
 KOREA AUTUMN’S SOUL 2019 

โรงแรม/ที่พัก : ซูวอน1 คืน และ โซล 2 คืน
สายการบิน : EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY 

#ตารางสรุปโปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี 5 วนั 3 คืน 
วัน โปรแกรมการเดินทาง อาหาร โรงแรม/ที่พัก 
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ I ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - 

2 
ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน I เกาะนามิ I หุบเขาโพชอน 
พิพิธภัณฑ์ดาราศาสตร์ I รถรางMONORAIL (รวมค่าบัตร) 

B. -
L. พุลโกกิ
D. ดักคาล
บี้

SUWON JM 
หรือเทียบเท่า 
โรงแรม
มาตรฐาน 

3 
กิมจิ+ฮันบก I TRICK ART MUSEUM 
สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จ ากัด) 
I ศูนย์เครื่องส าอาง  

B. โรงแรม
L. ชาบู
ชาบู
D. บาร์บี
คิว

BENIKEA 
SEOUL HOTEL 
หรือเทียบเท่า 
โรงแรม
มาตรฐาน 

• ชมธรรมชาติอันสวยงามของเกาะช่ือดังเกาะนามิ
• ชมความงามของหุบเขาศิลปะโพชอน
• เข้าชมพิพิธภัณฑ์ดาราศาสตร์
• พร้อมสักการะขอพร ณ วัดบงอึนซา
• สนุกกับเครื่องเล่นมากมายที่ EVERLAND
• คล้องกุญแจคู่รัก ชมวิวกรุงโซลN SEOUL

TOWER
• ช้อปปิ้งกระจาย ย่านดัง เมียงดง
• ช้อปของฝากสุดน่ารักที่ LINE FRIENDSSTORE
• เช็คอินคาเฟ่เก๋ๆ HARRY POTTER , ONE

PIECE

NIDN192416



 

 

4 

วัดบงอึนซา I ศูนย์น้ ามันสนเข็มแดง  I  ศูนย์พลอยอเมทิส I  
ศูนย์สมุนไพร   
พระราชวังชางด็อกกุง I ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง I 
LINE FRIENDS STORE  
ช้อปปิ้งย่านฮงแด + คาเฟ่ HARRY POTTER , ONE PIECE 
I  DUTY FREE 

B. โรงแรม 
L. ซัมเกทัง 
D. โอซัม
บุลโกก ิ

BENIKEA 
SEOUL HOTEL 
หรือเทียบเท่า 
โรงแรม
มาตรฐาน 

5 
N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิฟท์) I ศูนย์โสม I 
SUPERMARKET 

B. โรงแรม 
L. จิมดัก 
D. - 

- 

 

 
 KOREA AUTUMN’S SOUL 2019 
#โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี 5 วัน 3 คืน 

DAY 1 :  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน 

คณะเดินทางพร้อมกันท่ีจุดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่าง
ประเทศ ชั้น 4  ณ เคาน์เตอร์สายการบิน EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / 
T’WAY โดยมีเจ้าหน้าท่ีจากบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวก
ในเรื่องของเอกสารตลอดจนสัมภาระของท่าน(**โปรดแสดงใบนัดหมายและ
พาสปอร์ตให้แก่เจ้าหน้าท่ีในวันเดินทาง) หลังจากเช็คอิน และโหลดสัมภาระ
เรียบร้อยแล้ว น าท่านออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ 
 
 

 
  

ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน 



 

 

สายการบิน รหัสเที่ยวบิน BKK >> ICN รหัสเที่ยวบิน 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 

 
ข้อแนะน า : เพ่ือความสะดวกในการเข้ารับการตรวจค้นก่อนขึ้นเครื่องบิน ของเหลว เจล และสเปรย์ทุก
ชนิด ต้องบรรจุในภาชนะท่ีมีขนาดความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร ส าหรับภาชนะท่ีเกิน 100 มิลลิลิตร แม้
จะบรรจุของเหลว เจล และสเปรย์ เพียงเล็กน้อยก็ไม่สามารถน าติดตัวขึ้นเคร่ืองบินได้ ภาชนะทั้งหมด
ต้องใส่รวมกันไว้ในถุงพลาสติกใส ซึ่งเปิด - ปิด ผนึกได้ และมีความจุรวมกันไม่เกิน1 ลิตร (1,000 
มิลลิลิตร) ของเหลวท่ีได้รับการยกเว้น ได้แก่ นม และอาหารส าหรับเด็กทารกในปริมาณที่เหมาะสม 
รวมถึงยาท่ีมีเอกสารก ากับชัดเจน  ของเหลว เจล และสเปรย์ ท่ีซื้อจากร้านค้าปลอดอากร (DUTY FREE 
SHOPS) ท่ีท่าอากาศยานต้องบรรจุในถุงพลาสติกใสปิดผนึกปากถุงไม่มีร่องรอย การเปิดปากถุง และมี
หลักฐานแสดงว่าได้ซื้อ ณ วันท่ีเดินทาง เพ่ือน าไปแสดงต่อเจ้าหน้าท่ี ณ จุดตรวจค้น อย่างไรก็ตามแต่ละ
ประเทศจะมีกฎ การน าของเหลว ขึ้นเคร่ืองแตกต่างกัน การน าผลิตภัณฑ์ของสดที่ท าจากสัตว์ไม่ว่าเนื้อ
หมู เนื้อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุญาตให้น าเข้าประเทศเพ่ือป้องกันโรคต่างๆเพราะหากศุลกากรตรวจพบ
จะต้องเสียค่าปรับ 

 

DAY 2 :  ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน  I  เกาะนามิ  I  หุบเขาโพชอน I พิพิธภัณฑ์ดารา
ศาสตร์ 
รถราง MONORAIL (รวมค่าตั๋ว) 

 
#เกาะนามิ 



 

 

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินชอนประเทศเกาหลีใต้(กรุณาปรับเวลาของท่าน
ให้เร็วขึ้น2 ชั่วโมงเพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลี) หลังจากผ่านพิธี
การตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเฟอร์ร่ี เพ่ือข้าม
ฟากไปยัง เกาะนามิ ตั้งอยู่กลางทะเลสาบซองเพียง ชื่อ “นามิ” ตั้งขึ้นเพ่ือเป็น
เกียรติแก่นายพลนามิ เกาะนามินั้นเรียกตัวเองว่า NAMINARA REPUBLIC และ
เรียกตั๋วเรือข้ามฟากและตั๋วเข้าชมเกาะว่าวีซ่า ท าให้รู้สึกเสมือนข้ามมาเที่ยวรัฐๆ 
หนึ่งท่ีเป็นเอกเทศออกมาจากเกาหลี บนเกาะจะมีบรรยากาศร่มรื่น เต็มไปด้วย ต้น
สน ต้นเกาลัด ต้นแปะก๊วยต้นซากุระต้นเมเปิ้ล และต้นไมด้อกไม้อื่นๆ ท่ีพลัดกัน
ออกดอกเปลี่ยนสีให้ชมกันทุกฤดูกาล เป็นสถานท่ีโรแมนติก ส าหรับคู่รักหนุ่มสาว 
และท่ีพักผ่อนหย่อนใจของครอบครัวท่ีนี่เคยเป็นหนึ่งในสถานท่ีถ่ายท าละครเกาหลี 
WINTER LOVE SONG หรือเพลงรักในสายลมหนาว และภาพยนต์ไทยเรื่อง กวน
มึนโฮ ใครท่ีอยากแชะรูปคู่กับเบยองจุน และทิวสนท่ีเรียงตัวสวยงามทอดยาวไปจน
สุดลูกหูลูกตา ต้องไม่พลาดที่จะมาเยือนท่ีนี่สักครั้ง อิสระให้ท่านถ่ายรูปได้ตาม
อัธยาศัย ได้เวลาสมควรนั่งเรือกลับมายังฝั่ง.. 
 
#พุลโกกิ (BULGOGI) 
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย พุลโกกิ (BULGOGI) 
วิธีการท าคือหั่นหมูเป็นชิ้นบางๆ แล้วหมักกับเครื่องปรุงต่างๆก่อนน าไปต้มน้ า
ขลุกขลิก 
 
#หุบเขาโพชอน 
หุบเขาโพชอน เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวของเมืองโพชอน (Pocheon) ลักษณะทาง
ธรณีวิทยาของหุบเขาโพชอนเป็นภูเขาหินแกรนิต และเคยเป็นเหมืองหินแกรนิต
ก่อนท่ีจะได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเนื่องจากมีภูมิทัศน์สวยงามแปลก
ตา นอกจากทะเลสาบกลางหุบเขาซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวส าคัญแล้ว ในหุบเขาโพชอน
ยังมีสถานท่ีท่องเที่ยวอื่นๆ อีกด้วย เช่น สวนประติมากรรม, โรงละครกลางแจ้ง, 
เส้นทางเดินชมธรรมชาติ และพิพิธภัณฑ์ดาราศาสตร์นอกจากนี้ท่านยังได้ร่วมสนุก 
และเพลิดเพลินบนรถราง MONORAIL ท่ีคุณจะได้ชมความสวยงามของธรรมชาต ิ
บรรยากาศรอบๆ หุบเขาโพชอน 



 

 

 
#ดักคาลบี้ (DAKGALBI) 
เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู ดักคาลบี้ (DAKGALBI) 
ไก่ผัดเผ็ด บาร์บีคิวเกาหลี อาหารยอดนิยม อีกชนิดหนึ่ง ของคนเกาหลี โดยวิธีการ
น าเนื้อไก่ที่หั่นเป็นชิ้นๆ และผักต่างๆมาผัดรวมกันกับซอสบาร์บีคิวในกระทะแบน
เหล็กขนาดใหญ่ 
 

หลังจากนั้นน าท่านเข้าสู่ท่ีพัก SUWON : BENEKIA SUWON 
หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้ 

 
 
 

DAY 3 :  กิมจิ+ชุดฮันบก I TRICK ART MUSEUM  
สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จ ากัด) I ศูนย์เวชส าอาง 

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
#กิมจิ 
เช้านี้น าทุกท่านเรียนรู้การท ากิมจิอาหารประจ าชาติของเกาหลี ให้ท่านได้
สนุกสนานในการลองท าและชิมกิมจิฝีมือของตัวท่านเอง 
 
#ชุดฮันบก 
จากนั้นเชิญท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชาวเกาหลี โดยการแต่งกายชุดประจ าชาติที่
เรียกว่า ชุดฮันบก ซึ่งมีแบบ และสีสันท่ีสวยงามให้เลือก พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก 
เพ่ือไปอวดคนทางบ้าน 
 
#สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 
จากนั้นให้เวลาทุกท่านเต็มอิ่มกับสวนสนุกท่ีดีที่สุดของเกาหลี สวนสนุกเอเวอร์
แลนด์ด้วยบัตร SPECIAL PASS TICKET ท่ีสามารถเล่นเครื่องเล่นต่างๆ ได้ทุกชนิด
และไม่จ ากัดรอบ สวนสนุกที่นี่ถูกขนานนามว่า “ดิสนีย์แลนด์เกาหลี” มีชื่อเสียง



 

 

มากท่ีสุดของประเทศ ให้ท่านสนุกกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิด อาทิเช่น ทีเอ็กซ์
เพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชาร์ป โรงหนังสามมิติ บ้านผีสิงหมุน ท่านไหนท่ีไม่
ชอบการเล่นเคร่ืองเล่น สามารถเข้าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลกได้ท่ีนี่และ
ชมความน่ารักของหมีท่ีสามารถสื่อสารกับคนได้เดินชมและถ่ายรูปกับสวนดอกไม้
ซึ่งผลัดเปล่ียนหมุนเวียนตามฤดูกาล (มีนาคม-เมษายน : สวนทิวลิป / พฤษภาคม-
มิถุนายน : สวนดอกกุหลาบ / กรกฎาคม : สวนดอกทานตะวันหรือดอกกุหลาบ/ 
สิงหาคม-กันยายน : สวนดอกลิลลี่/ ตุลาคม-พฤศจิกายน : สวนดอกเบญจมาศ) 
 
#ชาบู ชาบู (SHABU SHABU) 
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ชาบูชาบู (SHABU 
SHABU) หรือสุกี้เกาหลี ประกอบไปด้วย ผักสดหลายชนิด ต้มในน้ าซุปปรุงรสกลม
กล่อม ทานพร้อมเครื่องเคียงและข้าวสวยของเกาหลี ท่ีรสชาติถูกปากคนไทย 
 
#ศูนย์เวชส าอาง 
จากนั้นน าทุกท่านสู่ ศูนย์เวชส าอาง ให้ท่านได้เลือกซื้อเครื่องส าอางคุณภาพดีใน
ราคาย่อมเยา อาทิเช่นครีมน้ าแตก, ครีมโบท็อกซ์, ครีมหอยทาก ฯลฯ 
 
#บาร์บีคิวเกาหลี (BBQ KOREA) 
เย็น รับประทานอาหาร  ณ ภัตตาคาร  บริการท่านด้วย เมนู บาร์บีคิวเกาหลี 
(BBQ KOREA) อาหารปิ้งย่างสไตล์เกาหลีมีเนื้อสัตว์ให้เลือกรับประทาน เสิร์ฟ
พร้อมเครื่องเคียงของเกาหลี ผักสด กิมจิ ซุป  
 

หลังจากนั้นน าท่านเข้าสู่ท่ีพัก SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL 
หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้ 

 
 



 

 

DAY 4 :  วัดบงอึนซา I ศูนย์น้ ามันสนเข็มแดง I ศูนย์พลอยอเมทิส I ศูนย์สมุนไพร 
พระราชวังชางด็อกกุง I ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง I คาเฟ่ HARRY POTTER , 
ONE PIECE I DUTY FREE 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
#วัดบงอึนซา 
เช้านี้จะพาท่านไปไหว้พระขอพรท่ีวัดบงอึนซา เมื่อเดินผ่านประตูใหญ่ของวัดเข้า
มาจะพบกับอาคารไม้ขนาดใหญ่ 4 หลังท่ีเป็นตัวแทนกษัตริย์บนสวรรค์ พร้อมเทพ
ยามสี่ทิศติดอาวุธครบมือ และประตูสีแดงท่ีถูกเพ้นท์เป็นรูปนักรบน่าเกรงขาม 
สถาปัตยกรรมภายในวัดบงอึนซามีความคล้ายคลึงกับสถาปัตยกรรมของวัดทาง
พุทธศาสนาอื่นๆในประเทศเกาหลี ซึ่งใช้สีแดงและสีเขียวเป็นสีพื้นฐาน และเพ้นท์
รูปดอกไม้กับสัตว์ในต านานเพื่อตกแต่งอาคาร ซึ่งรูปแบบการตกแต่งข้างต้นยังคง
หลงเหลือรอดมาจากเหตุการณ์ไฟไหม้และสงครามอยู่ไม่กี่แห่งในปัจจุบันนี้ หนึ่งใน
นั้นคือ ห้องโถงพันจอน(Panjeon Hall) ท่ีเก่าแก่ท่ีสุด สร้างเสร็จในปี 1856 
ตกแต่งด้วยบล็อคไม้แกะสลักรูปพวงมาลัยดอกไม้ท้ังสิ้น 3,175 ชิ้น และยังมี
พระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลักท่ีใหญ่ท่ีสุดในเกาหลี มีความสูงถึง 23 เมตร เป็น
สถานทีท่ีคนเกาหลีนิยมเดินทางมาไหว้ขอพรในวันปีใหม่ 
 
#ศูนย์น้ ามันสนเข็มแดง 
พาท่านเดินทางสู่ ศูนย์น้ ามันสนเข็มแดงผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี
ท่ีมีสรรพคุณ ช่วยชะล้างไขมันในเส้นเลือด เพื่อป้องกันการอุดตันของเส้นเลือด 
และชมการสาธิตให้ท่านได้เห็นภาพอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น  
 
#ศูนย์พลอยอเมทิส 
ต่อด้วย ศูนย์พลอยอเมทิสหรือพลอยสีม่วงท่ีมีชื่อเสียงของประเทศเกาหลีซึ่งชาว
เกาหลีเชื่อว่าถ้าได้มีพลอยชนิดนี้ติดตัวไว้จะท าให้มีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึ้นใน
ชีวิต 
 
 



 

 

#ศูนย์สมุนไพร 
จากนั้นน าท่านเข้าชม ศูนย์สมุนไพรหรือ ฮ็อกเกตนามู ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมี
การจดลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว เป็นสมุนไพรเมล็ดฮ็อกเกต ทางการแพทย์เรียกว่า 
ผลไม้ทอง มีรสเปรี้ยว ดีส าหรับบุคคลท่ีนิยมดื่มชา กาแฟ น้ าอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮ็อก
เกตจะช่วยในการล้างสารพิษท่ีตกค้างหรือไขมันท่ีสะสมอยู่ภายในผนังของตับ ไต 
ช่วยให้ตับหรือไตของท่านแข็งแรงขึ้น และยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่าน
เองอีกด้วย 
 
#ซัมเกทัง 
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารบริการท่านด้วยเมนู ซัมเกทังหรือเมนู ไก่
ตุ๋นโสม (SAMGYETANG) ต ารับชาววังในสมัยก่อน ปัจจุบันเป็นอาหารเลื่องชื่อ
มากของเมืองหลวง ภายในตัวไก่จะมีข้าว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการ
ตุ๋นเสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงท่ีเรียกว่า กักตุกี เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยด า และ
เกลือ เสิร์ฟท่านละ 1 ตัว ในหม้อดินร้อน 

 
#พระราชวังชางด็อกกุง 
น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังชางด็อกกุงซึ่งเป็นพระราชวังหลวงวังท่ีสองท่ีสร้างต่อ
จากพระราชวังเคียงบ็อกกุง ในปี ค.ศ.1405 เป็นพระราชวังท่ีมีความส าคัญอย่าง
มากต่อกษัตริย์หลายๆ พระองค์ในราชวงศ์โชซอน ท่ีมีสภาพดีและสมบูรณ์ท่ีสุดใน 
5 พระราชวังหลวงท้ังหมดที่ยังคงเก็บรักษาไว้ และท่ีนี่ยังได้รับการขึ้นทะเบียนจาก 
UNESCO ว่าเป็น มรดกโลกทางวัฒนธรรม ในปี 1997 
 
#เมียงดง 
พาท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งท่ี ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดงได้ชื่อว่า
เป็นแหล่งรวมแฟชั่นแบรนด์เกาหลีชั้นน า ซึ่งในแต่ละวันจะมีวัยรุ่นเกาหลีมาเดินช้
อปปิ้งกันอย่างล้นหลาม ท่านสามารถหาซื้อสินค้าได้อย่างหลากหลายท้ังเสื้อผ้า , 
รองเท้า, กระเป๋า, เครื่องส าอางซึ่งเป็นท่ีรู้จักอย่างดีของคนไทย อาทิ LANEIGE, 
ETUDE, IOPE, CHARMZONE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP เป็นต้น  
 



 

 

#LINE FRIENDS STORE 
นอกจากนี้ท่านสามารถพบกับร้าน LINE FRIENDS STORE ท่ีเต็มไปด้วยสินค้า 
LINE OFFICIAL ท่ีจ าหน่ายสินค้าของท่ีระลึกเกี่ยวกับตัวการ์ตูน LINE ไม่ว่าจะเป็น 
หมีบราวน์แซลลี่ เจมส์ หรือโคนี่ ซึ่งแต่ละตัวจะมีสินค้าท่ีระลึกให้เลือกซื้อเยอะแยะ
ไปหมด เช่น สมุดโน้ต ตุ๊กตา เคสโทรศัพท์ เสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องเขียน ฯลฯ ซึ่ง
ภายในร้านยังมีมุมน่ารักๆ ให้ถ่ายรูปกันอย่างจุใจอีกด้วย แต่ท่ีเป็นไฮไลท์เด่นของ
ร้านเลย คือ เจ้าหมีบราวน์ตัวยักษ์ใหญ่ท่ีตั้ งอยู่หน้าร้าน ท่ีใคร ๆ ก็ต้องถ่ายภาพ
เป็นท่ีระลึกแม้แต่คนเกาหลีเอง 
 
#934 KING CROSS HARRY POTTER 
พลาดไม่ได้ท่ีจะต้องมาเช็คอินคาเฟ่เก๋ๆอย่าง 934 KING CROSS เป็นคาเฟ่ท่ี
จ าลองฉากแฮร์รี่ พอตเตอร์ จะเดินทางไปโลกเวทมนต์ด้วยรถไฟ ชานชาลา 9 3/4 
มาไว้ท่ีโซลย่านฮงแด มีท้ังขนมและเครื่องดื่มมากมายให้เลือก ท่ีส าคัญมีมุมให้ได้
ถ่ายรูปหลายมุม ไม่มีเบื่อแน่นอน 
 
#ONE PIECE 
อีกหนึ่งคาเฟ่ท่ีน่ามาเช็คอินไม่แพ้กันก็คือ Cafa de ONE PIECE เป็นร้านท่ีตกแต่ง
สไตล์ ONE PIECE ในร้านเป็นบรรยากาศแบบสบายๆเป็นกันเอง มีอาหารให้เลือก
หลากหลาย บางเมนูถูกออกแบบมาให้เป็นรูปตัวการ์ตูนในเรื่อง ONE PIECE 
นอกจากนี้ยังมีโซนขายของท่ีระลึกจากการ์ตูน ONE PIECE อีกด้วย 
 
#โอซัมบุลโกกิ (OSAMBULGOGI)   
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย โอซัมบุลโกกิ 
(OSAMBULGOGI) มีส่วนประกอบหลักคือ วุ้นเส้น ผักกาดขาว เนื้อหมู ผัดใน
กระทะจนเข้ากัน รสชาติหวานเผ็ดเล็กน้อย 
 

หลังจากนั้นน าท่านเข้าสู่ท่ีพัก SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL 
หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้ 

 



 

 

 

DAY 5 :  N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) I ศูนย์โสม I  SUPERMARKET 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
#N SEOUL TOWER 
น าท่านสู่ หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWERซึ่งอยู่บนเขานัมซาน ซึ่งเป็น 1 ใน 
18 หอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลก ฐานของหอคอยมีสิ่งท่ีน่าสนใจต่างๆ เช่น ศาลาแปด
เหลี่ยมปาลกั๊กจอง, สวนพฤกษชาติ, อาคารอนุสรณ์ผู้รักชาติอัน ชุง กุน อิสระให้
ทุกท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอยตามอัธยาศัยหรือคล้องกุญแจคู่รัก (ไม่รวม
ค่าขึ้นลิฟท์) 
 
#จิมดัก (JIMDAK) 
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนูจิมดัก (JIMDAK)เป็น
เมนูไก่ประกอบด้วยวุ้นเส้น เกาหลี คลุกด้วยน้ าซุป รสชาติกลมกล่อม เสิร์ฟพร้อม
ข้าวสวยร้อนๆ พร้อมเครื่องเคียงเกาหลี 
 
#ศูนย์โสม 
จากนั้นพาท่านรู้จักและเข้าใจสมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร ท่ี 
ศูนย์โสมเพราะเกาหลีใต้เป็นประเทศท่ีมีการผลิตโสมเกาหลีท่ีมีคุณภาพเป็นอันดับ 
1 ของโลก และมีคุณประโยชน์นานัปการ เช่น ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบ
ย่อยอาหารและปอด ช่วยท าให้จิตใจสงบและเพิ่มพละก าลัง โดยมีสรรพคุณทาง
การแพทย์ ช่วยบ ารุงหัวใจของคุณได้เป็นอย่างดี ช่วยป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด 
ฯลฯ 
 
#SUPERMARKET 
หลังจากนั้นได้เวลาน าท่านสู่ สนามบินอินชอน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
กรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะช้อปปิ้งท่ี SUPERMARKETเพ่ือซื้อของฝากคนทางบ้าน 
ท่ีร้านแห่งนี้มีขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิดรวมท้ังกิมจิ ไก่ตุ๋นโสมท่ีบรรจุอยู่ในถุง
สุญญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าวและของฝากของท่ีระลึก  



 

 

 
ได้เวลาน าท่านออกเดินทางสู่สนามบินออกเดินทาง 
จาก ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

สายการบิน รหัสเที่ยวบิน BKK >> ICN รหัสเที่ยวบิน 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 

 
 KOREA AUTUMN’S SOUL 2019 
#อัตราค่าบริการ 
เดือน กันยายน 2019 

พีเรียดเดินทาง สายการบิน ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 
01 – 05 กันยายน 

 

13,900.- 13,900.- 
02 – 06 กันยายน 13,900.- 13,900.- 
03 – 07 กันยายน 14,900.- 14,900.- 
04 – 08 กันยายน 14,900.- 14,900.- 
05 – 09 กันยายน 14,900.- 14,900.- 
06 – 10 กันยายน 14,900.- 14,900.- 
07 – 11 กันยายน 14,900.- 14,900.- 
08 – 12 กันยายน 13,900.- 13,900.- 
09 – 13 กันยายน 13,900.- 13,900.- 
10 – 14 กันยายน 14,900.- 14,900.- 
11 – 15 กันยายน 14,900.- 14,900.- 



 

 

12 – 16 กันยายน 14,900.- 14,900.- 
13 – 17 กันยายน 14,900.- 14,900.- 
14 – 18 กันยายน 14,900.- 14,900.- 
15 – 19 กันยายน 13,900.- 13,900.- 
16 – 20 กันยายน 13,900.- 13,900.- 
17 – 21 กันยายน 14,900.- 14,900.- 
18 – 22 กันยายน 14,900.- 14,900.- 
19 – 23 กันยายน 14,900.- 14,900.- 
20 – 24 กันยายน 14,900.- 14,900.- 
21 – 25 กันยายน 14,900.- 14,900.- 
22 – 26 กันยายน 13,900.- 13,900.- 
23 – 27 กันยายน 13,900.- 13,900.- 
24 – 28 กันยายน 14,900.- 14,900.- 
25 – 29 กันยายน 14,900.- 14,900.- 
26 – 30 กันยายน 14,900.- 14,900.- 
27 – 01 ตลุาคม 14,900.- 14,900.- 
28 – 02 ตลุาคม 14,900.- 14,900.- 
29 – 03 ตลุาคม 14,900.- 14,900.- 
30 – 04 ตลุาคม 14,900.- 14,900.- 

เดือน ตุลาคม 2019 
พีเรียดเดินทาง สายการบิน ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

01 – 05 ตลุาคม 

 

15,900.- 15,900.- 
02 – 06 ตลุาคม 16,900.- 16,900.- 
03 – 07 ตลุาคม 16,900.- 16,900.- 
04 – 08 ตลุาคม 16,900.- 16,900.- 
05 – 09 ตลุาคม 16,900.- 16,900.- 
06 – 10 ตลุาคม 16,900.- 16,900.- 
07 – 11 ตลุาคม 16,900.- 16,900.- 



 

 

08 - 12 ตุลาคม  16,900.- 16,900.- 
09 - 13 ตุลาคม  17,900.- 17,900.- 
10 - 14 ตุลาคม  17,900.- 17,900.- 
11 - 15 ตุลาคม  17,900.- 17,900.- 
12 - 16 ตุลาคม  17,900.- 17,900.- 
13 - 17 ตุลาคม  16,900.- 16,900.- 
14 - 18 ตุลาคม  16,900.- 16,900.- 
15 - 19 ตุลาคม  16,900.- 16,900.- 
16 - 20 ตุลาคม  16,900.- 16,900.- 
17 - 21 ตุลาคม  17,900.- 17,900.- 
18 - 22 ตุลาคม  17,900.- 17,900.- 
19 - 23 ตุลาคม  18,900.- 18,900.- 
20 - 24 ตุลาคม  17,900.- 17,900.- 
21 - 25 ตุลาคม  17,900.- 17,900.- 
22 - 26 ตุลาคม  17,900.- 17,900.- 
23 - 27 ตุลาคม  17,900.- 17,900.- 
24 - 28 ตุลาคม  17,900.- 17,900.- 
25 - 29 ตุลาคม  17,900.- 17,900.- 
26 - 30 ตุลาคม  16,900.- 16,900.- 
27 - 31 ตุลาคม  16,900.- 16,900.- 
28 - 01 พฤศจิกายน  16,900.- 16,900.- 
29 - 02 พฤศจิกายน  16,900.- 16,900.- 
30 - 03 พฤศจิกายน  16,900.- 16,900.- 
31 - 04 พฤศจิกายน  16,900.- 16,900.- 

 
 
 
 



 

 

เดือน พฤศจิกายน 2019 
พีเรียดเดินทาง สายการบิน ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

01 – 05 พฤศจิกายน 

 

15,900.- 15,900.- 
02 – 06 พฤศจิกายน 15,900.- 15,900.- 
03 – 07 พฤศจิกายน 15,900.- 15,900.- 
04 – 08 พฤศจิกายน 15,900.- 15,900.- 
05 – 09 พฤศจิกายน 15,900.- 15,900.- 
06 – 10 พฤศจิกายน 15,900.- 15,900.- 
07 – 11 พฤศจิกายน 15,900.- 15,900.- 
08 - 12 พฤศจิกายน  15,900.- 15,900.- 
09 - 13 พฤศจิกายน  15,900.- 15,900.- 
10 - 14 พฤศจิกายน  15,900.- 15,900.- 
11 - 15 พฤศจิกายน  15,900.- 15,900.- 
12 - 16 พฤศจิกายน  15,900.- 15,900.- 
13 - 17 พฤศจิกายน  15,900.- 15,900.- 
14 - 18 พฤศจิกายน  15,900.- 15,900.- 
15 - 19 พฤศจิกายน  15,900.- 15,900.- 
16 - 20 พฤศจิกายน  15,900.- 15,900.- 
17 - 21 พฤศจิกายน  15,900.- 15,900.- 
18 - 22 พฤศจิกายน  15,900.- 15,900.- 
19 - 23 พฤศจิกายน  15,900.- 15,900.- 
20 - 24 พฤศจิกายน  15,900.- 15,900.- 
21 - 25 พฤศจิกายน  15,900.- 15,900.- 
22 - 26 พฤศจิกายน  15,900.- 15,900.- 
23 - 27 พฤศจิกายน  15,900.- 15,900.- 
24 - 28 พฤศจิกายน  15,900.- 15,900.- 
25 - 29 พฤศจิกายน  15,900.- 15,900.- 
26 - 30 พฤศจิกายน  15,900.- 15,900.- 



 

 

27 - 01 ธันวาคม  15,900.- 15,900.- 
28 - 02 ธันวาคม  15,900.- 15,900.- 
29 - 03 ธันวาคม  15,900.- 15,900.- 
30 - 04 ธันวาคม  15,900.- 15,900.- 

 
หมายเหตุ : อัตราค่าบริการ 
+ หากท่านต้องการห้องส าหรับพักเดี่ยว สามารถจ่ายเพิ่มเติมอีก 4,900.-ท่านละ จากราคาผู้ใหญ่ 
+ หากท่านต้องการเดินทางแบบไม่ใช้ตั๋ว (JOIN LAND) คิดราคาท่านละ 6,900.-บาท/ท่าน 

 
หมายเหตุ :  
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมราคาและเท่ียวบินท้ังไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินท้ังไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าท้ังนี้ขึ้นอยู่
ตามความเหมาะสม 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงสายการบินในระดับเทียบเท่ากันและเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน  
โปรแกรมเปลี่ยนแปลงได้, ตารางทัวร์สลับโปรแกรมได้, ตามความเหมาะสม* 
โปรดตรวจสอบข้อมูลให้มั่นใจก่อนท าการโอนเงินจองทุกครั้ง 
กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมและเง่ือนไขต่างๆใหล้ะเอียดก่อนยืนยันการจอง* 
เจ้าหน้าท่ีจะส่งใบนัดหมายการเดินทางให้ภายใน 5-7 วันก่อนเดินทางเท่านั้น!!! และหากมีการ
เปลี่ยนแปลงจะรีบแจ้งให้ทราบ  
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าท่ี 
 

***ลูกค้ามีความจ าเป็นต้องเข้าร้านตามโปรแกรมทัวร์ 
อันได้แก่ ศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพร, ศูนย์เวชส าอาง, ศูนย์น้ ามันสนแดง, ศูนย์พลอยอเมทิส หากท่านไม่

ต้องการเข้าร้านดังกล่าว  
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการเพิ่มท่านละ 300 USD*** 

***กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก 



 

 

หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้นและขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะ
ไม่คืนค่าบริการ 

ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท*** 
 

กรุณาช าระมัดจ าหลังจากวันจองภายใน 3 วัน 
และช าระส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วัน 
********มัดจ าข้ันต่ า 5,000.- บาท / ท่าน / ทริป****** 

 
#อัตราทัวร์รวม 

 
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางท่ีระบุในรายการชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ   
 ค่าอาหารทุกมื้อ ตามท่ีระบุในรายการ        
 ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ        
 ค่าท่ีพักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเท่า  
 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ        
 ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี         
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ15 หรือ 20 กก.      
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 ค่าบัตรเข้าสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เครื่องเล่นไม่จ ากัด 
 ปลั๊กไฟ ADAPTER  

 
#อัตราทัวร์ไม่รวม 
 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึง

ค่าอาหาร และเคร่ืองดื่มที่ส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการส่ังเพิ่มกรุณาติดต่อหัวหน้า
ทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก) 

 ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น  ท่านละ 1,200 บาท หรือ 40,000 วอน ต่อท่านตลอดทั้งทริป
  

 หากผู้เดินทางไม่ได้ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 5,000 บาท 



 

 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3%      
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 15-20 กก.)   
 ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1.พาสปอร์ต 2.ใบประจ าตัวคนต่างด้าว 

3.ใบส าคัญถิ่นที่อยู่ 4.ส าเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5.สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6.รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป 
แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ด าเนินการยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (ส าหรับหนังสือ
เดินทางต่างด้าวเจ้าของหนังสือเดินทางต้องท าเร่ืองแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)  

 ค่าลิฟท์ท่ี N SEOUL TOWER 
 ค่ากระเช้าท่ีอุทยานแห่งชาติซอรัคซาน  

 
#หมายเหตุ 

 
 จ านวนผู้เดินทาง ขั้นต่ า ผู้ใหญ่  20 ท่าน ขึ้นไป 
 เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 
 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตารางการบินท้ังไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า  
 ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ ไป-กลับ แบบหมู่คณะ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะ เนื่องจาก

ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน ท้ังไทยและต่างประเทศ 
เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง การกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย 
การหลบหนี เข้าออกเมือง หรือถูกปฎิเสธในกรณีอ่ืนๆ**การพิจารณาเป็นเอกสิทธิ์และวิจารณญาณ
ของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานเท่านั้น ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ
ของบริษัท ไม่สามารถท าการเล่ือนวันหรือคืนเงินได้  

 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมือง,เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีไทย และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ท่าน
เดินทางออกหรือเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือใน
กรณีอื่นๆการพิจารณาเป็นเอกสิทธิ์และวิจารณญาณของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ี
กรมแรงงานเท่านั้น ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท ท้ังนี้กรณีท่ีท่านไม่ผ่านด่านตรวจ
คนเข้าเมือง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ใดๆ ท้ังสิ้น  



 

 

 หนังสือเดินทาง (Passport) ของท่าน นับจากวันท่ีเดินทางไปและกลับ ต้องมีอายุเหลือใช้งาน
มากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และต้องเหลือหน้ากระดาษพอให้เจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองสามารถ
ประทับตราได้ และต้องอยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์ ไม่ช ารุด หรือฉีกขาด  

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, 
การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล  

 หลังจากได้รับเอกสารเรียกเก็บเงิน (Invoice) กรณุาช าระเงิดมัดจ าภายใน 3 วัน และส่งหลักฐาน
การช าระเงินพร้อมหน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทาง และช าระเงินท้ังหมดก่อนการเดินทางภายใน 14 
วัน  

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้นหากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิไม่เท่ียว
บางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ  เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายให้กับ
ต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกดิ
อุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเท่ียวเอง 

 เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วท้ังหมด 

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ได้ตามความ
เหมาะสม ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับเวลาการจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยอื่นๆท่ีอาจเกิดขึ้นได้ ท้ังนี้
เพ่ือความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทน บริษัทฯ 
นอกจากมีเอกสาร  ลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากับเท่านั้น  

 ในกรณีท่ีลูกค้าตั้งครรภ์ ต้องมีใบรับรองจากแพทย์ว่าสามารถเดินทางท่องเท่ียวได้ และมีอายุไม่เกิน 
7 วัน นับจากวันท่ีเดินทาง และต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า 

 กรณีกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรียน กรุ๊ปดูงาน ไม่สามารถใช้ราคาดังกล่าวในโปรแกรมได้ 
 กรณีท่ีท่านซื้อเฉพาะแพ็คเกจทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน จะไม่รวมค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง 

วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 
การยกเลิก : 
- ต้องยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วันเท่านั้น คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ี
ช าระแล้ว 



 

 

- หากยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ทุกกรณี 
- ในกรณีกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรียน กรุ๊ปดูงาน เมื่อช าระแล้วไม่สามารถคืนเงินใดๆทั้งส้ิน 

 
ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได 
กรุ๊ปท่ีเดินทางต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ  
รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวร์
ท้ังหมด 

 
พาสปอร์ตจะต้องมีอายุเหลือใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป 
ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆเป็น
ท่ีเรียบร้อยแล้ว ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็น
กองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเท่ียวอันเนื่องมาจากการกระท าท่ี
ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธใน
กรณีอื่นๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ใดๆ ท้ังสิ้น  

 

 


