
#13174 ทัวรเกาหลี กรุงโซล 5 วัน 3 คืน ถํ้าควังมยอง สวน
สนุกเอเวอรแลนด บิน KE
ทัวรเกาหลี กรุงโซล ปอมฮวาซอง ชอปปงทงแดมุน มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา
ยานอีแด ยานเมียงดง ยานยอนนัมดง ยานฮงแด ชอปปงพาจูพรีเมี่ยมเอาทเลต



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานอินชอน - พาจู พรีเม่ียม เอาทเลต - พิพิธภัณทถ้ําควังเมียง   

Suwon
New M
หรือเทียบ
เทา

3 ปอมฮวาซอง - เอเวอรแลนด - รานเคร่ืองสําอางคเกาหลี - ยานทงแดมุน   
Galaxy
Hotel หรือ
เทียบเทา

4 ศูนยโสม - น้ํามันสนเข็มแดง - มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา - ยานอีแด (อีวาแด) - พิพิธภัณฑ
สาหรายเกาหลี - ฮันบก - ดิวต้ีฟรี - เมียงดง   

Galaxy
Hotel หรือ
เทียบเทา

5 ศูนยสมุนไพรโบกานยอง - ยานยอนนัมดง - ถนนฮงอิก (ยานฮงแด) - ซุปเปอรมารเก็ต
เกาหลี - ทาอากาศยานอินชอน - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

29 ส.ค. 65 - 2 ก.ย. 65
฿31,900 
฿28,900

฿21,900 
฿18,900

฿21,900 
฿18,900

฿6,900

30 ส.ค. 65 - 3 ก.ย. 65
฿31,900 
฿28,900

฿21,900 
฿18,900

฿21,900 
฿18,900

฿6,900

31 ส.ค. 65 - 4 ก.ย. 65
฿31,900 
฿28,900

฿21,900 
฿18,900

฿21,900 
฿18,900

฿6,900

22 ก.ย. 65 - 26 ก.ย. 65
฿31,900 
฿28,900

฿21,900 
฿18,900

฿21,900 
฿18,900

฿6,900

23 ก.ย. 65 - 27 ก.ย. 65
฿31,900 
฿28,900

฿21,900 
฿18,900

฿21,900 
฿18,900

฿6,900

30 ก.ย. 65 - 4 ต.ค. 65
฿31,900 
฿28,900

฿21,900 
฿18,900

฿21,900 
฿18,900

฿6,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานอินชอน - พาจู พรีเม่ียม เอาทเล็ท - พิพิธภัณท
ถ้ําควังเมียง

กําหนดการทั้งหมด

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

บริษัทจะแจงไฟลทและเวลาท่ีแนนอนอีกครั้งกอนเดินทาง หากลูกคาเดินทางมาจากตางจังหวัดดวยเครื่องบินภายในประเทศ
กรุณาแจงเจาหนาท่ีกอนทําการจอง

มีอาหารบริการบนเครื่องเป็น HOT MEAL

 กิจกรรม ค่ํา

20.00 น. คณะพรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกชั้น 4 เคานเตอร สายการบิน KOREA AIRLINE
เจาหนาท่ีจากบริษัทฯคอยตอนรับและอํานวยความสะดวกใหทานกอนขึ้นเครื่อง

22.40 น. ออกเดินทางสูประเทศเกาหลีใต โดยสายการบิน KOREAN AIRLINE เท่ียวบินท่ี KE652/KE658 (มีอาหาร
บริการบนเครื่องเป็น HOT MEAL)

***บริษัทจะแจงไฟลทและเวลาท่ีแนนอนอีกครั้งกอนเดินทาง หากลูกคาเดินทางมาจากตางจังหวัดดวยเครื่องบินภายใน
ประเทศ กรุณาแจงเจาหนาท่ีกอนทําการจอง***

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

06.10 น. ถึงสนามบินอินชอน กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 2 ชั่วโมง) หลังผานพิธีการทาง
ตรวจคนเขาเมืองเรียบรอย

นําทานช็อปป้ิง พาจู พรีเมี่ยม เอาทเลต PAJU PREMIUM OUTLET แหลงชอปป้ิงแหงใหม และใหญท่ีสุดในเกาหลี ซ่ึงมี
รานคาหลากหลายกวา 165 รานคาและมีสินคาแบรนดดัง มากมาย เชน Armani, Calvin, Diesel , DKNY , Guess ,
Escada ฯลฯ อิสระตามอัธยาศัย

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน เมนูบีบิมบับ (ขาวยําเกาหลี)

้ ่ ้ ่ ่ ่



วันท่ี 3 ปอมฮวาซอง - สวนสนุกเอเวอรแลนด - รานเคร่ืองสําอางค
เกาหลี - ยานทงแดมุน

 หมายเหตุ เวลาทองถิ่นเกาหลีใตเร็วกวาประเทศไทย 2 ชั่วโมง

นําทานเดินทางสู ถํ้าควังมยอง ซ่ึงในอดีตคือเหมืองถานหินตั้งแตสมัยยุคอาณานิคมญ่ีป ุน เป็นสถานท่ีสําคัญแหงหน่ึงทาง
ประวัติศาสตรของประเทศเกาหลีตั้งอยูท่ีเมืองควางมยอง จังหวัดคยองกีโด กําเนิดขึ้นในปี 1912 กอนจะถูกท้ิงรางในปี 1972
และในปัจจุบันไดกลายเป็นสถานท่ีทองเท่ียวแหงใหม หลังจากท่ีไดถูกเปิดใหเขาชมไดอีกครั้ง ในปี 2011 ทําใหท่ีน่ีเป็นถํ้าท่ี
มีอายุถึง 100 ปี ท่ีมีความสวยงาม และยังเป็นถํ้าแหงเดียวในเขตปริมณฑลอีกดวย

ดานในถํ้ามีท้ังพิพิธภัณฑและพ้ืนท่ีทางประวัติศาสตรท่ีนาสนใจ นอกจากน้ียังมีโลกใตน้ํา Cave Aqua World ใหไดชม
และมีหองโถงในการจัดแสดงดนตรีและศิลปะตางๆ อีกดวย ซ่ึงความพิเศษของถํ้าน้ีคือหนารอนภายในถํ้าจะเย็น แตหนาหนาว
ภายในถํ้าจะอบอุน

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา เมนูบุลโกกิ (หมูผัดซอส)

พักท่ี Suwon New M หรือเทียบเทา ระดับ 3 ดาว

ทาอากาศยานอินชอน

พาจู พรีเมี่ยม เอาทเลต

 เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีใหญท่ีสุดขอประเทศเกาหลีใต ปัจจุบันทาอากาศยานอินชอนมีเท่ียว
บินกวา 410,000 เท่ียวรองรับผูโดยสารกวา 44 ลานคนและสินคากวา 4.5 ลานตันตอปี
และยังไดรับรางวัลดีเดนดานการบริการระดับโลกถึง 6 ปีซอน ภายในมีรานคาปลอดภาษี
กวา 70 รานและรานของแบรนดดังกวา 400 แบรนด

เป็นแหลงชอปป้ิงแหงใหมและใหญท่ีสุดในเกาหลี ซ่ึงมีรานคาหลากหลายกวา 165 รานคา
และมีสินคาแบรนดดังมากมายอาทิเชน Armani, Calvin Klein, Diesel, DKNY,
Guess, Escada ฯลฯ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู บีบิมบับ (ขาวยําเกาหลี)

พิพิธภัณทถํ้าควังเมียง บาย

พิพิธภัณทแหงน้ีเป็นเหมืองถานหินเกาในสมัยท่ีเกาหลีอยูใตอาณานิคมของญ่ีป ุน ซ่ึงถูก
นํามารีโนเวทใหมเมื่อปี 2011 ใหเป็นพิพิธภัณททางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม โดยมี
การสรางทางเดินในถํ้าใหมโดยประดับประดาไปดวยแสงไฟหลากหลายสีท่ีสวยงาม มี
น้ําตกภายในถํ้า รวมท้ังหองโถงสําหรับการแสดงดนตรีท่ีพิเศษกวาท่ีอ่ืนๆ เพราะน่ังชมกัน
ในถํ้าดวย ทําใหท่ีน่ีกลายเป็นหน่ึงในแหลงทองเท่ียวท่ีนาสนใจของเกาหลี

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู บุลโกกิ (หมูผัดซอส)

 Suwon New M หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา



รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานทานเดินทางไปชม ปอมฮวาซอง (Hwaseong Fortress) ซ่ึงเป็นสิ่งกอสรางขนาดใหญตั้งแตยุคโจซอ (Joseon)
สรางขึ้นชวงปี ค.ศ.1794-1796 เป็นปอมปราการประจําเขต Suwon-si ของ จังหวัดเคียงกีโด เพ่ือเป็นรากฐานสําหรับการสราง
เมืองใหมในบริเวณน้ีกําแพงของปอมปราการมีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร มีประตู 4 ประตูในแตละทิศและมีรูปแบบทาง
สถาปัตยกรรมท่ีย่ิงใหญและงดงาม

ปอมฮวาซองถูกสรางขึ้นดวยอิฐโดยจะมีรูขนาดท่ีพอดีสําหรับใชเป็นจุดยิงปืน หรือธนูได เชื่อกันวาเป็นการสรางท่ีมีการใช
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมากท่ีสุดแหงหน่ึงของยุคนั้นและท่ีน่ีไดถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางดานประวัติศาสตรเมื่อปี ค.ศ.
1997 ดวย ถึงแมวาจะเคยผานการสูรบและถูกทําลายไปหลายสวน แตก็มีการบรูณะขึ้นใหมตามรูปแบบด้ังเดิม ปัจจุบันจะมีการ
แสดงหลายแบบท่ีบริเวณน้ี เชน การเดินสวนสนามของทหารสมัยโบราณ เป็นตน

นําทานเดินทางสู สวนสนุกเอเวอรแลนด สวนสนุกน้ีถูกขนานนามวา ดิสนียแลนดเกาหลี เป็นสวนสนุกกลางแจงท่ีใหญ
ท่ีสุดของประเทศ โดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจาของ ตั้งอยูทามกลางหุบเขา ทานจะไดน่ังกระเชาลิฟท และทองไปกับโลกของสัตวปา
ซาฟารี ชมไลเกอร (สิงโตผสมกับเสือ) แฝดคูแรกของโลก ท่ีน่ีทานจะพบวาเจาปาสิงโต และเสือสามารถอยูดวยกันไดอยาง
เป็นสุขชมความนารักของหมี ท่ีสามารถสื่อสารกับคนขับรถไดเป็นอยางดี

เขาสูดินแดนแหงเทพนิยาย สวนสี่ฤดู ซ่ึงจะปลูกดอกไมเปล่ียนไปตามฤดูกาลและสนุกกับเครื่องเลนนานาชนิด อาทิเชน
สเปสทัวร รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชมกิจกรรมและการแสดงตาง ๆ ท่ีจัดตามตารางประจําวัน

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน เมนูชาบู ชาบู (สุกี้สไตลเกาหลี)

อิสระใหทานไดเลือกซ้ือเครื่องสําอางคแบรนดดังของเกาหลี ณ ศูนยเครื่องสําอาง มีใหเลือกมากมายหลายย่ีหอ เชน ครีมน้ํา
แตกท่ีโดงดัง ครีมหอยทาก แปงโรตี โลจูคิส ฯลฯ

จากนั้นเดินยอยอาหารตอท่ี ตลาดทงแดมุน เป็นตลาดท่ีเต็มไปดวยรานคามากมาย และหางสรรพสินคาท่ีทันสมัยกวา 10
แหงตั้งอยูทามกลางบรรยากาศแบบด้ังเดิมของบริเวณฮึนอินจิมุนหรือประตูตะวันออก เป็นแหลงคาของสินคาประเภทผา เครื่อง
แตงกายเครื่องหนัง เครื่อง-นอน เครื่องใชภายในบาน อุปกรณกีฬา เครื่องกีฬา รองเทา และอ่ืนๆ สินคามีความหลากหลายและ
ทันสมัยในราคาท่ีไมแพง

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น เมนูหมูยางเกาหลี

พักท่ี Galaxy Hotel หรือเทียบเทา ระดับ 3 ดาว

ปอมฮวาซอง

เอเวอรแลนด

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ปอมฮวาซองเป็นสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญของเมืองซูวอนท่ีไดขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
เมื่อปี 1997 ดวยท่ีวามีอายุมากกวา 200 ปี บวกกับความย่ิงใหญและสวยงามของปอม
ปราการน้ี ความยาวของกําแพงโดยรอบยาวถึง 5.5 กิโลเมตร โดยภายในปอมปราการน้ีมี
พระราชวัง Hwaseong Haenggung Palace อยู

เป็นสวนสนุกกลางแจงท่ีใหญท่ีสุดของเกาหลี ตั้งอยูท่ีเมืองยงอิน โดยมีบริษัทซัมซุงเป็น
เจาของ เอเวอรแลนดนั้นถือวาเป็นเหมือน “ดิสนียแลนดเกาหลี” เลยก็วาได นิตยสาร
Forbes ยังจัดอันดับใหเป็น 1 ใน 4 สวนสนุกยอดนิยมของโลก ท่ีตั้งของสวนสนุกเอ
เวอรแลนดนั้นเหมือนสวนสนุกในฝันจริงๆ เพราะอยูทามกลางหุบเขาและธรรมชาติท่ีสวย
เหมือนในเทพนิยาย ดานในถูกแบงออกเป็น 5 โซนใหญๆ และสัตวท่ีเป็นดาราดังของท่ีน้ี
คือเจาตัว Liger (ไลเกอร) ลูกแฝดผสมระหวางสิงโตเพศผูและเสือเพศเมีย ท่ีถือวาเป็นลูก
แฝดไลเกอรคูแรกในโลกท่ีตองมาดูท่ีเอเวอรแลนดท่ีเดียวเทานั้น

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู ชาบู ชาบู (สุกี้สไตลเกาหลี)

 บาย



วันท่ี 4 ศูนยโสม - น้ํามันสนเข็มแดง - มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา - ยาน
ชอปปงอีแด - พิพิธภัณฑสาหรายเกาหลี - ฮันบก - ดิวตี้ฟรี -
เมียงดง

รานเครื่องสําอางคเกาหลี

ยานทงแดมุน

แวะชอปท่ีรานเครื่องสําอางยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรคของนักชอปชาว
ไทย เพ่ือเลือกซ้ือกลับไปเป็นของท่ีระลึก อาทิเชน ผลิตภัณฑ ROJUKISS มีราคาถูก
กวาท่ีเมืองไทยเกือบเทาตัว และบางผลิตภัณฑยังไมมีขายในไทย เป็นแหลงรวมเครื่อง
สําอางขนาดใหญท่ีมีเครื่องสําอางใหลูกคาไดเลือกสรรอยางจุใจทุกชนิด และทุกแบรนด

ยานทงแดมุน เป็นยานท่ีเต็มไปดวยรานคามากมาย และหางสรรพสินคาท่ีทันสมัยกวา 10
แหง ตั้งอยูทามกลางบรรยากาศแบบด้ังเดิมของบริเวณฮึนอินจิมุนหรือประตูตะวันออก ท่ี
น่ีเป็นแหลงคาของสินคาประเภทผา เครื่องแตงกาย เครื่องหนัง เครื่องนอน เครื่องใช
ภายในบาน อุปกรณกีฬา เครื่องกีฬา รองเทา และอ่ืนๆ สินคามีความหลากหลายและทัน
สมัยในราคาท่ีไมแพง

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู หมูยางเกาหลี

 Galaxy Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเขาชม ศูนยโสม ซ่ึงรัฐบาลรับรองคุณภาพวาผลิตจากโสมท่ีมีอายุ 6 ปี ซ่ึงถือวาเป็นโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด ชมวงจรชีวิต
ของโสม พรอมใหทานไดเลือกซ้ือโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดและราคาถูกกวาไทยถึง 2 เทา กลับไปบํารุงรางกายหรือฝากญาติผูใหญท่ี
ทานรักและนับถือ

นําทานเขาชม น้ํามันสนเข็มแดง(Red Pine) ปัจจุบันนิยมมารับประทานเพ่ือลางพิษในรางกาย ลางไขมันในเสน เลือดท่ัว
ท้ังรางกาย ปองกันไขมันอุดตันในเสนเลือด, โรคหัวใจ, โรคภูมิแพ เป็นตน

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน เมนูบาบีคิวบุฟเฟต

จากนั้นไปยัง ยานมหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา Ewha Womans University เป็นมหาวิทยาลัยสตรีท่ีมีชื่อเสียงและมีความโดด
เดนของอาคารเรียนเป็นอยางมาก และท่ีนาสนใจน่ันก็คือ เป็นสถานท่ีท่ีมีวิวทิวทัศน ท่ีสวยงาม บริเวณโดยรอบนั้น เต็มไปดวย
ตนไมท่ีไมเพียงแตใหรมเงาแตยังใหความสวยงามเป็นอยางมาก ท้ังในยามดอกไมบานอยางซากุระ หรือชวงฤดูใบไมรวงท่ีมีการ
เปล่ียนสีของใบไม ท่ีสวยงามมากๆ

บริเวณ ถนนหนามหาวิทยาลัย หรือท่ีเรียกกันวา ยานอีแด ยังเป็นยานชอปป้ิงยอดนิยมของบรรดาวัยรุนนักศึกษาและนัก
ทองเท่ียวอีกดวยสินคาราคาไมแพง แถมไดชมวิวท่ีสวยงามเดินเท่ียวอยางเพลิดเพลินใจท่ีสุด

นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑสาหราย (Seaweed Museum) เป็นสถานท่ีผลิตและแสดงการเล้ียงสาหรายครบวงจร ทุก
ทานสามารถเลือกซ้ือสาหราย พรอมท้ังทดลองชิมไดตามอัธยาศัย และชมการแปรรูปสาหรายเป็นรสตางๆ เชน รสกุง รสหมู รส
กิมจิ รสวาซาบิ ฯล แลว

จากนั้นเชิญทาน สวมชุดฮันบก (Hanbok) ซ่ึงเป็นชุดประจําชาติของประเทศเกาหลีใต ถายรูปกับฉากจําลอง 4 มิติซ่ึงมี
ความสวยงามและประทับใจ พรอมถายรูปเป็นท่ีระลึกเพ่ือไปอวดคนทางบาน

นําทานช็อปป้ิงสินคาปลอดภาษีท่ี SM Duty Free โดยท่ีน่ีมีสินคาชั้นนําใหทานเลือกซ้ือมากมายกวา 500 ชนิด อาทิ
น้ําหอม เสื้อผา เครื่องสําอาง กระเปา นาฬิกา ฯลฯ

่



ค่ํา

อิสระอาหารเย็น ณ ตลาดเมียงดง เพ่ือไมใหเป็นการรบกวนเวลาชอปป้ิง

จากนั้นเดินช็อปป้ิง ณ ตลาดเมียงดง แหลงช็อปป้ิงขึ้นชื่อและ สถานท่ีรวมแฟชั่นชั้นนําของกรุงโซลหรือท่ีคนไทยรูจักกันใน
ชื่อสยามแสควรเกาหลี ทานจะพบกับสินคาวัยรุนมากมายหลากหลายย่ีหอไมวาจะเป็นเครื่องสําอางย่ีหอดังๆ เสื้อผาแฟชั่นมี
สไตล, รองเทาสนสูงนารักๆ, รองเทาผาใบเกๆ, นอกจากน้ียังมีรานอาหารและรานคาเฟนารักๆ ซ่ึงท่ีน่ีจะมีวัยรุน หน ุมสาว
เกาหลีไปรวมตัวกันมากมายในแตละวัน

พักท่ี Galaxy Hotel หรือเทียบเทา ระดับ 3 ดาว

ศูนยโสม

นํ้ามันสนเข็มแดง

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

สถานท่ีแหลงรวมศูนยสมุนไพรโสม เพ่ือฟังคําบรรยายถึงสรรพคุณตางๆ ของโสมแตละ
ชนิด โดยโสมท่ีดีมีคุณภาพ ตองมีอายุ 6 ปี รัฐบาลเกาหลีไดใสใจกับเรื่องน้ีอยางมากจึง
ตองเขามาควบคุมทุกขั้นตอน ตั้งแต การเริ่มปลูกโสม จนกระท้ังการผลิตออกมาเป็นตัว
ยา “โสมเกาหลี” นั้นมีสารประกอบท่ีสําคัญอยูหลายอยางมีท้ังวิตามินและแรธาตุหลายชนิด

น้ํามันสนเข็มแดง เป็นการสกัดจากใบสนเข็มแดงบริสุทธิ ์100% ซ่ึงสรรพคุณของน้ํามัน
สนเข็มแดงนั้นมีประโยชนอยางมากมาย ท้ังชวยละลายคลอเรสเตอรอล และไขมันท่ีอุด
ตันในเสนเลือด ลดระดับน้ําตาลในเลือด ชวยขับสารพิษออกจากรางกายในรูปแบบของ
เสีย เชน เหงื่อ ปัสสาวะ อุจจาระ ชวยลางสารพิษหรือดีท็อกซเลือดใหสะอาด เพ่ิมการไหล
เวียนของเลือดไดสะดวกขึ้น ชวยเพ่ิมภูมิตานทานใหกับรางกาย บํารุงผิวพรรณใหสดใส
จากภายใน และลดอัตราเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู บาบีคิวบุฟเฟต

มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา

ยานอีแด (อีวาแด)

พิพิธภัณฑสาหรายเกาหลี

 บาย

มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา ไดชื่อวาเป็นมหาวิทยาลัยหญิงลวนท่ีใหญท่ีสุดในโลก ตั้งอยูในยาน
ซอแดมุน กรุงโซล เป็นมหาวิทยาลัยแหงแรกสําหรับนักศึกษาหญิงท่ีมีความทันสมัยมาก
กอตั้งขึ้นในปี 1866 โดยมิชชันนารีชาวอเมริกันท่ีชื่อ Mary F. Scranton ซ่ึงมีความเชื่อ
วา ผูหญิงทุกคนมีคุณคาพอใหนับถือเคารพ โดยคําวา “อีฮวา” นั้นหมายถึงตนแพรท่ี
ออกดอก ในบางครั้งใชสื่อถึงกลุมผูหญิง

เป็นยานท่ีอยูหนามหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา ท่ีเรียกวาอีแด ก็เพราะเหตุผลเดียวกับฮงแด คือ
เอาคําวา "อี" ท่ีมาจากอีฮวา กับคําวา "แด" ท่ีมาจาก แดฮัคกโย ท่ีแปลวามหาวิทยาลัยมา
ผสมกันกลายเป็น "อีแด" เป็น Shopping Street คลายๆ กับท่ีมยองดง เพียงแตรานไม
เยอะเทา เนนไปท่ีรานขายเสื้อผา กระเปา รองเทา แบบรานเล็กๆ ท่ีแฝงตัวอยูตามตรอก
ซอกซอยตางๆ เสียมากกวาจะเป็นรานแบบมีย่ีหอ ท่ีสําคัญคือเสื้อผาท่ียานน้ี ราคาจะถูกก
วามยองดงหรือฮงแด

ท่ีพิพิธภัณฑสาหรายทานจะไดฟังเรืองราวการทําสาหรายจากใตทะเลลึก ใหทานทราบถึง
ประวัติศาสตร ความเป็นมา และกระบวนการผลิตสาหรายทะเลเกาหลีวามีวิวัฒนาการและ
วิธีการอยางไร



วันท่ี 5 ศูนยสมุนไพรโบกานยอง - ยานยอนนัมดง - ถนนฮงอิก (ยาน
ฮงแด) - ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี - ทาอากาศยานอินชอน - ทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

ฮันบก

ดิวต้ีฟรี

ฮันบกเป็นเครื่องแตงกายประจําชาติเกาหลีมาเป็นเวลาพัน ๆ ปีมาแลว ความงามและความ
ออนชอยของวัฒนธรรมเกาหลีจะถูกถายทอดออกมาผานทางภาพถายของสุภาพสตรีใน
เครื่องแตงกายฮันบกน้ี กอนท่ีวัฒนธรรมการแตงกายแบบตะวันตกจะไดเขามาในเกาหลี
เมื่อรอยปีมาแลวนั้น หญิงชาวเกาหลีจะสวมชุดฮันบกเป็นปกติทุกวัน สวนสุภาพบุรุษจะ
สวมชอโกรี (เสื้อนอกแบบเกาหลี) และพาจิ (กางเกงขายาว) ในขณะท่ีสุภาพสตรีสวมชอก
อรีและชีมา (กระโปรง) ในปัจจุบันชุดประจําชาติฮันบก จะใชสวมเฉพาะในโอกาสพิเศษ
ตาง ๆ เชน งานมงคลสมรส วันซอลลัล (วันขึ้นปีใหมตามจันทรคติ) หรือวันชูซก (วัน
ขอบคุณพระเจา) ฮันบก ของผูหญิงประกอบดวย กระโปรงพันรอบตัว เรียกวา “ชิมา” และ
เสื้อ “ชอกอรี” ซ่ึงคลายเสื้อแจ็คเก็ตฮันบกของผูชายประกอบดวยชอกอริเชนกัน แตสั้น
กวาของผูหญิง และมีกางเกงเรียกวา “บาจิ” ท้ังชุดของผูหญิงและผูชายสวมคลุมทับดวย
เสื้อคลุมยาวเรียกวา “ตุรุมากิ”

ซ้ือสินคาปลอดภาษี DUTY FREE แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย เชน นาฬิกา
แวนตา เครื่องสําอาง กระเปา กลองถายรูป และสินคาแบรนดอ่ืนๆ อีกมากมาย

เมียงดง คํ่า

 Galaxy Hotel หรือเทียบเทา

เป็นสถานท่ีชอปป้ิงยอดฮิตในเกาหลี ใครท่ีมาเกาหลีตองมาชอปป้ิงท่ีน่ี เพราะเป็นศูนย
รวมของสินคายอดฮิตหลากหลายชนิด ไมวาจะเป็นเครื่องสําอางค มีทุกย่ีหอยอดฮิตใน
เกาหลี มีทุกซอยทุกหลืบในเมียงดง , เสื้อผาแฟชั่น ท้ังหญิงและชาย เสื้อผาท่ีน่ีจะมีท้ัง
รานท่ีเป็นแบรนดยอดฮิตในเกาหลี และแบรนดสุดฮิตจากตางประเทศ รวมถึงรานอาหาร
รานฟาสฟ ูด รานหมูยาง และรานกาแฟ สรุปวาท่ีน่ีมีทุกอยางท่ีนักชอปตองการครบครัน

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานสู ศูนยสมุนไพรโบกานยอง สมุนไพรบํารุงตับ ตนไมชนิดน้ีเจริญเติบโตในปาลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะและ
ระดับสูงเหนือน้ําทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุนใหมนิยมนํามรับประทาน เพ่ือชวยดูแลตับใหสะอาดแข็งแรง ปองกันโรคตับ
แข็งไมถูกทําลายจาการด่ืมแอลกอฮอล กาแฟ บุหรี่ สารตกคางจากอาหารและยา

นําทานสู ยานยอนนัมดง ชื่อน้ีอาจจะยังไมคุนหูมากนัก แตเป็นท่ีๆสายชิวหามพลาดเลย เพราะเป็นเป็นยานท่ีดีไซนเนอรรุน
ใหมท่ีมีความครีเอทีฟออกมาเปิดรานกัน เน่ืองจากคาเชาในเมืองมีราคาแพงมาก หลายคนเป็นรานกาแฟฮิปๆตามซอย รานบูติค
เกๆ เวลาเดินไประหวางทางจะมีรานกาแฟสวยๆเกๆซอนตัวอยูมากมาย เดินดูทิวทัศนไปแวะจิบกาแฟไปชิลลสุดๆ

รานกาแฟท่ีเราแนะนําจะเป็น รานยอนนัมดงชื่อเหมือนยานเลย ซ่ึงจุดเดนของคาเฟนอกจากจะเป็นกาแฟและเบเกอรี่ท่ี
รสชาติอรอย แลวภายในรานยังตกแตงเป็นแนวการตูน เหมือนกับซีรี่ยเกาหลีเรื่อง W ใหทุกทานไดถายภาพสวยๆ นารักๆเก็บ
ไวเป็นท่ีระลึกดวย



บาย

รับประทานอาหารกลางวัน เมนูจิมดัก (ไกและวุนเสนเกาหลีผัดซอส)

อิสระเดินเลนยอยอาหารกอนกลับ ท่ีตลาดสุดฮิป ตลาดฮงอิก แหลงชอปป้ิงท่ีอยูลอมรอบไปดวยมหาวิทยาลัยชื่อดังในเกาหลี
สินคาในยานน้ี สวนใหญเป็นสินคาวัยรุนท่ีทันสมัยและราคาไมแพง เชน เสื้อผาท่ีออกแบบโดยดีไซดเนอรเกาหลีรองเทากระเปา
เครื่องประดับ เครื่องสําอาง และยังมีรานแบรนดเนมอยูท่ัวไป ทุกวันเสารลานหนาประตูของมหาวิทยาลัยฮงอิกจะมีผลงาน
ศิลปะในรูปแบบตางๆ เชน เครื่องประดับ ตุกตา เสื้อผา และของแฮนดเมดท่ีนารักและใชความคิดสรางสรรค

นําทานละลายเงินวอนท่ี รานคาสนามบิน หรือซุปเปอรมารเก็ต ซ่ึงทานสามารถเลือกซ้ือสินคาพ้ืนเมืองเป็นการสงทายกอน
อําลาเกาหลี อาทิ บะหมี่ชินราเมียน อูดง กิมจิ ลูกอมแปลกๆ ช็อคโกแลต น้ําจ้ิมหมูยางเกาหลี

จากนั้นเดินทางไปยัง สนามบินอินชอน เพ่ือเดินทางกลับสูประเทศไทย

ค่ํา

19.45 น. นําทานเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน KOREA AIRLINE เท่ียวบินท่ี KE651/KE659 (มีอาหารบริการ
บนเครื่องเป็น HOT MEAL)

23.50 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ศูนยสมุนไพรโบกานยอง

ยานยอนนัมดง

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ศูนยสมุนไพรโบกานยอง (Herb Center) ตนไมชนิดน้ีเจริญเติบโตในปาลึกบนภูเขาท่ี
ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ําทะเล50-800เมตร ชาวเกาหลีรุนใหมนิยมนํามา
รับประทานเพ่ือชวยดูแลตับใหสะอาดแข็งแรง ปองกันโรคตับแข็งไมถูกทําลายจาการด่ืม
แอลกอฮอล กาแฟ บุหรี่ สารตกคางจากอาหารและยา

ท่ีน่ีเป็นอีกหน่ึงยานหน ุมสาวของกรุงโซล ท่ีแตเดิมเป็นพ้ืนท่ีพักอาศัยท่ัวไปเชนเดียวกับยา
นอ่ืนๆ แตไมนานก็มีเหลาศิลปิน คนวัยรุนเกาหลีเขามาพบปะเพ่ือนฝูงในยานแหงน้ีกัน
มากขึ้น จึงมีการเกิดขึ้นของสิ่งตางๆ เพ่ือรองรับผูคนหนาใหมท่ีมาท่ีแหงน้ี ท้ังเสนทาง
ตากตรอกซอยท่ีสวยงาม สวนพักผอนหยอนใจ รานคาอาหารคาเฟตางๆ ท่ีน่ีจึงเป็นหน่ึง
ในยานชิลลท่ีทันสมัยอีกแหงของกรุงโซล

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู จิมดัก (ไกและวุนเสนเกาหลีผัดซอส)

ถนนฮงอิก (ยานฮงแด) บาย

ยานดังสําหรับวัยรุน เป็นแหลงรวม รานคา รานอาหาร คลับ บาร รวมท้ังเป็นถนนแสดง
งานศิลปอารตๆ ของเหลาศิลปินอารมรติสตแตกท้ังหลาย ถนนสายอารทยาน
มหาวิทยาลัย ฮงอิก ยานน้ีมีท้ังรานอาหาร คอฟฟ่ีช็อป ผับ บาร รานขายเสื้อผา รานขาย
เครื่องสําอางค และเกสเฮาส ราคายอมเยาว (ถูกบางไมถูกบาง ถาถูกมากๆก็เดินไกลจาก
รถไฟฟานิดนึง ) ยานน้ีถือเป็นศูนยรวมวัยรุนเด็กแนวชาวเกาหลี และเป็นสถานท่ีโชวของ
ของนักรองใตดิน อินด้ี มารองเพลง โชวผลงานของตัวเองใหผูคนท่ีเดินผานไปมาแถวนั้น
ไดดูกัน ปกติโดยสวนตัวชอบไปเดินเลนแถวฮงแดเพราะวามีรานคาเสื้อผานารักๆ ดีไซน
แนวๆ ใหเลือกหลากหลาย และรานอาหารอรอยๆ หลายราน ออ จุดเดนอีกอยางหน่ึงของ
ยานน้ีคือมีรานหมูยางอรอยๆ ใหเลือกกินหลายราน



 หมายเหตุ มีอาหารบริการบนเครื่องเป็น HOT MEAL

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี

ทาอากาศยานอินชอน

ซุปเปอรมารเก็ต (ละลายเงินวอน ซ้ือ 5 แถม 1) สาหราย ขนมตางๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรีย
ลช็อกโก ผลิตภัณฑของใบและรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหนา
โสม ครีมลางหนาโสม เครื่องสําอางโสม และยังมีกิมจิ เปเปโร (ปอกกี้เกาหลี) ชินราเมง
(มามาเกาหลี) นมกลวย เป็นตน

เป็นทาอากาศยานท่ีใหญท่ีสุดขอประเทศเกาหลีใต ปัจจุบันทาอากาศยานอินชอนมีเท่ียว
บินกวา 410,000 เท่ียวรองรับผูโดยสารกวา 44 ลานคนและสินคากวา 4.5 ลานตันตอปี
และยังไดรับรางวัลดีเดนดานการบริการระดับโลกถึง 6 ปีซอน ภายในมีรานคาปลอดภาษี
กวา 70 รานและรานของแบรนดดังกวา 400 แบรนด

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
รายการ และราคาสําหรับผูรวมเดินทางผูใหญอยางนอย 20 ทาน เดินทางไป และกลับพรอมคณะ

รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองท่ีน่ังกับสายการบิน และโรงแรมท่ีพัก
ในตางประเทศเป็นท่ีเรียบรอย อยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม

ราคาน้ีคิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิท่ี์จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตาม
สถานการณดังกลาว

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สําหรับกระเปาเดินทาง หรือของมีคาสวนตัวของทานระหวาง
การเดินทาง

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ และขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนเงินไมวาท้ังหมด หรือบางสวน ในกรณีท่ีผูเดินทางมิไดรับอนุญาตใหเดิน
ทางเขา หรือออกนอกประเทศ อันเน่ืองมาจากการพิจารณาของเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง หรือ มีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทาง
ไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวน ดวยเหตุอันเน่ืองมาจากความผิดพลาด ความลาชา การเปล่ียนแปลง
บริการของสายการบิน บริษัทขนสง หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เหตุการณทางการเมือง การจลาจล ภัยธรรมชาติ อันนอกเหนือจาก
ความควบคุม

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวน ในกรณีท่ีผูเดินทางไมใชบริการบางสวนหรือท้ังหมด โดยความ
สมัครใจของผูเดินทางเอง และ/หรือไมเดินทางไปพรอมคณะ และ/หรือไมปรากฏตัวในวันเดินทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ีไดตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับเวลา การจราจร
สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นได ท้ังน้ี เพ่ือความปลอดภัย และประโยชนของผูเดินทางเป็นสําคัญ

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรง หรือทางออม เชน การเจ็บปวย การถูกทําราย การสูญหาย หรือจาก
อุบัติเหตุตางๆ

มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานั้น

บริษัทฯ จัดใหเฉพาะลูกคาท่ีประสงคจะไปทองเท่ียวตามรายการของทัวรทุกวันเทานั้น  หากทานไมสามารถรวมทัวรทุกวัน แค
สมัครมารวมทัวรเพียงเพ่ือการใชตั๋วเครื่องบินและท่ีพักในราคาพิเศษ  หากทานไมแจง และปรากฏวาทานไมรวมทัวรในบางวัน ทาง
บริษัทจะคิดคาดําเนินการในการแยกทองเท่ียวเอง 300 USD (กอนซ้ือทัวร จะตองแจงความประสงคท่ีเป็นจริง เพ่ือทางผูจัดจะไดคิดคา
บริการท่ีเหมาะสม)

เด็ก หมายถึง ผูท่ีมีอายุนอยกวา 12 ปี

น้ําหนักกระเปาคนละ 23 กิโลกรัม
 

การชําระเงิน
1. การจองครั้งแรก มัดจําทานละ 10,000 บาท ภายใน 2 วันหลังการจอง และชําระท้ังหมดกอนเดินทางภายใน 20 วัน หากเป็น

ชวงเทศกาลหรือวันหยุดยาวชําระท้ังหมดกอนเดินทางภายใน 30 วัน (ในวันเวลาทําการ) (การไมชําระเงินคามัดจํา หรือชําระไมครบ
หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง) 

2. ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศท่ีระบุในรายการ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป - กลับชั้นประหยัด(ตั๋วกรุป) ตามเสนทางท่ีระบุในรายการ

คาโรงแรมท่ีพักตามรายการระบุ (สองทานตอหน่ึงหอง)

คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการระบุ

คาอาหาร และเครื่องด่ืมตามรายการระบุ

คารถรับสง ตามรายการระบุ

น้ําด่ืมทานละ 1 ขวด / คน / วัน

คาภาษีสนามบินทุกแหง (ขึ้นอยูกับการผันแปรของภาษีน้ํามัน ณ วันนั้นๆ)

คามัคคุเทศกของบริษัทจากกรุงเทพฯ คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทางในตางประเทศ 

คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)



อัตรานี้ไมรวม:
คาทําหนังสือเดินทาง

คาธรรมเนียมแจงเขา - ออกของบุคคลตางดาวคาวีซาเขาประเทศของบุคคลตางดาว (ถามี)

คาธรรมเนียมวีซาพิเศษสําหรับบุคคลตางดาว หรือย่ืนวีซาเรงดวน ซ่ึงบริษัทฯ จะเรียกเก็บเพ่ิมเป็นกรณีตาม    จริง 

คาใชจายสวนตัวเชน คาโทรศัพทโทรสารโทรเลขคาซักรีดคาอาหาร-เครื่องด่ืมนอกเหนือจากรายการ

คามินิบาร คาชมภาพยนตรชองพิเศษภายในหองพัก และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีไมไดระบุไวในรายการ

คาน้ําหนักกระเปาเกินพิกัด (สายการบินกําหนดใหไมเกินทานละ 23 กก.)

คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่น คนขับรถทานละ 50,000 วอน/คน/ทิป หรือ 1,500 บาท / ทิป / ทาน (ในสวนของหัวหนาทัวรแลวแต
ความพึงพอใจของทาน)

คาใชจายอันเน่ืองมาจากความลาชาของสายการบิน, เหตุสุดวิสัย, การเมือง หรือ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และคาภาษีการบริการหักณ ท่ีจาย 3% (ในกรณีท่ีตองการขอใบเสร็จมีภาษี)

วีซา
หนังสือเดินทางจะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง

หมายเหตุ
น้ําหนักกระเปาโหลด 23 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม

บริษัทจะแจงไฟลทและเวลาท่ีแนนอนอีกครั้งกอนเดินทาง หากลูกคาเดินทางมาจากตางจังหวัดดวยเครื่องบินภายในประเทศ กรุณา
แจงเจาหนาท่ีกอนทําการจอง

ผูรวมเดินทางตองไมนอยกวา 20 ทาน

กรณีตัดกรุปเหมา เริ่มตนเพ่ิม 1,000 บาท สําหรับกลุมลูกคาท่ัวไป หากลูกคาเป็นขายตรง/นักศึกษา/ป.โท/ราชกาล ตองเช็คราคา
แลนดกับเจาหนาท่ีอีกครั้ง

รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม

การยกเลิก
ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินท้ังหมด

ยกเลิกกอนการเดินทาง 21-29 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท

ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-20 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาทัวร

ยกเลิกกอนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บคาใชจาย 80% ของราคาทัวร

ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 1 - 6 วัน เก็บคาใชจายท้ังหมด 100 % ของราคาทัวร    

**ชวงเทศกาลไมสามารถยกเลิก หรือเปล่ียนชื่อผูเดินทางได**

กรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเท่ียว
บินพิเศษเชน Charter Flight, Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรท้ังหมด


