
 

 

 

KOREA WINTER’S SOUL 
โรงแรม/ที	พกั ซวูอน � คืน และ โซล � คืน สายการบนิ EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY 

 
 
สนกุกบัเครื#องเลน่มากมายที# EVERLAND I พร้อมสกัการะขอพร ณ วาวจูองซา I พาทา่นสนกุสนาน
กบัลานสกีกว้าง เลน่สกีสดุมนัส์ I ชม STRAWBERRY FARM ชิมสตรอว์เบอร์รีสดๆจากไร่ลกูใหญ่
แบบเตม็คํา  Iช้อปของฝากสดุน่ารักที# LINE FRIENDS STORE  I ชมแมนํ่ Eาฮนั I เดินเลน่ที#อาคารDDP
ทงแดมนุดีไซน์พลาซา่  I  “SeoulloMN�7” สะพานลอยฟา้แลนด์มาร์คแหง่ใหมก่รุงโซล 

 
 

#ตารางสรุปโปรแกรมทอ่งเที#ยวเกาหลี5 วนั 3 คืน 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง โรงแรม/ที#พกั 
1 ทา่อากาศยานสวุรรณภมิู  Iทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน - 

2 

ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน  I  เกาะนามิ  I  ปั#น RAIL BIKE  I 
สะพานกระจก SOYANGGANG SKY WALK I 
อิสระเลน่สกี (ไมร่วมคา่เข้าลานสกี คา่อปุกรณ์และชดุสําหรับเลน่สกี)  
หรือ ONEMOUNT SNOW PRAK (ไมร่วมบตัรเข้า) **กรณีที#สกีกลางแจ้งปิดจะเข้า ONEMOUNT 
SNOW PRAK แทน** 

SUWON JM หรือ
เทียบเทา่ โรงแรม
มาตรฐาน 

3 
สตอร์วเบอรีฟาร์ม  I  วดัวาวจูองซา I ทําข้าวหอ่สาหร่าย+ชดุฮนับก  I  
TRICK ART MUSEUM I สวนสนกุ EVERLAND (รวมบตัรเข้าและเครื#องเลน่ไมจํ่ากดั) I สวนลอย
ฟา้ SEOULLO 7017 

BENIKEA SEOUL 
HOTEL หรือ
เทียบเทา่ โรงแรม
มาตรฐาน 

4 

ศนูย์นํ Eามนัสนแดง  I  ศนูย์พลอยอเมทิส  I ศนูย์เวชสําอาง  I  ศนูย์สมนุไพร  I 
พระราชวงัชางด็อก I ศนูย์รวมของวยัรุ่นเกาหลีเมียงดง I LINE FRIENDS STORE  I  ศนูย์การค้า
แฟชั#นแหง่เกาหลีทงแดมนุ  I  DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP)  I ชมบรรยากาศดอกไม้
ไฟ LED ROSE GARDEN I นั#งรถชมบรรยากาศของแมนํ่ Eาฮนั 

BENIKEA SEOUL 
HOTEL หรือ
เทียบเทา่ โรงแรม
มาตรฐาน 

5 
NSEOUL TOWER (ไมร่วมลฟิท์) I DUTY FREE I คลองชองเกซอน I  
ศนูย์โสม I SUPERMARKET 

- 
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KOREA WINTER’S SOUL 
#โปรแกรมทอ่งเที#ยวเกาหล5ี วนั 3 คืน 

 
ท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิ Iท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน 

 
คณะเดินทางพร้อมกนัที#จดุหมาย สนามบินสวุรรณภมิู อาคารผู้ โดยสารระหวา่งประเทศ ชั Eน i           ณ เคาน์เตอร์สายการบิน 
EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAYโดยมีเจ้าหน้าที#จากบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกในเรื#อง
ของเอกสารตลอดจนสมัภาระของทา่น(**โปรดแสดงใบนดัหมายและพาสปอร์ตให้แก่เจ้าหน้าที#ในวนัเดินทาง) หลงัจากเช็คอิน 
และโหลดสมัภาระเรียบร้อยแล้ว นําทา่นออกเดินทางสูป่ระเทศเกาหลีใต้ 

 
 

 ออกเดินทางจาก ทา่อากาศยานสวุรรณภมิู สู ่ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน 

สายการบนิ รหสัเที#ยวบนิ เวลาเดนิทางจากประเทศไทย เวลาเดนิทางถงึประเทศเกาหลีใต้ 

 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. 

 

ข้อแนะนําเพื#อความสะดวกในการเข้ารับการตรวจค้นก่อนขึ Eนเครื#องบิน ของเหลว เจล และสเปรย์ทกุชนิด ต้องบรรจใุนภาชนะ
ที#มีขนาดความจไุมเ่กิน 100 มิลลลิติร สําหรับภาชนะที#เกิน 100 มิลลลิิตร แม้จะบรรจขุองเหลว เจล และสเปรย์ เพียงเลก็น้อยก็ไม่
สามารถนําติดตวัขึ Eนเครื#องบินได้ ภาชนะทั Eงหมดต้องใสร่วมกนัไว้ในถงุพลาสติกใส ซึ#งเปิด - ปิด ผนกึได้ และมีความจรุวมกนัไม่
เกิน1 ลติร (1,000 มิลลลิิตร) ของเหลวที#ได้รับการยกเว้น ได้แก่ นม และอาหารสําหรับเดก็ทารกในปริมาณที#เหมาะสม รวมถงึยาที#
มีเอกสารกํากบัชดัเจน  ของเหลว เจล และสเปรย์ ที#ซื Eอจากร้านค้าปลอดอากร (DUTY FREE SHOPS) ที#ทา่อากาศยานต้องบรรจุ
ในถงุพลาสติกใสปิดผนึกปากถงุไมมี่ร่องรอย การเปิดปากถงุ และมีหลกัฐานแสดงวา่ได้ซื Eอ ณ วนัที#เดินทาง เพื#อนําไปแสดงตอ่
เจ้าหน้าที# ณ จดุตรวจค้น อยา่งไรก็ตามแต่ละประเทศจะมีกฎ การนําของเหลว ขึ Eนเครื#องแตกตา่งกนั การนําผลติภณัฑ์ของสดที#ทํา
จากสตัว์ไมว่า่เนื Eอหม ู เนื Eอววั ผกั ผลไม้สด ไม่อนญุาตให้นําเข้าประเทศเพื#อปอ้งกนัโรคตา่งๆเพราะหากศลุกากรตรวจพบจะต้อง
เสียคา่ปรับ 
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   ท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน  I  เกาะนามิ  Iปั	 น RAIL BIKE  I 
สะพานกระจก SOYANGGANG SKY WALK  I  อสิระเล่นสกี (** ไม่รวมค่าเข้าลานสกี ค่า
เช่าชุด+อุปกรณ์สกีและครูฝึก **) 
 
#เกาะนาม ิ

เช้า เดินทางถงึสนามบินนานาชาติอินชอนประเทศเกาหลีใต้(กรุณาปรับเวลาของทา่นให้เร็วขึ Eน� ชั#วโมงเพื#อให้ตรงกบัเวลาท้องถิ#น
ของประเทศเกาหลี) หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรแล้ว นําทา่น เดินทางสู ่
ทา่เรือเฟอร์รี# เพื#อข้ามฟากไปยงั เกาะนามิตั Eงอยู่กลางทะเลสาบซองเพียง ชื#อ “นามิ” ตั Eงขึ Eนเพื#อ
เป็นเกียรติแก่นายพลนามิ เกาะนามินั Eนเรียกตวัเองวา่ NAMINARA REPUBLIC และ เรียกตัuว
เรือข้ามฟากและตัuวเข้าชมเกาะวา่วีซา่ ทําให้รู้สกึเสมือนข้ามมาเที#ยวรัฐๆ หนึ#งที#เป็น เอกเทศ
ออกมาจากเกาหลี บนเกาะจะมีบรรยากาศร่มรื#น เตม็ไปด้วย ต้นสน ต้นเกาลดั ต้น แปะก๊วย
ต้นซากรุะต้นเมเปิ Eล และต้นไม้ดอกไม้อื#นๆที#พลดักนัออกดอกเปลี#ยนสีให้ชมกนัทกุ ฤดกูาล 
เป็นสถานที#โรแมนติก สําหรับคู่รักหนุ่มสาว และที#พกัผอ่นหยอ่นใจของครอบครัว ที#นี# เคยเป็น
หนึ#งในสถานที#ถ่ายทําละครเกาหลี WINTER LOVE SONG หรือเพลงรักในสายลม หนาว 
และภาพยนต์ไทยเรื#อง กวนมนึโฮ ใครที#อยากแชะรูปคูก่บัเบยองจนุ และทิวสนที#เรียง ตวั
สวยงามทอดยาวไปจนสดุลกูหลูกูตา ต้องไมพ่ลาดที#จะมาเยือนที#นี#สกัครั Eง อิสระให้ทา่นถ่ายรูปได้ตามอธัยาศยั ได้เวลาสมควร
นั#งเรือกลบัมายงัฝั#ง.. 
 
#ดักคาลบี > (DAKGALBI) 

เที#ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วยเมน ู ดกัคาลบี E (DAKGALBI)ไก่ผดัเผด็บาร์บีคิวเกาหลี อาหารยอด
นิยม อีกชนิดหนึ#ง ของคนเกาหลี โดยวิธีการนําเนื Eอสตัว์ที#หั#นเป็นชิ Eนๆ และผกัตา่งๆมาผดัรวมกนักบัซอสบาร์บีคิวในกระทะเหลก็
แบนขนาดใหญ่ 

 
#RAIL BIKE 

  บา่ย หลงัจากรับประทานอาหารกลางวนัเสร็จ นําทา่นพบกบัความสนกุในการ ปั#นจกัรยานบนรางรถไฟหรือ "RAIL BIKE” ซึ#งเป็น
กิจกรรมใหมล่า่สดุที#ชาวเกาหลีกําลงันิยมมากในปัจจบุนัตลอดเส้นทางทา่นจะอิ#มเอมกบัธรรมชาติที#สวยงามได้ชมบรรยากาศ
ของธรรมชาติ 

 
#สะพาน Soyanggang Skywalk 
จากนั Eนพาทกุท่าน ชมสะพานกระจกแก้ว ให้ทกุทา่นได้เพลดิเพลนิกบับรรยากาศ พร้อมถ่ายรูปสวยๆ กบัสะพาน Soyanggang 
Skywalkเป็น Skywalk ที#ยาวที#สดุของเกาหลี ที#ให้ความรู้สกึเหมือนคณุกําลงัเดินอยูบ่นนํ Eา  
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#ลานสกีรีสอร์ท 
จากนั Eนพาทา่นเดินทางสู ่ ลานสกีรีสอร์ท ระหวา่งทางทา่นจะได้ชื#นชมบรรยากาศสองข้างทางในช่วงฤดหูนาวอนัแสนงดงาม
ของประเทศเกาหลีที#สวยที#สดุ ถงึสกีรีสอร์ทอิสระให้ทกุทา่นได้สมัผสัหิมะและสถานที#ที#งดงาม พร้อมถ่ายรูปเป็น ที#ระลกึและ
เลน่สกีซึ#งลานสกีแหง่นี Eมีความท้าทายให้ทา่นได้สมัผสัด้วยเนินหิมะที#มีความสงูไมตํ่#ากวา่ � กิโลเมตรขึ Eนไป และเป็นที#
กลา่วขวญัถงึวา่เป็นสวรรค์ของนกัสกีมือใหม ่ แตก็่มีทางวิ#งสําหรับมืออาชีพเช่นกนั มีเนินรูปตวัเอสเป็นตวัเชื#อมระหวา่งยอด

เนินและพื Eนด้านลา่งมาท้าทายความสามารถของทา่นตามอธัยาศยัพร้อมเพลดิเพลนิกบับรรยากาศของสายลมเยน็ในฤดู
หนาวและทํากิจกรรมสนกุๆ บนลานหิมะกว้าง  
(** ไม่รวมคา่เข้าลานสกี คา่เช่าชดุ+อปุกรณ์สกีและครูฝึก **) 

**การเตรียมตวัก่อนเลน่สกี ควรเตรียม ถงุมือสกี ผ้าพนัคอ แวน่กนัแดด เสื Eอแจ๊คเก๊ตกนันํ Eาหรือผ้าร่ม และกางเกงรัดรูป เป็นต้น 
ขอคําแนะนําและฝึกวิธีการเลน่จากไกด์ท้องถิ#นก่อนลงสนามจริง เพื#อความปลอดภยัของทา่นเอง** 
**ในกรณีที#ลานสกีกลางแจ้งปิด เราจะพาทา่นสูล่านสกีในที#ร่ม ONEMOUNT SNOWPARKแหลง่ทอ่งเที#ยวใหม่ลา่สดุใกล้กรุง
โซล มีสิ#งอํานวยความสะดวกมากมาย เช่น FITNESS &GOLF, CLUB, WATER PARK, SHOPPING MALL หากทา่นใดที#ไม่
สนใจเลน่ SNOW PARK สามารถเดินช้อปปิ Eงตามอธัยาศยั มีทั Eง H&M,ADIDAS และมีแบรนด์ชั Eนนําอีกมากมาย นอกจากนี Eยงั
สามารถเลน่เครื#องเลน่หลากหลายชนิดทั Eง บนัจี Eจมัพ์, ไม้ลากเลื#อน, ม้าหมนุ ,สไลเดอร์(ไมร่วมบตัรเข้า) 
 
#พุลโกก ิ(BULGOGI) 

 เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วย พลุโกกิ (BULGOGI)สว่นผสมจะมีเนื Eอสตัว์ วิธีการทําคือ หั#นเนื Eอสตัว์เป็น
ชิ Eนบางๆ แล้วหมกักบัเครื#องปรุงตา่งๆ ก่อนนําไปต้มนํ Eาขลกุขลิก  

 
หลงัจากนั Eนนําท่านเข้าสูที่#พกั SUWON : SUWON JM 

หรือเทียบเทา่ โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้ 

 
สตรอว์เบอร์รีฟาร์ม  I  วัดวาวูจองซาI  ทาํข้าวห่อสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก  I  
TRICK ART MUSEUM  I  สวนสนุก EVERLAND (รวมบตัรเข้าและเครื	องเล่นไม่จาํกัด)  

 
   เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 
#สตรอว์เบอร์รีฟาร์ม 

 เช้านี Eนําทา่นเข้าสู ่สตรอว์เบอร์รีฟาร์ม ให้ทา่นได้ชิมสตรอว์เบอร์รีสดๆ และได้รู้วา่ชาวเกาหลีมีวิธีการปลกูสตรอว์เบอร์
รีอยา่งไรจงึได้ผลผลติดีและรสชาติหวานหอมชวนน่ารับประทาน..อิสระให้ทกุทา่นอดุหนนุซื Eอไปฝากคนทางบ้าน (**หมาย
เหต ุ: การเก็บขึ Eนอยูก่บัจํานวนตามที#ชาวเกษตรกําหนด และขึ Eนอยูก่บัผลติผลในแตล่ะสปัดาห์) 
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#วัดวาวูจองซา 

 นําทา่นเดินทางสู ่ วดัวาวจูองซา ตั Eงอยูใ่นเมืองซวูอน พาทา่นชมความงามของพระเศียรพระพทุธรูปขนาดมหมึา ซึ#ง
ประดิษฐานอยูด้่านหลงัสระนํ Eาขนาดยอ่ม โดยบริเวณรอบสระจะมีพระพทุธรูปองค์เลก็ๆวางเรียงรายอยูโ่ดยรอบ และเมื#อทา่น
เดินขึ Eนสูเ่นินเขาจะพบอโุบสถ ซึ#งภายในเป็นที#ประดิษฐานพระนอนขนาดใหญ่ที#แกะสลกัมาจากไม้ซึ#งนํามาจาก อินเดีย 

นอกจากนี Eที#วดัแหง่นี Eยงัเป็นที#เก็บรักษาระฆงัที#ใช้ตีในพิธีเปิดกีฬาโอลมิปิกในปี ค.ศ.���� อีกด้วย 

 
#บาร์บีควิเกาหลี (BBQ KOREA) 

เที#ยง รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วย เมน ูบาร์บีคิวเกาหลี (BBQ KOREA) 
อาหารปิ Eงยา่งสไตล์เกาหลีรับประทานพร้อมเครื#องเคียงของเกาหลี 

 
#กมิบับ 

บา่ย นําทา่นร่วมเรียนรู้วฒันธรรมกบัการเรียนทําข้าวหอ่สาหร่าย กิมบบั อาหารประจําชาติ เกาหลี ซึ#ง
เป็นสว่นหนึ#งในอาหารเกาหลียอดนิยมของคนไทยอีกเมนหูนึ#ง 
 
#ชุดฮันบก 

จากนั Eนเชิญทา่นร่วมเป็นสว่นหนึ#งของชาวเกาหลีโดยการแตง่กายชดุประจําชาติต่างๆชดุฮนับกพร้อมถ่ายรูปเป็นที#ระลกึ เพื#อ
ไปอวดคนทางบ้าน  

 
#TRICK ART MUSEUM 

ตอ่ด้วยชม TRICK ART MUSEUMพิพิธภณัฑ์ศิลปะแรกในประเทศเกาหลีที#จดัแสดงศิลปะภาพลวงตา นิทรรศการบนผนงัแบบ
สามมิติ  

 
#สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 

จากนั Eนให้เวลาทกุทา่นเตม็อิ#มกบัสวนสนกุที#ดีที#สดุของเกาหลี สวนสนกุเอเวอร์แลนด์ด้วยบตัร SPECIAL PASS TICKET ที#
สามารถเลน่เครื#องเลน่ตา่งๆ ได้ทกุชนิดและไมจํ่ากดัรอบ สวนสนกุที#นี#ถกูขนานนามวา่ “ดิสนีย์แลนด์เกาหลี” มีชื#อเสียงมาก
ที#สดุของประเทศ ให้ทา่นสนกุกบัเครื#องเลน่หลากหลายชนิด อาทิเช่น ทีเอก็ซ์เพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบดั ชาร์ป โรงหนงัสาม
มิติ บ้านผีสงิหมนุ ทา่นไหนที#ไมช่อบการเลน่เครื#องเลน่ สามารถเข้าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคูแ่รกของโลกได้ที#นี# และชมความ
น่ารักของหมีที#สามารถสื#อสารกบัคนได้เดินชมและถ่ายรูปกบัสวนดอกไม้ซึ#งผลดัเปลี#ยนหมนุเวียนตามฤดกูาล (มีนาคม-
เมษายน : สวนทิวลปิ / พฤษภาคม-มิถนุายน : สวนดอกกหุลาบ / กรกฎาคม : สวนดอกทานตะวนัหรือดอกกหุลาบ/ สงิหาคม-
กนัยายน : สวนดอกลิลลี#/ ตลุาคม-พฤศจิกายน : สวนดอกเบญจมาศ)  

 
 
 



 

 

 

#Seoullo 7017 

พาทา่นสู ่ “Seoullo 7017” สะพานลอยฟา้ แลนด์มาร์คแหง่ใหมก่รุงโซล ถือเป็นอีกหนึ#งสถานที#เที#ยวใหมข่องเกาหลีใต้ ที#เกิด
จากการปรับปรุงทศันียภาพ รื Eอสะพานบางจดุ แล้วปรับให้เป็นถนนลอยฟา้ แถวบริเวณสถานีรถไฟโซล (Seoul Station) ให้
กลายเป็นสถานที#พกัผอ่นสําหรับประชาชนและนกัทอ่งเที#ยวซึ#งสะพานนี Eจะเป็นพื Eนที#สีเขียว (Seoul’s Botanical Skyline Park) 

ที#เตม็ไปด้วยต้นไม้และดอกไม้กวา่ 200 สายพนัธุ์ ทกุคนสามารถมาพกัผอ่นหยอ่นใจ ที#มาของชื#อ Seoullo 7017 ก็คือ Seoul 
(โซล) ก็คือชื#อเมืองอยูแ่ล้ว  lo (โล) หมายถงึการเดิน เลข 70 หมายถงึปีที#เริ#มก่อสร้างสะพานแหง่นี E ก็คือปี 1970 เลข 17 หมายถงึ
ปีที#แล้วเสร็จ ก็คือ 2017โดยเส้นทางที#เปิดนั Eนจะเชื#อม 17 เส้นทางรอบกรุงโซล ตั Eงแตส่ถานี Hoehyeonตรงตลาดดงแดมนุ ไปยงั
ภเูขานมัซาน และ Seoul Station Square ที#สถานีรถไฟโซล และบางเส้นทางจะมีความสงูจากพื Eนถงึ 17 เมตร ทําให้เหน็วิวของ
หอคอย N Seoul Tower และวิวรอบๆ ได้อยา่งสวยงาม 

 
#ชาบูชาบู (SHABU SHABU) 

เยน็ รับประทานอาหารคํ#า ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วย ชาบชูาบ ู(SHABU SHABU) สกีุ Eสไตล์เกาหลี  
ทานพร้อมเครื#องเคียงและข้าวสวย เกาหลีที#รสชาติถกูปากคนไทย 

 
หลงัจากนั Eนนําท่านเข้าสูที่#พกั SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL 

หรือเทียบเทา่ โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้ 

 
ศูนย์นํ >ามันสนเข็มแดง  Iศูนย์พลอยอเมทสิ  I  ศูนย์เวชสาํอาง  I  
ศูนย์สมุนไพรI  พระราชวังชางดอ็ก  I  ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี  
เมียงดง  I LINE FRIENDS STORE  I  ศูนย์การค้าแฟชั	น ทงแดมุนI 
DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP)  I LED ROSE GARDEN  I 
นั	 งรถชมบรรยากาศของแม่นํ >าฮัน 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 
#ศูนย์นํ >ามันสนเขม็แดง 
เช้านี Eพาทา่นเดินทางสู ่ ศนูย์นํ Eามนัสนเข็มแดงผลติจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีที#มีสรรพคณุ ช่วยชะล้างไขมนัในเส้น
เลือด เพื#อปอ้งกนัการอดุตนัของเส้นเลือด และชมการสาธิตให้ท่านได้เหน็ภาพอยา่งชดัเจนยิ#งขึ Eน  
 
#ศูนย์พลอยอเมทสิ 
ตอ่ด้วย ศนูย์พลอยอเมทิสหรือพลอยสีมว่งที#มีชื#อเสียงของประเทศเกาหลีซึ#งชาวเกาหลีเชื#อวา่ถ้าได้มีพลอยชนิดนี Eติดตวัไว้จะ
ทําให้มีโชคลาภและสิ#งดีๆเกิดขึ Eนในชีวิต 
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#ศูนย์เวชสาํอาง 
สดุท้ายก่อนรับประทานอาหารกลางวนัพาทกุท่านสูศ่นูย์เวชสําอางให้ทา่นได้เลือกซื Eอเครื#องสําอางคณุภาพดีในราคายอ่มเยา 

อาทิเช่นครีมนํ Eาแตก, ครีมโบทอ็กซ์, ครีมหอยทาก ฯลฯ 
 

#ซัมเกทัง 

    เที#ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วย ซมัเกทงัหรือเมนไูก่ตุน๋โสม (SAMGYETANG) อาหารชาววงัใน
สมยัก่อน ปัจจบุนัเป็นอาหารเลื#องชื#อมากของเมืองหลวง ภายในตวัไก่จะมีข้าว รากโสม พทุราแดงและเคลด็ลบัในการตุน๋เสิร์ฟ
พร้อมเครื#องเคียงที#เรียกวา่ กกัตกีุ เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยดํา และเกลือ เสร์ิฟทา่นละ � ตวั ในหม้อดินร้อน 

 

#ศูนย์สมุนไพร 

    บา่ย จากนั Eนนําทา่นเข้าชม ศนูย์สมนุไพรหรือ ฮ็อกเกตนามใูหม่ลา่สดุของเกาหลี โดยมี การจด
ลขิสทิธิ�เรียบร้อยแล้ว เป็นสมนุไพรเมลด็ฮ็อกเกต ทางการแพทย์เรียกวา่ ผลไม้ทอง มี รสเปรี Eยว ดี
สําหรับบคุคลที#นิยมดื#มชา กาแฟ นํ Eาอดัลม ฯลฯ เมลด็ฮ็อกเกตจะช่วยในการล้าง สารพิษที#
ตกค้างหรือไขมนัที#สะสมอยูภ่ายในผนงัของตบั ไต ช่วยให้ตบัหรือไตของทา่นแขง็แรง ขึ Eน และยงั
สง่ผลดีตอ่สขุภาพร่างกายของท่านเองอีกด้วย 

 
#พระราชวังชางดอ็ก 

 ถงึเวลาอนัสมควรนําทา่นเดินทางสู ่ พระราชวงัชางดอ็กซึ#งเป็นพระราชวงัหลวงวงัที#สองที#สร้างตอ่จากพระราชวงั
เคียงบอ็กกงุ ในปี ค.ศ.�iN� เป็นพระราชวงัที#มีความสําคญัอย่างมากตอ่กษัตริย์หลายๆ พระองค์ในราชวงศ์โชซอน ที#มีสภาพ
ดีและสมบรูณ์ที#สดุใน � พระราชวงัหลวงทั Eงหมดที#ยงัคงเก็บรักษาไว้ และที#นี#ยงัได้รับการขึ Eนทะเบียนจาก UNESCO วา่เป็น 
มรดกโลกทางวฒันธรรม ในปี ���M 

 
#เมียงดง 

พาทา่นเพลดิเพลนิกบัการช้อปปิ Eงที# ศนูย์รวมของวยัรุ่นเกาหลี เมียงดงได้ชื#อวา่เป็นแหลง่รวมแฟชั#นแบรนด์เกาหลีชั Eนนํา ซึ#งใน
แตล่ะวนัจะมีวยัรุ่นเกาหลีมาเดินช้อปปิ Eงกนัอยา่งล้นหลาม ทา่นสามารถหาซื Eอสินค้าได้อยา่งหลากหลายทั Eงเสื Eอผ้า, รองเท้า, 
กระเป๋า, เครื#องสําอางซึ#งเป็นที#รู้จกัอยา่งดีของคนไทย อาทิ LANEIGE, ETUDE, IOPE, CHARMZONE, SKIN FOOD, THE 
FACE SHOP เป็นต้น ยงัมี เสื Eอผ้า เครื#องประดบั, ซีดีเพลง, วีซีดี-ดีวีดีหนงัและซีรีย์ยอดฮิต ตลอดจนของที#ระลกึที#มีรูปดาราคน
โปรดของทา่นอยูใ่นสนิค้าหลากหลายชนิดให้ได้เลือกซื Eอกนั  

 
#LINE FRIENDS STORE 

นอกจากนี Eทา่นสามารถพบกบัร้าน LINE FRIENDS STOREที#เตม็ไปด้วยสนิค้า LINE OFFICIAL ที#จําหน่ายสนิค้าของที#ระลกึ
เกี#ยวกบัตวัการ์ตนู LINE ไมว่า่จะเป็น หมีบราวน์แซลลี# เจมส์ หรือโคนี# ซึ#งแต่ละตวัจะมีสนิค้าที#ระลกึให้เลือกซื Eอเยอะแยะไป
หมด เช่น สมดุโน้ต ตุ๊กตา เคสโทรศพัท์ เสื Eอผ้า กระเป๋า เครื#องเขียน ฯลฯ ซึ#งภายในร้านยงัมีมมุน่ารักๆ ให้ถ่ายรูปกนัอยา่งจใุจ
อีกด้วย แต่ที#เป็นไฮไลท์เดน่ของร้านเลย คือ เจ้าหมีบราวน์ตวัยกัษ์ใหญ่ที#ตั Eงอยู่หน้าร้าน ที#ใครไปใครมาก็ต้องถ่ายภาพเป็นที#

ระลกึแม้แตค่นเกาหลีเอง 



 

 

 

 
#ทงแดมุน 

จากนั Eนนําทา่นช็อปปิ Eงตอ่ที# ศนูย์การค้าแฟชั#นแห่งเกาหลี ทงแดมนุให้ทา่นได้เลือกซื Eอ เสื Eอผ้าเครื#องแตง่กาย เครื#องหนงัรองเท้า 
นอกจากนี Eยงัมีร้านเครื#องสําอางตา่งๆ เรียงรายตามตกึริมสองข้างถนนให้ทา่นได้เลือกชม นอกจากนี Eยงัมีเวทีการแสดงร้องเต้น
เปิดหมวกให้ผู้ ที#อยากแสดงความสามารถ มาแสดงให้ชมกนัอีกด้วย และฝั#งตรงข้ามของ ทงแดมนุ ทา่นสามารถเดินข้ามไปชม 
ตกึ DDP หรือ DONGDAEMUN DESIGN PLAZA เป็นสถานที#สําหรับจดัแสดงงานศิลปะ อีเวนท์ การประชมุ รวมไปถงึ
นิทรรศการตา่งๆนอกจากนี Eทา่นยงัสามารถชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN 
 

#โอซัมพุลโกก ิ(OSAM BULGOGI) 

  เยน็ รับประทานอาหารคํ#า ณ ภตัตาคารบริการทา่นด้วย โอซมัพลุโกกิ (OSAM BULGOGI)วิธีการทําคือ หั#นเนื Eอสตัว์เป็นชิ Eนบางๆ 
แล้วหมกักบัเครื#องปรุงตา่งๆก่อนนําไปต้มนํ Eาขลกุขลกิ สามารถทานได้สองแบบคือแบบยา่งและต้ม 
 

หลงัจากนั Eนนําท่านเข้าสูที่#พกั SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL 
หรือเทียบเทา่ โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้ 

 
N SEOUL TOWER I DUTY FREE I คลองชองเกซอน I 

ศูนย์โสม ISUPERMARKET 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 
#N SEOUL TOWER 

เช้านี Eนําทา่นสู ่หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWERซึ#งอยูบ่นเขานมัซาน ซึ#งเป็น 1 ใน 18 หอคอย 
ที#สงูที#สดุในโลก ฐานของหอคอยมีสิ#งที#น่าสนใจตา่งๆ เช่น ศาลาแปดเหลี#ยมปาลกั�กจอง, สวนพฤกษชาติ, อาคารอนสุรณ์ผู้ รัก
ชาติอนั ชงุ กนุ อิสระให้ทกุทา่นได้เดินเลน่และถ่ายรูปคูห่อคอยตามอธัยาศยัหรือคล้องกญุแจคูรั่ก (ไมร่วมคา่ขึ Eนลฟิท์) 

 
#ดวิตี >ฟรี (DUTY FREE) 
หลงัจากนั Eนนําท่านช้อปปิ Eงสนิค้าปลอดภาษีที# ดิวตี Eฟรี (DUTY FREE)ที#นี#มีสนิค้าชั Eนนําให้ทา่นได้เลือกซื Eอมากมายกวา่ 500 
ชนิด ทั Eง นํ Eาหอม เสื Eอผ้า เครื#องสําอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื#องประดบั ฯลฯ  

 
 

 
 

#คลองชองเกชอน 
ในบริเวณดิวตี Eฟรีทา่นสามารถเดินไปชม คลองชองเกชอนเป็นคลองโบราณในสมยัราชวงศ์ 
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โชซอน อายกุวา่ 600 ปี โดยมีความยาวประมาณ 5.84 กิโลเมตร ไหลผา่นยา่นใจกลางกรุงโซล 
แตใ่นช่วง ค.ศ.1957- ค.ศ.1977 ได้มีการพฒันาประเทศอยา่งก้าวกระโดด จนกระทั#งปี ค.ศ.2002  
นายลี มยองปาร์ค ผู้ ได้รับตําแหน่งเป็นผู้วา่การกรุงโซล ได้เสนอโครงการฟืEนฟคูลองชองเกชอน  
เพื#อฟืEนฟธูรรมชาติสองฝั#งคลอง จนปัจจบุนัคลองชองเกชอนได้กลายเป็นแหลง่ท่องเที#ยวที#สําคญัมากในกรุงโซล ประเทศเกาหลี
ใต้ 
 
#เมนูจมิดัก (JIMDAK) 

เที#ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วย เมนจิูมดกั (JIMDAK)เป็นเมนไูก่ประกอบด้วยวุ้นเส้น เกาหลี คลกุด้วย
นํ Eาซปุ รสชาติกลมกลอ่ม เสร์ิฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ พร้อมเครื#องเคียงเกาหลี  

 
#ศูนย์โสม 
จากนั Eนพาทา่นรู้จกัและเข้าใจสมนุไพรโสมเกาหลี หรือราชาแหง่มวลสมนุไพร ที# ศนูย์โสม เพราะเกาหลีใต้เป็นประเทศที#มีการ
ผลติโสมเกาหลีที#มีคณุภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลก และมีคณุประโยชน์นานปัการ เช่น ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบยอ่ย
อาหารและปอด ช่วยทําให้จิตใจสงบและเพิ#มพละกําลงั โดยมีสรรพคณุทางการแพทย์ ช่วยบํารุงหวัใจของคณุได้เป็นอยา่งดี 

ช่วยปอ้งกนัโรคหวัใจขาดเลือด ฯลฯ 

 
#SUPERMARKET 
หลงัจากนั Eนได้เวลานําทา่นสู ่สนามบินอินชอน เพื#อเตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ ระหวา่งทาง 
แวะช้อปปิ Eงที# SUPERMARKET เพื#อซื Eอของฝากคนทางบ้าน ที#ร้านแหง่นี Eมีขนมพื Eนเมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทั Eงกิมจิ ไก่ตุ๋น
โสมที#บรรจอุยูใ่นถงุสญุญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใสข้่าวและของฝากของที#ระลกึ  

 
ได้เวลานําทา่นออกเดินทางสูส่นามบิน 
ออกเดินทางจาก ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน สู ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมิู 

สายการบนิ รหสัเที#ยวบนิ เวลาเดนิทางจากประเทศเกาหลีใต้ เวลาเดนิทางถงึประเทศไทย 

 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. 

 
 
 
 

KOREA WINTER’S SOUL 



 

 

 

#  

เดือน กมุภาพนัธ์ �N�9 

พีเรียดเดนิทาง สายการบนิ ราคาผู้ใหญ่ ราคาเดก็ไมเ่สริมเตียง 

01 – 05 กมุภาพนัธ์ 

 

17,900.- 17,900.- 

02 – 06 กมุภาพนัธ์ 16,900.- 16,900.- 

03 – 07 กมุภาพนัธ์ 16,900.- 16,900.- 

04 – 08 กมุภาพนัธ์ 16,900.- 16,900.- 

05 – 09 กมุภาพนัธ์ 16,900.- 16,900.- 

06 – 10 กมุภาพนัธ์ 17,900.- 17,900.- 

07 – 11 กมุภาพนัธ์ 17,900.- 17,900.- 

08 – 12 กมุภาพนัธ์ 17,900.- 17,900.- 

09 – 13 กมุภาพนัธ์ 16,900.- 16,900.- 

10 – 14 กมุภาพนัธ์ 16,900.- 16,900.- 

11 – 15 กมุภาพนัธ์ 16,900.- 16,900.- 

12 – 16 กมุภาพนัธ์ 16,900.- 16,900.- 

13 – 17 กมุภาพนัธ์ 17,900.- 17,900.- 

14 – 18 กมุภาพนัธ์ 17,900.- 17,900.- 

15 – 19 กมุภาพนัธ์ 17,900.- 17,900.- 

16 – 20 กมุภาพนัธ์ 16,900.- 16,900.- 

17 – 21 กมุภาพนัธ์ 16,900.- 16,900.- 

18 – 22 กมุภาพนัธ์ 16,900.- 16,900.- 

19 – 23 กมุภาพนัธ์ 16,900.- 16,900.- 

20 – 24 กมุภาพนัธ์ 17,900.- 17,900.- 

21 – 25 กมุภาพนัธ์ 17,900.- 17,900.- 

22 – 26 กมุภาพนัธ์ 17,900.- 17,900.- 

23 – 27 กมุภาพนัธ์ 16,900.- 16,900.- 

24 – 28 กมุภาพนัธ์ 16,900.- 16,900.- 

25 – 01 มีนาคม 16,900.- 16,900.- 

26 – 02 มีนาคม 16,900.- 16,900.- 

27 – 03 มีนาคม 17,900.- 17,900.- 

28 – 04 มีนาคม 17,900.- 17,900.- 

 

เดือน มีนาคม �N�9 



 

 

 

พีเรียดเดนิทาง สายการบนิ ราคาผู้ใหญ่ ราคาเดก็ไมเ่สริมเตียง 

01 – 05 มีนาคม 

 

16,900.- 16,900.- 

02 – 06 มีนาคม 15,900.- 15,900.- 

03 – 07 มีนาคม 14,900.- 14,900.- 

04 – 08 มีนาคม 14,900.- 14,900.- 

05 – 09 มีนาคม 15,900.- 15,900.- 

06 – 10 มีนาคม 16,900.- 16,900.- 

07 – 11 มีนาคม 16,900.- 16,900.- 

08 – 12 มีนาคม 16,900.- 16,900.- 

09 – 13 มีนาคม 15,900.- 15,900.- 

10 – 14 มีนาคม 14,900.- 14,900.- 

11 – 15 มีนาคม 14,900.- 14,900.- 

12 – 16 มีนาคม 15,900.- 15,900.- 

13 – 17 มีนาคม 16,900.- 16,900.- 

14 – 18 มีนาคม 16,900.- 16,900.- 

15 – 19 มีนาคม 16,900.- 16,900.- 

16 – 20 มีนาคม 15,900.- 15,900.- 

17 – 21 มีนาคม 14,900.- 14,900.- 

18 – 22 มีนาคม 14,900.- 14,900.- 

19 – 23 มีนาคม 15,900.- 15,900.- 

20 – 24 มีนาคม 16,900.- 16,900.- 

21 – 25 มีนาคม 16,900.- 16,900.- 

22 – 26 มีนาคม 16,900.- 16,900.- 

23 – 27 มีนาคม 15,900.- 15,900.- 

24 – 28 มีนาคม 14,900.- 14,900.- 

25 – 29 มีนาคม 14,900.- 14,900.- 

26 – 30 มีนาคม 15,900.- 15,900.- 

27 – 31 มีนาคม 16,900.- 16,900.- 

28 – 01 เมษายน 16,900.- 16,900.- 

29 – 02 เมษายน 16,900.- 16,900.- 

30 – 03 เมษายน 15,900.- 15,900.- 

31 – 04 เมษายน 15,900.- 15,900.- 

 

หมายเหตุ: อตัราคา่บริการ 



 

 

 

+ หากทา่นต้องการห้องสําหรับพกัเดี#ยว สามารถจ่ายเพิ#มเติมอีก 4,900.-ทา่นละ จากราคาผู้ใหญ่ 
+ หากทา่นต้องการเดินทางแบบไมใ่ช้ตัuว (JOIN LAND) คิดราคาทา่นละ 6,900.-บาท/ทา่น 

 

หมายเหตุ :  
ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี#ยนแปลงโปรแกรมราคาและเที#ยวบินทั Eงไปและกลบัโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี#ยนแปลงเที#ยวบินทั Eงไปและกลบัโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี#ยนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าทั Eงนี Eขึ Eนอยูต่ามความเหมาะสม 
ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี#ยนแปลงสายการบินในระดบัเทียบเทา่กนัและเปลี#ยนแปลงเที#ยวบิน  
โปรแกรมเปลี#ยนแปลงได้, ตารางทวัร์สลบัโปรแกรมได้, ตามความเหมาะสม* 
โปรดตรวจสอบข้อมลูให้มั#นใจก่อนทําการโอนเงินจองทกุครั Eง 
กรุณาอา่นรายละเอียดโปรแกรมและเงื#อนไขตา่งๆให้ละเอียดก่อนยืนยนัการจอง* 
 
เจ้าหน้าที#จะสง่ใบนดัหมายการเดินทางให้ภายใน 5-7 วนัก่อนเดินทางเทา่นั Eน!!! และหากมีการเปลี#ยนแปลงจะรีบแจ้งให้ทราบ  
หากมีข้อสงสยักรุณาสอบถามเจ้าหน้าที# 
 

***ลกูค้ามีความจําเป็นต้องเข้าร้านตามโปรแกรมทวัร์ 
อนัได้แก่ ศนูย์โสม, ศนูย์สมนุไพร, ศนูย์เวชสําอาง, ศนูย์นํ Eามนัสนแดง, ศนูย์พลอยอเมทิส หากทา่นไมต้่องการเข้าร้านดงักลา่ว  

บริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการเก็บคา่บริการเพิ#มทา่นละ 300 USD*** 
 

***กรณีที#กองตรวจคนเข้าเมืองทั Eงที#กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก 
หรือเข้าประเทศที#ระบใุนรายการเดินทาง ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆทั Eงสิ Eนและขอสงวนสทิธิ�ที#จะไมคื่นคา่บริการ 

ไมว่า่กรณีใดๆทั Eงสิ Eน ซึ#งอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท*** 

 
กรุณาชําระมดัจําหลงัจากวนัจองภายใน � วนั 

และชําระสว่นที#เหลือทั Eงหมดก่อนการเดินทางภายใน �i วนั 

********มดัจําขั Eนตํ#า �,NNN.- บาท/ทา่น/ทริป****** 

 

#อตัราทวัร์รวม 
 

� คา่ตัuวเครื#องบินไป-กลบั ตามเส้นทางที#ระบใุนรายการชั Eนทศันาจร ไป-กลบัพร้อมคณะ   
� คา่อาหารทกุมื Eอ ตามที#ระบใุนรายการ        
� คา่เข้าชมสถานที#ตา่งๆ ตามรายการ        
� คา่ที#พกัตามระบใุนรายการ พกัห้องละ � หรือ � ทา่น ตามโรงแรมที#ระบ ุหรือเทียบเทา่  
� คา่รถรับ-สง่ และนําเที#ยวตามรายการ        



 

 

 

� คา่ภาษีสนามบิน ทกุแหง่ที#มี         
� คา่นํ Eาหนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละ�� หรือ �N กก.      
� คา่ประกนัอบุติัเหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ �,NNN,NNN บาท  (เงื#อนไขตามกรมธรรม์) 
� คา่บตัรเข้าสวนสนกุเอเวอร์แลนด์ เครื#องเลน่ไมจํ่ากดั 
� ปลั�กไฟ ADAPTER  

 

#อตัราทวัร์ไมร่วม 
 

� คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิ คา่ทําหนงัสือเดินทาง, คา่โทรศพัท์สว่นตวั, คา่ซกัรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถงึคา่อาหาร และเครื#องดื#มที#สั#งเพิ#ม
นอกเหนือรายการ (หากทา่นต้องการสั#งเพิ#มกรุณาติดตอ่หวัหน้าทวัร์แล้วจ่ายเพิ#มเองตา่งหาก) 

� คา่ทิปคนขบัรถ และไกด์ท้องถิ#น  ทา่นละ �,�NN บาท หรือ iN,NNN วอน ตอ่ทา่นตลอดทั Eงทริป  
� หากผู้ เดินทางไมไ่ด้ถือหนงัสือเดินทางประเทศไทย มีคา่ใช้จ่ายเพิ#มเติม 5,000 บาท 
� คา่ภาษีมลูคา่เพิ#ม M% และภาษีหกั ณ ที#จ่าย �%      
� คา่นํ Eาหนกักระเป๋าสมัภาระ ที#หนกัเกินสายการบินกําหนด (ปกติ ��-�N กก.)   
� คา่วีซา่สําหรับพาสปอร์ตตา่งด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ �.พาสปอร์ต �.ใบประจําตวัคนตา่งด้าว �.ใบสําคญัถิ#นที#อยู ่i.สําเนาทะเบียน

บ้าน(ถ้ามี) �.สมดุบญัชีเงินฝาก(ถ้ามี) �.รูปถ่ายสี � นิ Eว � รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ ดําเนินการยื#นวีซา่ให้ทา่นโดยจ่ายค่าบริการ
ตา่งหาก (สําหรับหนงัสือเดินทางตา่งด้าวเจ้าของหนงัสือเดินทางต้องทําเรื#องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื#นวีซา่)  

� คา่ลฟิท์ที# N SEOUL TOWER 
� คา่กระเช้าที#อทุยานแหง่ชาติซอรัคซาน  

 

#หมายเหต ุ
 

� จํานวนผู้ เดินทาง ขั Eนตํ#า ผู้ใหญ่  �N ทา่น ขึ Eนไป 
� เที#ยวบิน ราคาและรายการทอ่งเที#ยว สามารถเปลี#ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสําคญั 
� ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี#ยนแปลงเที#ยวบินและตารางการบินทั Eงไปและกลบัโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  
� ตัuวเครื#องบินเป็นตัuวราคาพิเศษ ไป-กลบั แบบหมู่คณะ กรณีที#ทา่นไมเ่ดินทางพร้อมคณะ เนื#องจากไมผ่า่นการพิจารณาในการตรวจคนเข้า

เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน ทั Eงไทยและตา่งประเทศ เนื#องจากมีสิ#งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไมถ่กูต้อง การกระทําที#สอ่ไปในทาง
ผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง หรือถกูปฎิเสธในกรณีอื#นๆ**การพิจารณาเป็นเอกสิทธิ�และวิจารณญาณของเจ้าหน้าที#ตรวจคน
เข้าเมืองและเจ้าหน้าที#กรมแรงงานเทา่นั Eน ซึ#งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท ไมส่ามารถทําการเลื#อนวนัหรือคืนเงินได้  

� กรณีที#กองตรวจคนเข้าเมือง,เจ้าหน้าที#กรมแรงงานทั Eงที#ไทย และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิให้ทา่นเดินทางออกหรือเข้าประเทศ เนื#องจากมี
สิ#งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไมถ่กูต้อง หรือในกรณีอื#นๆการพิจารณาเป็นเอกสทิธิ�และวิจารณญาณของเจ้าหน้าที#ตรวจคนเข้า
เมืองและเจ้าหน้าที#กรมแรงงานเทา่นั Eน ซึ#งอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท ทั Eงนี Eกรณีที#ท่านไมผ่า่นดา่นตรวจคนเข้าเมือง บริษัทฯ 
ขอสงวนสทิธิ�ไม่คืนคา่ทวัร์ใดๆ ทั Eงสิ Eน  



 

 

 

� หนงัสือเดินทาง (Passport) ของทา่น นบัจากวนัที#เดินทางไปและกลบั ต้องมีอายเุหลือใช้งานมากกวา่ � เดือนขึ Eนไป และต้องเหลือ
หน้ากระดาษพอให้เจ้าหน้าที#ตรวจคนเข้าเมืองสามารถประทบัตราได้ และต้องอยู่ในสภาพที#สมบรูณ์ ไมชํ่ารุด หรือฉีกขาด  

� ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทั Eงสิ Eนหากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล  
� หลงัจากได้รับเอกสารเรียกเก็บเงิน (Invoice) กรุณาชําระเงิดมดัจําภายใน � วนั และสง่หลกัฐานการชําระเงินพร้อมหน้าพาสปอร์ตของผู้

เดินทาง และชําระเงินทั Eงหมดก่อนการเดินทางภายใน �i วนั  
� ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทั Eงสิ Eนหากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯ ไมค่รบ อาทิไมเ่ที#ยวบางรายการ, ไมท่านอาหารบางมื Eอ  เพราะ

คา่ใช้จ่ายทกุอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ชําระคา่ใช้จ่ายให้กบัตา่งประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 
� ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทั Eงสิ Eน หากเกิดสิ#งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุติัเหตทีุ#เกิดจากความประมาทของตวั

นกัทอ่งเที#ยวเอง 
� เมื#อทา่นตกลงชําระเงินไมว่า่ทั Eงหมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้ยอมรับในเงื#อนไขข้อตกลงตา่งๆ ที#ได้ระบไุว้

แล้วทั Eงหมด 
� ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี#ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี Eได้ตามความเหมาะสม ทั Eงนี Eขึ Eนอยูก่บัเวลาการจราจร 

สภาพอากาศ และเหตสุดุวิสยัอื#นๆที#อาจเกิดขึ Eนได้ ทั Eงนี Eเพื#อความปลอดภยัและประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสําคญั 
� มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สทิธิ�ในการให้คําสญัญาใดๆ ทั Eงสิ Eนแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร  ลงนามโดยผู้ มี

อํานาจของบริษัทฯ กํากบัเทา่นั Eน  
� ในกรณีที#ลกูค้าตั Eงครรภ์ ต้องมีใบรับรองจากแพทย์วา่สามารถเดินทางทอ่งเที#ยวได้ และมีอายไุมเ่กิน M วนั นบัจากวนัที#เดินทาง และต้อง

แจ้งให้ทางบริษัททราบลว่งหน้า 
� กรณีกรุ๊ปสว่นตวั กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนกัเรียน กรุ๊ปดงูาน ไมส่ามารถใช้ราคาดงักลา่วในโปรแกรมได้ 
� กรณีที#ทา่นซื Eอเฉพาะแพค็เกจทวัร์ไมร่วมตัuวเครื#องบิน จะไมร่วมคา่ประกนัอบุติัเหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ �,NNN,NNN บาท 

(เงื#อนไขตามกรมธรรม์) 
 

การยกเลิก 

- ต้องยกเลกิก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกวา่ i� วนัเทา่นั Eน คืนเงินค่าบริการร้อยละ �NN ของคา่บริการที#ชําระแล้ว 
- หากยกเลกิการเดินทางน้อยกวา่ i� วนั ขอสงวนสทิธิ�ไมคื่นคา่ทวัร์ทกุกรณี 
- ในกรณีกรุ๊ปสว่นตวั กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนกัเรียน กรุ๊ปดงูาน เมื#อชําระแล้วไมส่ามารถคืนเงินใดๆทั Eงสิ Eน 

 

ช่วงเทศกาลไมส่ามารถยกเลกิหรือเปลี#ยนชื#อผู้ เดินทางได 
กรุ๊ปที#เดินทางต้องการันตีมดัจํากบัสายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศ หรือตา่งประเทศ  
รวมถงึเที#ยวบินพิเศษเช่น CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไมมี่การคืนเงินมดัจํา หรือ คา่ทวัร์ทั Eงหมด 

 
พาสปอร์ตจะต้องมีอายเุหลือใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ Eนไป 
ผู้จดัจะไมรั่บผิดชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใช้จ่ายตา่งๆได้เนื#องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆเป็นที#เรียบร้อยแล้ว ในกรณี
ที#ผู้ เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทกุ



 

 

 

ประเทศในรายการทอ่งเที#ยวอนัเนื#องมาจากการกระทําที#สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่
ถกูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื#นๆ ซึ#งอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมคื่นคา่ทวัร์ใดๆ ทั Eงสิ Eน  

 

 
 

 

 

 


