
 

 

KOREA SHOPPING’S SOUL 
โรงแรม/ที่พัก ซูวอน 1 คืน และ โซล 2 คืน สายการบิน EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY 
 

 
 

เลนกีฬาฤดูหนาวสุดมนัส และคลายรอนกับสวนน้ําแสนสนุกท่ี ONE MOUNT 
SNOW PARK + WATER PARK  I  เดินเลนในเมืองสีลูกกวาด LA PROVENCE  I  
พรอมสักการะขอพร ณ วัดโชเกซา  I สนุกกับเครื่องเลนมากมายที่ EVERLAND  I 
ชอปปงอยางจุใจ กับ PAJU OUTLET และ ยานชอปชื่อดังอยาง เมยีงดง ทงแดมุน ฮง
อิก I  ชอปของฝากสุดนารักที่ LINE FRIENDSSTORE  I ชมโชวสุดอลังการ FANTA 
STICK SHOW 

 
#ตารางสรุปโปรแกรมทองเที่ยวเกาหล5ี วัน 3 คืน 

วัน โปรแกรมการเดินทาง โรงแรม/ที่พัก 
1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  I ทาอากาศยานนานาชาตอิินชอน - 

2 
ทาอากาศยานนานาชาติอนิชอน  I  LA PROVENCEIPAJU OUTLET  I 
ONE MOUNT SNOW PARK + WATER PARK (ไมรวมบัตรเขา+คาเชาชุด และอุปกรณเสริม) ***
เตรียมชุดวายน้ํา*** 

SUWON 
หรือเทียบเทา 
โรงแรมมาตรฐาน 

3 
เรียนทํากิมจิ + ชุดฮันบก  I  สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเขาและเคร่ืองเลนไมจํากัด) I  FANTA 
STICK SHOW  I  ศูนยการคาแฟชั่นแหงเกาหลีทงแดมุน  I DONGDAEMUN DESIGN PLAZA 
(DDP)  I  ชมบรรยากาศดอกไมไฟ LED ROSE GARDEN I  นั่งรถชมบรรยากาศแมน้ําฮัน 

BENIKEA SEOUL 
HOTEL หรือ
เทียบเทา โรงแรม
มาตรฐาน 

4 

ศูนยโสม I ศูนยพลอยอเมทิส I  ศูนยเวชสําอาง I  นั่งรถผานชมบลูเฮาส/อนุสาวรียนกฟนิกซ  I  
พระราชวังเคียงบก  I  พิพิธภัณฑพื้นบาน  I  N SEOUL TOWER (ไมรวมคาลิฟท)  I  ถนนแฟชั่นฮ
งอิกวอคกิ้งสตรีท  I  TRICK EYE MUSEUM I   
ศูนยรวมของวัยรุนเกาหลเีมียงดง  I LINE FRIENDS STORE 

BENIKEA SEOUL 
HOTEL หรือ
เทียบเทา โรงแรม
มาตรฐาน 

5 
วัดโชเกซา I หมูบานบุกชอนฮันอก  I  DUSTY FREE  I คลองชองเกชอน  I 
ศูนยสมุนไพร I ศูนยน้ํามันสนแดง I  SUPERMARKET 

- 

 

           

 

KOREA SHOPPING’S SOUL 
#โปรแกรมทองเที่ยวเกาหล ี5 วัน 3 คืน 



 

 

 
       ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิI ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน 

 
คณะเดินทางพรอมกันท่ีจุดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ชั้น 4  ณ เคานเตอรสาย
การบิน EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY โดยมีเจาหนาท่ีจากบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวย
ความสะดวกในเรื่องของเอกสารตลอดจนสัมภาระของทาน (**โปรดแสดงใบนัดหมายและพาสปอรตใหแก
เจาหนาที่ในวันเดินทาง) หลังจากเช็คอิน และโหลดสัมภาระเรียบรอยแลว นําทาน
ออกเดินทางสูประเทศเกาหลีใต 

    
 

 ออกเดินทางจาก ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิสู ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน 

สายการบิน รหัสเที่ยวบิน เวลาเดินทางจากประเทศไทย เวลาเดินทางถึงประเทศเกาหลีใต 

 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. 

 

ขอแนะนําเพื่อความสะดวกในการเขารับการตรวจคนกอนขึน้เครื่องบนิ ของเหลว เจล และสเปรยทุกชนิด ตองบรรจุใน

ภาชนะที่มีขนาดความจุไมเกิน 100 มิลลิลิตร สําหรับภาชนะที่เกิน 100 มิลลิลิตร แมจะบรรจุของเหลว เจล และสเปรย เพียง
เล็กนอยก็ไมสามารถนําติดตัวขึน้เครื่องบนิได ภาชนะท้ังหมดตองใสรวมกันไวในถุงพลาสติกใส ซึ่งเปด - ปด ผนึกได และมี
ความจุรวมกันไมเกิน1 ลิตร (1,000 มิลลิลิตร) ของเหลวท่ีไดรับการยกเวน ไดแก นม และอาหารสําหรับเด็กทารกในปริมาณที่
เหมาะสม รวมถึงยาที่มีเอกสารกํากับชัดเจน  ของเหลว เจล และสเปรย ที่ซื้อจากรานคาปลอดอากร (DUTY FREE SHOPS) ที่ทา
อากาศยานตองบรรจุในถุงพลาสติกใสปดผนึกปากถุงไมมีรองรอย การเปดปากถุง และมีหลักฐานแสดงวาไดซื้อ ณ วันที่
เดินทาง เพื่อนําไปแสดงตอเจาหนาที่ ณ จุดตรวจคน อยางไรก็ตามแตละประเทศจะมีกฎ การนําของเหลว ขึ้นเครื่องแตกตางกัน 
การนําผลิตภัณฑของสดที่ทําจากสัตวไมวาเนื้อหมู เนื้อววั ผัก ผลไมสด ไมอนุญาตใหนําเขาประเทศเพ่ือปองกันโรคตางๆเพราะ
หากศุลกากรตรวจพบจะตองเสียคาปรับ 

 

         LA PROVENCE  I  PAJU OUTLET  I  
      ONE MOUNT SNOW PARK + WATER PARK  

(ไมรวมบัตรเขา+คาเชาชุด และอุปกรณเสริม) 
 
#หมูบานลาโพรวองซ (LA PROVENCE) 

เชา เดินทางถึงสนามบนินานาชาติอนิชอนประเทศเกาหลีใต (กรุณาปรับเวลาของทานใหเร็วขึ้น2 ชั่วโมงเพ่ือใหตรง
กับเวลาทองถิ่นของประเทศเกาหลี) หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง และศุลกากรแลว พาทานเดินทางสู 

1 

2 



 

 

หมูบานลาโพรวองซ (LA PROVENCE) หมูบานสุดชิค สไตลยุโรปแหงเกาหลี สัมผัสบรรยากาศบานเรือนสุด
นารัก และรานคาระบายสีลูกกวาดหวานๆ อิสระใหทานถายรูปเก็บไวเปนที่ระลึกไดตามอัธยาศัย 

 
#PAJU OUTLET 
จากนั้นนําทานชอปปง PAJU OUTLET แหงใหมและใหญที่สุดในเกาหลี ซึ่งมีรานคาหลากหลายกวา 165 รานคา
และมีสินคา BRAND NAME ดังๆมากมาย อาทิเชน ARMANI, CALVIN KLEIN, DIESEL, DKNY, GUESS, ESCADA 
ฯลฯ ลดราคามากมายหลายรานและมีราคาถูกกวาประเทศไทยใหทานไดชอปกันอยางจุใจ  
 
#ดักคาลบี้ (DAKGALBI) 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยเมน ู ดักคาลบี้ (DAKGALBI) ไกผัดเผ็ด บารบคีิว
เกาหลี อาหารยอดนิยม อีกชนดิหนึ่ง ของคนเกาหลี โดยวิธีการนําเนื้อไกที่ห่ันเปนชิ้นๆ และผกัตางๆ มาผัด
รวมกันกับซอสบารบีควิในกระทะแบนเหล็กขนาดใหญ 

 
#ONEMOUNT SNOW PARK 

บาย พาทานสูลานกีฬาฤดูหนาวในที่รม ONEMOUNT SNOWPARK แหลงทองเท่ียวใหมลาสุดใกลกรุงโซล 
ใหทานไดสนุกสนานกับการเลนไอซสเก็ต และเลนเครื่องเลนมากมายหลากหลายชนิด ทั้ง บันจี้จัมฟ, ไมลาก
เลื่อน, มาหมุน,สไลเดอรน้ําแข็ง นอกจากนี้ทานยังสามารถคลายรอนกับ WATER PARK สวนน้าํทีม่ีส่ิงอํานวย
ความสะดวกมากมาย เชน FITNESS & GOLF, CLUB, WATER PARK, SHOPPING MALL หากทานใดท่ีไมอยาก
เลน SNOW PARK ทานสามารถเดินชอปปงตามอัธยาศยั มีท้ัง H&M, ADIDAS,SPAO และอีกหลายแบรนดชั้นนาํ 
(ไมรวมบัตรเขา+ไมรวมคาเชาชุด+อปุกรณ)(**หมายเหตุ: ทานไหนประสงคที่จะเลนสวนน้ํากรุณาเตรียมชุด
วายน้ํามาดวยนะคะ) 

 
#บารบีคิวเกาหลี (BBQ KOREA) 

 เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เมนู บารบีคิวเกาหลี (BBQ KOREA) อาหารปงยางสไตล
เกาหล ีรับประทานพรอมเครื่องเคียงของเกาหลี ผักสด กิมจิ ซุป สลัดผักสดๆ  

หลังจากนั้นนําทานเขาสูที่พัก SUWON: BENIKEA SUWON 
หรือเทียบเทา โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต 

 

เรียนทํากิมจิ + ชุดฮันบก  I  สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตร
เขาและเครื่องเลนไมจํากัด)  I  FANTA STICK SHOW  I  
ศูนยการคาแฟชั่นแหงเกาหลีทงแดมุน I  DONGDAEMUN 
DESIGN PLAZA (DDP)  I  ชมบรรยากาศดอกไมไฟ LED ROSE GARDEN  I  นั่ง
รถชมบรรยากาศแมน้ําฮัน 
 

  เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

3 



 

 

 
 #กิมจิ 
 เชานี้พาทานเดินทางสู กิมจ ิ รวมประสบการณในการทํากิมจิอาหารประจําชาติของเกาหลี ใหทานได
สนุกสนานในการลองทําและชิมกิมจิฝมือของตัวทานเอง  

 
 #ฮันบก 
 จากนั้นเชิญทานเขารวมเปนสวนหนึ่งของชาวเกาหลีโดยการแตงกายโดยชุดประจําชาติ ชุดฮันบกพรอม
ถายรูปเปนที่ระลึก!!! เพื่อไปอวดคนทางบาน... 

 
#สวนสนุกเอเวอรแลนด 
เต็มอิ่มกับสวนสนุกท่ีดีที่สุดของเกาหลี สวนสนุกเอเวอรแลนด ดวยบัตร SPECIAL PASS TICKET ที่สามารถเลน
เครื่องเลนตางๆ ไดทุกชนิดและไมจํากัดรอบ สวนสนุกท่ีนี่ถูกขนานนาม วา “ดิสนียแลนดเกาหล”ี  มีชื่อเสียง
มากที่สุดของประเทศ ใหทานสนุกกับเครื่องเลนหลากหลายชนดิ อาทิ เชน ทีเอ็กซ
เพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชารป โรงหนังสามมิติ บานผีสิงหมุน ทานไหนท่ีไม
ชอบการเลนเครื่องเลน สามารถเขาซาฟารี ชมไลเกอรแฝดคูแรกของโลกไดท่ีนี่ 
และชมความนารักของหมีท่ีสามารถส่ือสารกับคนไดเดินชมและถายรูปกับสวน
ดอกไมซึ่งผลัดเปลีย่นหมุนเวียนตามฤดูกาล (มีนาคม-เมษายน: สวนทิวลิป/ 
พฤษภาคม-มิถุนายน: สวนดอกกุหลาบ/ กรกฎาคม: สวนดอกทานตะวันหรือดอก
กุหลาบ/ สิงหาคม-กันยายน: สวนดอกลิลลี่/ ตุลาคม-พฤศจิกายน: สวนดอก
เบญจมาศ) 

 
#ชาบูชาบู (SHABU SHABU) 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร บริการทานดวย ชาบูชาบู (SHABU SHABU) หรือ  
 สุก้ีเกาหลี ประกอบไปดวย ผักสดหลายชนิด ตมในน้ําซุปปรุงรสกลมกลอม ทานพรอมเครื่องเคียง และขาวสวย

ของเกาหลี ที่รสชาติถูกปากคนไทย 

 
#FANTA STICK SHOW 

   บาย หลังจากนั้นนําทานชมโชว FANTA STICK SHOW เปนการแสดงละครเพลง THE MUSICAL บอกเลาเร่ืองราว
ความรักอันอมตะระหวางชายหนุมท่ีเชี่ยวชาญการตีกลองกบัวญิญาณของแฟนสาวที่เชี่ยวชาญดนตรีเครื่องสาย 
อาทิเชน ฟรุต ไวโอลิน ซอ และกายากึม ที่ผูกพันและตามหากันตั้งแตอดีตภพจนถึงปจจุบนั สื่อสารผานดนตรี
โบราณและศิลปะรวมสมัย อยางบีบอย และแจสแดนซ โดยแฝงมุกตลก ดึงใหผูชมไดเขามีสวนรวมในโชวได
อยางนารักตลอดการแสดง  

 
#ทงแดมุน 
จากนั้นนําทานชอปปงที่ ศูนยการคาแฟชั่นแหงเกาหลี ทงแดมุน ใหทานไดเลือก
ซื้อ เสื้อผาเครื่องแตงกาย เครื่องหนังรองเทา เครื่องกีฬาตางๆ นอกจากนี้ยังมีขนม
ขบเคี้ยวและรานเคร่ืองสําอางตางๆ เรียงรายตามตึกริมสองขางถนนใหทานไดเลือก
ชม นอกจากนี้ยังมีเวทีการแสดงรองเตนเปดหมวกใหผูที่อยากแสดงความสามารถ 
มาแสดงใหชมกันอีกดวย และฝงตรงขามของ ทงแดมุน ทานสามารถเดินขามไปชม 
ตึก DDP หรือ DONGDAEMUN DESIGN PLAZA เปนสถานที่สําหรับจัดแสดงงาน



 

 

ศิลปะ อีเวนท การประชุม รวมไปถึงนิทรรศการตางๆ นอกจากนี้ทานยังสามารถชมบรรยากาศดอกไมไฟ LED 
ROSE GARDEN ***ทั้งนี้การจัดแสดงขึ้นอยูกับสภาพภูมอิากาศ*** 
 
#คาลบิ (KALBI) 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  บริการทานดวย  เมนู คาลบิ (KALBI) อาหารเกาหลีแบบปงยางที่มี
ชื่อเสียงของเกาหลี เปนการนําเนื้อววัหรือเนื้อหมูมาหมักกับเครือ่งปรุงจนเนือ้นุม แลวนําไปยางบนแผนโลหะท่ี
ถูกเผาจนรอน ตอนยางเนื้อนัน้จะยางเปนชิน้โตพอสมควร พอใกลสุกแลวตองใชกรรไกรตัดเปนชิ้นพอดคีํา 
ทานกับเครื่องเคยีงจําพวกผัก และกระเทียม กิมจิ 

 
#แมน้ําฮัน 
ระหวางทางผานชม แมน้ําฮัน แมน้ําท่ีเปนศูนยกลางของเมือง ซึง่ไหลตัดผาน ระหวางฝงเหนอืกับฝงใตของกรุง
โซล ชาวเกาหลีนิยมมาทํากิจกรรมมากมาย และนั่งชมบรรยากาศโรแมนติกของแมน้ําฮัน นอกจากนี้ทานยัง
สามารถเห็นสะพานพันโพ ซึ่งมกีารแสดงน้ําพุแสงสี โดยการแสดงจะเร่ิมขึ้นตั้งแต 20:00 เปนตนไป รอบละ 15 
นาทีเทานั้น (***รอบการแสดงน้ําพุท่ีสะพานบันโพ เดอืน เมษายน-มิถุนายน, กันยายน-ตุลาคม การจัดแสดง
จะจัดทุก วันจันทร-ศุกร มีรอบ 12:00, 20:00, 21:00 และวันเสาร-อาทิตย และวันหยุด มีรอบ 12:00, 17:00, 
20:00, 20:30, 21:00 เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม วันจันทร-ศุกร   มีรอบ 12:00, 20:00, 20:30, 21:00 วันเสาร-
อาทิตย และวันหยุด มีรอบ 12:00, 17:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30) (***งดการแสดงในชวงฤดู
หนาว เดือนพฤศจิกายน-มีนาคม) 

 
หลังจากนั้นนําทานเขาสูที่พัก SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL 

หรือเทียบเทา โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต 

   ศูนยโสม  I  ศูนยพลอยอเมทิส I  ศูนยเวชสําอาง  I   
นั่งรถผานชมบลูเฮาส/อนุสาวรียนกฟนิกซ  I  พระราชวังเคียงบก  I  พิพิธภัณฑ
พื้นบาน I  N SEOUL TOWER (ไมรวมคาลิฟท)  I   
ถนนแฟชั่นฮงอิกวอคก้ิงสตรีท I  TRICK EYE MUSEUM  I   
ศูนยรวมของวัยรุนเกาหลีเมียงดง  I LINE FRIENDS STORE 

 
    เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 
#ศูนยโสม 
เชานี้พาทานรูจักและเขาใจสมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแหงมวลสมุนไพร ที่ ศูนยโสม เพราะเกาหลีใตเปน
ประเทศท่ีมีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเปนอันดบั 1 ของโลก สรรพคุณทางการแพทย ชวยบํารุงหัวใจ 
ปองกันโรคหวัใจขาดเลือด และเสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและปองกันมะเร็ง ทานไหนท่ีตองทํางานดกึ 
นอนดึก หรือพักผอนไมเพียงพอ สามารถทานเพื่อลดความออนลา ทําใหรูสึกกระปรี้กระเปรา รางกายรูสึกสด
ชื่น..อิสระใหทานไดซื้อกลับไปบาํรุงรางกาย หรือฝากญาติผูใหญที่ทานรักและนับถือ 
 
#ศูนยพลอยอเมทิส 
จากนั้นนําทานเดนิทางสู  ศูนยพลอยอเมทิส หรือพลอยสีมวงที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลีซึ่งชาวเกาหลีเชือ่
วาถาไดมีพลอยชนิดนี้ติดตัวไวจะทําใหมีโชคลาภ และสิ่งดีๆ เกิดข้ึนในชีวิต 
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#ศูนยเวชสําอาง 
หลังจากนั้นเดินทางสู ศูนยเวชสาํอาง ใหทานไดเลือกซื้อเครื่องสําอางคุณภาพดีในราคายอมเยา อาทิเชนครีม
น้ําแตก, ครีมโบท็อกซ, ครีมหอยทาก ฯลฯ ผานชมดานหนาทําเนียบประธานาธิบดี (บลูเฮาส) ซึ่งอยูในทําเลท่ีดี
ที่สุดตามหลักโหราศาสตร มีทิวเขานอยใหญเรียงรายซอนตวัอยูดานหลัง  ดานหนาเปนอนสุรณสถานนก
ฟนิกซสัญลักษณแหงสันตภิาพอนังดงาม  ชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขารูปหัวมังกร และวงเวียนน้ําพ ุ
นับเปนจดุที่มีฮวงจุยที่ดีท่ีสุดของกรุงโซล 

 
#พระราชวังเคียงบอก 
นําทานเขาสู พระราชวังเคียงบอก พระราชวังโบราณใหญที่สุดในประวัติศาสตร
เกาหลีมีอายุกวา 600 ป พระราชวังแหงนี้มีหมูพระท่ีนั่งมากกวา 200 หลัง และได
ถูกทําลายไปในสมัยท่ีญี่ปุนเขามายึดครอง และทั้งยังเคยเปนศูนยบญัชาการทาง
การทหารและเปนที่ประทับของกษัตริย สรางขึ้นในสมัยราชวงศโชซอนซึ่งเปน
ราชวงศสุดทายภายใตการปกครองของระบอบกษัตริยเกาหล ี ปจจุบันไดรับการ
บูรณะใหใกลเคียงกับพระราชวังเดิมมากที่สุด และนําทานเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ
พื้นบาน ยอนอดตีสัมผัสชีวิตความเปนอยูและเร่ืองราวในประวัตศิาสตรเกาหลี 
#จิมดัก (JIMDAK) 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เมนจูิมดัก (JIMDAK) เปนเมนูไกประกอบดวยวุนเสน 
เกาหลี คลุกดวยน้ําซุป รสชาติกลมกลอม เสิรฟพรอมขาวสวยรอนๆ พรอมเครื่องเคยีงเกาหล ี

 
#N SEOUL TOWER 

  บาย  เมื่อรับประทานอาหารเสร็จนําทานเดินทางสู หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWER  
ซึ่งอยูบนเขานัมซาน ซึ่งเปน 1 ใน 18 หอคอยที่สูงที่สุดในโลก ฐานของหอคอยมีสิ่งท่ี
นาสนใจตางๆ เชน ศาลาแปดเหลี่ยมปาลก๊ักจอง, สวนพฤกษชาติ, อาคารอนุสรณผู
รักชาติอัน ชุง กุน อิสระใหทุกทานไดเดินเลนและถายรูปคูหอคอยตามอัธยาศัยหรือ
คลองกุญแจคูรัก (ไมรวมคาขึ้นลิฟท)  

 
#ฮงอิกวอคกิ้งสตรีท 
หลังจากรับประทานอาหารกลางวันนําทานสู ฮงอิกวอคกิ้งสตรีท เปนถนนยานมหาวิทยาลัย  
ฮงอิก ซึ่งมีชื่อเสียงดานศิลปะ ที่นี่จะมีบรรดานักศึกษานําของประดิษฐจากแฮนดเมดมาวางจาํหนาย และมี
รานคาขายสินคาวยัรุนตางๆ อิสระใหทานไดเดินเลน และชมงานศิลปะตลอดทาง  

 
#TRICK EYE MUSEUM 
จากนั้นนําทานเดนิทางสู TRICK EYE MUSEUM พิพิธภัณฑศิลปะสามมิติ ตนฉบับ
ของเกาหลี สถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมท่ีทั้งคนเกาหลีและนักทองเท่ียวตางชาตินยิม
มาเก็บภาพ พรอมโพสทา เกๆ   กับฉากสามมิติ ทําใหการเดินชมนิทรรศการศิลปะ
ไมใชสิ่งท่ีนาเบื่อและเขาใจยากอีกตอไป... จากนั้นพาทานสู ICE MUSEUM เมือง
น้ําแข็งท่ีมีผลงานศิลปะแกะสลักน้ําแข็งกวา 50 ชิ้น รวมอยูในท่ีเดียว ภายในจําลอง
เปนเมืองตางๆที่ทุกอยางกลายเปนน้ําแข็ง! เอาใจเด็กๆดวยสไลเดอรน้ําแข็งและ
กิจกรรมอื่นๆอีกมากมายใหคุณไดเดินเท่ียวอยางไมรูสึกเบื่อ 



 

 

 
#เมียงดง 
พาทานเพลิดเพลินกับการชอปปงที่ ศูนยรวมของวยัรุนเกาหลี เมียงดง ไดช่ือวาเปนแหลงรวมแฟช่ันแบรนด
เกาหลีชั้นนํา ซึ่งในแตละวันจะมีวัยรุนเกาหลีมาเดินชอปปงกันอยางลนหลาม ทานสามารถหาซือ้สินคาไดอยาง
หลากหลายท้ังเสื้อผา, รองเทา, กระเปา, เครื่องสําอางซึง่เปนที่รูจักอยางดีของคนไทย อาทิ LANEIGE, ETUDE, 
IOPE, CHARMZONE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP เปนตน ยังมี เสื้อผา เครื่องประดับ, ซีดีเพลง, วีซีดี-ดวีีดี
หนังและซีรียยอดฮิต ตลอดจนของที่ระลึกที่มีรูปดาราคนโปรดของทานอยูในสินคาหลากหลายชนิดใหไดเลือก
ซื้อกัน  

 
#LINE FRIENDS STORE 
นอกจากนี้ทานสามารถพบกับราน LINE FRIENDS STORE ที่เต็มไปดวยสินคา LINE OFFICIAL ที่จําหนายสินคา
ของที่ระลึกเกี่ยวกับตัวการตูน LINE ไมวาจะเปน หมีบราวนแซลลี่ เจมส หรือโคนี่ ซึ่งแตละตัวจะมีสินคาที่ระลึก
ใหเลอืกซื้อเยอะแยะไปหมด เชน สมุดโนต ตุกตา เคสโทรศัพท เสื้อผา กระเปา เครื่องเขียน ฯลฯ ซึ่งภายในราน
ยังมีมุมนารักๆ ใหถายรูปกันอยางจุใจอีกดวย แตท่ีเปนไฮไลทเดนของรานเลย คือ เจาหมีบราวนตัวยักษใหญที่
ตั้งอยูหนาราน ท่ีใครไปใครมาก็ตองถายภาพเปนทีร่ะลึกแมแตคนเกาหลีเอง 
 
#พุลโกกิ (BULGOGI) 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บริการทานดวย เมนพูุลโกกิ (BULGOGI) เมนูท่ีมีสวนผสม หมูหมักชิ้น
บางๆ ปลาหมึกสดๆ ผักตางๆ นาํมาตมรวมกัน พรอมเครื่องเคียงตางๆ ไดแก ถั่วงอกดอง วุนเสนปรุงรสสาหราย 
กิมจ ิ

 
หลังจากนั้นนําทานเขาสูที่พัก SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL 

หรือเทียบเทา โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต 

 

วัดโชเกซา  I  หมูบานบกุชอนฮันอก  I  DUSTY FREE  I   
คลองชองเกชอน  I ศูนยสมุนไพร  I  ศูนยน้ํามันสนแดง  I  SUPERMARKET 

 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 
#วัดโชเกซา 
จากนั้นนําทานสู วัดโชเกซา วัดศนูยกลางของพุทธศาสนานิกายเซนที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี ถึงแมจะเปน
วัดที่ตั้งอยูทามกลางความวุนวายของเมืองแตภายในวัดมีความเงียบสงบและสวยงามมาก ภายในวัดมีตนไม
ใหญที่มีความสูงกวา 26 เมตร อาคารเกาแก และเจดียท่ีแกะสลักจากหินสูง 7 ชั้นนอกจากนี้ยังมีความสําคญัใน
การจัดพิธีการสําคัญ แหโคมไฟรูปดอกบัว ในวันกอนวันประสูติของพระพุทธเจา โดยขบวนแหนี้จะเริ่มตน
ตั้งแตสนามกีฬาทงแดมุน เคลื่อนขบวนไปตามถนนชงโนและมาสิ้นสุดท่ีวัดแหงนี ้
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#หมูบานบุกชอนฮันอก 
หลังจากนั้นพาทานไปชมหมูบานดั้งเดิมของเกาหลี หมูบานบุกชอนฮันอก ที่มีประวัติศาสตรยาวนาน ตั้งอยู
ระหวางพระราชวังเคียงบกกุง, พระราชวังชางดอกกุง และอารามหลวงจองเมียว คําวา บุกชอน มีความหมาย
แปลวาหมูบานทางตอนเหนอื ตามตําแหนงที่ตั้งของหมูบานทีอ่ยูทางทิศเหนือของคลองชองเกชอนและชงโน 
หมูบานประกอบดวยตรอกซอกซอยอันเปนที่ตั้งของบานแบบดั้งเดิมกวารอยหลัง และเปนที่เก็บรักษา
สภาพแวดลอมของเมืองไว เพื่อเปนการบอกเลาประวตัิศาสตร และเปนมรดกทางวัฒนธรรมตั้งแตสมัย
ราชวงศโชซอนท่ีมีอายุกวา 600 ป 
 
 
#ซัมเกทัง 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย ซัมเกทัง หรือเมนู ไกตุนโสม อาหารวังในสมัยกอน 
ปจจุบันเปนอาหารเล่ืองชือ่มากของเมืองหลวง ภายในตวัไกจะมีขาวเหนียว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับใน
การตุนเสิรฟพรอมเครื่องเคียงที่เรียกวา กักตุกี เสนขนมจีน เหลาโสม พริกไทยดํา และเกลือ  

 
#DUTY FREE 

บาย หลังจากนั้นนําทานช็อปปงสินคาปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี (DUTY FREE) ที่นี่มีสินคาชั้น
นําใหทานไดเลือกซื้อมากมายกวา 500 ชนิด ทั้ง น้ําหอม เสื้อผา เครื่องสําอาง 
กระเปา นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ ในบริเวณดิวตี้ฟรีทานสามารถเดินไปชม คลอง
ชองเกชอน เปนคลองโบราณในสมัยราชวงศโชซอน อายุกวา 600 ป โดยมีความยาว
ประมาณ 5.84 กิโลเมตร ไหลผานยานใจกลางกรุงโซลแตในชวง ค.ศ.1957- ค.ศ.1977 ไดมีการพัฒนาประเทศ
อยางกาวกระโดด จนกระท่ังป ค.ศ.2002 นายลี มยองปารค ผูไดรับตําแหนงเปนผูวาการกรุงโซล ไดเสนอ
โครงการฟนฟูคลองชองเกชอน เพื่อฟนฟูธรรมชาติสองฝงคลอง จนปจจุบันคลองชองเกชอนไดกลายเปนแหลง
ทองเท่ียวที่สําคัญมากใน   กรุงโซล 

 
#ศูนยสมุนไพร 
จากนั้นนําทานเขาชม ศูนยสมุนไพร หรือ ฮอกเกตนามู ใหมลาสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธ์ิเรียบรอยแลว 
สรรพคุณชวยในการลางสารพิษท่ีตกคางหรือไขมันที่สะสมอยูภายในผนังของตับ ไต ชวยใหตบัหรือไตของทาน
แข็งแรงขึ้น และยังสงผลดีตอสุขภาพรางกายของทานเองอีกดวย 
 
#ศูนยน้ํามันสนเข็มแดง 
นําทานชม ศูนยน้ํามันสนเข็มแดง ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี  ทีม่ีสรรพคุณ ชวยชะลางไขมันในเส
เลือด เพื่อปองกันการอุดตันของเสนเลือด และชมการสาธิตใหทานไดเห็นภาพอยางชัดเจนยิ่งขึ้น 

 
#SUPERMARKET 
หลังจากนั้นไดเวลานําทานสู สนามบินอินชอน เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหวางทาง 
แวะชอปปงที่ SUPERMARKET เพื่อซื้อของฝากคนทางบาน ที่รานแหงนี้มีขนมพ้ืนเมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทัง้
กิมจิ ไกตุนโสมท่ีบรรจุอยูในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถวยใสขาวและของฝากของที่ระลึก  

 
ไดเวลานําทานออกเดินทางสูสนามบิน 
ออกเดินทางจาก ทาอากาศยานนานาชาติอนิชอน สู ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ

สายการบิน รหัสเที่ยวบิน 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. 

 

KOREA SHOPPING’S SOUL 
#อัตราคาบริการ 

เดือน กรกฎาคม2018 
พีเรียดเดินทาง สายการบิน ราคาผูใหญ ราคาเด็กไมเสริมเตียง 

18 – 22 กรกฎาคม 

 

15,900.- 15,900.- 

 
เดือน สิงหาคม 2018 

พีเรียดเดินทาง สายการบิน ราคาผูใหญ ราคาเด็กไมเสริมเตียง 
04 – 08 สิงหาคม 

 

14,900.- 14,900.- 
05 – 09 สิงหาคม 14,900.- 14,900.- 
06 – 10 สิงหาคม 14,900.- 14,900.- 
07 – 11 สิงหาคม 14,900.- 14,900.- 
08 – 12 สิงหาคม 15,900.- 15,900.- 
09 – 13 สิงหาคม 15,900.- 15,900.- 
10 – 14 สิงหาคม 15,900.- 15,900.- 
11 – 15 สิงหาคม 14,900.- 14,900.- 
12 – 16 สิงหาคม 14,900.- 14,900.- 
13 – 17 สิงหาคม 14,900.- 14,900.- 
14 – 18 สิงหาคม 14,900.- 14,900.- 
15 – 19 สิงหาคม 15,900.- 15,900.- 
16 – 20 สิงหาคม 15,900.- 15,900.- 
17 – 21 สิงหาคม 15,900.- 15,900.- 
18 – 22 สิงหาคม 14,900.- 14,900.- 
19 – 23 สิงหาคม 14,900.- 14,900.- 
20 – 24 สิงหาคม 14,900.- 14,900.- 
21 – 25 สิงหาคม 14,900.- 14,900.- 
22 – 26 สิงหาคม 15,900.- 15,900.- 
23 – 27 สิงหาคม 15,900.- 15,900.- 



 

 

24 – 28 สิงหาคม 15,900.- 15,900.- 
25 – 29 สิงหาคม 14,900.- 14,900.- 
26 – 30 สิงหาคม 14,900.- 14,900.- 
27 – 31 สิงหาคม 14,900.- 14,900.- 
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.- 

 
เดือน กันยายน 2018 

พีเรียดเดินทาง สายการบิน ราคาผูใหญ ราคาเด็กไมเสริมเตียง 
02 – 06 กันยายน 

 

13,900.- 13,900.- 
03 – 07 กันยายน 13,900.- 13,900.- 
04 – 08 กันยายน 13,900.- 13,900.- 
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 13,900.- 13,900.- 
11 – 15 กันยายน 13,900.- 13,900.- 
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 13,900.- 13,900.- 
18 – 22 กันยายน 13,900.- 13,900.- 
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 13,900.- 13,900.- 
25 – 29 กันยายน 13,900.- 13,900.- 
26 – 30 กันยายน 14,900.- 14,900.- 
27 – 01 ตุลาคม 14,900.- 14,900.- 
28 – 02 ตุลาคม 14,900.- 14,900.- 
29 – 03 ตุลาคม 14,900.- 14,900.- 
30 – 04 ตุลาคม 14,900.- 14,900.- 



 

 

 

หมายเหตุ: อัตราคาบริการ 

+ หากทานตองการหองสําหรับพักเดี่ยว สามารถจายเพ่ิมเติมอกี 4,900.-ทานละ จากราคาผูใหญ 
+ หากทานตองการเดินทางแบบไมใชตั๋ว (JOIN LAND) คิดราคาทานละ 6,900.-บาท/ทาน 

 

หมายเหตุ :  
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมราคาและเท่ียวบินทั้งไปและกลับโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินทั้งไปและกลับโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาทัง้นี้ขึ้นอยูตามความเหมาะสม 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงสายการบินในระดับเทียบเทากนัและเปลี่ยนแปลงเท่ียวบิน  
โปรแกรมเปลี่ยนแปลงได, ตารางทัวรสลับโปรแกรมได, ตามความเหมาะสม* 
โปรดตรวจสอบขอมูลใหมั่นใจกอนทําการโอนเงินจองทุกครั้ง 
กรุณาอานรายละเอียดโปรแกรมและเงื่อนไขตางๆใหละเอียดกอนยืนยนัการจอง* 
เจาหนาที่จะสงใบนัดหมายการเดินทางใหภายใน 5-7 วันกอนเดนิทางเทานั้น!!! และหากมีการเปลี่ยนแปลงจะรีบแจงใหทราบ  
หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถามเจาหนาท่ี 
 

***ลูกคามีความจําเปนตองเขารานตามโปรแกรมทัวร 
อันไดแก ศูนยโสม, ศูนยสมุนไพร, ศูนยเวชสําอาง, ศูนยน้ํามันสนแดง, ศูนยพลอยอเมทิส หากทานไมตองการเขารานดังกลาว  

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาบริการเพิ่มทานละ 300 USD*** 
 

***กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก 
หรือเขาประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้นและขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาบริการ 

ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท*** 

 
กรุณาชําระมัดจําหลังจากวันจองภายใน 3 วัน 

และชําระสวนที่เหลือท้ังหมดกอนการเดินทางภายใน 14 วนั 

********มัดจําขัน้ต่ํา 5,000.- บาท/ทาน/ทริป****** 

 

#อัตราทัวรรวม 
 

 คาตั๋วเครื่องบนิไป-กลับ ตามเสนทางท่ีระบุในรายการช้ันทัศนาจร ไป-กลับพรอมคณะ   
 คาอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ        
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ        
 คาที่พักตามระบุในรายการ พักหองละ 2 หรือ 3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเทา  
 คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ        
 คาภาษีสนามบิน ทุกแหงท่ีม ี        
 คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละ15 หรือ 20 กก.      
 คาประกันอุบตัิเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
 คาบัตรเขาสวนสนุกเอเวอรแลนด เครื่องเลนไมจํากัด 
 ปลั๊กไฟ ADAPTER  



 

 

 

#อัตราทัวรไมรวม 
 

 คาใชจายสวนตวั อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง, คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง, รวมถึงคาอาหาร และ
เครื่องดื่มท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากทานตองการส่ังเพิ่มกรุณาติดตอหัวหนาทัวรแลวจายเพิม่เองตางหาก) 

 คาทิปคนขบัรถ และไกดทองถิ่น  ทานละ 1,200 บาท หรือ 40,000 วอน ตอทานตลอดทั้งทริป  
 หากผูเดินทางไมไดถือหนังสือเดนิทางประเทศไทย มีคาใชจายเพิ่มเติม 5,000 บาท 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%      
 คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 15-20 กก.)   
 คาวซีาสําหรับพาสปอรตตางดาว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1.พาสปอรต 2.ใบประจําตัวคนตางดาว 3.ใบสําคัญถิน่ที่อยู 4.

สําเนาทะเบียนบาน(ถามี) 5.สมุดบัญชีเงนิฝาก(ถามี) 6.รูปถายสี 2 นิ้ว 2 รูป แลวทางบริษัทฯจะเปนผูดําเนินการยื่นวีซา
ใหทานโดยจายคาบริการตางหาก (สําหรับหนังสือเดินทางตางดาวเจาของหนงัสือเดินทางตองทําเรื่องแจงเขา-ออกดวย
ตนเองกอนจะยื่นวซีา)  

 คาลิฟทที่ N SEOUL TOWER 
 คากระเชาท่ีอุทยานแหงชาติซอรัคซาน  

 

#หมายเหตุ 
 

 จํานวนผูเดินทาง ขั้นต่ํา ผูใหญ  20 ทาน ขึ้นไป 
 เท่ียวบิน ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผู

เดินทางเปนสําคญั 
 ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินและตารางการบนิทั้งไปและกลับโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา  
 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ ไป-กลับ แบบหมูคณะ กรณีท่ีทานไมเดินทางพรอมคณะ เนื่องจากไมผานการพิจารณาใน

การตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน ทั้งไทยและตางประเทศ เนื่องจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม
ถูกตอง การกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง หรือถูกปฎิเสธในกรณีอื่นๆ**การพิจารณาเปน
เอกสิทธิ์และวิจารณญาณของเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาท่ีกรมแรงงานเทานั้น ซึ่งอยูนอกเหนอืความ
รับผิดชอบของบริษัท ไมสามารถทําการเลื่อนวันหรือคนืเงินได  

 กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมือง,เจาหนาทีก่รมแรงงานทั้งท่ีไทย และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหทานเดินทางออกหรือเขา
ประเทศ เนื่องจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือในกรณีอื่นๆการพิจารณาเปนเอกสิทธ์ิและ
วิจารณญาณของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาท่ีกรมแรงงานเทานั้น ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษัท ท้ังนี้กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนเขาเมือง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวรใดๆ ทั้งส้ิน  

 หนังสือเดินทาง (Passport) ของทาน นับจากวนัที่เดินทางไปและกลับ ตองมีอายุเหลือใชงานมากกวา 6 เดือนขึน้ไป และ
ตองเหลือหนากระดาษพอใหเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองสามารถประทับตราได และตองอยูในสภาพที่สมบูรณ ไมชํารุด 
หรือฉีกขาด  

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอ
จลาจล  

 หลังจากไดรับเอกสารเรียกเก็บเงิน (Invoice) กรุณาชําระเงิดมัดจําภายใน 3 วัน และสงหลักฐานการชําระเงินพรอมหนา
พาสปอรตของผูเดนิทาง และชําระเงินท้ังหมดกอนการเดินทางภายใน 14 วัน  



 

 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากทานใชบริการของทางบริษัทฯ ไมครบ อาทิไมเท่ียวบางรายการ, ไมทาน
อาหารบางมื้อ  เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯ ไดชําระคาใชจายใหกับตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทาง
แลว 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 

 เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลง
ตางๆ ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรนี้ไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเวลา
การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยอื่นๆที่อาจเกิดข้ึนได ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัยและประโยชนของผูเดินทางเปน
สําคัญ 

 มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธ์ิในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร  ลง
นามโดยผูมอีํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานั้น  

 ในกรณีที่ลูกคาตั้งครรภ ตองมีใบรับรองจากแพทยวาสามารถเดนิทางทองเที่ยวได และมีอายุไมเกิน 7 วัน นับจากวันที่
เดินทาง และตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา 

 กรณีกรุปสวนตัว กรุปเหมา กรุปนักเรียน กรุปดูงาน ไมสามารถใชราคาดังกลาวในโปรแกรมได 
 กรณีท่ีทานซื้อเฉพาะแพ็คเกจทัวรไมรวมตั๋วเครื่องบิน จะไมรวมคาประกันอบุัติเหตุระหวางเดนิทาง วงเงินทานละ 

1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
 

การยกเลิก 

- ตองยกเลิกกอนวันเดนิทางไมนอยกวา 45 วันเทานั้น คนืเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการท่ีชําระแลว 
- หากยกเลิกการเดินทางนอยกวา 45 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรทุกกรณี 
- ในกรณีกรุปสวนตัว กรุปเหมา กรุปนักเรียน กรุปดูงาน เมื่อชําระแลวไมสามารถคืนเงินใดๆทั้งส้ิน 

 

ชวงเทศกาลไมสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนชื่อผูเดนิทางได 

กรุปที่เดินทางตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือผานตวัแทนในประเทศ หรือตางประเทศ  
รวมถึงเท่ียวบนิพิเศษเชน CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรท้ังหมด 

 

พาสปอรตจะตองมีอายุเหลือใชงานมากกวา 6 เดือนขึ้นไป 

ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆไดเนือ่งจากเปนการเหมาจายกับตัวแทนตางๆเปนที่เรียบรอยแลว ใน
กรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการทองเที่ยวอันเนื่องมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคา
ทัวรใดๆ ท้ังสิ้น  

 


