5. คา่รถรับ-สง่ และนําเที&ยวตามรายการ    
6. คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ที&ม ี
7. คา่นํDาหนักกระเป๋าสมัภาระไป-กลับ ทา่นละ 15 กก.  
8. หัวหนา้ทัวรนํ์าเที&ยว ตามรายการ 
9. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื&อนไขตามกรมธรรม)์ 

 
ราคาทวัรไ์มร่วม  
1.   ภาษีมลูคา่เพิ&ม 7% และภาษีหัก ณ ที&จา่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบกํากบัภาษี) 

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศเกาหลใีต ้ 
จากเจา้หนา้ที แรงงานไทยหรอืเจา้หนา้ที ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ที ตรวจคนเขา้เมอืงที 

ประเทศเกาหลใีต ้ทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที เกดิข ึ*นทกุกรณี   
ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัที ประเทศเกาหลใีตเ้รยีกเก็บ   

ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเที ยวบนิถดัไปที มที ี น ั งวา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ั$วเครื องบนิ   
ท ั*งนี*แลว้แตท่างเจา้หนา้ที ตรวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

ทางบรษิทัเร ิ มตน้และจบการบรกิารที สนามบนิเชยีงใหมเ่ทา่น ั*น  
กรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองต ั$วเครื องบนิหรอืยานพาหนะอื นๆ 
เพื อใชเ้ดนิทางมาและกลบัจากสนามบนิเชยีงใหมน่ ั*น ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนี*ที เกดิข ึ*น 

เนื องจากเป็นคา่ใชจ้า่ยที นอกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั  
ฉะน ั*นทา่นควรจะใหก้รุป๊ Final 100% กอ่นที จะสํารองต ั$วเครื องบนิ หรอืยานพาหนะอื นๆ 

* ต ั$วสายการบนิไมส่ามารถระบทุี น ั ง ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกที น ั งโดยระบบสายการบนิ * 
การจดัที น ั งบนเครื องบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูกํ้าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

แตจ่ะทําการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ั*น งดการคนืบตัรโดยสาร  
และหากยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพทส์ว่นตัว คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครื&องดื&มที&สั&งเพิ&ม 
3. คา่นํDาหนักกระเป๋าสมัภาระ ที&หนักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิขาไป 15 กก. / ขากลับ 15 กก.) 

4. คา่ทําวซีา่สําหรับหนังสอืเดนิทางตา่งชาต ิ(ไมใ่ชห่นังสอืเดนิทางไทย) 
5. คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ นทา่นละ 1,500 บาท หรอื 50,000 วอน (ชําระพรอ้มคา่ทวัร)์ 
6. คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ตามความพงึพอใจ 
 
การเดนิทางในแตล่ะคร ั*งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารอยา่งนอ้ยจาํนวน 20 ทา่นขึ*นไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจาํนวนดงักลา่ว 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ.ในการเลื อนการเดนิทาง หรอืเปลี ยนแปลงราคาทวัร ์
กรณุาชําระมดัจาํ ทา่นละ 5,000 บาท  หรอืทา่นละ 10,000 (กรณีเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์  
กรณุาชําระคา่ทวัรส์ว่นที เหลอื ภายใน 30 วนักอ่นการเดนิทาง (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ 

 
 
เง ื อนไขการเปลี ยนวนัเดนิทางหรอืเปลี ยนชื อผูเ้ดนิทาง 
1. กรณีวันเดนิทางตรงกับวันหยดุนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลี&ยนวันเดนิทางหรอืเปลี&ยนชื&อผูเ้ดนิทาง ไม่
นอ้ยกวา่ 45 วัน กอ่นการเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลี&ยนไดเ้พยีง 1 ครั Dงเทา่นัDน หากแจง้หลังจากนีD ผูเ้ดนิทางควร
หาผูเ้ดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ี&ไมส่ามารถเดนิทางได ้
2. กรณีวันเดนิทางไมต่รงกบัวันหยดุนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลี&ยนวันเดนิทางหรอืเปลี&ยนชื&อผูเ้ดนิทางไม่
นอ้ยกวา่ 30 วัน กอ่นการเดนิ (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลี&ยนไดเ้พยีง 1 ครั Dงเทา่นัDน หากแจง้หลังจากนีD ผูเ้ดนิทางควรหาผู ้
เดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ี&ไมส่ามารถเดนิทางได ้
3. กรณีจองทัวรภ์ายใน 15 วันกอ่นออกเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ ผูจ้องทัวรไ์มส่ามารถเปลี&ยนวันเดนิทางหรอืเปลี&ยนชื&อผู ้
เดนิทางไดท้กุกรณี 
4. กรณีแจง้เปลี&ยนชื&อผูเ้ดนิทางหลังจากออกตั�วโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งชําระคา่ตั�วโดยสารเพิ&มดว้ยตนเองจากคา่
ทัวรท์ี&ชําระมาแลว้ ณ วันที&ตอ้งการเปลี&ยนชื&อผูเ้ดนิทาง ตามขอ้กําหนดของทางบรษัิทและสายการบนิ  
เง ื อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที&นักท่องเที&ยวหรอืเอเจนซี&ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลื&อนการเดนิทาง นักท่องเที&ยวหรอืเอเจนซี& (ผูม้ชี ื อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที&บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ&งเพื&อแจง้ยกเลกิการจอง
กบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 
2. กรณีนักทอ่งเที&ยวหรอืเอเจนซี&ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเที&ยวหรอืเอเจนซี& (ผูม้ชี ื อในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที&บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ&งเพื&อทําเรื&องขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบ
หนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที&
ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื&อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนีD 
2.1 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ คนืเงนิคา่บรกิาร 100% ของคา่บรกิารที 
ชําระมาแลว้  
2.2 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 31-44 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิคา่มดัจําท ั*งหมดของคา่บรกิารที 
ชําระมาแลว้ 
2.3 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 30 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิคา่บรกิาร 100% ของคา่บรกิารที ชําระ
มาแลว้  
เนื&องจากบรษัิทตอ้งดําเนนิการจัดเตรยีมนําเที&ยวใหแ้กนั่กทอ่งเที&ยวล่วงหนา้ เชน่ การสํารองที&นั&งตั�วเครื&องบนิโดยสาร การจอง
โรงแรมที&พัก ยานพานหะสําหรับเดนิทาง รา้นอาหาร เป็นตน้ 
3. หากจาํนวนการจองของผูเ้ดนิทางเต็มกรุป๊แลว้ ผูจ้องไมส่ามารถยกเลกิหรอืเลื อนการเดนิทางไดท้กุกรณี 
4. การเดนิทางที&ตอ้งการันตมีัดจําหรือเป็นเที&ยวบนิเชา่เหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบนิ จะไม่มกีารคนื
เงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั Dงหมด   
5. การตดิตอ่ประสานงานกบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล หรอืจดหมาย ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนีD  
วันจันทรถ์งึวันศกุร ์เวลา 09.00 น. – 17.30 น.  
วันเสาร ์เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  
หรอืสามารถตดิตอ่ประสานงานผา่นแอพพลเิคชั&นอื&นๆตามชอ่งทางของบรษัิทได ้
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการปรับราคาทัวร ์หรอืยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเที&ยว จองเดนิทางนอ้ยกวา่ 20 ทา่น 
 

 

 

ขอ้ควรทราบ 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศเกาหลใีตใ้หก้บัคนไทย ผูท้ ี ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั*นในประเทศเกาหลใีตไ้มเ่กนิ 90 
วนัไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พื อการทอ่งเที ยว เยี ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื นเอกสารในข ั*นตอนการตรวจเขา้เมอืงเพื อ
ยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหลใีต ้ดงัตอ่ไปนี* 

- ต ั$วเครื องบนิขาออกจากประเทศเกาหลใีต ้ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- สิ งที ยนืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที อาจเกดิขึ*นในระหวา่งที พํานกัในประเทศเกาหลใีตไ้ด ้ 

(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
- ชื อ ที อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที พํานกัในประเทศเกาหลใีต ้

(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอื นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- กําหนดการเดนิทางระหวา่งที พํานกัในประเทศเกาหลใีต ้ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที&จะนําตดิตัวขึDนเครื&องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิDน และรวมกันทกุ
ชิDนไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึ&งมซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที&ตรวจไดอ้ย่าง
สะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัDน ถา้สิ&งของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที&กําหนดจะตอ้งใส่
กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที&โหลดใตท้อ้งเครื&องบนิเทา่นัDน  
2. สิ&งของที&มลัีกษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีา ฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที&
โหลดใตท้อ้งเครื&องบนิเทา่นัDน  
3. ประเทศเกาหลใีต ้มกีฎหมายหา้มนําผลติภณัฑท์ี&ทํามาจากพชื และเนืDอสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนืDอสตัว ์   
ไสก้รอก ฯ เพื&อเป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ที&จะมาจากสิ&งเหลา่นีD หากเจา้หนา้ที&ตรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราที&สงูมาก 
หมายเหต ุ
1. ทัวรน์ีDสําหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พื&อการทอ่งเที&ยวเทา่นัDน 
2. ทัวรน์ีDเป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืไมใ่ชบ้รกิารตามที&ระบไุวใ้นรายการทัวร ์ไมว่า่บางสว่นหรอืทั Dงหมด หรอื 
ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั Dงหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที&มนัีกทอ่งเที&ยวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั 
นักทอ่งเที&ยวหรอืเอเจนซี&ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที&ไมม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 15 วันกอ่นการ 
เดนิทางสําหรับประเทศที&มวีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเที&ยวทกุทา่นยนิดทีี&จะชําระคา่บรกิารเพิ&มจากการที&มนัีกทอ่งเที&ยวรว่มเดนิทาง 
นอ้ยกวา่ที&ทางบรษัิทกําหนดเพื&อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี&จะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื&อ นามสกลุ คํานําหนา้ชื&อ เลขที&หนังสอื 
เดนิทาง และอื&นๆ เพื&อใชใ้นการจองตั�วเครื&องบนิ ในกรณีที&นักทอ่งเที&ยวหรอืเอเจนซี&มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิท 
พรอ้มการชําระเงนิมัดจํา 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี&ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื&อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ 
และเวลา ณ วันที&เดนิทางจรงิของประเทศที&เดนิทาง ทั DงนีD บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเที&ยวสว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ที&เพิ&มขึDนของนักทอ่งเที&ยวที&มไิดเ้กดิจากความผดิ 
ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิอบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ 
สมัภาระ ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลี&ยนแปลงตารางบนิ การบรกิารของสายการบนิ และเหตสุดุวสิยัอื&น เป็นตน้ 
7. อตัราคา่บรกิารนีDคํานวณจากอตัราแลกเปลี&ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันที&ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนัDน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ� 
ในการปรับราคาคา่บรกิารเพิ&มขึDน ในกรณีที&มกีารเปลี&ยนแปลงอตัราแลกเปลี&ยนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั�วเครื&องบนิ คา่ภาษี 
เชืDอเพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลี&ยนแปลงเที&ยวบนิ ฯลฯ 
8. กรณีลกูคา้ไมเ่ขา้รา้นช็อปของรฐับาล ชําระเพิ มรา้นละ 50 USD ตอ่ทา่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหต ุ: คณะทวัรจ์ะออกเดนิทางทอ่งเที ยวหลงัเวลาเครื องลงแลว้ ประมาณ 2 ช ั วโมง  

ทางทวัรไ์มม่นีโยบายใหค้ณะรอทา่นที ตดิดา่นตรวจคนเขา้เมอืง 
หากทา่นสามารถผา่นเขา้เมอืงไดภ้ายหลงั ทา่นจะตอ้งเดนิทางไปพบกบัคณะทวัรด์ว้ยตนเอง 

และไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เดนิทางจากทวัรไ์ด ้เพื อความเป็นระเบยีบและคณะไดท้อ่งเที ยวอยา่งเต็มเวลา  

ขออภยัในความไมส่ะดวก 
 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นทาํการจองทกุคร ั*ง 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


