
 

   

 

 

  

  

 

 

• ชมงานศิลปะมากมายกว�า 50 ชิ้น ที่ ANYANG ART PARK 
• พาชมโรงถ�ายละครย#อนยคุของซีรีส)ดังอย�าง แดจังกึม , Kang Chi  
• ไหว#พระ ณ วัดวาวูจองซา ที่มีเศียรพระพทุธเป<นรูปสลักจากไม#ที่มี

ขนาดใหญ�ที่สดุในโลก 
• สนุกกับเคร่ืองเล�นมากมายที่ EVERLAND 
• คล#องกุญแจคู�รัก ชมวิวกรุงโซล N SEOUL TOWER 
• ช#อปปIJงกระจายย�านดัง เมียงดง 
• ช#อปของฝากสดุน�ารักที่ LINE FRIENDSSTORE 
• เช็คอินคาเฟPเกQๆ  อย�าง 934 king's cross harry potter 
• ชมความงามของดอกหญ#า ณ สวนฮานึลปาร)ค 

KOREA AUTUMN 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�าอากาศยานสุวรรณภูมิ I ท�าอากาศยานนานาชาติอินชอน  - 

2 สวน ANYANG ART PARK | โรงถ�ายละครย#อนยุค MBC DRAMIA |  
พระราชวังฮวาซอง แฮงกุง 

B. - 
L. ชาบูชาบ ู
D. คาลบ ิ

SUWON 
หรือเทียบเท�า โรงแรม
มาตรฐาน 

3 

วัดวาวูจองซา | สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข#าและเคร่ืองเล�นไม�จํากัด)I 
ศูนย)เวชสําอาง  I 
ทําข#าวห�อสาหร�าย+ชุดฮันบก  I  ถนนช#อปปIJงฮงแด | คาเฟP ONE PIECE |  
คาเฟP 943 KING'S CROSS HARRY POTTER 

B. โรงแรม 
L. บาร)บีคิว 
D. โอซัมบลุโกกิ 

BENIKEA SEOUL 
HOTEL หรือเทียบเท�า 
โรงแรมมาตรฐาน 

4 ศูนย)น้ํามันสนเข็มแดง  I  ศูนย)สมุนไพร  I สวนฮานึล และ PINK MOSS  I   
DUTY FREE I ศูนย)รวมของวัยรุ�นเกาหลีเมียงดง I LINE FRIENDS STORE 

B. โรงแรม 
L. ซัมเกทัง 
D. - 

BENIKEA SEOUL 
HOTEL หรือเทียบเท�า 
โรงแรมมาตรฐาน 

5 N SEOUL TOWER (ไม�รวมค�าลิฟท))  I ศูนย)พลอยอเมทิส  I ศูนย)โสม I 
SUPERMARKET 

B. โรงแรม 
L. จิมดัก 
D. - 

- 
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KOREA AUTUMN VACATION 2019 
#โปรแกรมท�องเท่ียวเกาหลี 5 วัน 3 คืน 
DAY 1 :  ท�าอากาศยานสุวรรณภูมิ | ท�าอากาศยานนานาชาติอินชอน 

คณะเดินทางนัดหมายพร+อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู+โดยสารระหว4างประเทศ ชั้น 4            
ณ เคาน:เตอร:สายการบิน EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY โดยจะมีเจ+าหน+าท่ีจากบริษัทฯคอยให+การ
ต+อนรับและอํานวยความสะดวกในเร่ืองของเอกสารตลอดจนสัมภาระของท4าน (**โปรดแสดงใบนัดหมายและพาสปอร:ต
ให+แก4เจ+าหน+าท่ีในวันเดินทาง) หลังจากเช็คอินและโหลดสัมภาระเรียบร+อยแล+ว จะนําท4านออกเดินทางสู4ประเทศเกาหลี
ใต+ 
 
 

 
 

ออกเดินทางจาก ท4าอากาศยานสุวรรณภูมิ สู4 ท4าอากาศยานนานาชาติอินชอน 

สายการบนิ รหัสเท่ียวบิน BKK >> ICN รหัสเท่ียวบิน ICN >> BKK 

EASTAR JET  ZE512 22.20 – 06.00 ZE511 17.30 – 21.20 

JEJU AIR  7C2204 01.00 – 08.40 7C2203 20.05 – 23.59 

JIN AIR  LJ004  22.25 – 05.40 LJ003  17.10 – 21.10 

T’WAY TW102 01.25 – 08.35 TW101 20.25 – 00.10 

EASTAR JET  ZE514 01.55 – 09.45 ZE513 20.35 – 00.55 

 
 

ข#อแนะนํา : เพ่ือความสะดวกในการเข+ารับการตรวจค+นก4อนข้ึนเคร่ืองบิน ของเหลว เจล และสเปรย:ทุกชนิด ต+องบรรจุในภาชนะ

ท่ีมีขนาดความจุไม4เกิน 100 มิลลิลิตร สําหรับภาชนะท่ีเกิน 100 มิลลิลิตร แม+จะบรรจุของเหลว เจล และสเปรย: เพียงเล็กน+อยก็ไม4
สามารถนําติดตัวข้ึนเคร่ืองบินได+ ภาชนะท้ังหมดต+องใส4รวมกันไว+ในถุงพลาสติกใส ซ่ึงเปJด - ปJด ผนึกได+ และมีความจุรวมกันไม4เกิน 1 
ลิตร (1,000 มิลลิลิตร) ของเหลวท่ีได+รับการยกเว+น ได+แก4 นม และอาหารสําหรับเด็กทารกในปริมาณท่ีเหมาะสม รวมถึงยาท่ีมี
เอกสารกํากับชัดเจน  ของเหลว เจล และสเปรย: ท่ีซ้ือจากร+านค+าปลอดอากร (DUTY FREE SHOPS) ท่ีท4าอากาศยานต+องบรรจุใน
ถุงพลาสติกใสปJดผนึกปากถุงไม4มีร4องรอย การเปJดปากถุง และมีหลักฐานแสดงว4าได+ซ้ือ ณ วันท่ีเดินทาง เพ่ือนําไปแสดงต4อเจ+าหน+าท่ี 
ณ จุดตรวจค+น อย4างไรก็ตามแต4ละประเทศจะมีกฎ การนําของเหลว ข้ึนเคร่ืองแตกต4างกัน การนําผลิตภัณฑ:ของสดท่ีทําจากสัตว:ไม4ว4า
เน้ือหมู เน้ือวัว ผัก ผลไม+สด ไม4อนุญาตให+นําเข+าประเทศเพ่ือปVองกันโรคต4างๆเพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต+องเสียค4าปรับ 

 



 

   

 

 

  

  

 

 

  



 

   

 

 

  

  

 

 

DAY 2 :  สวน ANYANG ART PARK I โรงถ�ายละครย#อนยุค MBC DRAMIA I  พระราชวังฮวาซอง แฮงกุง 

 
#สวน ANYANG ART PARI 

พาท4านไปชมงานศิลปะท่ี Anyang Art Park ต้ังอยู4ภายในสวนอังยาง เมือง Seoksu-dong เป`นอีกหน่ึงจุดเช็คอินสุดฮิต
ของเหล4าฮิปส:เตอร:   โดยภายในจะมีงานศิลปะในรูปแบบสถาปbตยกรรม และประติมากรรม มากกว4า 50 ชิ้น ออกแบบ
โดยนักออกแบบชื่อดังจากท่ัวโลก ชิ้นท่ีโดดเด4นท่ีสุดใครไปก็ต+องไปถ4ายรูปน่ันก็คือ  “Linear Building Up In The 
Trees” เป`นอุโมงค:ทางเดินยาวๆ มีลวดลายท่ีเหมือนกับโครงสร+างซ่ึงมีความสวยงาม นอกจากน้ีก็ยังมีผลงานศิลปะอีก
มากมายให+ท4านได+ชื่นชม 
 
#ชาบู ชาบู SHABU SHABU 

เท่ียง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท4านด+วย ชาบูชาบู (SHABU SHABU)  หรือ สุกี้เกาหลี ประกอบไปด+วย 
ผักสดหลายชนิด ต+มในนํ้าซุปปรุงรสกลมกล4อม ทานพร+อมเคร่ืองเคียงและข+าวสวยของเกาหลี ท่ีรสชาติถูกปากคนไทย 
 
#โรงถ�ายละครย#อนยุค MBC DRAMIA 

จากน้ันจะพาท4านมาชมโรงถ�ายละครย#อนยุค ท่ีสร+างข้ึนบนพ้ืนท่ีกว4า 30,000 ตารางเมตร ของเมืองยงอิน ถูกเนรมิตเป`น
หมู4บ+านโบราณ เพ่ือใช+เป`นโลเคชั่นหลักในการถ4ายซีรีส:อิงประวัติศาสตร:ของค4าย MBC โดยฉากท่ีสร+างท้ังหมดได+ผ4าน
การศึกษาและค+นคว+าให+ใกล+เคียงกับประวัติศาสตร:มากท่ีสุด โลเคชั่นน้ีถูกใช+ในการถ4ายซีรีส:แล+วหลายเร่ืองไม4ว4าจะเป`น 
Kang Chi, theBeginning และอีกมากมาย 
 
#พระราชวัง HAENGGUNG PALACE 

เป`นพระราชวังท่ีกษัตริย:ชองโจทรงท่ีได+สร+างข้ึนเพ่ือเป`นสถานท่ีพักผ4อนเม่ือเวลาเสด็จมาทําพิธี ซ่ึงพระราชวังแห4งน้ีได+ใช+
เป`นฉากหน่ึงในการถ4ายทําละครสุดฮิต แดจังกึม และ The King and The Clown ด+านหน+าของพระราชวังน้ันมีประตู
วังบานใหญ4ดูสะดุดตา  ด+านหน+าตรงประตูวังจะได+มีการแสดงของชาวเกาหลีท่ีมาแสดงให+นักท4องเท่ียวท่ัวไปได+ชม 
ภายในพระราชวังมีการจัดแสดงให+เห็นถึงห+องหับต4างๆ ท่ีอยู4ในวัง เช4น ห+องท่ีประทับของกษัตริย:ห+องพักของขันที 
ห+องพักของพวกนางข+าหลวง เป`นต+น (สามารถใส4ชุดฮันบกเพ่ือเก็บภาพความประทับใจได+ *ไม4รวมค4าชุดฮันบก*) 
 
#คาลบิ KALBI 

เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  บริการท4านด+วย  เมนูคาลบิ (KALBI) อาหารเกาหลี แบบปJvงย4างท่ีมีชื่อเสียงของ

เกาหลี เป`นการนําเน้ือสัตว:มาหมักกับเคร่ืองปรุงจนเน้ือนุ4ม แล+วนําไปย4าง บนแผ4นโลหะท่ีถูกเผาจนร+อน ตอนย4างเน้ือน้ัน
จะย4างเป`นชิ้นโตพอสมควร พอใกล+สุกแล+วต+องใช+กรรไกรตัดเป`นชิ้นพอดีคํา ทานกับเคร่ืองเคียง 
 

หลังจากน้ันนําท4านเข+าสู4ท่ีพัก SUWON : BENIKEA SUWON 
หรือเทียบเท4า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต+ 

 



 

   

 

 

  

  

 

 

DAY 3 :  วัดวาวูจองซา I สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข#าและเคร่ืองเล�นไม�จํากัด) I ศนูย)เวชสําอาง  
ทําข#าวห�อสาหร�าย+ชุดฮันบก I  ถนนช#อปปIJงฮงอิก 

เช#า รับประทานอาหารเช+า ณ ห+องอาหารโรงแรม 

#วัด WAUJEONGSA TEMPLE 

พาท4านไปไหว+พระขอพรวัดชื่อดังของเกาหลีใต# เป`นวัดท่ีสร+างเสร็จเม่ือประมาณ 45 ปxท่ีแล+ว โดยชาวเกาหลีเหนือ ท่ีเข+า
มาอยู4ในเกาหลีใต+ภายหลังสงคราม เอกลักษณ:ท่ีสําคัญของวัดน้ี เศียรพระพุทธรูปน้ีมีความสูงถึง 8 เมตร วางต้ังอยู4บน
กองหินขนาดใหญ4 ถ+ามองจากระยะไกลกองหินน้ีจะดูเหมือนลําตัวของพระพุทธรูป โดยเศียรพระพุทธรูปท่ีน่ีได+รับการ
บันทึกลง Guinness Book ให+เป`น “รูปสลักจากไม+ท่ีมีขนาดใหญ4ท่ีสุดในโลก”  
 
#สวนสนุก EVERLAND 

จากน้ันให+เวลาทุกท4านเต็มอ่ิมกับสวนสนุกท่ีดีท่ีสุดของเกาหลี สวนสนุกเอเวอร)แลนด)ด+วยบัตร SPECIAL PASS TICKET 
ท่ีสามารถเล4นเคร่ืองเล4นต4างๆ ได+ทุกชนิดและไม4จํากัดรอบ สวนสนุกท่ีน่ีถูกขนานนามว4า “ดิสนีย:แลนด:เกาหลี” มีชื่อเสียง
มากท่ีสุดของประเทศ ให+ท4านสนุกกับเคร่ืองเล4นหลากหลายชนิด อาทิเช4น ทีเอ็กซ:เพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชาร:ป 
โรงหนังสามมิติ บ+านผีสิงหมุน ท4านไหนท่ีไม4ชอบการเล4นเคร่ืองเล4น สามารถเข+าซาฟารี ชมไลเกอร:แฝดคู4แรกของโลกได+
ท่ีน่ีและชมความน4ารักของหมีท่ีสามารถสื่อสารกับคนได+ เดินชมและถ4ายรูปกับสวนดอกไม+ซ่ึงผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตาม
ฤดูกาล (มีนาคม-เมษายน : สวนทิวลิป / พฤษภาคม-มิถุนายน : สวนดอกกุหลาบ / กรกฎาคม : สวนดอกทานตะวันหรือ
ดอกกุหลาบ/ สิงหาคม-กันยายน : สวนดอกลิลลี่/ ตุลาคม-พฤศจิกายน : สวนดอกเบญจมาศ)  
 
#บาร)บีคิวเกาหลี BBQ KOREA 

เ ท่ี ย ง  รั บประทานอาหา ร  ณ  ภั ตต าค า ร   บ ริ ก า รท4 า นด+ ว ย  เ ม นู  บาร) บี คิ ว เ ก าห ลี  อ าหา รปJv ง ย4 า ง                                         
สไตล:เกาหลีมีเน้ือสัตว:ให+เลือกรับประทาน เสิร:ฟพร+อมเคร่ืองเคียงของเกาหลี 
 
#ศูนย)เวชสําอาง 

พาทุกท4านสู4 ศูนย)เวชสําอางให+ท4านได+เลือกซ้ือเคร่ืองสําอางคุณภาพดีในราคาย4อมเยา อาทิ เช4น ครีมนํ้าแตก, ครีมโบท็
อกซ:, ครีมหอยทาก ฯลฯ 
 
#กิมบับ KIMBAB 

นําท4านร4วมเรียนรู+วัฒนธรรมกับการเรียนทําข+าวห4อสาหร4าย "กิมบับ" อาหารประจําชาติเกาหลี ซ่ึงเป`นส4วนหน่ึงใน
อาหารเกาหลียอดนิยมของคนไทยอีกเมนูหน่ึง 
 
ชุดฮันบก HANBOK 

จากน้ันเชิญท4านร4วมเป`นส4วนหน่ึงของชาวเกาหลี โดยการแต4งกายชุดประจําชาติ “ฮันบก” ในแบบต4างๆ พร+อมถ4ายรูป
เป`นท่ีระลึก เพ่ือไปอวดคนทางบ+าน 

  



 

   

 

 

  

  

 

 

 
#ถนนช#อปปIJงย�านฮงอิก 

เดินช+อปกันต4อท่ีย�านฮงแด เป`นย4านท่ีมีวัยรุ4นเยอะเพราะเป`นย4านมหาวิทยาลัยฮกอิก เป`นอีกแหล4ง ช+อปปJvงท่ีไม4ควร
พลาด นอกจากจะมีร+านให+ได+ช+อปปJvงแล+วน้ัน ย4านน้ียังมีร+านคาเฟ�เก�ๆ ให+ได+ไปเช็คอินอีกด+วย ไม4ว4าจะเป`น 934 king's 
cross harry potter หรือ one piece  
 
#โอซัมบุลโกกิ OSAM BULGOGI  

เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท4านด+วย โอซัมบุลโกกิ (OSAMBULGOGI) มีส4วนประกอหลักคือ วุ+นเส+น 
ผักกาดขาว เน้ือหมู ผัดในกระทะจนเข+ากัน รสชาติหวานเผ็ดเล็กน+อย 
 

หลังจากน้ันนําท4านเข+าสู4ท่ีพัก SEOUL : BENIKEA SEOUL HOTEL 
หรือเทียบเท4า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต+ 

 

DAY 4 :  ศูนย)น้ํามันสนเข็มแดง I ศูนย)สมุนไพร I สวนฮานึล I ศูนย)รวมของวัยรุ�นเกาหลเีมียงดง 
LINE FRIENDS STORE I DUTY FREE 

 เช#า รับประทานอาหาร ณ ห+องอาหารโรงแรม 

#ศูนย)น้ํามันสนเข็มแดง 

พาท4านเดินทางสู4 ศูนย)นํ้ามันสนเข็มแดงผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีท่ีมีสรรพคุณ ช4วยชะล+างไขมันในเส+น
เลือด เพ่ือปVองกันการอุดตันของเส+นเลือด และชมการสาธิตให+ท4านได+เห็นภาพอย4างชัดเจนย่ิงข้ึน 
 
#ศูนย)สมุนไพร 

จากน้ันนําท4านเข+าชม ศูนย)สมุนไพร หรือ ฮ็อกเกตนามู ใหม4ล4าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธ์ิเรียบร+อยแล+ว เป`น
สมุนไพรเมล็ดฮ็อกเกต ทางการแพทย:เรียกว4า ผลไม+ทอง มีรสเปร้ียว ดีสําหรับบุคคลท่ีนิยมด่ืมชา กาแฟ นํ้าอัดลม ฯลฯ 
เมล็ดฮ็อกเกตจะช4วยในการล+างสารพิษท่ีตกค+างหรือไขมันท่ีสะสมอยู4ภายในผนังของตับ ไต ช4วยให+ตับหรือไตของท4าน
แข็งแรงข้ึน และยังส4งผลดีต4อสุขภาพร4างกาย ของท4านเองอีกด+วย 
 
#ซัมเกทัง SAMGAETANG 

เท่ียง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารบริการท4านด+วยเมนู ซัมเกทัง หรือเมนู ไก4โสม อาหารชาววังในสมัยก4อน ปbจจุบัน
เป`นอาหารเลื่องชื่อมากของเมืองหลวง ภายในตัวไก4จะมีข+าวรากโสม พุทราแดงและ            เคล็ดลับในการตุ�นเสิร:ฟ
พร+อมเคร่ืองเคียงท่ีเรียกว4า กักตุกี เส+นขนมจีน เหล+าโสม  พริกไทยดํา และเกลือ เสิร:ฟท4านละ 1 ตัว ในหม+อดินร+อน 

  



 

   

 

 

  

  

 

 

 
#สวนฮานึล 

สวนสวยใจกลางเมืองกรุงโซลอย4างสวนฮานึล เป`นสวนท่ีต้ังอยู4บนเนินเขาสูง อยู4ในบริเวณพ้ืนท่ีของสวนเวิลด:คัพปาร:ค 
เป`นสวนขนาดใหญ4ท่ีต้ังอยู4ด+านหลังของสนามกีฬาซังนัมสเตเดียม ท่ีเคยใช+เป`นสถานท่ีจัดการแข4งขันฟุตบอลโลกใน
ประเทศเกาหลีใต+ สิ่งท่ีสวยงามท่ีสุดของสวนแห4งน้ี คือทุ4งหญ+าสีนํ้าตาลสวยๆท่ีสามารถชมได+เฉพาะช4วงฤดูใบไม+ร4วงและ
ฤดูหนาวเท4าน้ัน แต4หามาในช4วงฤดูอ่ืนๆ สวนฮานึลแห4งน้ีก็จะกลายเป`นสวนดอกไม+เหมือนสวนอ่ืน ๆ ท่ัวไป 
 
#DUTY FREE 

นําท4านช+อปปJvงสินค+าปลอดภาษีท่ี ดิวต้ีฟรี (DUTY FREE) ท่ีน่ีมีสินค+าชั้นนําให+ท4านได+เลือกซ้ือมากมายกว4า 500 ชนิด 
ท้ัง นํ้าหอม เสื้อผ+า เคร่ืองสําอาง กระเป�า นาฬิกา เคร่ืองประดับ ฯลฯ 
 
#เมียงดง 

พาท4 าน เพลิด เพลิน กับการช+อปปJv ง ท่ี  ศูนย: รวมของ วัย รุ4 น เกาหลี  เ มียงดง ได+ ชื่ อว4 า เป`นแหล4 งรวมแฟชั่ น 
แบรนด:เกาหลีชั้นนํา ซ่ึงในแต4ละวันจะมีวัยรุ4นเกาหลีมาเดินช+อปปJvงกันอย4างล+นหลาม ท4านสามารถหาซ้ือสินค+าได+อย4าง
ห ล า ก ห ล า ย ท้ั ง เ สื้ อ ผ+ า , ร อ ง เ ท+ า , ก ร ะ เ ป� า , เ ค ร่ื อ ง สํ า อ า ง ซ่ึ ง เ ป` น ท่ี รู+ จั ก อ ย4 า ง ดี ข อ ง ค น ไ ท ย  
อาทิ LANEIGE, ETUDE, IOPE, CHARMZONE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP เป`นต+น ยังมี เสื้อผ+า เคร่ืองประดับ, 
ซีดีเพลง, วีซีดี-ดีวีดีหนังและซีรีย:ยอดฮิต ตลอดจนของท่ีระลึกท่ีมีรูปดาราคนโปรดของท4าน                                      อยู4
ในสินค+าหลากหลายชนิดให+ได+เลือกซ้ือกัน 
 
#LINE FRIENDS STORE 

นอกจากน้ีท4านสามารถพบกับร+าน LINE FRIENDS STORE ท่ีเต็มไปด+วยสินค+า LINE OFFICIAL ท่ีจําหน4ายสินค+าของท่ี
ระลึกเก่ียวกับตัวการ:ตูน LINE ไม4ว4าจะเป`น หมีบราวน:แซลลี่ เจมส: หรือโคน่ีซ่ึงแต4ละตัวจะมีสินค+าท่ีระลึกให+เลือกซ้ือ
เยอะแยะไปหมด เช4น สมุดโน+ต ตุ�กตา เคสโทรศัพท: เสื้อผ+า กระเป�า เคร่ืองเขียน ฯลฯ ซ่ึงภายในร+านยังมีมุมน4ารักๆ ให+
ถ4ายรูปกันอย4างจุใจอีกด+วย แต4ท่ีเป`นไฮไลท:เด4นของร+านเลย คือ เจ+าหมีบราวน:ตัวยักษ:ใหญ4ท่ีต้ังอยู4หน+าร+าน ท่ีใครก็ต+อง
ถ4ายภาพเป`นท่ีระลึก แม+แต4คนเกาหลีเอง 

***อิสระอาหารเย็น*** 
 

หลังจากน้ันนําท4านเข+าสู4ท่ีพัก SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL 
หรือเทียบเท4า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต+ 

 

DAY 5 :  N SEOUL TOWER (ไม�รวมค�าลฟิท)) I ศนูย)พลอยอเมทิส I ศูนย)โสม I SUPERMARKET 

เช#า รับประทานอาหารเช+า ณ ห+องอาหารโรงแรม 

#N SEOUL TOWER 

นําท4านสู4 หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWER ซ่ึงอยู4บนเขานัมซาน ซ่ึงเป`น 1 ใน 18 หอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลก ฐานของ
หอคอยมีสิ่งท่ีน4าสนใจต4างๆ เช4น ศาลาแปดเหลี่ยมปาลก๊ักจอง, สวนพฤกษชาติ, อาคารอนุสรณ:ผู+รักชาติอัน ชุง กุน อิสระ
ให+ทุกท4านได+เดินเล4นและถ4ายรูปคู4หอคอยตามอัธยาศัยหรือคล+องกุญแจคู4รัก (ไม4รวมค4าข้ึนลิฟท:) 



 

   

 

 

  

  

 

 

#ศูนย)พลอยอเมทิส 

นําทุกท4านสู4ศูนย)พลอยอเมทิสหรือพลอยสีม4วงท่ีมีชื่อเสียงของประเทศเกาหลีซ่ึงชาวเกาหลีเชื่อว4าถ+าได+มีพลอยชนิดน้ีติด
ตัวไว+จะทําให+มีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดข้ึนในชีวิต 
 

#จิมดัก JIMDAK 

เท่ียง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท4านด+วย เมนูจิมดัก (JIMDAK)เป`นเมนูไก4  ประกอบด+วยวุ+นเส+น เกาหลี 
คลุกด+วยนํ้าซุป รสชาติกลมกล4อม เสิร:ฟพร+อมข+าวสวยร+อนๆ พร+อมเคร่ืองเคียงเกาหลี 
 

#ศูนย)โสม 

จากน้ันพาท4านรู+จักและเข+าใจสมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห4งมวลสมุนไพร ท่ี ศูนย:โสมเพราะเกาหลีใต+เป`นประเทศท่ี
มีการผลิตโสมเกาหลีท่ีมีคุณภาพเป`นอันดับ 1 ของโลก และมีคุณประโยชน:นานัปการ เช4น ช4วยเสริมความแข็งแรงให+แก4
ระบบย4อยอาหารและปอด ช4วยทําให+จิตใจสงบและเพ่ิมพละกําลัง โดยมีสรรพคุณทางการแพทย: ช4วยบํารุงหัวใจของคุณ
ได+เป`นอย4างดี ช4วยปVองกันโรคหัวใจขาดเลือด ฯลฯ 
 

#SUPERMARKET 

หลังจากน้ันได+เวลานําท4านสู4 สนามบินอินชอน เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว4างทางแวะช+อปปJvงท่ี 
SUPERMARKET เพ่ือซ้ือของฝากคนทางบ+าน ท่ีร+านแห4งน้ีมีขนมพ้ืนเมืองเกาหลีหลากชนิดรวมท้ังกิมจิ ไก4ตุ�นโสมท่ีบรรจุ
อยู4ในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถ+วยใส4ข+าวและของฝากของท่ีระลึก 
 

ได+เวลานําท4านออกเดินทางสู4สนามบินออกเดินทางจาก 
ท4าอากาศยานนานาชาติอินชอน สู4 ท4าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 

สายการบนิ รหัสเท่ียวบิน BKK >> INC รหัสเท่ียวบิน INC >> BKK 

EASTAR JET  ZE512 22.�5 – 06.20 ZE511 17.30 – 21.25 

JEJU AIR  7C220� 02.00 – 09.20 7C2203 19.30 – 23.45 

JIN AIR  LJ004  22.25 – 05.40 LJ003  17.10 – 21.10 

T’WAY TW102 01.25 – 08.35 TW101 20.25 – 00.10 

EASTAR JET  ZE514 01.55 – 09.45 ZE513 20.35 – 00.55 

 
 

 

  



 

   

 

 

  

  

 

 

KOREA AUTUMN VACATION 2019 
#อัตราค�าบริการ 
เดือน กันยายน 2019 

พีเรียดเดินทาง สายการบิน ราคาผู#ใหญ� ราคาเด็กไม�เสริมเตียง 
01 - 05 กันยายน 

 

12,900.- 12,900.- 

02 - 06 กันยายน 12,900.- 12,900.- 

03 -07 กันยายน 13,900.- 13,900.- 

04 - 08 กันยายน 13,900.- 13,900.- 

05 - 09 กันยายน 13,900.- 13,900.- 

06 - 10 กันยายน 13,900.- 13,900.- 

07 - 11 กันยายน 13,900.- 13,900.- 

08 - 12 กันยายน 12,900.- 12,900.- 

09 - 13 กันยายน 12,900.- 12,900.- 

10 - 14 กันยายน 13,900.- 13,900.- 

11 - 15 กันยายน 13,900.- 13,900.- 

12 - 16 กันยายน 13,900.- 13,900.- 

13 -17 กันยายน 13,900.- 13,900.- 

14 - 18 กันยายน 13,900.- 13,900.- 

15 - 19 กันยายน 12,900.- 12,900.- 

16 - 20 กันยายน 12,900.- 12,900.- 

17 - 21 กันยายน 13,900.- 13,900.- 

18 - 22 กันยายน 13,900.- 13,900.- 

19 - 23 กันยายน 13,900.- 13,900.- 

20 - 24 กันยายน 13,900.- 13,900.- 

21 - 25 กันยายน 13,900.- 13,900.- 

22 - 26 กันยายน 12,900.- 12,900.- 

23 -27 กันยายน 12,900.- 12,900.- 

24 - 28 กันยายน 13,900.- 13,900.- 

25 - 29 กันยายน 13,900.- 13,900.- 

26 - 30 กันยายน 13,900.- 13,900.- 

27 - 01 กันยายน 13,900.- 13,900.- 

28 - 02 กันยายน 13,900.- 13,900.- 



 

   

 

 

  

  

 

 

29 - 03 กันยายน 13,900.- 13,900.- 

30 - 04 กันยายน 13,900.- 13,900.- 

เดือน ตุลาคม 2019 
พีเรียดเดินทาง สายการบิน ราคาผู#ใหญ� ราคาเด็กไม�เสริมเตียง 

01 - 05 ตุลาคม 

 

14,900.- 14,900.- 

02 – 06 ตุลาคม 15,900.- 15,900.- 

03 – 07 ตุลาคม 15,900.- 15,900.- 

04 – 08 ตุลาคม 15,900.- 15,900.- 

05 – 09 ตุลาคม 15,900.- 15,900.- 

06 – 10 ตุลาคม 15,900.- 15,900.- 

07 – 11 ตุลาคม 15,900.- 15,900.- 

08 – 12 ตุลาคม 15,900.- 15,900.- 

09 – 13 ตุลาคม 16,900.- 16,900.- 

10 – 14 ตุลาคม 16,900.- 16,900.- 

11 – 15 ตุลาคม 16,900.- 16,900.- 

12 – 16 ตุลาคม 16,900.- 16,900.- 

13 – 17 ตุลาคม 15,900.- 15,900.- 

14 – 18 ตุลาคม 15,900.- 15,900.- 

15 – 19 ตุลาคม 15,900.- 15,900.- 

16 – 20 ตุลาคม 15,900.- 15,900.- 

17 – 21 ตุลาคม 16,900.- 16,900.- 

18 – 22 ตุลาคม 16,900.- 16,900.- 

19 – 23 ตุลาคม 17,900.- 17,900.- 

20 – 24 ตุลาคม 16,900.- 16,900.- 

21 – 25 ตุลาคม 16,900.- 16,900.- 

22 – 26 ตุลาคม 16,900.- 16,900.- 

23 – 27 ตุลาคม 16,900.- 16,900.- 

24 – 28 ตุลาคม 16,900.- 16,900.- 

25 – 29 ตุลาคม 16,900.- 16,900.- 

26 – 30 ตุลาคม 15,900.- 15,900.- 

27 – 31 ตุลาคม 15,900.- 15,900.- 

28 – 01 พฤศจิกายน 15,900.- 15,900.- 

29 – 02 พฤศจิกายน 15,900.- 15,900.- 



 

   

 

 

  

  

 

 

30 – 03 พฤศจิกายน 15,900.- 15,900.- 

31 - 04 พฤศจกิายน 15,900.- 15,900.- 

 
 
เดือน พฤศจิกายน 2019 

พีเรียดเดินทาง สายการบิน ราคาผู#ใหญ� ราคาเด็กไม�เสริมเตียง 
01 - 05 พฤศจกิายน 

 

14,900.- 14,900.- 

02 - 06 พฤศจกิายน 14,900.- 14,900.- 

03 -07 พฤศจกิายน 14,900.- 14,900.- 

04 - 08 พฤศจกิายน 14,900.- 14,900.- 

05 - 09 พฤศจกิายน 14,900.- 14,900.- 

06 - 10 พฤศจกิายน 14,900.- 14,900.- 

07 - 11 พฤศจกิายน 14,900.- 14,900.- 

08 - 12 พฤศจกิายน 14,900.- 14,900.- 

09 - 13 พฤศจกิายน 14,900.- 14,900.- 

10 -14 พฤศจกิายน 14,900.- 14,900.- 

11 - 15 พฤศจกิายน 14,900.- 14,900.- 

12 - 16 พฤศจกิายน 14,900.- 14,900.- 

13 -17 พฤศจกิายน 14,900.- 14,900.- 

14 - 18 พฤศจกิายน 14,900.- 14,900.- 

15 - 19 พฤศจกิายน 14,900.- 14,900.- 

16 - 20 พฤศจกิายน 14,900.- 14,900.- 

17 - 21 พฤศจกิายน 14,900.- 14,900.- 

18 - 22 พฤศจกิายน 14,900.- 14,900.- 

19 - 23 พฤศจกิายน 14,900.- 14,900.- 

20 - 24 พฤศจกิายน 14,900.- 14,900.- 

21- 25 พฤศจกิายน 14,900.- 14,900.- 

22 - 26 พฤศจกิายน 14,900.- 14,900.- 

23 - 27 พฤศจกิายน 14,900.- 14,900.- 

24 - 28 พฤศจกิายน 14,900.- 14,900.- 

25 - 29 พฤศจกิายน 14,900.- 14,900.- 

26 - 30 พฤศจกิายน 14,900.- 14,900.- 

27 - 01 ธันวาคม 14,900.- 14,900.- 



 

   

 

 

  

  

 

 

28 - 02 ธันวาคม 14,900.- 14,900.- 

29 - 03 ธันวาคม 14,900.- 14,900.- 

30 - 04 ธันวาคม 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+ามีความจําเป`นต+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 

และชําระส�วนท่ีเหลือท้ังหมดก�อนการเดินทางภายใน 14 วัน 

********มัดจําขั้นตํ่า 5,000.- บาท/ท�าน/ทริป****** 

 

#อัตราทัวร)รวม 
 

� ค4าต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ ตามเส+นทางท่ีระบุในรายการชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร+อมคณะ   



 

   

 

 

  

  

 

 

� ค4าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ        
� ค4าเข+าชมสถานท่ีต4างๆ ตามรายการ        
� ค4าท่ีพักตามระบุในรายการ พักห+องละ 2 หรือ 3 ท4าน ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเท4า  
� ค4ารถรับ-ส4ง และนําเท่ียวตามรายการ        
� ค4าภาษีสนามบิน ทุกแห4งท่ีมี         
� ค4านํ้าหนักกระเป�าสัมภาระท4านละ15 หรือ 20 กก.      
� ค4าประกันอุบัติเหตุระหว4างเดินทาง วงเงินท4านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม:) 
� ค4าบัตรเข+าสวนสนุกเอเวอร:แลนด: เคร่ืองเล4นไม4จํากัด 
� ปลั๊กไฟ ADAPTER  

 

#อัตราทัวร)ไม�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  
� หากผู+เดินทางไม4ได+ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย มีค4าใช+จ4ายเพ่ิมเติม 5,000 บาท 
� ค4าภาษีมูลค4าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ4าย 3%      
� ค4านํ้าหนักกระเป�าสัมภาระ 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+วทางบริษัทฯจะเป`นผู+ดําเนินการย่ืนวีซ4าให+ท4านโดยจ4ายค4าบริการต4างหาก 
(สําหรับหนังสือเดินทางต4างด+าวเจ+าของหนังสือเดินทางต+องทําเร่ืองแจ+งเข+า-ออกด+วยตนเองก4อนจะย่ืนวีซ4า)  

� ค4าลิฟท:ท่ี N SEOUL TOWER 
� ค4ากระเช+าท่ีอุทยานแห4งชาติซอรัคซาน  

 

#หมายเหตุ 
 

� จํานวนผู+เดินทาง ข้ันตํ่า ผู+ใหญ4  20 ท4าน ข้ึนไป 
� เท่ียวบิน ราคาและรายการท4องเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงได+ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน:ของผู+เดินทางเป`นสําคญั 
� ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินและตารางการบินท้ังไปและกลับโดยมิต+องแจ+งให+ทราบล4วงหน+า  
� ต๋ัวเคร่ืองบินเป`นต๋ัวราคาพิเศษ ไป-กลับ แบบหมู4คณะ กรณีท่ีท4านไม4เดินทางพร+อมคณะ เน่ืองจากไม4ผ4านการพิจารณาในการตรวจคนเข+า

เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน ท้ังไทยและต4างประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม4ถูกต+อง การกระทําท่ีส4อไปในทางผิด
กฎหมาย การหลบหนี เข+าออกเมือง หรือถูกปฎิเสธในกรณีอ่ืนๆ**การพิจารณาเป`นเอกสิทธ์ิและวิจารณญาณของเจ+าหน+าท่ีตรวจคนเข+าเมือง
และเจ+าหน+าท่ีกรมแรงงานเท4าน้ัน ซ่ึงอยู4นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท ไม4สามารถทําการเลื่อนวันหรือคืนเงินได+  

� กรณีท่ีกองตรวจคนเข+าเมือง,เจ+าหน+าท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีไทย และในต4างประเทศ ปฏิเสธมิให+ท4านเดินทางออกหรือเข+าประเทศ เน่ืองจากมีสิ่ง
ผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม4ถูกต+อง หรือในกรณีอ่ืนๆการพิจารณาเป`นเอกสิทธ์ิและวิจารณญาณของเจ+าหน+าท่ีตรวจคนเข+าเมืองและ



 

   

 

 

  

  

 

 

เจ+าหน+าท่ีกรมแรงงานเท4าน้ัน ซ่ึงอยู4นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท ท้ังน้ีกรณีท่ีท4านไม4ผ4านด4านตรวจคนเข+าเมือง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ไม4คืนค4าทัวร:ใดๆ ท้ังสิ้น  

� หนังสือเดินทาง (Passport) ของท4าน นับจากวันท่ีเดินทางไปและกลับ ต+องมีอายุเหลือใช+งานมากกว4า 6 เดือนข้ึนไป และต+องเหลือ
หน+ากระดาษพอให+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:น้ีได+ตามความเหมาะสม ท้ังน้ีข้ึนอยู4กับเวลาการจราจร สภาพ

อากาศ และเหตุสุดวิสัยอ่ืนๆท่ีอาจเกิดข้ึนได+ ท้ังน้ีเพ่ือความปลอดภัยและประโยชน:ของผู+เดินทางเป`นสําคัญ 
� มัคคุเทศก: พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม4มีสิทธ์ิในการให+คําสัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร  ลงนามโดยผู+มีอํานาจ

ของบริษัทฯ กํากับเท4าน้ัน  
� ในกรณีท่ีลูกค+าต้ังครรภ: ต+องมีใบรับรองจากแพทย:ว4าสามารถเดินทางท4องเท่ียวได+ และมีอายุไม4เกิน 7 วัน นับจากวันท่ีเดินทาง และต+องแจ+ง

ให+ทางบริษัททราบล4วงหน+า 
� กรณีกรุ�ปส4วนตัว กรุ�ปเหมา กรุ�ปนักเรียน กรุ�ปดูงาน ไม4สามารถใช+ราคาดังกล4าวในโปรแกรมได+ 
� กรณีท่ีท4านซ้ือเฉพาะแพ็คเกจทัวร:ไม4รวมต๋ัวเคร่ืองบิน จะไม4รวมค4าประกันอุบัติเหตุระหว4างเดินทาง วงเงินท4านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข

ตามกรมธรรม:) 
 

การยกเลิก : 
- ต+องยกเลิกก4อนวันเดินทางไม4น+อยกว4า 45 วันเท4าน้ัน คืนเงินค4าบริการร+อยละ 100 ของค4าบริการท่ีชาํระแล+ว 

- หากยกเลิกการเดินทางน+อยกว4า 45 วัน ขอสงวนสิทธ์ิไม4คืนค4าทัวร:ทุกกรณี 
- ในกรณีกรุ�ปส4วนตัว กรุ�ปเหมา กรุ�ปนักเรียน กรุ�ปดูงาน เม่ือชําระแล+วไม4สามารถคืนเงินใดๆท้ังสิ้น 

 

ช�วงเทศกาล ไม4สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนชื่อผู+เดินทางได 

กรุ�ปท่ีเดินทางต+องการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือผ4านตัวแทนในประเทศ หรือต4างประเทศ  
รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช4น CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไม4มีการคืนเงินมัดจํา หรือ ค4าทัวร:ท้ังหมด 

 

พาสปอร)ต จะต#องมีอายุเหลือใช#งานมากกว�า 6 เดือนขึ้นไป 
ผู+จัดจะไม4รับผิดชอบและไม4สามารถคืนค4าใช+จ4ายต4างๆได+เน่ืองจากเป`นการเหมาจ4ายกับตัวแทนต4างๆเป`นท่ีเรียบร+อยแล+ว ในกรณีท่ีผู+
เดินทางไม4ผ4านการพิจารณาในการตรวจคนเข+าเมือง-ออกเมือง ไม4ว4าจะเป`นกองตรวจคนเข+าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน



 

   

 

 

  

  

 

 

รายการท4องเท่ียวอันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีส4อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข+าออกเมือง เอกสารเดินทางไม4ถูกต+อง หรือ 
การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ ซ่ึงอยู4นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม4คืนค4าทัวร:ใดๆ ท้ังสิ้น  

 
 


