
#14585 ทัวรเกาหลี โซล 5 วัน 4 คืน เกาะนามิ สวนสนุกเอ
เวอรแลนด กิจกรรมเลนสกีหิมะ บิน XJ
ทัวรเกาหลี โซล ไรสตรอเบอรรี่ โซลทาวเวอร(ไมรวมขึ้นลิฟท) พิพิธภัณฑ
สาหราย ทําขาวหอสาหราย สวมชุดฮันบก พิพิธภัณฑภาพ 3 มิติ พิพิธภัณฑนํ้า
แข็ง ยานฮงแด พระราชวังชางด็อกกุง โบสถเมียงดง ยานเมียงดง



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานอินชอน   

Riviera
Hotel
Incheon
หรือ
เทียบเทา

2 เกาะนามิ - ไรสตรอเบอรร่ีเกาหลี - เอเวอรแลนด - ยางจิไพน สกีรีสอรท   

Yangji
Pine Ski
Resort
หรือ
เทียบเทา

3 ลานสกี - รานเคร่ืองสําอางคเกาหลี - โซลทาวเวอร - การคลองกุญแจคูรักเกาหลี - พิพิธภัณฑ
สาหรายเกาหลี - เรียนทําขาวหอสาหราย คิมบับ - ฮันบก - ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู -
พิพิธภัณฑภาพลวงตา 3 มิติ - พิพิธภัณฑน้ําแข็ง - ถนนฮงอิก (ยานฮงแด)

  

L’art
Gimpo
Hotel
หรือ
เทียบเทา

4 ศูนยโสม - น้ํามันสนเข็มแดง - พระราชวังเคียงบ็อค - ดิวต้ีฟรี - มหาวิหารมย็องดง - เมียงดง -
บุฟเฟตขาปูยักษ   

L’art
Gimpo
Hotel
หรือ
เทียบเทา

5 ฮุนได พรีเม่ียม เอาทเลต - ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี - ทาอากาศยานอินชอน - ทาอากาศยาน
ดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

28 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66 ฿26,999 ฿26,999 ฿26,999 ฿7,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานอินชอน

 หมายเหตุ

กําหนดการทั้งหมด

เท่ียวบินท่ี XJ 702 (ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน)

เวลาทองถิ่นประเทศเกาหลี เร็วกวาประเทศไทย 2 ชั่วโมง

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

 กิจกรรม บาย

13.00 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 4 เคาทเตอร 3-4สายการบิน ไทยแอร
เอเชียเอ็กซ (XJ) โดยมีเจาหนาท่ีคอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและนําทานโหลดสัมภาระ (ขอสงวนสิทธิใ์นการเลือกท่ีน่ังบน
เครื่อง เน่ืองจากตองเป็นไปตามระบบของสายการบิน กรณีตองการจองท่ีน่ังจะมีคาใชจายเพ่ิมเติม)

16.00 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรัฐ เกาหลีใต โดยสายการบิน AIR ASIA X
เท่ียวบินท่ี XJ 702 (สําหรับเท่ียวบินน้ี ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ใชเวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง 35 นาที)

ค่ํา

23.35 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรัฐ เกาหลีใต (เวลาทองถิ่นประเทศเกาหลี เร็วกวา
ประเทศไทย 2 ชั่วโมง) หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว

นําทานเดินทางเขาสูโรงแรมท่ีพัก

พักท่ี Riviera Hotel Incheon หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานดอนเมือง บาย

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี

ทาอากาศยานอินชอน คํ่า

 Riviera Hotel Incheon หรือเทียบเทา

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



วันท่ี 2 เกาะนามิ - ไรสตรอเบอรร่ีเกาหลี - สวนสนุกเอเวอรแลนด - ยาง
จิไพน สกีรีสอรท

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยเมนู ไกบารบีคิวผัดซอส (DAKGALBI)

นําทานเดินทางสู เกาะนามิ (NAMI ISLAND) ตั้งอยูในเมืองชุนชอน จังหวัดคังวอน ท่ีน่ีถือเป็นแหลงทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียง
และสําคัญของเกาหลีใต เป็นเกาะกลางแมน้ําฮันท่ีมีลักษณะคลายใบไมท่ีลอยอยูในน้ํา อีกท้ังยังมีทิวทัศน ท่ีสวยงามไปดวยตน
เกาลัดและทิวสนท่ีเรียงรายตลอดสองขางทาง ซ่ึงในแตละฤดูตนไมเหลาน้ีก็จะแปรเปล่ียนสภาพกลายเป็นความงามท่ีหลากหลาย

นําทานเดินทางสู ไรสตรอเบอรรี่ (STRAWBERRY FARM) ใหทานไดชิมสตรอเบอรรี่สดๆ หวานฉ่ําจากไร นอกจากนั้น
ทานยังสามารถซ้ือกลับเมืองไทยโดยจะมีการแพ็คใสกลองสวยงาม และจัดสงใหทานในวันสุดทาย

นําทานเดินทางสู สวนสนุกเอเวอรแลนด (EVERLAND THEME PARK) ถูกขนานนามวา ดิสนียแลนดเกาหลีเป็นสวน
สนุกกลางแจงท่ีใหญท่ีสุดของประเทศ โดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจาของ ชมไลเกอรแฝดคูแรกของโลก ชมความนารักของหมีท่ี
สามารถสื่อสารกับคนขับรถไดเป็นอยางดี หรือเขาสูดินแดนแหงเทพนิยาย สวนสี่ฤดู ซ่ึงจะปลูกดอกไมเปล่ียนไปตามฤดูกาล ชม
สวนดอกไมซ่ึงกําลังบานสะพรั่งอวดสีสันเต็มสวน อีกท้ังยังสามารถสนุกกับเครื่องเลนนานาชนิด

ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพอากาศ มีนาคม-เมษายน : สวนทิวลิป / พฤษภาคม-มิถุนายน : สวนดอกกุหลาบ / กรกฎาคม : สวน
ดอกทานตะวันหรือดอกกุหลาบ/ สิงหาคม-กันยายน : สวนดอกลิลล่ี/ ตุลาคม-พฤศจิกายน : สวนดอกเบญจมาศ

ชมกิจกรรมและการแสดงตางๆ ท่ีจัดตามตารางประจําวันดวยบัตรเขาชมแบบ ONE DAY TICKET เลนไดทุกเครื่องเลนไม
จํากัดรอบ

ค่ํา

บริการอาหาค่ํา ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยเมนู บาบีคิวบุฟเฟต (BBQ BUFFET)

พักท่ี Yangji Pine Ski Resort หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู ไกบารบีคิวผัดซอส (Dakgalbi)

เกาะนามิ

ไรสตรอเบอรรี่เกาหลี

 บาย

ท่ีน่ีเป็นหน่ึงสถานท่ีทองเท่ียวหามพลาดของประเทศเกาหลีใต ท่ีเป็นจุดหมายในฝันสุดฮิต
ของนักทองเท่ียวท้ังชาวเกาหลี ชาวไทยและชาวตางชาติ เกาะนามิหรือท่ีเรียกวา "นามีซ็
อม" (Namiseom) เป็นเกาะขนาดเล็กเพียง 460,000 ตารางเมตร ตั้งอยูกลางทะเลสาบ
ชองเพียง มีชื่อเสียงในดานทัศนียภาพทางธรรมชาติท่ีสวยงาม และไดรับความนิยมมาก
ขึ้นจากกระแสความโดงดังของภาพยนตซีรียเรื่อง "เพลงรักในสายลมหนาว" ท่ีใชเกาะแหง
น้ีเป็นสถานท่ีถายทํา

ไรสตรอเบอรรี่ เชิญล้ิมรสสตรอเบอรรี่ของเกาหลีสดๆ ในบรรยากาศภายในไรสตรอเบอร
รี่อยางแทจริง พบกับวิถีชีวิตชาวไรสตรอเบอรรี่ของเกาหลีวามีวิธีการปลูกอยางไร ใหไดผล
สตรอเบอรรี่ท่ีขนาดใหญเป็นพิเศษ หวานหอม และชวนนารับประทาน เป็นท่ีชื่นชอบของ
ชาวเกาหลีและชาวตางชาติ และยังเป็นผลไมสงออกของประเทศดวย



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 สกีรีสอรท - รานเคร่ืองสําอางคเกาหลี - หอคอยกรุงโซล -
การคลองกุญแจคูรักเกาหลี - พิพิธภัณฑสาหรายเกาหลี -
เรียนทําขาวหอสาหราย คิมบับ - ฮันบก - ศูนยสมุนไพรฮอกเก
ตนามู - พิพิธภัณฑภาพลวงตา 3 มิติ - พิพิธภัณฑน้ําแข็ง -
ถนนฮงอิก (ยานฮงแด)

การชมสวนดอกไม ณ สวนสนุกเอเวอรแลนด ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ
มีนาคม-เมษายน : สวนทิวลิป

พฤษภาคม-มิถุนายน : สวนดอกกุหลาบ

กรกฎาคม : สวนดอกทานตะวันหรือดอกกุหลาบ

สิงหาคม-กันยายน : สวนดอกลิลล่ี

ตุลาคม-พฤศจิกายน : สวนดอกเบญจมาศ

เอเวอรแลนด
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

ยางจิไพน สกีรีสอรท คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู บาบีคิวบุฟเฟต (BBQ BUFFET)

 Yangji Pine Ski Resort หรือเทียบเทา

สกีรีสอรทแหงน้ีเปิดใหบริการมาตั้งแตปี 1996 ตั้งอยูในจังหวัดเคียงกิโด ถือเป็นสนาม
สกีอันดับตนๆของเกาหลีใต ท่ีน่ีถูกใชเป็นท่ีจัดกีฬาท่ีเกี่ยวกับสกีและสโนวบอรดมากมาย
มีการเปิดการแสดงโชวของนักสโนวบอรดมืออาชีพ และยังใชในการแขงขัน National
Alpine Ski Competition เกือบทุกปีดวย

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากนั้นนําทานสู ลานสกีรีสอรท สนุกสนานและเปิดประสบการณใหมๆ กับการเลนสกี และกิจกรรมตางๆ มากมาย หรือจะ
อิสระถายรูปหรือเลนหิมะ ณ สกีรีสอรท (ราคาไมรวม คาเชาสกีหรือสโนวบอรด ประมาณทานละ 55,000 วอน และกิจกรรมอีก
มากมายใหทานเลือกเลน โปรดติดตอไกดหรือหัวหนาทัวร)

จากนั้นนําทานชม ศูนยรวมเครื่องสําอาง (COSMETIC SHOP) ศูนยรวมเครื่องสําอาง ชื่อดังของเกาหลี เชน Rojukiss,
Missha

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยเมนู ไกอบซีอิว๊วุนเสน (JIMDAK)

นําทานเดินทางสู ภูเขานําซาน เป็นท่ีตั้งของ หอคอยเอ็น โซล ทาวเวอร (N SEOUL TOWER) 1 ใน 18 หอคอยเมืองท่ีสูง
ท่ีสุดในโลก มีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล ทานสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอรไดรอบทิศ
360 องศา

่ ่ ่ ่



ท่ีโซลทาวเวอรยังคงไดรับความนิยมเสมอมา เพราะเป็นสถานท่ี คลองกุญแจคูรัก ท่ียอดนิยมของนักทองเท่ียว และชาวเกาหลี
โดยมีความเชื่อวาหากไดมาคลองกุญแจดวยกันท่ีน่ี และโยนลูกกุญแจลงไปจะทําใหรักกันมั่นคง ยืนยาว ตราบนานเทานาน

หมายเหตุ : ไมรวมคา ขึ้นลิฟต และ คาแมกุญแจ ลูกกุญแจคูรักสําหรับคลอง ทานสามารถเตรียมจากประเทศไทยไปได

นําทานสู พิพิธภัณฑสาหราย (SEAWEED MUSEUM) จะจัดไดเรียนรูเรื่องราวตางๆของการทําสาหรายและประวัติความ
เป็นมาตนกําเนิดของการผลิตสาหรายพรอมท้ังใหทานไดล้ิมลองรสชาติสาหรายของเกาหลีแบบด้ังเดิม และสามารถเลือกซ้ือเป็น
ของฝากอีกดวย

จากนั้นนําทานเรียนรู การทําขาวหอสาหราย (KIMPAP) อาหารงายๆ ท่ีคนเกาหลีนิยมรับประทาน โดยการนําขาวสุก และ
สวนผสมอ่ืนๆหลากชนิด เชน แตงกวา แครอท ผักโขม ไขเจียว ปูอัด แฮม เป็นตน วางแผบนแผนสาหราย มวนเป็นแทงยาวๆ
แลวห่ันเป็นชิ้นพอดีคํา ซ่ึงโดยสวนมากจะทําขนาดกะทัดรัด ชาวเกาหลีมักกินเมนูน้ีในเวลารีบๆ เพราะมันกินงาย เร็ว และพกพา
สะดวก

พิเศษ ใหทานไดใสชุดประจําชาติเกาหลี “ฮันบก” (HANBOK) สนุกสนานกับกิจกรรมใหทานแตงกายในชุดประจําชาติพ้ืน
เมืองเกาหลี เก็บภาพเป็นท่ีระลึก

นําทานชม ศูนยสมุนไพร (HERB SHOP) ใหทานไดเลือกซ้ือเลือกชม สมุนไพรฮอตเกนามูของเกาหลี ท่ีนํามาแปรรูปเป็น
รูปแบบตางๆ ท่ีมีสรรพคุณรักษาโรค และบํารุงรางกาย

นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑภาพ 3 มิติ (TRICK EYE MUSEUM) ทานจะไดสนุกสนานกับการถายรูปแอ็คชั่นทําทาตางๆ
ท่ีเกิดจากความคิดสรางสรรค และจินตนาการของการสรางภาพ โดยใชเทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติท่ีรวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร
และการซอนภาพโดยกระตุนความเคล่ือนไหวของภาพใหมีมิติเหมือนจริงโดยใหผูชมเขาไปมีสวนรวมถายภาพ เมื่อผานเขาไปใน
ภาพนั้นๆ

นําทานชม พิพิธภัณฑน้ําแข็ง (ICE MUSEUM) เป็นโซนน้ําแข็งแกะสลักรูปตางๆ อุณหภูมิขางใน ประมาณ -4 องศา

นําทานเดินทางสู ยานฮงแด (HONGDAE) หรือ ม.ฮงอิก วอลคกิ้ง สตรีท (Hongik University Street) เป็นยานชอปป้ิง
บริเวณดานหนาของมหาวิทยาลัยฮงอิก ศูนยรวมเด็กวัยรุน เด็กมหาวิทยาลัย และวัยทํางาน อีกท้ังไดชื่อวาเป็นถนนสายศิลปะอีก
แหงหน่ึงของกรุงโซล เป็นยานท่ีมีบรรยากาศโรแมนติก

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว

พักท่ี L’art Gimpo Hotel หรือเทียบเทา

ลานสกี

รานเครื่องสําอางคเกาหลี

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระใหทานเพลิดเพลินกับกิจกรรมตางๆ บนลานสกี ทานจะไดสัมผัสประสบการณใหม
กับหิมะอันขาวโพลน ใหทานไดสนุกสนานกับกระดานเล่ือน ท่ีไหลลงมาจากเนินเขาหิมะ
หรือทานใดสนใจจะลองเลนสกี ก็สามารถเชาชุดและอุปกรณได อิสระตามอัธยาศัย

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู ไกอบซีอิว๊วุนเสน (JIMDAK)

 บาย



โซลทาวเวอร

การคลองกุญแจคูรักเกาหลี

พิพิธภัณฑสาหรายเกาหลี

เรียนทําขาวหอสาหราย คิมบับ

ฮันบก

ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู

ท่ีน่ีเป็นสัญลักษณของกรุงโซล ตัวหอคอยมีความสูงเกือบ 240 เมตร ซ่ึงบางครั้งก็ถูก
เรียกวา “นัมซันทาวเวอร” เพราะหอคอยตั้งอยูบนภูเขานัมซาน ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีเหมาะ
สําหรับชมวิวทิวทัศนของกรุงโซล โดยเฉพาะในชวงเวลาค่ําคืนนั้น จะเห็นสภาพบานเมือง
ของกรุงโซลดานลางเต็มไปดวยแสงสีตางๆ ท่ีทําใหรูสึกเพลิดเพลินกับวิวสุดโรแมนติก

จุดไฮไลทของหอคอยกรุงโซลท่ีคูรักทุกคูชาวเกาหลีจะตองทําอยางเสียไมไดคือ การคลอง
กุญแจคูรัก Love Key Ceremony บนโซลทาวเวอร โดยท่ีจะเขียนขอความหรือชื่อของ
คูรักไวบนแมกุญแจ และก็จะนําแมกุญแจน้ีไปคลองกับรั้วเหล็ก สวนลูกกุญแจเคาจะท้ิงไป
ดวยความเชื่อท่ีวาหากคูรักคูใด ไดมาเยือนและคลองกุญแจคูรักกันท่ีน่ี จะทําใหความรัก
ของท้ังคูยืนยาว ไมพรากจากกันไปตลอดกาล

ท่ีพิพิธภัณฑสาหรายทานจะไดฟังเรืองราวการทําสาหรายจากใตทะเลลึก ใหทานทราบถึง
ประวัติศาสตร ความเป็นมา และกระบวนการผลิตสาหรายทะเลเกาหลีวามีวิวัฒนาการและ
วิธีการอยางไร

อาหารประจําชาติเกาหลี ซ่ึงเป็นสวนหน่ึงในอาหารเกาหลียอดนิยมของคนไทยอีกเมนู
หน่ึง

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”

ฮอกเก็ตนามู เป็นสมุนไพรท่ีขึ้นเฉพาะประเทศเกาหลี 10 ปีจะออกดอกหน่ึงครั้งปลูกบน
ยอดเขาสูง เมื่อนําดอกมาสกัด มีสรรพคุณ ชวยขับสารพิษตกคางตางๆออกจากตับอยาง
ปลอดภัยเน่ืองจากเป็นสมุนไพรเกรดเอ มีขายเฉพาะในประเทศเกาหลีเทานั้น เกรดสง
ออกท่ีขายตามหามสรรพสินคาบานเรา จะเป็นเกรดบีเทานั้น ไมมีเกรดเอ



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 ศูนยโสม - น้ํามันสนเข็มแดง - พระราชวังเคียงบ็อค - ดิวตี้ฟรี
- มหาวิหารมย็องดง - เมียงดง - บุฟเฟตปูยักษ

ราคาไมรวม คาเชาสกีหรือสโนวบอรด ประมาณทานละ 55,000 วอน และกิจกรรมอีกมากมายใหทานเลือกเลน โปรดติดตอ
ไกดหรือหัวหนาทัวร

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พิพิธภัณฑภาพลวงตา 3 มิติ

พิพิธภัณฑนํ้าแข็ง

ถนนฮงอิก (ยานฮงแด)

เป็นสถานท่ีทองเท่ียวแหงใหมของกรุงโซล มีเอกลักษณท่ีแปลกแหวกแนว ดวยจุดเดนคือ
ภาพบริเวณฝาผนังและพ้ืนจะถูกสรางสรรคโดยใชเทคนิคพิเศษในการสรางภาพ 3 มิติ
รวมถึงทฤษฎีทางวิทยาศาสตรเชนการหักเหของแสงเงา และการซอนภาพโดยกระตุนการ
เคล่ือนไหวของภาพใหมีมิติเหมือนจริง ซ่ึงศิลปะแบบน้ีเรียกวา ทรอมพลุยล (trompe
l’oeil) มาจากภาษาฝรั่งเศสท่ีแปลวาลวงตา และท่ีสําคัญภาพลวงตาเหลาน้ียังสามารถทําให
ผูชมเขาไปมีสวนรวมกับภาพได โดยแตละภาพจะมีคําแนะนําเรื่องตําแหนงการยืน เพ่ือจัด
วางทาตางๆ

เป็นพิพิธภัณฑท่ีมีผลงานศิลปะแกะสลักน้ําแข็งกวา 50 ชิ้น รวมอยูในท่ีเดียว พรอมจัด
แสดงในแบบท่ีไมธรรมดา แตจําลองเป็นเมืองท่ีทุกอยางกลายเป็นน้ําแข็ง และเอาใจเด็กๆ
ดวยสไลเดอรน้ําแข็ง และกิจกรรมอ่ืนๆ อีกมากมาย ใหคุณไดเดินเท่ียวอยางไมรูสึกเบื่อ
อาทิ สัมผัสประสบการณน่ังรถลากกวางรูดอรฟ ทักทายลุงซานตา โพสทาคูกับนก
เพนกวินขั้วโลก สํารวจบานน้ําแข็งเอสกิโม เย่ียมชมปราสาทน้ําแข็ง ชมวิวจากบนกําแพง
เมือง และลองเขาพักโรงแรมท่ีทุกอยางทําจากน้ําแข็ง

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

 คํ่า  L’art Gimpo Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานชม ศูนยโสม (GINSENG) ซ่ึงรัฐบาลรับรองคุณภาพวาผลิตจากโสมท่ีมีอายุ 6 ปี ซ่ึงถือวาเป็นโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด
ชมวงจรชีวิตของโสมพรอมใหทานไดเลือกซ้ือโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีท่ีสุดและราคาถูกกวาไทยถึง 2 เทา เพ่ือนําไปบํารุงรางกาย หรือ
ฝากญาติผูใหญท่ีทานรักและนับถือ

นําทานชม ศูนยน้ํามันสนเข็มแดง (RED PINE) เป็นผลิตภัณฑ ท่ีสกัดจากนามันสน มีสรรคุณชวยบํารุงรางกาย ลดไขมัน
ชวยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในรางกายไดเป็นอยางดี

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยเมนู ชาบู ชาบู (SHABU SHABU)

่ ่ ่



นําทานเท่ียวชม พระราชวังชางดอกกุง (CHANGDEOKGUNG) เป็นพระราชวังท่ีสวยงามและทรงคุณคาท่ีสุดใน
ประวัติศาสตรเกาหลีท่ีเคยมีการปกครองดวยระบบกษัตริยจนไดรับการขึ้นทะเบียนใหเป็นหน่ึงในมรดกโลกทางดานวัฒนธรรม
ขององคการยูเนสโก

และนําทานเลือกซ้ือสินคาปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี (DUTY FREE) รานคาปลอดภาษีท่ีใหญท่ีสุดในโซล แหลงรวมสินคาแบ
รนดเนมมากมาย ไมวาจะเป็น น้ําหอม เสื้อผา เครื่องสําอาง กระเปา นาฬิกา เครื่องประดับหลากหลายแบรนดดัง และสินคาแบ
รนดอ่ืนๆ อีกมากมาย นําทานชม

นําทานชม โบสถเมียงดง (MYEONG-DONG CATHOLIC CATHEDRAL) มหาวิหารแหงน้ีเริ่มกอสรางในปี ค.ศ.
1894 แลวเสร็จในปี ค.ศ.1898 นั้นเป็นอาคารท่ีกอสรางในเเบบกออิฐถือปูนเเหงเเรกของกรุงโซล ดวยสถาปัตยกรรมในเเบบ
เรอเนสซองสใหม โดยมีความโดดเดนดวยอิฐเเดงเเละอิฐเทาท่ีตัดกันอยางงดงามลงตัว เป็นมหาวิหารของสังฆราชคาทอลิกเเหงก
รุงโซล

นําทานเดินทางสูแหลงช็อปป้ิงยานเมียงดง หรือ สยามสแควรเกาหลีทานสามารถเลือกสินคาเทรนดแฟชั่นลาสุดของเกาหลี
ไดท่ีน่ีโดยเฉพาะสินคาวัยรุนเชนเสื้อผา รองเทา กระเปา เครื่องประดับ ท้ังแบรนดเนม

ค่ํา

บริการอาหาค่ํา ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยเมนู บุฟเฟตขาปู (BUFFET KING CRAB)

พักท่ี L’art Gimpo Hotel หรือเทียบเทา

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 ชาบู ชาบู (SHABU SHABU)

พระราชวังเคียงบ็อค บาย

เป็นพระราชวังท่ีเกาแกท่ีสุดของราชวงศโชชอน สรางขึ้นในปี ค.ศ. 1394 ตนพระราชวงศ
ท่ีสถาปนาขึ้นโดยกษัตริยแทโจ ภายในมีการแสดงโชวการเปล่ียนเวรยามของทหารราช
องครักษ การโชวแตละครั้งใชเวลาประมาณ 30 นาที



วันท่ี 5 ฮุนได พรีเม่ียม เอาทเลต - ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี - ทา
อากาศยานอินชอน - ทาอากาศยานดอนเมือง

ดิวต้ีฟรี

มหาวิหารมย็องดง

เมียงดง

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

เป็นมหาวิหารประจําชาติของอัครสังฆมณฑลโรมันคาทอลิกแหงกรุงโซล ตั้งอยูในเขตเมียง
ดง ถูกสถาปานาโดยพระราชกฤษฎีกาสังฆราชตามพระสันตะปาปาเกรกอรีท่ีสิบหกใน
พ.ศ. 2384 เพ่ืออุทิศใหกับพระแมมารีของชาวคริสต และท่ีน่ีเป็นท่ีน่ังของอารคบิชอปแหง
กรุงโซลพระคารดินัล Andrew Yeom Soo-jung ซ่ึงเป็นพระสังฆราชนิกายโรมันคาทอลิก
ท่ีสูงท่ีสุดของประเทศเกาหลี

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

บุฟเฟตขาปูยักษ คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู บุฟเฟตขาปู (BUFFET KING CRAB)

 L’art Gimpo Hotel หรือเทียบเทา

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต พรอมปูยักษ ท่ีมีรสชาติอรอยท่ีสุดใหทุกทานไดอ่ิมอรอยกันแบบ
ไมอ้ัน

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานชอปป้ิง HYUNDAI PREMIUM OUTLET เป็นชอบป้ิงเอาทเลตขนาดใหญของอาณาจักรฮุนได รานสินคาแบ
รนดเนมระดับโลกมากมาย หลายพันรานคา และมีสินคาBrand ดังมากมายหลายย่ีหอ เชน Armani, Calvin Klein, Diesel,
DKNY, Guess, Escada เป็นตน ใหทานไดเดินชอปป้ิงตามอัธยาศัย

จากนั้นนําทานเดินทางสู ซุปเปอรมารเก็ต(SUPER MARKET) ซ่ึงมีสินคาตางๆ มากมายใหเลือกซ้ือหาเป็นของฝาก เชน
กิมจิ บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป สาหราย ขนมขบเค้ียว ลูกอม ผลไมตามฤดูกาลและของท่ีระลึกตาง

บาย



 หมายเหตุ เท่ียวบินท่ี XJ 709 (สําหรับเท่ียวบินน้ี ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน)

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

่ ่

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยเมนู โอซัมบุลโกกิ(OSAM BULGOGI)

ไดเวลาอันสมควร นําทานสู ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน

16.25 น. เหินฟาเดินทางสู ทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน AIR ASIA X เท่ียวบินท่ี XJ 709
(สําหรับเท่ียวบินน้ี ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ใชเวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง 20 นาที)

ค่ํา

20.45 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

ฮุนได พรีเมี่ยม เอาทเลต

ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นแหลงชอบป้ิงเอาทเลตขนาดใหญของอาณาจักรฮุนได ตั้งอยูในยานกิมโพ เป็นหาง
ใหญของเกาหลี มีลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นทรงกรีกโรมันหรือยุโรปโบราณ ภายในมี
รานสินคาแบรนดเนมระดับโลกมากมาย นอกจากจะเป็นแหลงชอปป้ิงแลว ยังเป็นแหลง
พักผอนหยอนใจสําหรับครอบครัวอีกดวย

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู โอซัมบุลโกกิ(OSAM BULGOGI)

ทาอากาศยานอินชอน บาย

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

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ



เง่ือนไข
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 30ทาน 

2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุด
งาน,การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ท้ังหมด 

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

8. การจัดการเรื่องหองพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได
โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดิน

9. ทางไปในพีเรียดวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกครั้ง ท้ังน้ี กอน
คอนเฟิรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลางานแลวไมสามารถเปล่ียนแปลงไดกรณีท่ีทานตองออกบัตร
โดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋ว

10. กรณีท่ีทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถาม
เพ่ือยืนยันกับเจาหนาท่ีกอนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีท่ีสายการ
บินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของ
ทาอากาศยานเป็นสําคัญเทานั้น สิ่งสําคัญ ทานจําเป็นตองมาถึงสนามบินเพ่ือเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชั่วโมง โดยในสวนน้ี
หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นใดๆท้ังสิ้น  (กรณีท่ีทานเป็นอิสลาม ไมทานเน้ือ
สัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษ)

11. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิ
ฉะนั้นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 

12. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น

13. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไม
ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอง
เท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ 

14. อัตราทัวรน้ี เป็นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ตั๋วกรุป) ทานจะไมสามารถเล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับ
สวนใดได จําเป็นจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการเทานั้น หากตองการเปล่ียนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษ

15. ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาท่ีไมรูจักกันมากอน เชน กรณีท่ีทานเดินทาง 1 ทาน จําเป็นตองชําระคาหองพัก
เด่ียวตามท่ีระบุ

16. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของไตหวัน หรือ วันเสารอาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการ
ทองเท่ียวและ ชอปป้ิงแตละสถานท่ีนอยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขับรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือ
จากผูเดินทางในบางครั้งท่ีตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม

17. สําหรับลูกคาท่ีเดินทาง 3 ทาน และ ตองการพักหองสําหรับ 3 ทาน อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติมไดในบางกรณี ขึ้นอยูกับโรงแรมท่ี
คณะนั้นๆพักวามีหองรอบรับสําหรับ 3 ทาน หรือ (TRIPLE ROOM) หรือไม กรณีไมมี ทานจําเป็นจะตองชําระคาใชจายเพ่ิม (พัก
เด่ียว) ตามจริง ยกเวนเด็กท่ีมีอายุตํ่ากวา 12 ปี ณ วันเดินทางกลับ

18.  ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแลว สถานท่ีทองเท่ียวตางๆ จะ
ปิดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานท่ีทองเท่ียวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจ
ล่ืนไดตองใชความระมัดระวังในการเดินเป็นอยางสูง หรือ ใชรองเทาท่ีสามารถเดินบนหิมะได แวนกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบ
หิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตา

19. กรณีท่ีทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายท่ีจะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม
สามารถคืนเงินคาทัวรท่ีทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง

่



20. หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง (พาสปอรต) ของทาน
ชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปียกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใดหนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอย
แยกระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง เป็นตน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจคนออก และ เขาเมือง
มีสิทธิไ์มอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา
ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไป
อางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการเปล่ียนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาท่ี
บริษัทเรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) ทานสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร
(ตั๋วเครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด ซ่ึงโดยสวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบ
กรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ท้ังน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ

21. เกี่ยวกับท่ีน่ังบนเครื่องบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิ ์
ในการเลือกท่ีน่ังบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดใหทานไดน่ังดวย
กัน หรือ ใกลกันใหมากท่ีสุด 

22. ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําให
หองพักแบบหองพักเด่ียว (SINGLE) และหองคู (TWIN/DOUBLE) และ หองพักแบบ 3 ทาน (TRIPLE) จะแตกตางกัน บาง
โรงแรม หองพักแตละแบบอาจจะอยูคนละชั้นกัน (ไมติดกันเสมอไป)

23. เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึงก็ตาม ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอ
ตกลงท้ังหมดน้ีแลว **

24. หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ

25. สําหรับผูเดินทางท่ีอายุไมถึง 18 ปี และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจาก
บิดาหรือมารดาแนบมาดวย

การชําระเงิน
มัดจําทานละ 10,000 บาท ภายหลังจากท่ีทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทําการจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน 100 %

สวนท่ีเหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน
หากไมชําระมัดจําตามท่ีกําหนด ขออนุญาตตัดท่ีน่ังใหลูกคาทานอ่ืนท่ีรออยู

หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมมีเงื่อนไข

เมื่อทานชําระเงินไมวาจะท้ังหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขและขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวท้ังหมดน้ีแลว

หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ

สงรายชื่อสํารองท่ีน่ัง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเท่ียว
ทริปใด, วันท่ีใด, ไปกับใครบาง, เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไ์มรับผิด
ชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบินท้ังสิ้น

อัตรานี้รวม:
คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงคาภาษีสนามบินและคา

ภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเท่ียวใด เท่ียวหน่ึง กรุณาติดตอเจาหนาท่ี
เป็นกรณีพิเศษ 

คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน สายการบิน AIR ASIA X อนุญาตใหโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทอง
เครื่องบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนชิ้น แตท้ังน้ีเจา
หนาท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) 

คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ)

คาโรงแรมท่ีพักระดับมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรม
อ่ืนๆ ท่ีทําใหโรงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพัก ไปเป็นเมืองใกลเคียงแทน อางอิง
มาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเป็นสําคัญ

คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานท่ีในโปรแกรม

คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม   

คามัคคุเทศกท่ีคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)

คาบริการน้ีรับเฉพาะนักทองเท่ียวชาวไทยเทานั้น



อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะ

ตางๆ ท่ีไมไดระบุในรายการ

คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวมทานละ 55,000 วอน /ทาน/ทริป  หัวหนาทัวรจากเมืองไทย ตามความพึงพอใจในการ
บริการ **เด็กชําระทิปเทาผูใหญ  ท้ังน้ี ขออนุญาติเก็บทิปกอนการเดินทางท่ีดอนเมือง ในวันเช็คอิน

คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเปาสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

คาธรรมเนียมการจองท่ีน่ังบนเครื่องบินตามความตองการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทําได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุน
ของเครื่องบินแตละไฟลทท่ีใชบิน ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดอยูท่ีสายการบินเป็นผูกําหนด

คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว

ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท

คาธรรมเนียมการขอวีซาทองเท่ียว กรณีท่ีสถานทูตแจงใหย่ืนขอวีซาแบบกะทันหันกอนเดินทางตามจริง ประเทศเกาหลีใต
อนุญาตใหทานท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงคเดินทางไปประเทศเกาหลีใต เพ่ือการทองเท่ียว ไมจําเป็นตองย่ืนขอวีซา
โดยสามารถพํานักไดไมเกิน 90 วัน ตอครั้ง

วีซา
โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนา

หากไมมั่นใจโปรดสอบถาม

การเดินทางจากประเทศไทยเขาสูประเทศเกาหลีและพิธีการเขาเมือง

เอกสารท่ีควรเตรียมกอนการเดินทางเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาใหเฉพาะนักทองเท่ียวท่ีมาทองเท่ียว
โดยสุจริตเทานั้นท่ีผานเขาเมืองได และพิจารณาจาก 

1. หลักฐานการทํางานประจําของนักทองเท่ียว ซ่ึงสมควรท่ีนําติดตัวไปแสดงดวย เชน บัตรพนักงาน นามบัตร จดหมายรับรองการ
ทํางานภาษาอังกฤษ ระบุตําแหนง เงินเดือน 

2. กรณีท่ีทานเป็นเจาของกิจการกรุณาเตรียมสําเนาหนังสือจดทะเบียนท่ีมีชื่อทานพรอมเซ็นรับรองสําเนา

3. หลักฐานการเงิน ในระหวางการทองเท่ียวประเทศเกาหลีสมควรท่ีจะนําเงินสดติดตัวไปดวยประมาณ  300เหรียญสหรัฐ หรือ
ประมาณ 300,000 วอน สําหรับการเดินทาง 2   วัน (หากไมมีบัตรเครดิตคารด) หากมีบัตรเครดิตตางประเทศ เชน Visa Card,
American Express, Dinners Club หรือ Master Card ตองนําติดตัวไปดวยหรือหลักฐานการเงินอ่ืนใดท่ีจะแสดงใหเจาหนาท่ี
ทราบวาทานคือนักทองเท่ียว

4. กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา กรุณาเตรียมหนังสือรับรองจากสถานศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ และควรเดินทางกับผูปกครอง เชน
บิดา มารดา ปา นา อา ท่ีมีนามสกุลเดียวกัน (สําหรับผูเดินทางท่ีอายุไมถึง 18 ปีและไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตอง ขอจดหมาย
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย)

5. หากเป็นพาสปอรตใหม ควรนําพาสปอรตเกาเย็บเลมคูกับพาสปอรตใหมหรือนําติดตัวไปดวย     

6. การแตงกายสุขภาพและแลดูเป็นนักทองเท่ียว ไมควรสวมใสรองเทาแตะ

หมายเหตุ
รายการน้ีไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ (รวมทานละ 55,000 วอนหรือ 1,925 บาท/ทาน/ทริป ) รับเงินวอนเทานั้น

หัวหนาทัวรจากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ) (เก็บทิปกอนการเดินทางท่ีสนามบินดอนเมืองในวันเช็คอิน) เด็กเก็บเทา
ผูใหญ

ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

ราคาสําหรับลูกคาท่ีไมตองการตั๋วเครื่องบิน 12,999 บาท

ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทานละ 5,900 บาท (ไมมีท่ีน่ังบนเครื่องบิน)

ราคาน้ีเฉพาะกรุปหนาราน (จอยทัวร) เทานั้น กรุปเหมาโปรดสอบถามอีกครั้ง

บริษัทขอสงวนสิทธิ ์:  รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน
เป็นตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการ
จราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง

เดินทางขึ้นตํ่า 30 ทาน หากตํ่ากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือให
คณะเดินทางได ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง

่ ่



และเล่ือนการเดินทางไปในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา 

กรณีทานมีความประสงคจะซ้ือน้ําหนักเพ่ิม กรุณาแจงพรอมจองทัวรหรือกอนเดินทาง10วันเทานั้นพรอมชําระคาน้ําหนัก

การอัพเกรดท่ีน่ัง สามารถอัพเกรดไดเฉพาะ Hot Seat สําหรับท่ีน่ัง Business / Premium ตั๋วกรุปทัวรไมสามารถอัพเกรดท่ีน่ัง
ได

สําคัญ :

อัตราน้ีเฉพาะนักทองเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น กรณีถือหนังสือเดินทางตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บ
คาธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทัวร ทานละ 100 USD. (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)

กรณีตองการตัดกรุปสวนตัว กรุปเหมาท่ีสถานะผูเดินทางเป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรงเครื่องสําอางค หมอ
พยาบาล ชาวตางชาติ หรือคณะท่ีตองการใหเพ่ิมสถานท่ีขอดูงาน กรุณาติดตอแจงรายละเอียด โดยละเอียด กับเจาหนาท่ีเพ่ือทําราคาให
ใหมทุกครั้ง

กรณีผูเดินทางถูกปฏิเสธการเขา – ออกประเทศจากประเทศตนทางและปลายทาง ท้ังจากท่ีดานหนาเคานเตอรเช็คอิน หรือจาก
ดานตรวจคนเขาเมืองก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายท่ีจะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรท่ีทาน
ชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง

ตามนโยบายการโปรโมทสินคาพ้ืนเมืองของรัฐบาลเกาหลีรวมกับการทองเท่ียวเกาหลีในนามของรานรัฐบาล ซ่ึงจําเป็นตองระบุไว
ในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร  จึงอยากเรียนชี้แจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเป็นตองแวะชม จะซ้ือหรือไมซ้ือขึ้น
อยูกับความพอใจของลูกคาเป็นหลัก และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาล ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิด
ขึ้นจากทานเป็นจํานวนเงิน 100 USD / ทาน /ราน

การยกเลิก
เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี

และกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุไว ในรายการเดิน
ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการ
รายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น


