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ก ำหนดวนัเดนิทำง : ก.ค. 60: 06-10 ก.ค.60 (วันหยดุวันอาสาฬหบชูา) 

ปรบัรำคำพเิศษ 
21,900.- 

ก ำหนดวนัเดนิทำง  

ก.ค. 60: 13-17/20-24 ก.ค.60 

ส.ค. 60: 17-21/24-28/31 ส.ค.-4 ก.ย.60 

ก.ย. 60: 07-11/14-18/21-25 ก.ย.60 

23,900.- 

ก.ค. 60: 27-31 ก.ค.60 (วันเฉลมิพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจา้อยูหั่ว)  

ส.ค. 60: 10-14 ส.ค.60 (วันหยดุวันแมแ่หง่ชาต)ิ 
24,900.- 

ต.ค. 60: 12-16 /26-30 ต.ค.60 25,900.- 
ต.ค. 60: 19-23 ต.ค.60 (วันหยดุวันปิยะมหาราช) 27,900.- 
 
 

  โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ - สนามบนิอนิชอน  

2 อนิชอน - วัดโพทบัซา - สะพานนงดาร ิ- ฟารม์โสม - ฟารม์บลเูบอรี ่ X O O 
 GEO SUNG HOTEL
หรอืเทยีบเทา่ 

3 
โรงงานโสม - แดจังกมึธมีปารค์- สวนสนุกล็อตเตเ้วลิล ์- Lotte 

World Tower (Seoul Sky) - Cosmetic Shop - ตลาดเมยีงดง 
O O O 

 BENIKEA SEOUL 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 
น ้ามันสนเข็มแดง - พระราชวังเคยีงบ็อคคงุ - ศนูยส์มุนไพรเกาหล ี- 

คลองชองเกชอน - DUTY FREE - พลอยอะเมทสิ - โซลทาวเวอร ์
O O O 

 BENIKEA SEOUL 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 
พพิธิภณัฑส์าหร่าย+สวมชดุฮันบก+ท าคมิบับ - ชอ้ปป้ิงถนนฮงแด 

- ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต - อนิชอน - กรุงเทพฯ 
O O X  

 
 

เกำหล ีParadise in Korea 

5 วนั 3 คนื (KE) 
โดยสำยกำรบนิโคเรยีนแอร ์
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วนัแรก กรงุเทพฯ  - สนำมบนิอนิชอน 

20.00 น.

  

คณะมาพรอ้มกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู 7 
เคานเ์ตอร ์N (เชค็อนิกรุ๊ปของสายการบนิโคเรยีนแอร)์ โดยมีเจา้หนา้ทีข่องบรษัิท 

และหัวหนา้ทัวร์ พรอ้มอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการ
เดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

 

22.40 น. 

 

น าทา่นเหริฟ้าสู ่สำธำรณรฐัเกำหลใีต ้โดยสำยกำรบนิโคเรยีนแอร ์เทีย่วบนิที ่
KE652 หรอื KE658 (0010-07.45) บรกิำรอำหำรและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

วนัทีส่อง        อนิชอน - วดัโพทบัซำ - สะพำนนงดำร ิ- ฟำรม์โสม - ฟำรม์บลูเบอรี ่ 

06.10 น. เดนิทางถงึ ทำ่อำกำศยำนนำนำชำตอินิชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหล ีเวลา

ทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง (เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับ
นาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่) น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากรแลว้   จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่เมือง Jincheon ใชร้ะยะเวลาเดนิทาง
ประมาณ 3 ชัว่โมง  

 

เชำ้  น าท่านสู่  วดัโพทบัซำ ถูกสรา้งอยู่บนเขา โพเรียนซัน ลักษณะที่โดดเด่นของ
เจดยีข์องวัดนี้จะเป็นเจด ี3 ชัน้มคีวามสงู 42.73 เมตร เจดยีห์นิทีอ่ยู่ในชัน้ที ่3ของ

วัด วัดโพทัพซา สรา้งข ึน้ในยุคสมัยซลิล่า เพื่อเป็นการแสดงความปรารถนาทีจ่ะ
รวมแผ่นดนิทัง้เหนือและใตใ้หเ้ป็นหนึง่เดยีว และหวังจะขยายอาณาจักรไปจนถงึ
แผนดินโคกุเรียวโบราณ วัดโพทัพซาเป็นวัดที่ได ร้ับการยอมรับในเช ิง

สถาปัตยกรรม ทีส่รา้งโดยไม่ใชต้ะปูในการยดึแมแ้ต่ดอกเดยีว โครงสรา้งทัง้หมด
ของวัด ใชส้ลักไมเ้ขา้ล ิม่เป็นตัวยดึ กล่าวกันว่า ต่อใหเ้วลาผ่านไปเป็นพันปี ก็ไม่

อาจพังลงได ้ทัง้นี้การสรา้งวัดในสมัยนัน้ไดใ้ชช้่างไมท้ี่มีฝีมือ ทุกคนต่างทุ่มเท
พลงัและจติวญิญาณในการสรา้ง 

 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณภตัตำคำร บรกิำรทำ่นดว้ย “บลุโกก”ิ 

หรอืเนื้อหมูสดหมักกบัซอ๊สและเครือ่งเทศจนไดท้ี ่แลว้น ามาใสบ่นกระทะผัด 

กบักะหล า่ปีสดและวุน้เสน้ของเกาหล ีมนี ้าขลกุขลกิรสชาตอิอกหวานเล็กนอ้ย 

พรอ้มกบัเสริฟ์ขา้วสวยและเครือ่งเคยีงตา่งๆ 

เนือ้หมกูบัซ๊อส 
 

 
 
 

บำ่ย น าทา่นสู ่สะพำนนงดำร ิเป็นสะพานทีน่ าหนิมาจัดเรียงจนเกดิเป็นสะพานและยัง

เป็นหนิทีใ่ชย้ังมีความเก่าแก่อายุหลายพันปี ทัง้นี้ท่านจะไดส้มัผัสกับธรรมชาตทิี่
รายลอ้มอยู่รอบๆตัว ใกล ้ๆ กันนัน้ยังมีอ่างเก็บน ้าเล็กๆทีค่นเกาหลนียิมมาเทีย่วพัก
ตากอากาศท ากจิกรรมยามว่างกนัในชว่งวันหยุด จากนัน้ทา่นเดนิทางสู ่ฟำรม์โสม 

ใหท้า่นไดส้นุกสนานและเพลดิเพลนิไปกบักจิกรรมขดุโสมเปิดประสบการณ์ใหม่ขดุ
โสมเกาหลทีีม่อีายุ 4-6ปี สามารถขุดตัวโสมไดท้่านละ 1หัว และจากนัน้น าท่านสู ่

ฟำรม์บลูเบอรร์ ี ่ใหท้่านไดช้มบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาตขิองฟารม์บลูเบอรี ่
อีกดว้ย หลังจากนั้นพาท่านได ้น ัง่รถชมววิ ซ ึง่เป็นรถที่มีความเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตวัเฉพาะทีช่งุชองเทา่นัน้  

 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรบรกิำรท่ำนดว้ย “บบิมิบบั” เป็นอาหาร

เกาหลีประเภทขา้วชนิดหนึ่ง ประกอบดว้ยค าว่า "พีบิม"แปลว่า "ย า" หรือ 
"คลกุเคลา้" และ "พับ"แปลว่า "ขา้ว" โดยอาหารชนดินี้จะเสริฟ์มาเป็นชามขา้วสวย
รอ้น โรยหนา้ดว้ยนามุล (ผักทีผ่ัดและปรุงรสแลว้), โคชจูัง (น ้าพรกิ) และ/หรือท

เว็นจัง (เตา้เจี้ยว) นอกจากนี้ยังนยิมใสไ่ข่ดบิ ไข่ดาว หรือไข่ลวก และเนื้อสตัวท์ี่
หั่นบาง ๆ เชน่กนั จากนัน้คลกุสว่นผสมตา่ง ๆ ใหเ้ขา้กนัดกีอ่นรับประทาน 

ขำ้วย ำเกำหล ี

 
 
 

 
 

 ทีพ่กั  GEO SUNG HOTEL ระดบั 3 ดำว หรอืเทยีบเทำ่  

วนัทีส่ำม โรงงำนโสม- แดจงักมึธมีปำรค์ - สวนสนุกล็อตเตเ้วลิล ์- Lotte World Tower (Seoul 

Sky) - Cosmetic Shop - ตลำดเมยีงดง 

เชำ้   บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม    

 น าทา่นสู ่โรงงำนโสมเกำหล ี (Ginseng) ใหท้่านชม กรรมวธิีในการผลติโสมที่
ผ่านกรรมวธิีการอบและฆ่าเชือ้อย่างถูกตอ้งโดยการน ามาอบดว้ยไอน ้าประมาณ 
120-130 องศาเซลเซยีส วธิรีับประทาน ใชช้งกบัน ้ารอ้นดืม่และกนิกากยาดว้ยโดย

ขนาดทีใ่ชค้อืขนาด 0.6 กรัมตอ่วันสว่นการใชร้าก ใหใ้ชค้รัง้ละ 2-10 กรัมหรืออาจ
ใชไ้ดไ้ม่เกนิ 35 กรัมน ามาตม้กับน ้ารับประทานชว่ยเป็นยาอายุวัฒนะ  จากนัน้น า

ท่านสู ่ แดจงักมึธมีปำรค์ นัน้ตัง้อยู่ในเขตเมืองยางจู ซ ึง่อยู่ห่างจากกรุงโซลไป
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ทางตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมันเป็นพื้นทีท่ีม่ีทวิทัศน์สวยงาม เเวดลอ้มไปดว้ย
ธรรมชาตขิองขนุเขา ป่าไมเ้เละล าธาร ท าใหก้ลายเป็นโลเคชัน่ทีน่ยิมกันอย่างมาก

ในการมาท าซรีียเ์กาหลเีรื่องต่างๆ โดยทาง MBC ก็ไดจ้ัดการสรา้งโรงถ่ายละคร
ขึน้มาในบรเิวณนี้เพือ่ซรียีด์งัอย่างเเดจังกมึ จองนางเเห่งวังหลวง โดยเฉพาะ ซึง่ก็
สามารถประสบความส าเร็จลน้หลาม เเมว้่าโรงถ่ายเเห่งนี้จะเป็นเพียงเเค่สว่นหนึง่

ของซรียีก์็ตาม ซึง่ภายในก็มทีัง้ฉากหระราชวังอันอลังการงานสรา้งเเละจ าลองมา
จากพระราชวังในกรุงโซลกันเลยทีเดียว ส่วนภายในนั้นก็มีการจัดหอ้งหับที่ลง
รายละเอียดลกึทุกกระเบียดนิว้ จะคุน้หูคุน้ตาไปหมดเพราะมันปรากฏในซรีียเ์เลว้

เเทบทัง้ส ิน้ โดยมีหลายๆ จุดทีจ่ะมีหุ่นนักเเสดงขนาดเท่าตัวจรงิใหถ้่ายรูคู่เป็นที่
ระลกึกนัอกีดว้ย 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  บรกิำรท่ำนดว้ย “คำลบี”้หมูย่าง

เกาหลี เป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลีทีเ่ลื่องชือ่และรูจ้ักกันดทีั่วโลก มีรสชาตอิอก
หวาน นุ่มและกลมกล่อม น าหมูสเต็กสว่นทีต่ดิกับกระดูก(เชือ่ว่าเป็นสว่นที่อร่อย
ทีส่ดุ) ย่างบนเตาถ่านแบบดัง้เดมิและตัดเป็นชิน้พอค า ห่อทานแบบเมี่ยงค าไทย 

โดยใสน่ ้าจิม้เตา้เจียวและเครื่องเคียงที่ชอบหรือขา้วสวยรอ้นตามทีช่อบ บรกิาร
เครือ่งเคยีงตา่งๆ 

หมยูำ่งเกำหล ี

 

บำ่ย น าทา่นสู ่สวนสนกุล็อตเตเ้วลิด ์เป็นสวนสนุกในร่มทีใ่หญ่ทีส่ดุของเกาหลี ตัง้อยู่
ในเขตซมัซลิ  มแีหลง่ดงึดดูใจนักทอ่งเทีย่วทัง้ในประเทศและตา่งประเทศมากมาย 

ไม่ว่าจะเป็น โรงแรมหรู ช็อปป้ิงมอลล์ขนาดใหญ่มีสนิคา้หลายหลายชนิดให ้
เลอืกสรรค ์คาสโิน โรงภาพยนตร ์ Wedding Hall และทีส่ าคัญคอืสวนสนุกในร่ม 
(Lotte World – Adventure) และสวนสนุกกลางแจง้ทีต่ัง้อยู่ในทะเลสาบ (Magic 

Island) โดยสวนสนุกในร่มจะมลีานไอซส์เก็ต เครือ่งเล่นมากมาย  จากนัน้น าท่าน
สู ่Lotte World Tower (Seoul Sky) **รวมคา่ข ึน้ลฟิท*์*  ตัง้อยู่ใจกลางกรุง
โซล เขตชมัซลิ น าท่านขึน้หอชมววิ Sky Seoul ของตกึ Lotte World Tower 
(ความสงูจากพื้นดนิ 555 เมตร) มาพรอ้มกับคอนเซปต ์“The Beauty and Pride 
of Korea" ชมววิทีส่วยงามของกรุงโซล  ** หากในกรณีไม่สามารถขึน้ชม Seoul 

Sky ได ้ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นเป็นไปขึน้ลฟิตโ์ซลทาวเวอรแ์ทน** จากนัน้น าท่าน
ชม Cosmetic Shop ศนูยร์วมเครือ่งส าอางคช์ือ่ดงัของเกาหล ีมากมายหลายแบ

รนดด์งั อาทเิชน่ W.S.Nature,Rojukiss, Missha เป็นตน้ 

 

ค ำ่   บรกิำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  บรกิำรท่ำนดว้ย “ชำบูชำบู” อาหาร

พื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลี ลักษณะคลา้ยสกุีห้มอ้ไฟของญี่ปุ่ น โดยน าเครื่อง
เคียงต่าง ๆ เช่นผักหลากชนดิ เห็ดตามฤดู โอเดง้ เบคอนหมูที่จัดเตรียมไว ้มา

จัดเรยีงใหส้วยงามในหมอ้ เวลาทาน เตมิน ้าซปุชาบูปรุงรสแลว้ตม้ใหเ้ดอืด แลว้จงึ
น าอุดง้สดลงตม้ สามารถรับประทานเป็นอุดง้รอ้นและทานพรอ้มขา้วสวยรอ้น น ้าจิม้
ซอี ิว้เกาหล ีและเครือ่งเคยีงนานาชนดิ 

สกุีห้มอ้ไฟ 

 จากนัน้พาท่านอสิระชอ้ปป้ิงที ่ตลำดเมยีงดง แหล่งรวมวัยรุ่นย่านสยามสแควร ์

โดยเฉพาะอย่างยิง่เป็นแหล่งรวมเครื่องส าอางคช์ือ่ดัง อาท ิEtude, Skinfood, 

The Face Shop, Missha เป็นตน้ 

 

 ทีพ่กั  โรงแรม BENIKEA SEOUL ระดบั 3 ดำว หรอืเทยีบเทำ่, เมอืงโซล  

วนัทีส่ ี ่ น ำ้มนัสนเข็มแดง - พระรำชวงัเคยีงบ็อคคงุ - ศนูยส์มนุไพรเกำหล ี- คลองชองเกชอน 

- DUTY FREE - พลอยอะเมทสิ - โซลทำวเวอร ์

เชำ้   บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม    

 น าทา่นชม น ำ้มนัสนเข็มแดง เป็นการสกัดจากใบสนเข็มแดงบรสิทุธิ ์100% ซึง่

สรรพคุณของน ้ามันสนเข็มแดงนัน้มีประโยชน์อย่างมากมาย ทัง้ชว่ยละลายคลอ
เรสเตอรอล และไขมันที่อุดตันในเสน้เลือด ลดระดับน ้าตาลในเลือด ช่วยขับ
สารพษิออกจากร่างกายในรูปแบบของเสยี เชน่ เหงื่อ ปัสสาวะ อุจจาระ ชว่ยลา้ง

สารพษิหรอืดท็ีอกซเ์ลอืดใหส้ะอาด เพิม่การไหลเวยีนของเลอืดไดส้ะดวกขึน้ ชว่ย
เพิม่ภูมติา้นทานใหก้ับร่างกาย บ ารุงผวิพรรณใหส้ดใสจากภายใน และลดอัตรา

เสีย่งในการเกดิโรคมะเร็ง น าทา่นชม พระรำชวงัเคยีงบ็อคคุง พระราชวังเก่าแก่
ที่สุดของราชวงศโ์ชซอน สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1394 โด ยใชเ้ป็นศูนย์กลางการ
ปกครองในสมัยโบราณ โดยเป็นทัง้ทปีระทบัและฐานอ านาจของพระเจา้แทโจ และ

ตอ่เนื่องมาถงึกษัตรยิใ์นราชวงศโ์ชซอล พระทีน่ั่งคนึชองจอน ถูกสรา้งขึน้มาเพื่อ
เป็นทีว่่าราชการต่อมาคณะปกครองเกาหลขีองญี่ปุ่ นได  ้สรา้งอาคารรัฐสภาขนาด
ยักษ์ข ึน้คั่น เพื่อตอ้งการแสดงนัยเด่นชัดว่าตอ้งการตัดความผูกพันระหว่างพระ

ราชวงศก์บั ราษฎร อาคารหลงันี้ไดถ้กูรือ้ถอนไปในโอกาสครบรอบ 50 ปี การปลด
แอกจากญีปุ่่ น ในเขตพระราชวัง ยังมพีระต าหนักเคยีวฮเวรู ลกัษณะเป็นอาคารสอง
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ชัน้ ตวัพระต าหนักถกูสรา้งใหย้ืน่ออกไปกลางสระน ้าทีเ่ต็มไปดว้ยฝูงหงส ์สรา้งขึน้
เพื่อใชเ้ป็นสถานที่ส าหรับจัดงานเลี้ยงพระราชทานพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดของ

เกาหล ีประกอบดว้ยหมู่อาคารตา่งๆ อาท ิพลบัพลากลางน ้า, ทอ้งพระโรงทีใ่ชอ้อก
ว่าราชการ ฯลฯ 

กลำงวนั  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร บรกิำรทำ่นดว้ย “ซมัเกทงั”อาหาร ไกตุ่น๋โสม
เกำหล ี

บำ่ย จากนั้นน าท่านชม ศูนยส์มุนไพรเกำหล  ีใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อเลอืกชม สมุนไพร
ฮอตเกนามูของเกาหล ีทีน่ ามาแปรรูปเป็นรูปแบบตา่งๆ ทีม่สีรรพคณุรักษาโรค และ

บ ารุงร่างกาย จากนั้นท่านสู่ คลองชองเกชอน  นี้สรา้งมาตัง้แต่สมัยพระเจา้
ยองโจแห่งราชวงศโ์ชชอน อายุเกา่แกก่ว่า 600 ปี เดมิเป็นคลองน ้าเน่า สลัมเพียบ 

รถตดิสดุๆ จนมกีารสรา้งทางดว่นทบัคลอง ไม่มใีครอยากจะเดนิผ่าน ตอ่มาปี 2003 
รัฐบาลไดบู้รณะคลองใหม่ ทบุทางดว่นทิง้ แลว้ทุม่งบกว่า 386 พันลา้นวอน พัฒนา
จนน ้าใสสะอาด เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสดุฮติของชาวกรุงโซล จากนัน้น า

ท่าน ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที่หา้ง Duty Free จากนั้นน าท่านสู่ โรงงำน
พลอยอเมทสิ หรอื พลอยสมี่วง ทีม่ีชือ่เสยีงของประเทศเกาหล ี ซึง่ชาวโสมเชือ่

ว่าถา้ไดม้ีพลอยชนิดนี้ตดิตัวไว ้จะท าใหม้ีโชคลาภและสิง่ดีๆเกดิข ึ้นกับชีว ิต  
จากนัน้น าทา่นชม โซลทำวเวอร ์1 ใน 18 หอคอยเมอืงทีส่งูทีส่ดุในโลกมคีวามสงู
ถงึ 480 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล ทา่นสามารถชมทศันียภาพของกรุงโซลจากยอด

โซลทาวเวอรไ์ดร้อบทศิ 360 องศาโดยสามารถมองไดถ้งึเขาพูกักซัน และถา้หัน
ไปยังทศิตรงขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถงึแม่น ้าฮันกงั ***ราคาไม่รวมคา่ข ึน้ลฟิท ์***   

 

ค ำ่   บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  บรกิำรทำ่นดว้ย “แฮมลูทงั”  
หนา้ตาคลา้ยกบัตม้ย าทะเลบา้นเรา แตต่า่งกนัทีค่วามเขม้ขน้ และความจัดจา้นซึง่

นอ้ยกว่าตม้ย าบา้นเรามาก ภายในหมอ้ไฟจะมีการน าอาหารทะเลชนิดต่างๆ เช่น 
ปลาหมกึ หอย ปู ผักชนดิตา่งๆ และเห็ดเข็มทองมาตม้รวมกนั ทานกบัน ้าจิม้เกาหลี 

ซฟีู้ ดหมอ้ไฟ   

 ทีพ่กั  โรงแรม BENIKEA SEOUL ระดบั 3 ดำว หรอืเทยีบเทำ่, เมอืงโซล  

วนัทีห่ำ้ พพิธิภณัฑส์ำหรำ่ย+สวมชุดฮนับก +ท ำคมิบบั - ชอ้ปป้ิงถนนฮงแด - ซุปเปอรม์ำรเ์ก็ต 

อนิชอน - กรงุเทพฯ 

เชำ้   บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม    
 น าทา่นสู ่พพิธิภณัฑส์ำหรำ่ย ซึง่ทา่นจะไดเ้รียนรูก้ารท าสาหร่ายของชาวเกาหล ี

ประวัตคิวามเป็นมาและความผูกผันทีช่าวเกาหลทีีม่ีต่อสาหร่าย พเิศษ....ใหท้่าน
ไดน้อกจากนี้ทีน่ี่ยังมบีรกิารถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึในชดุฮันบกพรอ้มใหท้่านท า คมิบับ 
หรือ ขา้วห่อสาหร่ายเกาหลดีว้ยตนเองอีกดว้ย น าท่านชอ้ปป้ิง ถนนฮงแด ย่าน

วัยรุ่นชือ่ดงัทีอ่ยู่หนา้มหาวทิยาลยัอแีดสนิคา้ทีม่จีะเป็นเสือ้ผา้แบบวัยรุ่นทันสมัยใน
ราคาทีย่่อมเยาว ์  

 

กลำงวนั บร ิกำรอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำร   บร ิกำรท่ำนด้วย  “จิมดกั” 

ไกอ่บซอีิว๋ด าวุน้เสน้เมนูพืน้เมอืงดัง้เดมิของเมอืงอันดงปัจจุบันไดร้ับความนยิม 

อย่างแพร่หลายและรสชาตขิองจมิดกัก็เป็นทีถ่กูปากถกูลิน้คนไทยเป็นอย่างยิง่. 

ไกพ่ะโลผ้ดัวุน้
เสน้ 

บำ่ย จากนั้นน าท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตอิินชอน เพื่อน าท่านเดนิทางกลับสู ่
กรุงเทพฯ โดยระหว่างทางน าท่านชอ้ปป้ิงที ่ซุปเปอรม์ำรเ์ก็ต  ซ ึง่มีสนิคา้ต่างๆ 
มากมายใหเ้ลอืกซือ้หาเป็นของฝาก เชน่ กมิจ ิบะหมีก่ ึง่ส าเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบ

เคีย้ว ลกูอม ผลไมต้ามฤดกูาลและของทีร่ะลกึตา่งๆ  

 

17.40 น. น าทา่นเหริฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯ โดย สำยกำรบนิโคเรยีนแอร ์เทีย่วบนิที ่KE651 
หรอื KE659 (19.15-23.25) บรกิำรอำหำรและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

21.10 น. เด ินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความ
ประทบัใจ  

 

 

พำสปอรต์จะตอ้งมอีำยุกอ่นกำรเดนิทำงไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน 

ในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงท ัง้ทีก่รงุเทพฯ และทีป่ระเทศสำธำรณรฐัเกำหลใีต ้ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออกหรอื

เขำ้ประเทศ ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคำ่ใชจ้ำ่ยไมว่ำ่กรณีใดๆ ท ิง้ส ิน้ 

 

 

 

 

 

 



ICN-KE006                                            หนา้ 5 จาก 7  
                                                                                                                 

 

 

หมำยเหตุ **  บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินกำรเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบ

ลว่งหนำ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสำยกำรบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรเพือ่ควำมเหมำะสมไมว่ำ่จะ

เก ิดจำก  ควำมขดัข้องของ ยำนพำหนะหรือมีเหตุหนึ่งเหตุใดจนท ำให้ไม่สำมำรถด ำเน ินกำรตำม

หมำยก ำหนดกำรได  ้ โปรแกรมกำรเดนิทำงเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม หรอืเปลีย่นแปลงรำยกำร

ทอ่งเทีย่วบำงรำยกำรหรอืทดแทนรำยกำรทอ่งเทีย่วบำงรำยกำร และจะตอ้งมจี ำนวนผูโ้ดยสำรจ ำนวน 15 ทำ่น

ขึน้ไปจงึออกเดนิทำง ในกรณีทีม่จี ำนวนผูโ้ดยสำรไม่ถงึ 15 ท่ำนไม่มหีวัหนำ้ทวัรไ์ทย    อตัรำค่ำบรกิำรนี ้

ส ำหรบัเดนิทำงต ัง้แต ่20 ทำ่นขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทำงไมถ่งึ 20 ทำ่น 

 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

รำคำ 

ผูใ้หญ ่

(หอ้งละ2 

ทำ่น) 

เด็กอำยุต ำ่

กวำ่ 12  ปี 

พกักบั

ผูใ้หญ ่1 

ทำ่น 

เด็กอำยุต ำ่

กวำ่ 12 ปี พกั

กบัผูใ้หญ ่2 

ทำ่น มเีตยีง

เสรมิ 

เด็กอำยุต ำ่

กวำ่ 12 ปี พกั

กบัผูใ้หญ ่2 

ทำ่น ไมม่ ี

เตยีงเสรมิ 

พกัเดีย่ว 

เพ ิม่ 

13-17/20-24/27-31 ก.ค. 60 23,900 23,900 22,900 21,900 5,900 

17-21/24-28/31 ส.ค.-4 ก.ย. 60 23,900 23,900 22,900 21,900 5,900 

07-11/14-18/21-25 ก.ย. 60 23,900 23,900 22,900 21,900 5,900 

06-10 ก.ค. 60 (วนัหยดุวนัอำสำฬหบชูำ) 21,900 21,900 20,900 19,900 6,900 

27-31 ก.ค.60 (วนัเฉลมิพระชนมพรรษำ 

สมเด็จพระเจำ้อยูห่วั) 
24,900 24,900 23,900 22,900 6,900 

10-14 ส.ค. 60 (วนัหยดุวนัแมแ่หง่ชำต)ิ 24,900 24,900 23,900 22,900 6,900 

12-16 /26-30 ต.ค.60 25,900 25,900 24,900 23,900 6,900 

19-23 ต.ค.60 (วนัหยดุวนัปิยะมหำรำช) 27,900 27,900 26,900 25,900 7,900 

 

รำคำจอยแลนด ์ ไมร่วมรำคำต ัว๋เครือ่งบนิ  9,900  บำท / ทำ่น 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1. คา่บัตรโดยสารชัน้ทศันาจรไป – กลบั (ตัว๋กรุ๊ป) รวมภาษี สนามบนิและภาษีน ้ามนัไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

**คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ ณ วันที ่ 1 สงิหาคม พ.ศ. 2556 และทา่นตอ้งช าระเพิม่เตมิ ในกรณีทีท่าง

สายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่** 

2. คา่ทีพ่ัก 3 คนื หอ้งละ 2 - 3 ทา่น 

3. อัตรานี้รวมคา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

4. คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 

5. หัวหนา้ทวัร ์หรอืมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ผูช้ านาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง  

6. ประกนัอุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท  เสยีชวีติ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

7. สมัภาระน ้าหนักไม่เกนิทา่นละ 23 กก.  

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้ 

3. คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม 

4. วซีา่เขา้ประเทศเกาหล ี ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว หรอื ประเทศทีท่ีต่อ้งท าวซีา่เขา้ประเทศ

สาธารณรฐัเกาหลใีต ้คา่ธรรมเนียมการยืน่วซีา่ทา่นละ 1,400 บาท ส าหรบัผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้ง

ท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

5. คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ประมาณ 30,000 วอน ตอ่ทา่นตอ่ทรปิ 
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กำรเดนิทำงจำกประเทศไทยเขำ้สูป่ระเทศเกำหลแีละพธิกีำรเขำ้เมอืง  

เอกสารทีค่วรเตรยีมกอ่นการเดนิทาง เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลจีะพจิารณาใหเ้ฉพาะนักทอ่งเทีย่ว

ทีม่าทอ่งเทีย่วโดยสจุรติเทา่นัน้ทีผ่่านเขา้เมอืงได ้และพจิารณาจาก  

1. หลกัฐานการท างานประจ าของนักทอ่งเทีย่ว ซึง่สมควรทีน่ าตดิตวัไปแสดงดว้ย เชน่ บัตรพนักงาน นามบัตร 

จดหมายการท างานภาษาอังกฤษ (กรณีเดนิทางคนเดยีว) จดหมายรบัรองออกโดยบรษัิทผูจ้ัดคณะ  

2. หลกัฐานการเงนิ ในระหว่างการทอ่งเทีย่วประเทศเกาหลสีมควรทีจ่ะน าเงนิสดตดิตวัไปดว้ยประมาณ  300 

เหรยีญสหรัฐ หรอืประมาณ 300,000 วอน ส าหรับการเดนิทาง 2   วัน (หากไม่มบีัตรเครดติคารด์) หากมบีตัร

เครดติตา่งประเทศ เชน่ Visa Card, American Express, Dinners Club หรอื Master Card ตอ้งน าตดิตวัไปดว้ย

หรอืหลกัฐานการเงนิอืน่ใดทีจ่ะแสดงใหเ้จา้หนา้ทีท่ราบว่าทา่นคอืนักทอ่งเทีย่ว 

3. ใบรับรองสถานศกึษาหากทา่นยังอยู่ในระหว่างการศกึษาหรอืบัตรนักศกึษาและควรเดนิทางกบัผูป้กครอง เชน่ 

บดิา มารดา ป้า นา้ อา ทีม่นีามสกลุเดยีวกนั 

4.  หากเป็นพาสปอรต์ใหม่ ควรน าพาสปอรต์เกา่เย็บเลม่คูก่บัพาสปอรต์ใหม่หรอืน าตดิตวัไปดว้ย   

5.  การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนักทอ่งเทีย่ว ไม่ควรสวมใสร่องเทา้แตะ 

กำรส ำรองทีน่ ัง่ 

1. กรุณาส ารองทีน่ั่ง+ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่+สกลุ เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสอืเดนิทาง 

2.  คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื ช าระทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 15วัน 

3.  เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับใน

เงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

เง ือ่นไขกำรยกเลกิ 

1.  ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิ

การเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

2.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-45 วันเก็บเงนิมดัจ ำท ัง้หมด 

3.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วันเก็บคา่ใชจ้่าย 80% ของราคาทวัร ์ตอ่ทา่น 

4.  ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า 1-7 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทวัร ์

5. ยกเลกิกำรเดนิทำงในวันเดนิทาง,ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

ใต ้ไมม่กีำรคนืเงนิท ัง้หมดไมว่ำ่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรบัรอง

แพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นี้ทา่น

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนียมในการมัดจ าตัว๋ทา่นละ 10,000 บาทและคา่ใชจ้่าย

อืน่ๆ 

6.  ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดนิทำงชว่งวนัหยุดหรอืเทศกำลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพ่ักโดยตรงหรอื

โดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight 

และ Charter Flight จะไมม่กีำรคนืเงนิมดัจ ำหรอืคำ่ทวัรท์ ัง้หมดไมว่ำ่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

7.  กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตำ่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออก หรอื เขำ้ประเทศ

ทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรเดนิทำง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคำ่ทวัรไ์มว่ำ่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **ส ำคญั!! บรษิทั ท ำธุรกจิเพือ่กำรทอ่งเทีย่วเทำ่น ัน้ ไมส่นบัสนุนใหล้กูคำ้เดนิทำงเขำ้ประเทศเกำหลใีต้

โดยผดิกฎหมำยและในข ัน้ตอนกำรผำ่นกำรตรวจคนเขำ้เมอืง ท ัง้ไทยและเกำหลใีต ้ข ึน้อยูก่บักำร

พจิำรณำของเจำ้หนำ้ทีเ่ทำ่น ัน้ ลกูคำ้ทุกทำ่นตอ้งผำ่นกำรตรวจคนเขำ้เมอืงดว้ยตวัของทำ่นเอง ทำง

มคัคเุทศกไ์มส่ำมำรถใหค้วำมชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

8.  เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง   

        พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

 

เง ือ่นไขกำรเดนิทำง 

1.  บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2.  บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือ

การควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, 

การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ 

3.  หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะส ิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบคนื

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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4.  บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5.  รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6.  ราคานี้คดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตัว๋เครือ่งบนิปรับสงูข ึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7.  กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร

จากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทวัร์

อืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8.  มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9.  หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อนัเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดย

ขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ 

 บรษัิทระบุในรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์ม่คนืคา่บรกิารไม่วา่กรณีใด ๆทัง้ส ิน้ 

11.  บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีุดประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเกาหลเีทา่นัน้ 

12.  เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13.  เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับใน

เงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

14. โรงแรมทีพ่ักในประเทศเกาหลมีมีาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของทีพ่ักแตกตา่งกบัประเทศไทย โดย

โรงแรมทีพ่ักทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจดัหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดบัดาวของประเทศเกาหลี

ตามทีร่ะบุในรายการทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ โรงแรมทีป่ระเทศเกาหลโีดยสว่นใหญจ่ะเป็นแบบหอ้งพักคู ่(Twin หรอื

Double) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ3ทา่นขึน้อยู่กบัขอ้จ ากดัของหอ้งพกัและการวางรูปแบบของ

หอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มคีวามแตกตา่งกนัอาจจะท าใหท้า่นไม่ไดห้อ้งพักตดิกนั และไม่สามารถเสรมิเตยีง

ไดต้ามทีต่อ้งการโรงแรมหลายแห่งจะไม่มเีครื่องปรับอากาศเนือ่งจากประเทศเกาหลอียู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ า่

เครือ่งปรบัอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

15. กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรพัยส์นิสว่นตวัของทา่น ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบตอ่ความเสยีหายสญูหายลา่ชา้ 

หรอือุบตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้ส ิน้ 

16. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ

ถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้และถำ้ทำ่นตอ้งกำร

แยกตวัออกจำกกรุป๊ทวัรเ์พือ่ทอ่งเทีย่วเอง โดยไมล่งรำ้นศนูยโ์สม, ศูนยส์มนุไพร, รำ้นน ำ้มนัสน, ศนูย์

เครือ่งส ำอำง และรำ้นพลอยอะเมทสิ ทำงบรษิทัจะเรยีกเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิข ึน้จำกทำ่นเป็นจ ำนวนเงนิ 

300 USD ตอ่ทำ่น 

17. ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิร์ำคำนีเ้ฉพำะนกัทอ่งเทีย่วชำวไทยและทอ่งเทีย่วเป็นหมูค่ณะแบบ Join Tour 

เทำ่น ัน้ กรณีตอ้งกำรตดักรุป๊เหมำโปรดสอบถำมทำงบรษิทัอกีคร ัง้หำกเป็นนกัทอ่งเทีย่วชำวตำ่งชำต ิ

หรอื พระสงฆ ์เก็บคำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ ทำ่นละ 4,000 บำท 

18. ในระหวำ่งทอ่งเทีย่วจะมชีำ่งภำพมำถำ่ยรปูและชว่ยดแูลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง และใน

วนัสดุทำ้ยของกำรเดนิทำงชำ่งภำพจะน ำภำพถำ่ยมำจ ำหนำ่ยหำกวำ่ทำ่นใดสนใจสำมำรถซือ้ไดแ้ตถ่ำ้

ทำ่นใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซือ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัควำมพงึพอใจของทำ่น ทำงบรษิทัทวัรไ์มม่กีำรบงัคบัใหซ้ือ้แต่

อยำ่งใดแตเ่ป็นกำรบอกกลำ่วลว่งหนำ้เพือ่ใหผุ้เ้ดนิทำงไดร้บัทรำบ 

19. ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศกรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯกอ่นทกุคร ัง้ม ิ

เชน่น ัน้ทำงบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆท ัง้ส ิน้ 

 

 


