
 

BHT������� ทวัร์เกาหล ีSUMMER’S VACATION 
โรงแรม/ท่ีพัก ซูวอน 1 คืน และ โซล 2 คืน สายการบิน EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY 

 
#ตารางสรุปโปรแกรมท�องเท่ียวเกาหลี 5 วัน 3 คืน 
วัน โปรแกรมการเดินทาง อาหาร โรงแรม/ท่ีพัก 
1 ท�าอากาศยานสวุรรณภูมิ | ท�าอากาศยานนานาชาติอินชอน   

2 
ท�าอากาศยานนานาชาติอินชอน | LA PROVENCE | PAJU OUTLET 
ONEMOUNT SNOW PARK / WATER PARK (ไม�รวมบัตรเข>า+ค�าเช�าชุด 
และอุปกรณAเสริมอื่น ๆ) ***เตรียมชุดว�ายนํ้า*** 

B. -  
L. จิมดัก 
D. ชาบูชาบู 

SUWON 
หรือเทยีบเท�า 
โรงแรมมาตรฐาน 

3 

เรียนทํากิมจิ + ชุดฮันบก | สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข>าและเคร่ืองเล�น
ไม�จํากัด) | N SEOUL TOWER (ไม�รวมค�าลิฟทA) | ศูนยAเวชสําอาง 
ศูนยAการค>าแฟช่ันแห�งเกาหลีทงแดมุน | DONGDAEMUN DESIGN PLAZA 
(DDP) | ชมบรรยากาศดอกไม>ไฟ LED ROSE GARDEN  

B. โรงแรม 
L. คาลบิ 
D. ซัมเกทงั 

BENIKEA SEOUL 
HOTEL  
หรือเทยีบเท�า 
โรงแรมมาตรฐาน 

4 
ศูนยAสมุนไพร | ศูนยAนํ้ามันสนแดง | น่ังรถผ�านชมบลูเฮ>าสA | พระราชวังเคียงบก 
พิพิธภัณฑAพ้ืนบ>าน | ถนนแฟช่ันฮงอิกวอคก้ิงสตรีท | TRICK EYE MUSEUM 
ศูนยAรวมของวัยรุ�นเกาหลีเมียงดง | LINE FRIENDS STORE 

B. โรงแรม 
L. บารAบิคิวเกาหลี 
D. - 

BENIKEA SEOUL 
HOTEL  
หรือเทยีบเท�า 
โรงแรมมาตรฐาน 

5 
วัดโชเกซา | หมู�บ>านบุกชอนฮันอก | DUTY FREE | คลองชองเกชอน 
ศูนยAโสม | ศูนยAพลอยอเมทสิ | SUPERMARKET 

B. โรงแรม 
L. พุลโกกิ 
D. -  

- 

 
\

• คลายร>อนบนลานสกี ในร�มท่ีใหญ�ท่ีสุดในเกาหลีใต> 
หรือสวนนํ้ากลางแจ>ง ท่ี ONEMOUNT SNOW / WATER PARK 

• ตระการ และสัมผัสความรุ�งเรืองในอดีตของชนชาวฮัน่  
ณ พระราชวังเคียงบก และความรุ�งเรืองในพิพิธภัณฑAพื้นบ>าน 

• เดินเล�นในเมืองสลีูกกวาด LA PROVENCE 

• สักการะขอพรสิ่งศักด์ิสิทธิ์ ณ วัดโชเกซา  

• สนุกกับเคร่ืองเล�นมากมายท่ี EVERLAND 

• ช>อปป^_งอย�างจุใจท่ี PAJU OUTLET และ ทุกย�านดังของเกาหลีใต> 

• ช>อปของฝากสุดน�ารักท่ี LINE FRIENDS STORE  

• ชมความงามของกรุงโซลในมุมมองท่ีเหนือกว�า ท่ี N SEOUL TOWER 



 

SUMMER’S VACATION  

#โปรแกรมท�องเท่ียวเกาหลี5 วัน 3 คืน 
 DAY 1 :   ท�าอากาศยานสุวรรณภูมิ | ท�าอากาศยานนานาชาติอินชอน 

คณะเดินทางพร&อมกันท่ีจุดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู&โดยสารระหว4างประเทศ ชั้น 4           ณ เคาน:เตอร:สาย
การบิน EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY โดยมีเจ&าหน&าท่ีจากบริษัทฯ คอยให&การต&อนรับ และอํานวย
ความสะดวกในเร่ืองของเอกสารตลอดจนสัมภาระของท4าน (**โปรดแสดงใบนัดหมายและพาสปอร:ตให&แก4เจ&าหน&าท่ีใน
วันเดินทาง) หลังจากเช็คอิน และโหลดสัมภาระเรียบร&อยแล&ว นําท4านออกเดินทางสู4ประเทศเกาหลีใต& 
ออกเดินทางจาก ท4าอากาศยานสุวรรณภูมิ สู4 ท4าอากาศยานนานาชาติอินชอน 
 

สายการบิน รหัสเท่ียวบิน เวลาเดินทางจากประเทศไทย เวลาเดินทางถึงประเทศเกาหลีใต> 

 ZE512 22.20 น. 06.00 น. 

 7C2202 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. 

 
ข>อแนะนํา : เพ่ือความสะดวกในการเข&ารับการตรวจค&นก4อนข้ึนเคร่ืองบิน ของเหลว เจล และสเปรย:ทุกชนิด ต&องบรรจใุนภาชนะท่ีมี
ขนาดความจุไม4เกิน 100 มิลลิลิตร สําหรับภาชนะท่ีเกิน 100 มิลลิลิตร แม&จะบรรจุของเหลว เจล และสเปรย: เพียงเล็กน&อยก็ไม4สามารถ
นําติดตัวข้ึนเคร่ืองบินได& ภาชนะท้ังหมดต&องใส4รวมกันไว&ในถุงพลาสติกใส ซ่ึงเปIด - ปIด ผนึกได& และมีความจุรวมกันไม4เกิน 1 ลติร 
(1,000 มิลลิลิตร) ของเหลวท่ีได&รับการยกเว&น ได&แก4 นม และอาหารสําหรับเด็กทารกในปริมาณท่ีเหมาะสม รวมถึงยาท่ีมีเอกสารกํากับ
ชัดเจน  ของเหลว เจล และสเปรย: ท่ีซ้ือจากร&านค&าปลอดอากร (DUTY FREE SHOPS) ท่ีท4าอากาศยานต&องบรรจุในถุงพลาสติกใสปIด
ผนึกปากถุงไม4มีร4องรอย การเปIดปากถุง และมีหลักฐานแสดงว4าได&ซ้ือ ณ วันท่ีเดินทาง เพ่ือนําไปแสดงต4อเจ&าหน&าท่ี ณ จุดตรวจค&น 
อย4างไรก็ตามแต4ละประเทศจะมีกฎ การนําของเหลว ข้ึนเคร่ืองแตกต4างกัน การนําผลิตภัณฑ:ของสดท่ีทําจากสัตว:ไม4ว4าเน้ือหมู เน้ือวัว 
ผัก ผลไม&สด ไม4อนุญาตให&นําเข&าประเทศเพ่ือปUองกันโรคต4างๆเพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต&องเสียค4าปรับ 
 

DAY 2 :  LA PROVENCE | PAJU OUTLET | ONE MOUNT SNOW PARK / WATER PARK  
(ไม�รวมบัตรเข>า+ค�าเช�าชุด และอุปกรณAเสริม) 
 

 #หมู�บ>านลาโพรวองซA (LA PROVENCE) 

เช>า เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินชอนประเทศเกาหลีใต& (กรุณาปรับเวลาของท4านให&เร็วข้ึน 2 ชั่วโมงเพ่ือให&ตรงกับ
เวลาท&องถ่ินของประเทศเกาหลี) หลังจากผ4านพิธีการตรวจคนเข&าเมืองและศุลกากรแล&ว พาท4านเดินทางสู4 หมู�บ>านลา
โพรวองซA (LA PROVENCE) หมู4บ&านสุดชิค สไตล:ยุโรปแห4งเกาหลี สัมผัสบรรยากาศบ&านเรือนสุดน4ารักและร&านค&า
ระบายสีลูกกวาดหวานๆ อิสระให&ท4านถ4ายรูปเก็บไว&เปXนท่ีระลึกได&ตามอัธยาศัย  



 

 
 #PAJU OUTLET 

จากน้ันนําท4านช&อปปIYง PAJU OUTLET แห4งใหม4และใหญ4ท่ีสุดในเกาหลี ซ่ึงมีร&านค&าหลากหลายกว4า 165 ร&านค&าและมี
สินค&า BRAND NAME มากมาย อาทิเช4น ARMANI, CALVIN KLEIN, DIESEL, DKNY, GUESS, ESCADA ฯลฯ ลดราคา
มากมายหลายร&าน และมีราคาถูกกว4าประเทศไทยให&ท4านได&ช&อปกันอย4างจุใจ 
 

 #จิมดัก (JIMDAK) 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท4านด&วย เมนู จิมดัก (JIMDAK) เปXนเมนูไก4ประกอบด&วยวุ&นเส&น 

เกาหลี คลุกด&วยนํ้าซุป รสชาติกลมกล4อม เสิร:ฟพร&อมข&าวสวยร&อนๆ พร&อมเคร่ืองเคียงเกาหลี 
 

 #ONEMOUNT SNOW PARK 

บ�าย พาท4านสู4ลานกีฬาฤดูหนาวในท่ีร4ม ONEMOUNT SNOWPARK แหล4งท4องเท่ียวใหม4ล4าสุดใกล&กรุงโซล ให&
ท4านได&สนุกสนานกับการเล4นไอซ:สเก็ตและเล4นเคร่ืองเล4นมากมายหลากหลายชนิด ท้ัง บันจี้จัมฟf, ไม&ลากเลื่อน, ม&า
หมุน,สไลเดอร:น้ําแข็ง นอกจากน้ีท4านยังสามารถคลายร&อนกับ ONEMOUNT WATER PARK สวนนํ้าท่ีมีสิ่งอํานวย
ความสะดวกมากมาย เช4น FITNESS & GOLF, CLUB, WATER PARK, SHOPPING MALL หากท4านใดท่ีไม4อยากเล4น 
SNOW PARK ท4านสามารถเดินช&อปปIYงตามอัธยาศัย มีท้ัง H&M, ADIDAS,SPAO และอีกหลายแบรนด:ชั้นนํา (ไม�รวม
บัตรเข�า+ไม�รวมค�าเช�าชุด+อุปกรณ�) (**หมายเหตุ : ท�านไหนประสงค�ท่ีจะเล�นสวนนํ้ากรุณาเตรียมชุดว�ายนํ้ามาด�วยนะ
คะ) 
 

 #ชาบูชาบู (SHABU SHABU) 

  เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท4านด&วย ชาบูชาบู (SHABU SHABU) หรือ สุกี้เกาหลี ประกอบไป

ด&วย ผักสดหลายชนิด ต&มในนํ้าซุปปรุงรสกลมกล4อม ทานพร&อมเคร่ืองเคียงและข&าวสวยของเกาหลี ท่ีรสชาติถูกปากคน
ไทย 

 

หลังจากน้ันนําท�านเข>าสู�ท่ีพัก SUWON : BENIKEA SUWON 
หรือเทียบเท�า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต> 

 

DAY 3 :  เรียนทํากิมจิ + ชุดฮันบก | สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข>าและเครื่องเล�นไม�จํากัด)  
N SEOUL TOWER (ไม�รวมค�าลิฟทA) | ศูนยAเวชสําอาง | ศูนยAการค>าแฟชั่นแห�งเกาหลี 
ทงแดมุน | DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP) | ชมบรรยากาศดอกไม>ไฟ LED ROSE 
GARDEN  

เช>า รับประทานอาหารเช>า ณ ห>องอาหารโรงแรม 

 #เรียนทํากิมจิ 
เช&าน้ีพาท4านเดินทางสู4 กิมจิ ร4วมประสบการณ:ในการทํากิมจิอาหารประจําชาติของเกาหลี ให&ท4านได&สนุกสนานในการ
ลองทําและชิมกิมจิฝiมือของตัวท4านเอง  
 
 #ฮันบก 



 

จากน้ันเชิญท4านร4วมเปXนส4วนหน่ึงของชาวเกาหลี โดยการแต4งกายชุดประจําชาติ ชุดฮันบก พร&อมถ4ายรูปเปXนท่ีระลึก!!! 
เพ่ือไปอวดคนทางบ&าน... 
#สวนสนุกเอเวอรAแลนดA 

เต็มอ่ิมกับสวนสนุกท่ีดีท่ีสุดของเกาหลี สวนสนุกเอเวอรAแลนดA ด&วยบัตร SPECIAL PASS TICKET ท่ีสามารถเล4นเคร่ือง
เล4นต4างๆ ได&ทุกชนิดและไม4จํากัดรอบ สวนสนุกท่ีนี่ถูกขนานนาม ว4า “ดิสนีย:แลนด:เกาหลี”  มีชื่อเสียงมากท่ีสุดของ
ประเทศ ให&ท4านสนุกกับเคร่ืองเล4นหลากหลายชนิด อาทิ เช4น ทีเอ็กซ:เพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชาร:ป โรงหนังสาม
มิติ บ&านผีสิงหมุน ท4านไหนท่ีไม4ชอบการเล4นเคร่ืองเล4น สามารถเข&าซาฟารี ชมไลเกอร:แฝดคู4แรกของโลกได&ท่ีนี่ และชม
ความน4ารักของหมีท่ีสามารถสื่อสารกับคนได&เดินชมและถ4ายรูปกับสวนดอกไม&ซ่ึงผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตามฤดูกาล 
(มีนาคม-เมษายน: สวนทิวลิป/ พฤษภาคม-มิถุนายน: สวนดอกกุหลาบ/ กรกฎาคม : สวนดอกทานตะวันหรือดอก
กุหลาบ/ สิงหาคม-กันยายน : สวนดอกลิลลี่/ ตุลาคม-พฤศจิกายน: สวนดอกเบญจมาศ) 
 

 #คาลบิ (KALBI) 

เท่ียง รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  บริการท4านด&วย  เมนู คาลบิ (KALBI) อาหารเกาหลีแบบปIYงย4างท่ีมี
ชื่อเสียงของเกาหลี เปXนการนําเน้ือวัวหรือเน้ือหมูมาหมักกับเคร่ืองปรุงจนเน้ือนุ4ม แล&วนําไปย4างบนแผ4นโลหะท่ีถูกเผาจน
ร&อน ตอนย4างเน้ือน้ันจะย4างเปXนชิ้นโตพอสมควร พอใกล&สุกแล&วต&องใช&กรรไกรตัดเปXนชิ้นพอดีคํา ทานกับเคร่ืองเคียง
จําพวกผัก และกระเทียม กิมจิ 
 

 #N SEOUL TOWER 

บ�าย เม่ือรับประทานอาหารเสร็จนําท4านเดินทางสู4 หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWER ซ่ึงอยู4บนเขานัมซาน ซ่ึงเปXน 1 
ใน 18 หอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลก ฐานของหอคอยมีสิ่งท่ีน4าสนใจต4างๆ เช4น ศาลาแปดเหลี่ยมปาลก๊ักจอง, สวนสัตว:เล็กๆ
สวนพฤกษชาติ, อาคารอนุสรณ:ผู&รักชาติอัน ชุง กุน อิสระให&ทุกท4านได&เดินเล4นและถ4ายรูปคู4หอคอยตามอัธยาศัยหรือ
คล&องกุญแจคู4รัก (ไม4รวมค4าข้ึนลิฟท:) 
 

 #ศูนยAเวชสําอาง 
หลังจากน้ันเดินทางสู4 ศูนยAเวชสําอาง ให&ท4านได&เลือกซ้ือเคร่ืองสําอางคุณภาพดีในราคาย4อมเยา อาทิเช4นครีมนํ้าแตก, 
ครีมโบท็อกซ:, ครีมหอยทาก ฯลฯ 
  
 #ทงแดมุน (DONGDAEMUN) #DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP) 

จากน้ันนําท4านช&อปปIYงท่ี ศูนย:การค&าแฟชั่นแห4งเกาหลี ทงแดมุน ให&ท4านได&เลือกซ้ือ เสื้อผ&าเคร่ืองแต4งกาย เคร่ืองหนัง
รองเท&า เคร่ืองกีฬาต4างๆ นอกจากน้ียังมีขนมขบเคี้ยวและร&านเคร่ืองสําอางต4างๆ เรียงรายตามตึกริมสองข&างถนนให&ท4าน
ได&เลือกชม นอกจากน้ียังมีเวทีการแสดง ร&อง เต&น เปIดหมวก ให&ผู&ท่ีอยากแสดงความสามารถ มาแสดงให&ชมกันอีกด&วย 
และฝpqงตรงข&ามของ ทงแดมุน ท4านสามารถเดินข&ามไปชม ตึก DDP หรือ DONGDAEMUN DESIGN PLAZA เปXน
สถานท่ีสําหรับจัดแสดงงานศิลปะ อีเว&นท: การประชุม รวมไปถึงนิทรรศการต4างๆ นอกจากน้ีท4านยังสามารถชม
บรรยากาศดอกไม&ไฟ LED ROSE GARDEN ***ท้ังน้ีการจัดแสดงข้ึนอยู4กับสภาพภูมิอากาศ*** 
 
 #ซัมเกทัง 

เย็น รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท4านด&วย ซัมเกทัง หรือเมนู ไก4ตุrนโสม อาหารวังในสมัยก4อน 
ปpจจุบันเปXนอาหารเลื่องชื่อมากของเมืองหลวง ภายในตัวไก4จะมีข&าวเหนียว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุrน
เสิร:ฟพร&อมเคร่ืองเคียงท่ีเรียกว4า กักตุกี เส&นขนมจีน เหล&าโสม พริกไทยดํา และเกลือ 

หลังจากน้ันนําท�านเข>าสู�ท่ีพัก SEOUL : BENIKEA SEOUL HOTEL 



 

หรือเทียบเท�า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต> 

 

DAY 4 :  ศูนยAสมุนไพร | ศูนยAน้ํามันสนเข็มแดง | น่ังรถผ�านชมบลูเฮ>าสA | พระราชวังเคียงบก พิพิธภัณฑA
พื้นบ>าน | ถนนแฟชั่นฮงอิกวอคก้ิงสตรีท | TRICK EYE MUSEUM   
ศูนยAรวมของวัยรุ�นเกาหลีเมียงดง | LINE FRIENDS STORE 

เช>า รับประทานอาหารเช>า ณ ห>องอาหารโรงแรม 

 #ศูนยAสมุนไพร 
จากน้ันนําท4านเข&าชม ศูนย:สมุนไพรหรือ ฮtอกเกตนามู ใหม4ล4าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธ์ิเรียบร&อยแล&ว สรรพคุณ
ช4วยในการล&างสารพิษท่ีตกค&างหรือไขมันท่ีสะสมอยู4ภายในผนังของตับ ไต ช4วยให&ตับหรือไตของท4านแข็งแรงข้ึน และยัง
ส4งผลดีต4อสุขภาพร4างกายของท4านเองอีกด&วย 
 

 #ศูนยAน้ํามันสนเข็มแดง #น่ังรถผ�านชมบลูเฮ>าสA 
นําท4านชม ศูนยAน้ํามันสนเข็มแดง ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี  ท่ีมีสรรพคุณ ช4วยชะล&างไขมันในเส&นเลือด 
เพ่ือปUองกันการอุดตันของเส&นเลือด พร&อมชมการสาธิต เพ่ือให&ให&ท4านได&เห็นสรรพคุณอย4างชัดเจนมากย่ิงข้ึน ผ4านชม
ด&านหน&าทําเนียบประธานาธิบดี (บลูเฮ&าส:) ซ่ึงอยู4ในทําเลท่ีดีท่ีสุดตามหลักโหราศาสตร: มีทิวเขาน&อยใหญ4เรียงรายซ&อนตัว
อยู4ด&านหลัง  ด&านหน&าเปXนอนุสรณ:สถานนกฟiนิกซ:สัญลักษณ:แห4งสันติภาพอันงดงาม  ชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขา
รูปหัวมังกร และวงเวียนนํ้าพุ นับเปXนจุดท่ีมีฮวงจุ&ยท่ีดีท่ีสุดของกรุงโซล 
 

 #พระราชวังเคียงบjอก #พิพิธภัณฑAพ้ืนบ>าน 
นําท4านเข&าสู4 พระราชวังเคียงบjอก พระราชวังโบราณใหญ4ท่ีสุดในประวัติศาสตร:เกาหลีมีอายุกว4า 600 ปi พระราชวังแห4ง
น้ีมีหมู4พระท่ีนั่งมากกว4า 200 หลัง และได&ถูกทําลายไปในสมัยท่ีญ่ีปุvนเข&ามายึดครอง และท้ังยังเคยเปXนศูนย:บัญชาการ
ทางการทหารและเปXนท่ีประทับของกษัตริย: สร&างข้ึนในสมัยราชวงศ:โชซอนซ่ึงเปXนราชวงศ:สุดท&ายภายใต&การปกครอง
ของระบอบกษัตริย:เกาหลี ปpจจุบันได&รับการบูรณะให&ใกล&เคียงกับพระราชวังเดิมมากท่ีสุด และนําท4านเย่ียมชม 
พิพิธภัณฑAพ้ืนบ>าน ย&อนอดีตสัมผัสชีวิตความเปXนอยู4และเร่ืองราวในประวัติศาสตร:เกาหลี 
 

 #บารAบีคิวเกาหลี (BBQ KOREA) 

เท่ียง รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท4านด&วย เมนู บารAบีคิวเกาหลี (BBQ KOREA) 

อาหารปIYงย4างสไตล:เกาหลีรับประทานพร&อมเคร่ืองเคียงของเกาหลี ผักสด กิมจิ ซุป สลัดผักสดๆ  
 #ฮงอิกวอคก้ิงสตรีท 

บ�าย หลังจากรับประทานอาหารกลางวันนําท4านสู4 ฮงอิกวอคก้ิงสตรีท เปXนถนนย4านมหาวิทยาลัย ฮงอิก ซ่ึงมีชื่อเสียง

ด&านศิลปะ ท่ีนี่จะมีบรรดานักศึกษานําของประดิษฐ:จากแฮนด:เมดมาวางจําหน4ายและมีร&านค&าขายสินค&าวัยรุ4นต4างๆ 
อิสระให&ท4านได&เดินเล4นและชมงานศิลปะตลอดทาง  

 
 #TRICK EYE MUSEUM 
จากน้ันนําท4านเดินทางสู4 TRICK EYE MUSEUM พิพิธภัณฑ:ศิลปะสามมิติ ต&นฉบับของเกาหลี สถานท่ีท4องเท่ียวยอด
นิยมท่ีท้ังคนเกาหลีและนักท4องเท่ียวต4างชาตินิยมมาเก็บภาพ พร&อมโพสท4า เกrๆ   กับฉากสามมิติ ทําให&การเดินชม



 

นิทรรศการศิลปะไม4ใช4สิ่งท่ีน4าเบื่อและเข&าใจยากอีกต4อไป... จากน้ันพาท4านสู4 ICE MUSEUM เมืองนํ้าแข็งท่ีมีผลงาน
ศิลปะแกะสลักนํ้าแข็งกว4า 50 ชิน้ รวมอยู4ในท่ีเดียว ภายในจําลองเปXนเมืองต4างๆท่ีทุกอย4างกลายเปXนนํ้าแข็ง! เอาใจเด็กๆ
ด&วยสไลเดอร:น้ําแข็งและกิจกรรมอ่ืนๆอีกมากมายให&คุณได&เดินเท่ียวอย4างไม4รู&สึกเบื่อ 

 
 #เมียงดง 
พาท4านเพลิดเพลินกับการช&อปปIYงท่ี ศูนย:รวมของวัยรุ4นเกาหลี เมียงดง ได&ชื่อว4าเปXนแหล4งรวมแฟชั่นแบรนด:เกาหลีชั้นนํา 
ซ่ึงในแต4ละวันจะมีวัยรุ4นเกาหลีมาเดินช&อปปIYงกันอย4างล&นหลาม ท4านสามารถหาซ้ือสินค&าได&อย4างหลากหลายท้ังเสื้อผ&า, 
รองเท&า, กระเปxา, เคร่ืองสําอางซ่ึงเปXนท่ีรู&จักอย4างดีของคนไทย อาทิ LANEIGE, ETUDE, IOPE, CHARMZONE, SKIN 
FOOD, THE FACE SHOP เปXนต&น ยังมี เสื้อผ&า เคร่ืองประดับ, ซีดีเพลง, วีซีดี-ดีวีดีหนังและซีรีย:ยอดฮิต ตลอดจนของท่ี
ระลึกท่ีมีรูปดาราคนโปรดของท4านอยู4ในสินค&าหลากหลายชนิดให&ได&เลือกซ้ือกัน  

 
 #LINE FRIENDS STORE 
นอกจากน้ีท4านสามารถพบกับร&าน LINE FRIENDS STORE ท่ีเต็มไปด&วยสินค&า LINE OFFICIAL ท่ีจําหน4ายสินค&าของท่ี
ระลึกเก่ียวกับตัวการ:ตูน LINE ไม4ว4าจะเปXน หมีบราวน:แซลลี่ เจมส: หรือโคน่ี ซ่ึงแต4ละตัวจะมีสินค&าท่ีระลึกให&เลือกซ้ือ
เยอะแยะไปหมด เช4น สมุดโน&ต ตุtกตา เคสโทรศัพท: เสื้อผ&า กระเปxา เคร่ืองเขียน ฯลฯ ซ่ึงภายร&านยังมีมุมน4ารักๆ ให&
ถ4ายรูปกันอย4างจุใจอีกด&วย แต4ท่ีเปXนไฮไลท:เด4นของร&านเลย คือ เจ&าหมีบราวน:ตัวยักษ:ใหญ4ท่ีต้ังอยู4หน&าร&าน ท่ีใครไปใคร
มาก็ต&องถ4ายภาพเปXนท่ีระลึกแม&แต4คนเกาหลีเอง 
 

หลังจากน้ันนําท4านเข&าสู4ท่ีพัก SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL 
หรือเทียบเท4า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต& 

 

DAY 5 :   วัดโชเกซา | หมู�บ>านบุกชอนฮันอก | DUTY FREE  I   
คลองชองเกชอน  I ศูนยAสมุนไพร  I  ศูนยAน้ํามันสนแดง  I  SUPERMARKET 

เช>า  รับประทานอาหารเช>า ณ ห>องอาหารโรงแรม 

 
 #วัดโชเกซา 
จากน้ันนําท4านสู4 วัดโชเกซา วัดศูนย:กลางของพุทธศาสนานิกายเซนท่ีมีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี ถึงแม&จะเปXนวัดท่ี
ต้ังอยู4ท4ามกลางความวุ4นวายของเมืองแต4ภายในวัดมีความเงียบสงบและสวยงามมาก ภายในวัดมีต&นไม&ใหญ4ท่ีมีความสูง
กว4า 26 เมตร อาคารเก4าแก4 และเจดีย:ท่ีแกะสลักจากหินสูง 7 ชั้นนอกจากน้ียังมีความสําคัญในการจัดพิธีการสําคญั แห4
โคมไฟรูปดอกบัว ในวันก4อนวันประสูติของพระพุทธเจ&า โดยขบวนแห4นี้จะเร่ิมต&นต้ังแต4สนามกีฬาทงแดมุน เคลื่อนขบวน
ไปตามถนนชงโนและมาสิ้นสุดท่ีวัดแห4งน้ี 

 
#หมู�บ>านบุกชอนฮันอก 
หลังจากน้ันพาท4านไปชมหมู4บ&านด้ังเดิมของเกาหลี หมู�บ>านบุกชอนฮันอก ท่ีมีประวัติศาสตร:ยาวนาน ต้ังอยู4ระหว4าง
พระราชวังเคียงบกกุง, พระราชวังชางดtอกกุง และอารามหลวงจองเมียว คําว4า บุกชอน มีความหมายแปลว4าหมู4บ&านทาง



 

ตอนเหนือ ตามตําแหน4งท่ีต้ังของหมู4บ&านท่ีอยู4ทางทิศเหนือของคลองชองเกชอนและชงโน หมู4บ&านประกอบด&วยตรอก
ซอกซอยอันเปXนท่ีต้ังของบ&านแบบด้ังเดิมกว4าร&อยหลังและเปXนท่ีเก็บรักษาสภาพแวดล&อมของเมืองไว& เพ่ือเปXนการบอก
เล4าประวัติศาสตร: และเปXนมรดกทางวัฒนธรรมต้ังแต4สมัยราชวงศ:โชซอนท่ีมีอายุกว4า 600 ปi 

 
 #พลุโกกิ (BULGOGI) 

เท่ียง รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท4านด&วย เมนูพุลโกกิ (BULGOGI)เมนูท่ีมีส4วนผสม หมูหมักชิ้น

บางๆ ปลาหมึกสดๆ ผักต4างๆ นํามาต&มรวมกัน โดยสามารถทานได&ท้ังแบบแห&งและนํ้า พร&อมเคร่ืองเคียงต4างๆ ได&แก4 
ถ่ัวงอกดอง วุ&นเส&นปรุงรสสาหร4าย กิมจิ 

 
 #DUTY FREE #คลองชองเกชอน 
บ�าย หลังจากน้ันนําท4านช็อปปIYงสินค&าปลอดภาษีท่ี ดิวต้ีฟรี (DUTY FREE)ท่ีนี่มีสินค&าชั้นนําให&ท4านได&เลือกซ้ือ

มากมายกว4า 500 ชนิด ท้ัง นํ้าหอม เสื้อผ&า เคร่ืองสําอาง กระเปxา นาฬิกา เคร่ืองประดับ ฯลฯ ในบริเวณดิวต้ีฟรีท4าน
สามารถเดินไปชม คลองชองเกชอน เปXนคลองโบราณในสมัยราชวงศ:โชซอน อายุกว4า 600 ปi โดยมีความยาวประมาณ 
5.84 กิโลเมตร ไหลผ4านย4านใจกลางกรุงโซลแต4ในช4วง ค.ศ.1957- ค.ศ.1977 ได&มีการพัฒนาประเทศอย4างก&าวกระโดด 
จนกระท่ังปi ค.ศ.2002 นายลี มยองปาร:ค ผู&ได&รับตําแหน4งเปXนผู&ว4าการกรุงโซล ได&เสนอโครงการฟ~Yนฟูคลองชองเกชอน 
เพ่ือฟ~Yนฟูธรรมชาติสองฝpqงคลอง จนปpจจุบันคลองชองเกชอนได&กลายเปXนแหล4งท4องเท่ียวท่ีสําคัญมากใน   กรุงโซล 
  #ศูนยAโสม 

พาท4านรู&จักและเข&าใจสมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห4งมวลสมุนไพร ท่ี ศูนยAโสม เพราะเกาหลีใต&เปXนประเทศท่ีมีการ
ผลิตโสมเกาหลีท่ีมีคุณภาพเปXนอันดับ 1 ของโลก สรรพคุณทางการแพทย: ช4วยบํารุงหัวใจ ปUองกันโรคหัวใจขาดเลือด 
และเสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและปUองกันมะเร็ง ท4านไหนท่ีต&องทํางานดึก นอนดึก หรือพักผ4อนไม4เพียงพอ 
สามารถทานเพ่ือลดความอ4อนล&า ทําให&รู&สึกกระปร้ีกระเปร4า ร4างกายรู&สึกสดชื่น..อิสระให&ท4านได&ซ้ือกลับไปบํารุงร4างกาย
หรือฝากญาติผู&ใหญ4ท่ีท4านรักและนับถือ 
 
 #ศูนยAพลอยอเมทิส 
จากน้ันนําท4านเดินทางสู4  ศูนยAพลอยอเมทิส หรือพลอยสีม4วงท่ีมีชื่อเสียงของประเทศเกาหลีซ่ึงชาวเกาหลีเชื่อว4าถ&าได&มี
พลอยชนิดน้ีติดตัวไว&จะทําให&มีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดข้ึนในชีวิต 
 
 

 #SUPERMARKET 
หลังจากน้ันได&เวลานําท4านสู4 สนามบินอินชอน เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว4างทางแวะช&อปปIYงท่ี 
SUPERMARKETเพ่ือซ้ือของฝากคนทางบ&าน ท่ีร&านแห4งน้ีมีขนมพ้ืนเมืองเกาหลี หลากชนิดรวมท้ังกิมจิ ไก4ตุrนโสมท่ีบรรจุ
อยู4ในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถ&วยใส4ข&าวและของฝากของท่ีระลึก  
 

ได&เวลานําท4านออกเดินทางสู4สนามบิน 
ออกเดินทางจาก ท4าอากาศยานนานาชาติอินชอน สู4 ท4าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 

สายการบิน รหัสเท่ียวบิน เวลาเดินทางจากประเทศเกาหลีใต> เวลาเดินทางถึงประเทศไทย 



 

 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. 

  



 

SUMMER’S VACATION  
#อัตราค�าบริการ 
เดือน พฤษภาคม 2019 

พีเรียดเดินทาง สายการบิน ราคาผู>ใหญ� ราคาเด็กไม�เสริมเตียง 
19 – 23 พฤษภาคม 

 

12,900.- 12,900.- 

20 – 24 พฤษภาคม 12,900.- 12,900.- 

21 – 25 พฤษภาคม 13,900.- 13,900.- 

22 – 26 พฤษภาคม 13,900.- 13,900.- 

23 – 27 พฤษภาคม 13,900.- 13,900.- 

24 – 28 พฤษภาคม 13,900.- 13,900.- 

25 – 29 พฤษภาคม 13,900.- 13,900.- 

26 – 30 พฤษภาคม 12,900.- 12,900.- 

27 – 31 พฤษภาคม 12,900.- 12,900.- 

28 – 01 มิถุนายน 13,900.- 13,900.- 

29 – 02 มิถุนายน 13,900.- 13,900.- 

30 – 03 มิถุนายน 13,900.- 13,900.- 

31 – 04 มิถุนายน 13,900.- 13,900.- 

 

เดือน มิถุนายน 2019 
พีเรียดเดินทาง สายการบิน ราคาผู>ใหญ� ราคาเด็กไม�เสริมเตียง 

01 – 05 มิถุนายน 

 

12,900.- 12,900.- 

02 – 06 มิถุนายน 11,900.- 11,900.- 

03 – 07 มิถุนายน 11,900.- 11,900.- 

04 – 08 มิถุนายน 12,900.- 12,900.- 

05 – 09 มิถุนายน 12,900.- 12,900.- 

06 – 10 มิถุนายน 12,900.- 12,900.- 

07 – 11 มิถุนายน 12,900.- 12,900.- 

08 – 12 มิถุนายน 12,900.- 12,900.- 

09 – 13 มิถุนายน 11,900.- 11,900.- 

10 – 14 มิถุนายน 11,900.- 11,900.- 

11 – 15 มิถุนายน 12,900.- 12,900.- 

12 – 16 มิถุนายน 12,900.- 12,900.- 

13 – 17 มิถุนายน 12,900.- 12,900.- 

14 – 18 มิถุนายน 12,900.- 12,900.- 



 

15 – 19 มิถุนายน 12,900.- 12,900.- 

16 – 20 มิถุนายน 11,900.- 11,900.- 

17 – 21 มิถุนายน 11,900.- 11,900.- 

18 – 22 มิถุนายน 12,900.- 12,900.- 

19 – 23 มิถุนายน 12,900.- 12,900.- 

20 – 24 มิถุนายน 12,900.- 12,900.- 

21 – 25 มิถุนายน 12,900.- 12,900.- 

22 – 26 มิถุนายน 12,900.- 12,900.- 

23 – 27 มิถุนายน 11,900.- 11,900.- 

24 – 28 มิถุนายน 11,900.- 11,900.- 

25 – 29 มิถุนายน 12,900.- 12,900.- 

26 – 30 มิถุนายน 12,900.- 12,900.- 

27 – 01 กรกฎาคม 12,900.- 12,900.- 

28 – 02 กรกฎาคม 12,900.- 12,900.- 

29 – 03 กรกฎาคม 12,900.- 12,900.- 

30 – 04 กรกฎาคม 12,900.- 12,900.- 

 

เดือน กรกฎาคม 2019 
พีเรียดเดินทาง สายการบิน ราคาผู>ใหญ� ราคาเด็กไม�เสริมเตียง 

01 – 05 กรกฎาคม 

 

12,900.- 12,900.- 

02 – 06 กรกฎาคม 13,900.- 13,900.- 

03 – 07 กรกฎาคม 13,900.- 13,900.- 

04 – 08 กรกฎาคม 13,900.- 13,900.- 

05 – 09 กรกฎาคม 13,900.- 13,900.- 

06 – 10 กรกฎาคม 13,900.- 13,900.- 

07 – 11 กรกฎาคม 12,900.- 12,900.- 

08 – 12 กรกฎาคม 12,900.- 12,900.- 

09 – 13 กรกฎาคม 13,900.- 13,900.- 

10 – 14 กรกฎาคม 13,900.- 13,900.- 

11 – 15 กรกฎาคม 13,900.- 13,900.- 

12 – 16 กรกฎาคม 14,900.- 14,900.- 

13 – 17 กรกฎาคม 14,900.- 14,900.- 

14 – 18 กรกฎาคม 13,900.- 13,900.- 

15 – 19 กรกฎาคม 13,900.- 13,900.- 

16 – 20 กรกฎาคม 13,900.- 13,900.- 

17 – 21 กรกฎาคม 13,900.- 13,900.- 



 

18 – 22 กรกฎาคม 13,900.- 13,900.- 

19 – 23 กรกฎาคม 13,900.- 13,900.- 

20 – 24 กรกฎาคม 12,900.- 12,900.- 

21 – 25 กรกฎาคม 12,900.- 12,900.- 

22 – 26 กรกฎาคม 12,900.- 12,900.- 

23 – 27 กรกฎาคม 13,900.- 13,900.- 

24 – 28 กรกฎาคม 13,900.- 13,900.- 

25 – 29 กรกฎาคม 14,900.- 14,900.- 

26 – 30 กรกฎาคม 14,900.- 14,900.- 

27 – 31 กรกฎาคม 13,900.- 13,900.- 

28 – 01 สิงหาคม 12,900.- 12,900.- 

29 – 02 สิงหาคม 12,900.- 12,900.- 

30 – 03 สิงหาคม 13,900.- 13,900.- 

31 – 04 สิงหาคม 13,900.- 13,900.- 

 

เดือน สิงหาคม 2019 
พีเรียดเดินทาง สายการบิน ราคาผู>ใหญ� ราคาเด็กไม�เสริมเตียง 

01 – 05 สิงหาคม 

 

14,900.- 14,900.- 

02 – 06 สิงหาคม 14,900.- 14,900.- 

03 – 07 สิงหาคม 13,900.- 13,900.- 

04 – 08 สิงหาคม 13,900.- 13,900.- 

05 – 09 สิงหาคม 13,900.- 13,900.- 

06 – 10 สิงหาคม 13,900.- 13,900.- 

07 – 11 สิงหาคม 14,900.- 14,900.- 

08 – 12 สิงหาคม 14,900.- 14,900.- 

09 – 13 สิงหาคม 14,900.- 14,900.- 

10 – 14 สิงหาคม 13,900.- 13,900.- 

11 – 15 สิงหาคม 13,900.- 13,900.- 

12 – 16 สิงหาคม 13,900.- 13,900.- 

13 – 17 สิงหาคม 13,900.- 13,900.- 

14 – 18 สิงหาคม 14,900.- 14,900.- 

15 – 19 สิงหาคม 14,900.- 14,900.- 

16 – 20 สิงหาคม 14,900.- 14,900.- 

17 – 21 สิงหาคม 13,900.- 13,900.- 

18 – 22 สิงหาคม 13,900.- 13,900.- 

19 – 23 สิงหาคม 13,900.- 13,900.- 



 

20 – 24 สิงหาคม 13,900.- 13,900.- 

21 – 25 สิงหาคม 14,900.- 14,900.- 

22 – 26 สิงหาคม 14,900.- 14,900.- 

23 – 27 สิงหาคม 14,900.- 14,900.- 

24 – 28 สิงหาคม 13,900.- 13,900.- 

25 – 29 สิงหาคม 13,900.- 13,900.- 

26 – 30 สิงหาคม 13,900.- 13,900.- 

27 – 31 สิงหาคม 13,900.- 13,900.- 

28 – 01 กันยายน 14,900.- 14,900.- 

29 – 02 กันยายน 14,900.- 14,900.- 

30 – 03 กันยายน 14,900.- 14,900.- 

31 – 04 กันยายน 14,900.- 14,900.- 

 

หมายเหตุ:อัตราค4าบริการ 

+ หากท4านต&องการห&องสําหรับพักเด่ียว สามารถจ4ายเพ่ิมเติมอีก 4,900.-ท4านละ จากราคาผู&ใหญ4 
+ หากท4านต&องการเดินทางแบบไม4ใช&ต๋ัว (JOIN LAND) คิดราคาท4านละ 6,900.-บาท/ท4าน 
 

หมายเหตุ :  
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมราคาและเท่ียวบินท้ังไปและกลับโดยมิต&องแจ&งให&ทราบล4วงหน&า 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินท้ังไปและกลับโดยมิต&องแจ&งให&ทราบล4วงหน&า 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิต&องแจ&งให&ทราบล4วงหน&าท้ังน้ีข้ึนอยู4ตามความเหมาะสม 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงสายการบินในระดับเทียบเท4ากันและเปลี่ยนแปลงเท่ียวบิน  
โปรแกรมเปลี่ยนแปลงได&, ตารางทัวร:สลับโปรแกรมได&, ตามความเหมาะสม* 
โปรดตรวจสอบข&อมูลให&ม่ันใจก4อนทําการโอนเงินจองทุกคร้ัง 
กรุณาอ4านรายละเอียดโปรแกรมและเงื่อนไขต4างๆให&ละเอียดก4อนยืนยันการจอง* 
เจ&าหน&าท่ีจะส4งใบนัดหมายการเดินทางให&ภายใน 5-7 วันก4อนเดินทางเท4าน้ัน!!! และหากมีการเปลี่ยนแปลงจะรีบแจ&งให&ทราบ  
หากมีข&อสงสัยกรุณาสอบถามเจ&าหน&าท่ี 
 

***ลูกค&ามีความจําเปXนต&องเข&าร&านตามโปรแกรมทัวร: 
อันได&แก4 ศูนย:โสม, ศูนย:สมุนไพร, ศูนย:เวชสําอาง, ศูนย:น้ํามันสนแดง, ศูนย:พลอยอเมทิส หากท4านไม4ต&องการเข&าร&านดังกล4าว  

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค4าบริการเพ่ิมท4านละ 300 USD*** 
 

***กรณีท่ีกองตรวจคนเข&าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในต4างประเทศปฏิเสธมิให&เดินทางออก 
หรือเข&าประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง ทางบริษัทฯจะไม4รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้นและขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม4คืนค4าบริการ 

ไม4ว4ากรณีใดๆท้ังสิ้น ซ่ึงอยู4นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท*** 
กรุณาชําระมัดจําหลังจากวันจองภายใน 3 วัน 

และชําระส4วนท่ีเหลือท้ังหมดก4อนการเดินทางภายใน 14 วัน 

********มัดจําข้ันตํ่า 5,000.- บาท/ท4าน/ทริป****** 



 

 

#อัตราทัวรAรวม 
 

� ค4าต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ ตามเส&นทางท่ีระบุในรายการชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร&อมคณะ   
� ค4าอาหารตามท่ีระบุในรายการ        
� ค4าเข&าชมสถานท่ีต4างๆ ตามรายการ        
� ค4าท่ีพักตามระบุในรายการ พักห&องละ 2 หรือ 3 ท4าน ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเท4า  
� ค4ารถรับ-ส4ง และนําเท่ียวตามรายการ        
� ค4าภาษีสนามบิน ทุกแห4งท่ีมี         
� ค4านํ้าหนักกระเปxาสัมภาระท4านละ15 หรือ 20 กก.      
� ค4าประกันอุบัติเหตุระหว4างเดินทาง วงเงินท4านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม:) 
� ค4าบัตรเข&าสวนสนุกเอเวอร:แลนด: เคร่ืองเล4นไม4จํากัด 
� ปลั๊กไฟ ADAPTER  
 

#อัตราทัวรAไม�รวม 
 
� ค4าใช&จ4ายส4วนตัว อาทิ ค4าทําหนังสือเดินทาง, ค4าโทรศัพท:ส4วนตัว, ค4าซักรีด, มินิบาร:ในห&อง, รวมถึงค4าอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือ

รายการ (หากท4านต&องการสั่งเพ่ิมกรุณาติดต4อหัวหน&าทัวร:แล&วจ4ายเพ่ิมเองต4างหาก) 
� ค4าทิปคนขับรถ และไกด:ท&องถ่ิน  ท4านละ 1,200 บาท หรือ 40,000 วอน ต4อท4านตลอดท้ังทริป  
� ค4าภาษีมูลค4าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ4าย 3%      
� ค4านํ้าหนักกระเปxาสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 15-20 กก.)   
� ค4าวีซ4าสําหรับพาสปอร:ตต4างด&าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร:ต 2. ใบประจําตัวคนต4างด&าว 3. ใบสําคัญถ่ินท่ีอยู4  

4. สําเนาทะเบียนบ&าน(ถ&ามี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ&ามี) 6. รูปถ4ายสี 2 น้ิว 2 รูป แล&วทางบริษัทฯจะเปXนผู&ดําเนินการย่ืนวีซ4าให&ท4านโดยจ4าย
ค4าบริการต4างหาก (สําหรับหนังสือเดินทางต4างด&าว เจ&าของหนังสือเดินทางต&องทําเร่ืองแจ&งเข&า - ออกด&วยตนเองก4อนจะย่ืนวีซ4า)  

� ค4าลิฟท:ท่ี N SEOUL TOWER 
 

 

#หมายเหตุ 
 

� จํานวนผู&เดินทาง ข้ันตํ่า ผู&ใหญ4  20 ท4าน ข้ึนไป 
� เท่ียวบิน ราคาและรายการท4องเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงได&ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน:ของผู&เดินทาง 

เปXนสําคัญ 
� ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินและตารางการบินท้ังไปและกลับโดยมิต&องแจ&งให&ทราบล4วงหน&า  
� ต๋ัวเคร่ืองบินเปXนต๋ัวราคาพิเศษ ไป-กลับ แบบหมู4คณะ กรณีท่ีท4านไม4เดินทางพร&อมคณะ เน่ืองจากไม4ผ4านการพิจารณาในการตรวจคนเข&าเมือง-

ออกเมือง กรมแรงงาน ท้ังไทยและต4างประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม4ถูกต&อง การกระทําท่ีส4อไปในทางผิดกฎหมาย 
การหลบหนี เข&าออกเมือง หรือถูกปฎิเสธในกรณีอ่ืนๆ**การพิจารณาเปXนเอกสิทธ์ิและวิจารณญาณของเจ&าหน&าท่ีตรวจคนเข&าเมืองและเจ&าหน&าท่ี
กรมแรงงานเท4าน้ัน ซ่ึงอยู4นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท ไม4สามารถทําการเลื่อนวันหรือคืนเงินได&  

� กรณีท่ีกองตรวจคนเข&าเมือง,เจ&าหน&าท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีไทย และในต4างประเทศ ปฏิเสธมิให&ท4านเดินทางออกหรือเข&าประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม4ถูกต&อง หรือในกรณีอ่ืนๆการพิจารณาเปXนเอกสิทธ์ิและวิจารณญาณของเจ&าหน&าท่ีตรวจคนเข&าเมืองและ



 

เจ&าหน&าท่ีกรมแรงงานเท4าน้ัน ซ่ึงอยู4นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท ท้ังน้ีกรณีท่ีท4านไม4ผ4านด4านตรวจคนเข&าเมือง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม4
คืนค4าทัวร:ใดๆ ท้ังสิ้น  

� หนังสือเดินทาง (Passport) ของท4าน นับจากวันท่ีเดินทางไปและกลับ ต&องมีอายุเหลือใช&งานมากกว4า 6 เดือนข้ึนไป และต&องเหลือหน&ากระดาษ
พอ ให&เจ&าหน&าท่ีตรวจคนเข&าเมืองสามารถประทับตราได& และต&องอยู4ในสภาพท่ีสมบูรณ: ไม4ชํารุด หรือฉีกขาด  

� ทางบริษัทฯ จะไม4รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้นหากเกิดกรณีความล4าช&าจากสายการบิน, การประท&วง, การนัดหยุดงาน, การก4อจลาจล  
� หลังจากได&รับเอกสารเรียกเก็บเงิน (Invoice) กรุณาชําระเงิดมัดจําภายใน 3 วัน และส4งหลักฐานการชําระเงินพร&อมหน&าพาสปอร:ตของผู&เดินทาง 

และชําระเงินท้ังหมดก4อนการเดินทางภายใน 14 วัน  
� ทางบริษัทฯ จะไม4รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้นหากท4านใช&บริการของทางบริษัทฯ ไม4ครบ อาทิไม4เท่ียวบางรายการ, ไม4ทานอาหารบางม้ือ  เพราะ

ค4าใช&จ4ายทุกอย4าง ทางบริษัทฯ ได&ชําระค4าใช&จ4ายให&กับต4างประเทศแบบเหมาขาดก4อนออกเดินทางแล&ว 
� ทางบริษัทฯ จะไม4รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของตัว

นักท4องเท่ียวเอง 
� เม่ือท4านตกลงชําระเงินไม4ว4าท้ังหมดหรือบางส4วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว4าท4านได&ยอมรับในเงื่อนไขข&อตกลงต4างๆ ท่ีได&ระบุไว&แล&ว

ท้ังหมด 
� ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร:นี้ได&ตามความเหมาะสม ท้ังน้ีข้ึนอยู4กับเวลาการจราจร สภาพอากาศ 

และเหตุสุดวิสัยอ่ืนๆท่ีอาจเกิดข้ึนได& ท้ังน้ีเพ่ือความปลอดภัยและประโยชน:ของผู&เดินทางเปXนสําคัญ 
� มัคคุเทศก: พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม4มีสิทธ์ิในการให&คําสัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร  ลงนามโดยผู&มีอํานาจของ

บริษัทฯ กํากับเท4าน้ัน  
� ในกรณีท่ีลูกค&าต้ังครรภ: ต&องมีใบรับรองจากแพทย:ว4าสามารถเดินทางท4องเท่ียวได& และมีอายุไม4เกิน 7 วัน นับจากวันท่ีเดินทาง และต&องแจ&งให&

ทางบริษัททราบล4วงหน&า 
� กรณีกรุtปส4วนตัว กรุtปเหมา กรุtปนักเรียน กรุtปดูงาน ไม4สามารถใช&ราคาดังกล4าวในโปรแกรมได& 
� กรณีท่ีท4านซ้ือเฉพาะแพ็คเกจทัวร:ไม4รวมต๋ัวเคร่ืองบิน จะไม4รวมค4าประกันอุบัติเหตุระหว4างเดินทาง วงเงินท4านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม

กรมธรรม:) 
� รูปท่ีใช&ในเอกสารน้ี เปXนรูปเพ่ือการโฆษณา และประกอบรายละเอียดโปรแกรม 

 
 

การยกเลิก 
- ต&องยกเลิกก4อนวันเดินทางไม4น&อยกว4า 45 วันเท4าน้ัน คืนเงินค4าบริการร&อยละ 100 ของค4าบริการท่ีชําระแล&ว 
- หากยกเลิกการเดินทางน&อยกว4า 45 วัน ขอสงวนสิทธ์ิไม4คืนค4าทัวร:ทุกกรณี 
- ในกรณีกรุtปส4วนตัว กรุtปเหมา กรุtปนักเรียน กรุtปดูงาน เม่ือชําระแล&วไม4สามารถคืนเงินใดๆท้ังสิ้น 
 

ช�วงเทศกาลไม4สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนชื่อผู&เดินทางได 

กรุtปท่ีเดินทางต&องการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือผ4านตัวแทนในประเทศ หรือต4างประเทศ  
รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช4น CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไม4มีการคืนเงินมัดจํา หรือ ค4าทัวร:ท้ังหมด 
 

หนังสือเดินทาง จะต>องมีอายุเหลือใช>งานมากกว�า 6 เดือนขึ้นไป 

ผู&จัดจะไม4รับผิดชอบและไม4สามารถคืนค4าใช&จ4ายต4างๆได&เน่ืองจากเปXนการเหมาจ4ายกับตัวแทนต4างๆเปXนท่ีเรียบร&อยแล&ว ในกรณีท่ีผู&
เดินทางไม4ผ4านการพิจารณาในการตรวจคนเข&าเมือง-ออกเมือง ไม4ว4าจะเปXนกองตรวจคนเข&าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท4องเท่ียวอันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีส4อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข&าออกเมือง เอกสารเดินทางไม4ถูกต&อง หรือ 



 

การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ ซ่ึงอยู4นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม4คืนค4าทัวร:ใดๆ ท้ังสิ้น  
 
 

 


