
 

 

 

รหสัทวัร ์ICN1036 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พเิศษ! บารบ์คีวิบฟุเฟต ์และ ฟร!ี เบยีรไ์มอ่ ัน้ บน Rooftop ณ โรมแรมววิทะเล 

สายการบนิ : JEJU AIR | AIR BUSAN หรอืเทยีบเทา่ 

ตารางสรปุโปรแกรมทอ่งเทีย่วเกาหล ี5 วนั 3 คนื 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง อาหาร โรงแรม/ทีพ่กั 

1 ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิ- ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน - - 

2 

ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน -  ไชนา่ทาวน ์+ หมูบ่า้นเทพ

นยิาย - FOREST OUTING SONGDO CAFÉ - เกาะวอลม ิ(ถนน

สายวฒันธรรม) พเิศษ! บารบ์คีวิบุฟเฟต ์และ ฟร!ี เบยีรไ์มอ่ ัน้ บน 

Rooftop ณ โรมแรมววิทะเล 

B : - 

L : อาหารเกาหลฮีนัชกิ 

D : Rooftop BBQ  

(Ocean View) 

BENIKEA THE 

BLISS 

หรอืเทยีบเทา่ 

โรงแรมมาตรฐาน 

3 

อสิระเลน่สก ี(ไมร่วมคา่เขา้ลานสก ีคา่อุปกรณ์และชุดส าหรบัเลน่

สก)ี - สตรอวเ์บอรร์ฟีารม์ - EVERLAND (รวมบตัรเขา้และเครือ่ง

เลน่ไมจ่ ากดั) - พพิธิภณัฑส์าหรา่ย + เรยีนท าขา้วหอ่สาหรา่ย + 

ชุดฮนับก - ซองโดเซ็นทรลัปารค์  

B : โรงแรม 

L : อสิระ(คปูอง) 

D : หมูผดัซอสเกาหล ี

BENIKEA THE 

BLISS หรอื

เทยีบเทา่ โรงแรม

มาตรฐาน 

4 

ศนูยเ์วชส าอาง - หมูบ่า้นวฒันธรรมบุกชอน – พระราชวงัชาง  

ดอ๊กกุง - ศนูยน์ า้มนัสนแดง - ศนูยโ์สม - ศนูยร์วมของวยัรุน่

เกาหลเีมยีงดง 

B : โรงแรม 

L : จมิดกัชือ่ดงั 

D : อสิระ 

BENIKEA SEOUL  

หรอืเทยีบเทา่ 

โรงแรมมาตรฐาน 

5 
ศนูยส์มุนไพรฮอกเกนามู - DUTY FREE - ฮงแดชอ้ปป้ิงสตรที 

KOREAN SUPERMARKET – กรุงเทพฯ 

B : โรงแรม 

L : พลุโกก ิ

D : - 

- 

 

 



โปรแกรมทอ่งเทีย่วเกาหล ี5 วนั 3 คนื 

SNOW NEW NORMAL 

วนัแรก ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิ - ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน 

20.30 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนัทีจ่ดุหมาย สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ชัน้ 4 ณ 

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ JEJU AIR | AIR BUSAN โดยมเีจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิทฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในเรือ่งของเอกสาร ตลอดจนสมัภาระของทา่น (**โปรดแสดง

เอกสารส าคญัตามมาตรการการเดนิทางเขา้ประเทศเกาหลใีต ้ ณ วนัเดนิทาง และ

พาสปอรต์ใหแ้กเ่จา้หนา้ทีใ่นวนัเดนิทาง) หลังจากเชค็อนิและโหลดสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ น า

ทา่นออกเดนิทางสูป่ระเทศเกาหลใีต ้

ออกเดนิทางจาก ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน 

สายการบนิ รหสัเทีย่วบนิ BKK >> ICN รหสัเทีย่วบนิ ICN >> BKK 

 
JEJU AIR 

7C2204 01:00 - 08:25 7C2203 19:30 – 23:45 

 
AIR BUSAN 

BX 748 22:25 - 06:20 BX 747 17:05 - 21:25 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน - ไชนา่ทาวน ์+ หมูบ่า้นเทพนยิาย FOREST 

OUTING SONGDO CAFÉ - เกาะวอลม ิ(ถนนสายวฒันธรรม) พเิศษ! บารบ์คีวิ

บฟุเฟต ์และฟร!ี เบยีรไ์มอ่ ัน้ บน Rooftop ววิทะเล 

อนิชอนไชนา่ทาวน ์(Incheon China Town) เป็นยา่นชมุชนของชาวจนี ซึง่ถอืก าเนดิจาก

การเปิดทา่เรอือนิชอน ในปี ค.ศ. 1883 เพือ่เป็นพืน้ทีส่ าคญัในการขนสง่ และคา้ขายสนิคา้จาก

ประเทศจนี ประเทศเกาหลใีต ้ในปัจจบุนันี ้ยงัมชีาวจนีทีอ่าศัยอยู ่เป็นรุน่ที ่2 หรอืรุน่ที ่3 นับจาก

ทีม่กีารบกุเบกิเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วในประเทศเกาหล ี ทกุทา่นจะไดส้มัผัสถงึศลิปะ วัฒนธรรม 

และสถาปัตยกรรมแบบจนี ทีท่ าใหป้ระหนึง่วา่เดนิอยูใ่นประเทศจนี นอกจากนีท้ัว่ทกุหวัมมุในยา่น

นี ้ มอีาหารจนีหลากหลายเลศิรสไวบ้รกิาร โดยภาพผูค้นทีส่ญัจรไปมาอยา่งคกึคกั โคมไฟ แผน่

ป้ายรา้นคา้ทีย่อ้มทอ้งถนนใหเ้ป็นสแีดงซึง่เป็นสมีงคลตามความเชือ่ของชาวจนีนัน้เป็นเสน่หท์ี่

หาดไูดท้ีอ่นิชอนไชน่าทาวนเ์พยีงแหง่เดยีว 

 

 

 

 

 

หมูบ่า้นเทพนยิาย การเปิดทา่เรอือนิชอนในปี ค.ศ. 1883 น าไปสูห่ลั่งไหลเขา้มาของ

ชาวตา่งชาตจิ านวนมาก ทีเ่ขา้มาในพืน้ทีเ่พือ่การตัง้รกรากถิน่ฐาน และในไมช่า้ก็กลายเป็น

หมูบ่า้นทีร่ ่ารวย และคนในชมุชนไดป้ลกูสรา้งอาคารทีพ่ักตามรปูแบบของแตล่ะประเทศแผน่ดนิ

เกดิของตน  ท าใหเ้กดิความหลากหลายและงดงามทีผ่สมผสานกนัอยา่งลงตวั ต่อมาคนรุน่ใหม่



จ านวนมากไดค้อ่ยๆ ยา้ยออก และปลอ่ยใหห้มูบ่า้นอยูใ่นสภาพทีซ่บเซา ดว้ยเหตนุีค้นในชมุชน

จงึไดร้ว่มกนัชบุชวีติ และพัฒนายา่นนีอ้กีครัง้ โดยการวาดภาพ ทาส ีตลอดจนตกแตง่มมุตา่ง ๆ 

ใหร้าวอยูใ่นเทพนยิายคลาสสกิ 

รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมนูจาจังเมยีน หรอืเมนบูะหมีด่ าเกาหล ี

(JAJANGMYEON) ประกอบดว้ยบะหมีจ่ากวัตถดุบิชัน้ด ี  คลกุกบัซอสทีท่ าจากเตา้เจีย้วด า 

เป็นอกีหนึง่เมนูยอดฮติของคนเกาหล ี

 

 

 

 

เกาะวอลม ิแหลง่เรยีนรูเ้กีย่วกบัประวัตศิาสตร ์และวัฒนธรรมสมยัใหมข่องเกาหล ีทีต่ัง้อยูร่มิฝ่ัง

ทะเล นอกจากนีย้งัมรีา้นอาหารทีม่ชี ือ่เสยีงมากมาย รวมถงึสวนสนุกขนาดใหญท่ีม่เีครือ่งเลน่

มากมายเพือ่ความสนุกสดุเหวีย่งอยา่งเต็มพกิดั หรอืจะเลอืกน่ังโมโนเรลชมความงามของชายฝ่ัง

เกาหลใีนมมุทีพ่เิศษกวา่ใคร  และทีน่ีเ่องทีค่ณุสามารถสมัผัสกบัสนามยงิปืนที ่Yoo Si-jin และ 

Seo Dae-young เคยมาในซรีสีเ์รือ่ง Descendants of the Sun 

FOREST OUTING SONGDO CAFÉ คาเฟ่สดุอลังการดว้ยการออกแบบสไตลโ์มเดริน์ 

ตกแตง่ดว้ยดวงไฟกลมขนาด และรปูแบบตา่ง ๆ สวา่งกระจา่งเหนอืบรเิวณสว่นกลาง ดา้นลา่ง

เป็นสวนพันธุไ์มเ้มอืงรอ้น โดยรอบออกแบบไวส้ าหรับเป็นทีน่ั่งส าหรับผูม้าใชบ้รกิาร เอกลักษณ์

ทีโ่ดดเดน่อกีอยา่งของทีแ่หง่นี ้ คอืทีน่ั่งทีถ่กูออกแบบเป็นชัน้ ๆ ลดลั่นลงมาสูพ่ืน้ลา่ง และที่

ดงึดดูใจไปยิง่กวา่คอื เมนูกาแฟ หรอืเครือ่งดืม่สตูรพเิศษทีม่ไีวบ้รกิาร พรอ้มดว้ยเมนูของหวาน

มากมาย ทีต่อ้งไปลิม้ลองรสชาต ิและสมัผัสความงามของคาเฟ่แหง่นีส้กัครัง้ 

 

 

 

 

 

รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  บรกิารทา่นดว้ย Rooftop BBQ  อาหารป้ิงยา่งสไตลเ์กาหลมีี

เนือ้สตัวห์ลากหลายใหเ้ลอืกรับประทาน เสริฟ์พรอ้มเครือ่งเคยีง 

หลังจากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก Incheon: Benikea The Bliss Hotel หรอืเทยีบเทา่ โรงแรม

มาตรฐานเกาหลใีต ้

เตมิเต็มวนัแหง่ความสขุสดุพเิศษ!  ในบรรยากาศทีผ่อ่นคลายของ 8 BAR... บารข์อง

โรงแรม .... กบัเบยีรเ์กาหลทีีม่ไีวบ้รกิารแบบไมอ่ ัน้! 

วนัทีส่าม อสิระเลน่สก ี(ไมร่วมคา่เขา้ลานสก ีคา่อปุกรณ์และชุดส าหรบัเลน่สก)ี - สตรอว์

เบอรร์ฟีารม์ - EVERLAND (รวมบตัรเขา้และเครือ่งเลน่ไมจ่ ากดั) - พพิธิภณัฑ์

สาหรา่ย + เรยีนท าขา้วหอ่สาหรา่ย + ชุดฮนับก  - ซองโดเซ็นทรลัปารค์     

รับประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารโรงแรม 



 

 

 

 

 

 

น าทกุทา่นสู ่ ลานสกรีสีอรท์ ทกุทา่นจะไดส้มัผัสกบัหมิะ และบรรยากาศทีต่รงหนา้เต็มไปดว้ย

หมิะขา้งหนา้อยา่งอสิระ และหากตอ้งการเปิดประสบการณ์ใหมท่ีใ่กลช้ดิหมิะมากยิง่ขึน้ ทกุทา่น

สามารถเลน่สก ี ซึง่ลานสกจีะมกีารแบง่พืน้ทีส่ าหรับผูเ้ลน่สกใีนหลายระดับดว้ยกนั โดยผูท้ีย่งัไม่

เคยเลน่จะมพีืน้ทีส่ าหรับการฝึกโดยเฉพาะ และทีน่ีค่วามตืน่ตาตืน่ใจ จะท าใหห้มิะอนัหนาวเหน็บ

เป็นเพยีงปยุนุ่นทีแ่สนงดงามและประทับใจไมรู่เ้ลือ่น (**ไมร่วมคา่เขา้ลานสก ี คา่เชา่ชุด+

คา่อปุกรณ์และครฝึูก**) การเตรยีมกอ่นเลน่สก ีควรเตรยีมเสือ้แจ็คเก็ตกนัน า้หรอืผา้รม่ 

กางเกงรดัรปู ถงุมอืสก ีผา้พนัคอ แวน่กนัแด เป็นตน้ ขอค าแนะน าและฝึกวธิกีารเลน่จาก

ไกดท์อ้งถิน่กอ่นลงสนามจรงิ เพือ่ความปลอดภยัตวัทา่นเอง***  

**ในกรณีทีล่านสกกีลางแจง้ปิด เราจะพาทา่นสูล่านสกใีนทีร่ม่ ONEMOUNTSNOW PARK แหลง่

ทอ่งเทีย่วใหมล่า่สดุใกลก้รงุโซล มสี ิง่อ านวยความสะดวกมากมาย เชน่ FITNESS &GOLF, CLUB, 

WATER PARK, SHOPPING MALL หากทา่นใดทีไ่มส่นใจเลน่ SNOW PARK สามารถเดนิชอ้ปป้ิงตาม

อธัยาศยักบัสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย และนอกจากนีย้งัสามารถเลน่เครือ่งเลน่ไดอ้กีหลายชนดิ ท ัง้บนัจี้

จมัพ,์ ไมล้ากเลือ่น, มา้หมนุ, สไลเดอร ์(ราคาไมร่วมบตัรเขา้) 

 

 

 

 

 

สตรอวเ์บอรร์ขีองเกาหลใีต ้ขึน้ชือ่วา่เป็นสตรอวเ์บอรร์ทีีม่ผีลใหญใ่นอนัดับตน้ ๆ ของโลก และที่

ไมเ่ป็นรองใครน่ันคอืความหอมหวานละมนุลิน้ ทีถ่กูปลกูในฟารม์สตรอวเ์บอรร์แีบบปิด ทีไ่ดรั้บ

การบ ารงุ และดแูลอยา่งด ีทีน่ีท่า่นจะไดเ้รยีนรูว้ธิกีารปลกู การเก็บ และขัน้ตอนตา่ง ๆ กวา่จะเป็น

สตรอวเ์บอรร์ผีลยกัษ์ และเพือ่การันตถีงึความหอมหวาน ทา่นจะไดช้มิสตรอวเ์บอรร์สีดทีท่า่น

เก็บดว้ยตัวทา่นเอง (จ านวนขึน้อยูก่บัผลผลติ และการก าหนดของเจา้ของฟารม์ในชว่งเวลานัน้) 

 

 

 

 

 



จากนัน้ใหเ้วลาทกุทา่นจใุจกบัสวนสนุกทีด่ทีีส่ดุของเกาหล ี สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์ ดว้ยบตัร 

SPECIAL PASS TICKET ทีส่ามารถเลน่เครือ่งเลน่ตา่งๆ ไดท้กุชนดิและไมจ่ ากดัรอบ สวนสนุก

ทีน่ีถ่กูขนานนามวา่ “ดสินยีแ์ลนดเ์กาหล”ี มชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุของประเทศ ใหท้า่นสนุกกบั

เครือ่งเลน่หลากหลายชนดิ อาทเิชน่ ทเีอ็กซเ์พรส รถไฟเหาะ หนอนสะบดั ชารป์ โรงหนังสามมติ ิ

บา้นผสีงิหมนุ ทา่นไหนทีไ่มช่อบการเลน่เครือ่งเลน่ สามารถเขา้ซาฟาร ี ชมไลเกอรแ์ฝดคูแ่รก

ของโลกไดท้ีน่ี ่ และชมความน่ารักของหมทีีส่ามารถสือ่สารกบัคนไดเ้ดนิชมและถา่ยรปูกบัสวน

ดอกไมซ้ ึง่ผลดัเปลีย่นหมนุเวยีนตามฤดกูาล (มนีาคม-เมษายน : สวนทวิลปิ / พฤษภาคม-

มถินุายน : สวนดอกกหุลาบ / กรกฎาคม : สวนดอกทานตะวันหรอืดอกกหุลาบ/ สงิหาคม-

กนัยายน : สวนดอกลลิลี/่ ตลุาคม-พฤศจกิายน : สวนดอกเบญจมาศ) 

อสิระตามอธัยาศัย ที ่Everland โดยภายในสวนสนุกมโีซนอาหารทีห่ลากหลาย ทัง้แบบตะวันตก 

และตะวันออก หรอืเป็นแบบเกาหลตีน้ต ารับก็มไีวส้ าหรับบรกิารดว้ย 

พพิธิภณัฑส์าหรา่ย ทีบ่อกเลา่ และรวบรวมเรือ่งตา่ง ๆ เกีย่วกบัสาหรา่ย อาหารชัน้ยอดของ

เกาหลใีต ้ทีก่ลายเป็นสว่นหนึง่ของ วัฒนธรรมการประกอบอาหารของชนชาตเิกาหล.ี... “ขา้วหอ่

สาหรา่ย” อาหารประจ าชาตเิมนูขึน้ชือ่ .... เมือ่ไปถงึถิน่ก าเนดิของเมนู ขอเชญิชวนทกุทา่น

เรยีนรูก้ารท าขา้วหอ่สาหรา่ยดว้ยตัวเอง พรอ้มกบัใชโ้อกาสนี ้ รว่มเป็นสว่นหนึง่ในวัฒนธรรม

การแตง่กายชดุประจ าชาตอินังดงามของแดนโสมขาว โดยใสชุ่ดฮนับกหลากหลายแบบทีม่ไีว ้

ใหเ้ลอืก พรอ้มถา่ยรปูกบัฉากและพร็อพทีเ่ตรยีมไว ้ เกบ็เป็นทีร่ะลกึวา่ครึง่หนึง่ วา่เราไดเ้คยมา

เยอืนดนิแดนทีม่วีัฒนธรรมอนังดงามหลากหลายเชน่นี ้

Songdo Central Park สวนสาธารณะขนาดใหญ ่ซึง่ไดด้งึน ้าทะเลเขา้มายงัทะเลสาบขนาด

ใหญท่ีร่ายลอ้มไปดว้ยตกึระฟ้า ซึง่ออกแบบในสถาปัตยกรรมทีท่ันสมยัในเอกลักษณ์เฉพาะของ

เกาหลใีต ้ และดว้ยความทนัสมยักบัความงดงามของธรรมชาต ิ และความปลอดโปรง่โลง่สบาย

ของทวิทศันร์มิทะเลสาบขนาดใหญ ่ ทีน่ีจ่งึเป็นสถานทีท่ีเ่หมาะแกพ่กัผอ่นหยอ่นใจของทกุคนใน

ครอบครัว ทีจ่ะไดใ้ชเ้วลารว่มกนั และทีน่ีใ่นยามค ่าคนืสสีนัของแสงไฟจากตกึ สะทอ้นกบัผนืน ้าที่

ก าลังไหลเอือ่ย เกดิเป็นความงดงามทีแ่ปลกตา ทีท่า่นสามารถตักตวงความประทบัใจไดเ้ทา่ที่

ตอ้งการ และทีน่ีย่งัมบีรกิารเรอืทีจ่ะน าทา่นลอ่งไปในทะสาบ และคลองขนาดใหญ ่ ชมทวิทัศน์

ยามค า่คนื หรอืเลอืกความโรแมนตกิกบัคูรั่กบนเรอืพระจันทรเ์สีย้วป่ัน ทีน่ีจ่งึเป็นอกีหนึง่แลนด์

มารค์ใหมข่องเกาหลใีตท้ีด่งึดดูผูค้นมาชม และสมัผัสกบัความโรแมนตกิของทีแ่หง่นี ้



รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย หมผูดัซอสพรกิเกาหล ี เป็นหนึง่ในเมนูทีรู่จ้ัก

กนัดทีีใ่ชว้ัตถดุบิชัน้ด ี หมกัในซอสพรกิต ารับแทข้องเกาหล ี รสชาตเิผ็ดนดิ หวานหน่อย 

รับประทานคูก่บัขา้วสวยรอ้นๆ หรอืวางหมลูงบนผกัสด พรอ้มดว้ยเครือ่งเคยีงตา่ง ๆ หอ่เป็นค า

รับประทานไดต้ามใจชอบ 

หลังจากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก Incheon: Benikea The Bliss Hotel หรอืเทยีบเทา่ โรงแรม

มาตรฐานเกาหลใีต ้

วนัทีส่ ี ่  ศนูยเ์วชส าอาง – หมูบ่า้นวฒันธรรมบกุชอน - พระราชวงัชางดอ๊กกงุ - ศนูย์

น า้มนัสนแดง - ศนูยโ์สม - ศนูยร์วมของวยัรุน่เกาหลเีมยีง 

รับประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าทกุทา่นสู ่ศนูยเ์วชส าอาง ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เครือ่งส าอางคณุภาพดใีนราคาลดพเิศษ อาทิ

ครมีน ้าแตก, ครมีโบท็อกซ,์ ครมีหอยทาก ฯลฯ....  

 

 

 

 

 

หลังจากนัน้พาทา่นไปชมหมูบ่า้นดัง้เดมิของเกาหล ี หมูบ่า้นบกุชอนฮนัอก ทีม่ปีระวัตศิาสตร์

ยาวนาน ตัง้อยูร่ะหวา่งพระราชวังเคยีงบกกงุ, พระราชวังชางด๊อกกงุ และอารามหลวงจองเมยีว 

ค าวา่ บกุชอน มคีวามหมายแปลวา่หมูบ่า้นทางตอนเหนอื ตามต าแหน่งทีต่ัง้ของหมูบ่า้นทีอ่ยูท่าง

ทศิเหนอืของคลองชองเกชอนและชงโน หมูบ่า้นประกอบดว้ยตรอกซอกซอยอนัเป็นทีต่ัง้ของ

บา้นแบบดัง้เดมิกวา่รอ้ยหลงัและเป็นทีเ่ก็บรักษาสภาพแวดลอ้มของเมอืงไว ้เพือ่เป็นการบอกเลา่

ประวัตศิาสตร ์และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมตัง้แตส่มยัราชวงศโ์ชซอนทีม่อีายกุวา่ 600 ปี 

 

 

 

 

 

พระราชวงัชางด็อกกงุ พระราชวังหลวงแหง่ทีส่องทีส่รา้งตอ่จากพระราชวังเคยีงบก ในปี ค.ศ. 

1405 เป็นพระราชวังทีม่คีวามส าคญัอยา่งมากตอ่กษัตรยิห์ลายพระองคข์องราชวงศโ์ชซอน เป็น

พระราชวังทีม่คีวามสมบรูณ์ทีส่ดุจากทัง้ 5 แหง่ และยงัไดรั้บการขึน้ทะเบยีนจาก UNESCO วา่

เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ในปี ค.ศ. 1997 อกีดว้ย 

รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมน ู จมิดกั (JIMDAK) เป็นเมนูไก่

ประกอบดว้ยวุน้เสน้ เกาหล ี คลกุดว้ยน ้าซปุ รสชาตกิลมกลอ่ม เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ พรอ้ม

เครือ่งเคยีงเกาหล ี



จากนัน้พาทา่นรูจ้ักและเขา้ใจสมนุไพรโสมเกาหล ี หรอืราชาแหง่มวลสมนุไพร ที ่ ศนูยโ์สม 

เพราะเกาหลใีตเ้ป็นประเทศทีม่กีารผลติโสมเกาหลทีีม่คีณุภาพเป็นอนัดับ 1 ของโลก และมี

คณุประโยชนน์านัปการ เชน่ ชว่ยเสรมิความแข็งแรงใหแ้กร่ะบบยอ่ยอาหารและปอด ชว่ยท าให ้

จติใจสงบและเพิม่พละก าลัง โดยมสีรรพคณุทางการแพทย ์ ชว่ยบ ารงุหัวใจของคณุไดเ้ป็นอยา่ง

ด ีชว่ยป้องกนัโรคหัวใจขาดเลอืด ฯลฯ 

น าทา่นชม ศนูยน์ า้มนัสนเข็มแดง ผลติจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหล ี ทีม่สีรรพคณุ ชว่ย

ชะลา้งไขมนัในเสน้เลอืด เพือ่ป้องกนัการอดุตันของเสน้เลอืด พรอ้มชมการสาธติ เพือ่ใหใ้หท้า่น

ไดเ้ห็นสรรพคณุอยา่งชดัเจนมากยิง่ขึน้ 

 

 

 

 

 

พาทา่นเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงที ่ศนูยร์วมของวยัรุน่เกาหลเีมยีงดง ไดช้ือ่วา่เป็นแหลง่รวม

แฟชัน่แบรนดเ์กาหลชีัน้น า ซึง่ในแตล่ะวันจะมวีัยรุน่เกาหลมีาเดนิชอ้ปป้ิงกนัอยา่งลน้หลาม ทา่น

สามารถหาซือ้สนิคา้ไดอ้ยา่งหลากหลายทัง้เสือ้ผา้, รองเทา้, กระเป๋า, เครือ่งส าอางซึง่เป็นทีรู่จั้ก

อยา่งดขีองคนไทย อาท ิLANEIGE, ETUDE, IOPE, CHARMZONE, SKIN FOOD, THE FACE 

SHOP เป็นตน้ ยงัม ี เสือ้ผา้ เครือ่งประดับ, ซดีเีพลง, วซีดี-ีดวีดีหีนังและซรียีย์อดฮติ ตลอดจน

ของทีร่ะลกึทีม่รีปูดาราคนโปรดของทา่นอยูใ่นสนิคา้หลากหลายชนดิใหไ้ดเ้ลอืกซือ้กนั.... หรอื

จะเลอืกเดนิตรงขึน้เนนิไปไมไ่กลนัก จะพบกบัโบสถค์าทอลกิหลังใหญ ่ ซึง่เป็นโบสถป์ระจ าเขต

ปกครองกรงุโซล ตัง้ตระหงา่นอยูบ่นเนนิ หรอืชือ่อยา่งเป็นทางการคอื “อาสนวหิารพระนางมา

รยีผ์ูป้ฏสินธนิริมล” นอกจากจะไดช้มกบัสถาปัตยกรรมทีส่รา้งมากวา่ 130 ปี โดยรอบอาสน

วหิารถกูตกแตง่ดว้ยศลิปะ แบบเกาหลซี ึง่ทีน่ีค่ณุอาจจะเห็นรปูปัน้พระเยซ ูทีแ่ปลกออกไป และที่

พลาดไมไ่ด ้ ดารานักรอ้งเกาหลจี านวนไมน่อ้ยทีเ่ป็นคาทอลกิ เดนิทางมาโบสถท์ีแ่หง่นี ้ เพือ่ขอ

พรจากพระแมม่ารยี ์โดยพระรปูของพระแมท่ีเ่ป็นองคอ์ปุถัมภป์ระดษิฐานอยูใ่นถ ้าทีจ่ าลองมาจาก

เมอืงลรูด์ ในประเทศฝร่ังเศส ทีซ่ ึง่เชือ่วา่พระแมป่ระจักษ์มา 

อสิระอาหารเย็น ณ ศนูยร์วมของวัยรุน่เกาหลเีมยีงดง ทา่นสามารถเลอืกเมนูเด็ดทัง้จากในรา้น ที่

มนัีบรอ้ยรา้นในยา่นดังกลา่ว หรอืจะเลอืกสตรทีฟู้ดสไตลเ์กาหลทีีม่อียูท่กุตรอก ซอกซอยในยา่น

นีอ้กีดว้ยเชน่กนั....  

หลังจากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก SEOUL: Benikea Seoul Hotel หรอืเทยีบเทา่ โรงแรมมาตรฐาน

เกาหลใีต ้

  



 

วนัทีห่า้ ศนูยส์มนุไพรฮอกเกนาม ู-  DUTY FREE – ฮงแดชอ้ปป้ิงสตรที - KOREAN 

SUPERMARKET – สนามบนิสวุรรณภมู ิ(กรงุเทพฯ) 

รับประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้น าทา่นเขา้ชม ศนูยส์มนุไพร หรอื ฮอ๊กเกตนาม ู ใหมล่า่สดุของเกาหล ี โดยมกีารจด

ลขิสทิธิเ์รยีบรอ้ยแลว้ สรรพคณุชว่ยในการลา้งสารพษิทีต่กคา้งหรอืไขมนัทีส่ะสมอยูภ่ายในผนัง

ของตับ ไต ชว่ยใหต้ับหรอืไตของทา่นแข็งแรงขึน้ และยงัสง่ผลดตีอ่สขุภาพรา่งกายของทา่นเอง

อกีดว้ย 

จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที ่ DUTY FREE ทีน่ีม่สีนิคา้ชัน้น าใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้

มากมายกวา่ 500 ชนดิ ทัง้ น ้าหอม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดับ ฯลฯ 

รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมน ูพุลโกก ิ(BULGOGI) เมนูทีม่สีว่นผสม 

หมหูมกัช ิน้บางๆ ปลาหมกึสดๆ ผักตา่งๆ น ามาตม้รวมกนั โดยสามารถทานไดท้ัง้แบบแหง้และน ้า 

พรอ้มเครือ่งเคยีงตา่งๆ ไดแ้ก ่ถัว่งอกดอง วุน้เสน้ปรงุรสสาหรา่ย กมิจ ิ

 

 

 

 

 

 

น าทกุทา่นสู ่ฮงแดวอรค์กิง้สตรที เป็นถนนยา่นมหาวทิยาลัยฮงอกิ ซึง่มชี ือ่เสยีงดา้นศลิปะ ทีน่ี่

จะมบีรรดานักศกึษาน าของประดษิฐจ์ากแฮนดเ์มดมาวางจ าหน่ายและมรีา้นคา้ขายสนิคา้วัยรุน่

ตา่ง ๆ รวมถงึเหลา่ไอดอลนยิมมาแสดงดนตร ีเตน้ หรอืท ากจิกรรมตา่ง ๆ เพือ่แสดงความสมารถ

กนัในยา่นนี ้.... อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่และชมงานศลิปะตลอดทาง 

หลังจากนัน้ไดเ้วลาน าทา่นสู ่สนามบนิอนิชอน เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับกรงุเทพฯ ระหวา่งทาง

แวะชอ้ปป้ิงที ่KOREAN SUPERMARKETเพือ่ซือ้ของฝากทีร่ะลกึ มรีา้นขนมพืน้เมอืงเกาหลี

หลากหลายชนดิ กมิจ ิไกตุ่น๋โสมทีบ่รรจอุยูใ่นถงุสญุญากาศ ตะเกยีบ ถว้ยใสข่า้ว ฯลฯ 

ไดเ้วลาน าทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิ 

ออกเดนิทางจาก ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน สู ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

 

สายการบนิ รหสัเทีย่วบนิ BKK >> ICN รหสัเทีย่วบนิ ICN >> BKK 

 
JEJU AIR 

7C2204 01:00 - 08:25 7C2203 19:30 – 23:45 

 
AIR BUSAN 

BX 748 22:25 - 06:20 BX 747 17:05 - 21:25 

 



อตัราคา่บรกิาร 

เดอืน ธนัวาคม 2022 

พเีรยีดเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่

03-07 | 04-08 | 05-09 | 06-10 | 11-15 | 12-16 | 13-17  
14-18 | 15-19 | 16-20 | 17-21  | 18-22 | 19-23 | 20-24 

18,900.- 

01-05 | 02-06 | 07-11 | 08-12 | 09-13 | 10-14 | 21-25  
22-26 | 23-27 | 24-28 | 25-29 

19,900.- 

26-30 20,900.- 

27-31 | 31-04 21,900.- 

28-01 | 30-03 22,900.- 

29-02 23,900.- 

 

เดอืน มกราคม 2023 

พเีรยีดเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่

07-11 | 08-12 | 09-13 | 10-14 | 14-18 | 15-19 | 16-20 | 17-
21 

21-25 | 22-26 | 23-27 | 24-28 | 28-01 | 29-02 | 30-03 | 31-
04  

18,900.- 

01-05 | 02-06 | 03-07 | 04-08 | 05-09 | 06-10 | 11-15 | 12-
16  

13-17 | 18-22 | 19-23 | 20-24 | 25-29 | 26-30 | 27-31 

19,900.- 

 

เดอืน กมุภาพนัธ ์2023 

พเีรยีดเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่

04-08 | 05-09 | 06-10 | 07-11 | 11-15 | 12-16 | 13-17 | 14-
18 

18-22 | 19-23 | 20-24 | 21-25 | 25-01 | 26-02 | 27-03 | 28-
04  

18,900.- 

01-05 | 02-06 | 03-07 | 08-12 | 09-13 | 10-14 | 15-19 | 16-
20  

17-21 | 22-26 | 23-27 | 24-28 

19,900.- 

 

เดอืน มนีาคม 2023 

พเีรยีดเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่

16-20 15,900.- 

05-09 | 06-10 | 07-11 | 11-15 | 12-16 | 13-17 | 14-18 | 15-
19 

16,900.- 

04-08 | 08-12 | 09-13 | 10-14 17,900.- 

01-05 | 02-06 | 03-07 18,900.- 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต:ุ อตัราคา่บรกิาร 

+ หากทา่นตอ้งการหอ้งส าหรบัพกัเดีย่ว สามารถจา่ยเพิม่เตมิอกี ทา่นละ 5,900.- จากราคาผูใ้หญ ่

+ หากทา่นตอ้งการเดนิทางแบบไมใ่ชต้ ัว๋ (JOIN LAND) คดิราคา ทา่นละ 6,900.- บาท/ทา่น | 

ทารก 6,000.- (ไมเ่กนิ 2 ขวบ) 

*กรณุาอา่นรายละเอยีดโปรแกรมและเงือ่นไขตา่งๆใหล้ะเอยีดกอ่นยนืยนัการจอง* 

เจา้หนา้ทีจ่ะสง่ใบนัดหมายการเดนิทางใหภ้ายใน 5-7 วันกอ่นเดนิทางเทา่นัน้!!! 

หากมกีารเปลีย่นแปลงจะรบีแจง้ใหท้ราบ หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามเจา้หนา้ทีท่นัท ี

***ลกูคา้มคีวามจ าเป็นตอ้งเขา้รา้นตามโปรแกรมทวัร ์อนัไดแ้ก ่ศนูยโ์สม, ศนูยส์มนุไพร, ศนูยเ์วชส าอาง,  

ศนูยน์ ้ามนัสนแดง, ศนูยพ์ลอยอเมทสิ หากทา่นไมต่อ้งการเขา้รา้นดังกลา่ว  

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่บรกิารเพิม่ทา่นละ 300 USD*** 

 

 



กรณุาช าระมดัจ าหลังจากวันจองภายใน 3 วัน 

และช าระสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นการเดนิทางภายใน 14 วัน*มดัจ าข ัน้ต า่ 10,000.-บาท/ทา่น/ทรปิ* 

 

เอกสารส าคญัตามเงือ่นไขการทอ่งเทีย่วเกาหล ี

1. ลงทะเบยีน K-ETA โดยช าระคา่ธรรมเนยีมการลงทะเบยีนเพิม่ทา่นละ 990.- บาท(ตอ่ครัง้) 

2. ลงทะเบยีน Q-CODE ทางบรษัิทด าเนนิการให ้ไมม่คีา่ธรรมเนยีม  

อตัราทวัรร์วม 

☑ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามเสน้ทางทีร่ะบใุนรายการชัน้ทัศนาจร ไป-กลบัพรอ้มคณะ   

☑ คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ / ☑ คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ    

☑ คา่ทีพ่ักตามระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่  

☑ คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ / ☑ คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี     

☑ คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละ 15 กก.      

☑ คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

☑ คา่บตัรเขา้สวนสนุกตามโปรแกรม / ☑ ปลั๊กไฟ ADAPTER  

 

อตัราทวัรไ์มร่วม 

☒ คา่ด าเนนิการลงทะเบยีน K-ETA (กรณีใหท้างบรษิทัจดัท าให)้ รวมถงึคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ทีเ่ก ีย่วขอ้ง

ท ัง้หมด 

☒ คา่ตรวจ RT-PCR ตามมาตรการตา่ง ๆ ของประเทศเกาหลใีต ้และของประเทศไทย รวมถงึ

คา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ทีเ่ก ีย่วขอ้งท ัง้หมด กบัมาตรการทีท่างภาครฐัท ัง้สองประเทศก าหนดขึน้ ซึง่อาจมี

การเปลีย่นแปลงไดอ้ยูต่ลอดเวลา  

☒ คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่โทรศพัทส์ว่นตัว, คา่ซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้ง, รวมถงึ

คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (หากทา่นตอ้งการสัง่เพิม่กรณุาตดิตอ่หัวหนา้ทัวรแ์ลว้

จา่ยเพิม่เองตา่งหาก) 

☒ คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท  

☒ หากผูเ้ดนิทางไมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางประเทศไทย มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 5,000 บาท 

☒ คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%      

☒ คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ15 กก.)   

☒ คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1.พาสปอรต์ 2.ใบประจ าตัวคนตา่งดา้ว 3.

ใบส าคญัถิน่ทีอ่ยู ่4.ส าเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5.สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6.รปูถา่ยส ี2 นิว้ 2 รปู แลว้ทาง

บรษัิทฯจะเป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่ใหท้า่นโดยจา่ยคา่บรกิารตา่งหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว

เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

 

หมายเหต ุ

◆ กรณุาศกึษารายละเอยีดตา่ง ๆ เกีย่วกบัมาตรการใหมข่องประเทศเกาหลใีตใ้นการเดนิทางเขา้

ประเทศ และปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั 

◆ จ านวนผูเ้ดนิทาง ขัน้ต ่า ผูใ้หญ ่ 25 ทา่น ขึน้ไป 

◆ เทีย่วบนิ ราคารายการทอ่งเทีย่ว และอาหาร สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมติอ้งแจง้ให ้

ทราบลว่งหนา้ (ค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั) 

◆ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและตารางการบนิทัง้ไปและกลับโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

◆ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง,เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้ทีไ่ทยและในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหท้า่นเดนิทาง

ออกหรอืเขา้ประเทศ เนือ่งจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้งการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิ



กฎหมาย การหลบหนเีขา้ออกเมอืง หรอืในกรณีอืน่ๆการพจิารณาเป็นเอกสทิธิแ์ละวจิารณญาณของ

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานเทา่นัน้ ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทไม่

สามารถท าการเลือ่นวันหรอืคนืเงนิได ้(เนือ่งจากตัว๋เครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ ไป-กลับ แบบหมูค่ณะ) 

ทัง้นีบ้รษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรห์รอืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

◆ หนังสอืเดนิทาง (Passport) ของทา่น นับจากวันทีเ่ดนิทางไปและกลับ ตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านมากกวา่ 6 

เดอืนขึน้ไป และตอ้งเหลอืหนา้กระดาษพอใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงสามารถประทับตราได ้และตอ้งอยู่

ในสภาพทีส่มบรูณ์ ไมช่ ารดุ หรอืฉีกขาด  

◆ ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การนัดหยดุงาน, ภยั

ธรรมชาต,ิ การจอ่การจลาจล, การปฏวิัตแิละอืน่ๆ ทีเ่กดิขึน้ไมว่า่จะเป็นทางตรงหรอืทางออ้ม 

◆ ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุี่

เกดิจากความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง รวมถงึการเจ็บป่วย และการตาย 

◆ หลังจากไดรั้บเอกสารเรยีกเก็บเงนิ (Invoice) กรณุาช าระเงดิมดัจ าภายใน 3 วัน และสง่หลกัฐานการช าระ

เงนิพรอ้มหนา้พาสปอรต์ของผูเ้ดนิทาง และช าระเงนิทัง้หมดกอ่นการเดนิทางภายใน 14 วัน  

◆ ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไมค่รบ อาทไิมเ่ทีย่วบางรายการ

, ไมท่านอาหารบางมือ้  เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯ ไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหก้บัตา่งประเทศแบบ

เหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 

◆ เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับใน

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

◆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ีไ้ดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้

ข ึน้อยูก่บัเวลาการจราจร สภาพอากาศ และเหตสุดุวสิยัอืน่ๆทีอ่าจเกดิขึน้ได ้ทัง้นีเ้พือ่ความปลอดภยัและ

ประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

◆ มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯ 

นอกจากมเีอกสาร ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้  

◆ ในกรณีทีล่กูคา้ตัง้ครรภ ์ตอ้งมใีบรับรองจากแพทยว์า่สามารถเดนิทางทอ่งเทีย่วได ้และมอีายไุมเ่กนิ 7 วัน 

นับจากวันทีเ่ดนิทาง และตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ 

◆ กรณีกรุ๊ปสว่นตัว กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรยีน กรุ๊ปดงูาน ไมส่ามารถใชร้าคาดังกลา่วในโปรแกรมได ้

◆ กรณีทีท่า่นซือ้เฉพาะแพ็คเกจทัวรไ์มร่วมตั๋วเครือ่งบนิ จะไมร่วมคา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิ

ทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การยกเลกิ 
- ตอ้งยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วันเทา่นัน้ คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
- หากยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 45 วัน ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรท์กุกรณี 
- ในกรณีกรุ๊ปสว่นตวั กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรยีน กรุ๊ปดงูาน เมือ่ช าระแลว้ไมส่ามารถคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ 

ชว่งเทศกาลไมส่ามารถยกเลกิหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางตอ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิ  
หรอืผา่นตัวแทนในประเทศ หรอืตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ CHARTER FLIGHT, EXTRA 

FLIGHT  
จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื คา่ทวัรท์ ัง้หมด 



 

 

 

 


