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โปรแกรมท่องเที่ยว ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ 
 
 

 
 

 

บลูเฮ้าส์ – พิพิธภัณฑ์คติชน- พระราชวังเคียงบ๊อค –เกาะนามิ  
หมู่บ้านฝรั่งเศส - ป้อมฮวาซอง –วัดวูจองซา  

เอเวอร์แลนด์  - อเมทิส – หอคอยกรุงโซล - ร้านเท็ดดี้แบร์  
ศูนย์เครื่องส าอาง – ละลายเงินวอน - โรงเรียนสอนท ากิมจิ ( ฟรีใส่ชุดฮันบก )  

ช้อปปิ้งย่านตลาดดัง ทงแดมุน เมียงดง  
 
 
 
 

 
 

                                      สายการบิน Korea Air 5 วัน 3 คืน  

 
วันแรก  กรุงเทพฯ - กรุงโซล 

 
22.00 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารระหว่างประเทศ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ M ประตู

ทางเข้า 6 สายการบินแห่งชาติเกาหลี (KE) โดยมีเจ้าหน้าท่ี บริษัท ดุสิต อินเตอร์ ทราเวิล จํากัด 

คอยให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวก 
 

วันที่สอง เกาหลี - เกาะนามิ –หมู่บ้านฝรั่งเศส  -  วัดวาวูจองซา - ป้อมฮวาซอง 

 
00.55 บินลัดฟ้าสู่ สาธารณะรัฐเกาหลใีต้ โดยเท่ียวบินท่ี KE 654 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

08.05 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 
2 ช่ังโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถ่ิน) หลังจาก
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้าน

ฝรัง่เศส (Petite France) เป็นหมู่บา้นสไตล์ฝรั่งเศสท่ีมีการตกแต่งอาคารเป็นสีต่าง  ๆสดใสและ
งดงาม ด้านในจะมีรา้นค้าหลากหลาย เช่น ร้านขายเบเกอรี,่ รา้นขายเครื่องครัว, ร้านขายตน ้ไม ้และ

ดอกไม ้ร้านขายไอศครีมไวให้ท่านไดช้มและเลือกซื้อได ้และยังสามารถหามุมถ่ายรูปสวยไดทุ้กมุม 
เพราะหมู่บา้นแห่งนี้เป็นสถานท่ีถ่ายทําภาพยนตเ์กาหลีท่ีโด่งดังมาหลายเรื่องแลว้รวมท้ัง ซีรียเรื่อง 
F4 ของเกาหลีอีกดว้ย 

9/85 ซ. วงศ์สว่าง 19  ถนนวงศ์สว่าง  แขวงบางซื่อ  เขตบางซื่อ  กรุงเทพฯ 10800 
9/85   Wongsawang 19  Lane,   Wongsawang Rd.,   Bangsue,  Bangkok 10800 
TEL.  02-913-0916  ,   FAX . 02-9130631       E- mail:  dusittour@hotmail.com 
Mobile:  081-791-7072   , 089 -002 -2764    Website  :  www.dusit-tour.com 
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เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการ ทัค คาลบี หรือไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหล ีอาหาร
เลื่องช่ือ ของเมืองชุนชอน โดยนําไก่บาร์บีคิว มันหวาน ผัดกระหลํ่า ต้นกระเทียม ตกหรือขา้วปั้น และ

ซอสมาผัดรวมกันบนกระทะแบนดํา คลุกเคล้า ทุกอย่างให้เข้าท่ี รับประทานกับผัดกาดเกาหลีและ
เครื่องเคียง เมื่อทานใกลห ้มด จะนําขา้วสวยและสาหร่าย แหง ้มาผัดรวมกันเป็นทัค 
คาลบีโพกึมท่ีแสนอร่อย และน้ําซุป  

บ่าย  จากนั้นนําท่านลงเรือ เดินทางสู่ เกาะนามิ โดยใช้เวลาประมาณ 10 นาที  
ชมวิวทิวทัศน์ของสถานท่ีเคยใชเป็นสถานท่ีถ่ายทําละครทีวี Winter 

Love Song อันโด่งดังไปท่ัวเอเชีย พร้อมมีเวลาใหท่านได้เก็บภาพอัน
สวยงามน่าประทับใจ สุดแสนโร แมนติค เปรียบประหนี่งดุจท่านเป็นพระ-
นาง ในละครเลยทีเดียว หรือจะเลือกขี่จักรยาน ชมวิวเหมือนฉากในละครก็

ได้ จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ วัดวาวูจองซา พระเศียรของพระพุทธรูป
ขนาด มหึมา ซึ่งประดิษฐานอยู่ด้านหลังสระน้ําขนาดย่อม โดยบริเวณรอบ
สระจะมีพระพุทธรูปองค์เล็กๆวาง เรียงรายอยู่โดยรอบ และเมื่อเดินขึ้นสู่เนินเขาท่านจะพบอุโบสถ ซึ่ง

ภายในเป็นท่ีประดิษฐานพระนอนขนาดใหญ่ท่ีแกะสลักมาจากไม้ซึ่งนํามาจากอินเดีย นอกจากนี้ท่ีวัด
แห่งนี้ยังเป็นท่ีเก็บรักษาระฆังท่ีใช้ตีในพิธีเปิดกีฬา โอลิมปิคในปี ค.ศ.1988 อีกด้วย จากนั้นเดินทางสู่

เมืองซูวอน นําท่านชม ป้อมฮวาซอง ซึ่งเป็นป้อม และกําแพงเมือง สร้างรายรอบตัวเมืองซูวอน 
ระยะทางยาวประมาณ 5,500 เมตร ประกอบดว ้ยเชิงเทิน 48หลัง แต่บางส่วนไดถู้กทําลายในสมัย
สงครามเกาหล ีป้อมแห่งนี้สรา้งขึ้นโดยกษัตริย์ซอนโจ กษัตริย ์องค์ท่ี 22 แห่งราชวงศ์โชซอนเพื่อ

เป็นท่ีระลึกแก่พระราชบิดา ซึ่งถูกใส่ร้ายจากราชสํานักและถูกขังจนส้ินพระชนม ์ปัจจุบันป้อมนี้ไดรั้บ
การสถาปนา โดย UNESCO ใหเป็น มรดกโลก 

ค่่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร บริการ โอซัม  พุลโกกิ ประกอบด้วยปลาหมึกสดๆ และหมูสไลด์ 
ท่ีผ่านการหมักด้วยเครื่องปรุงจนได้ท่ี จากนั้นนํามาผัดรวมกับผักสดนานาชนิดบนกระทะร้อน  ๆ
รับประทานพร้อมเครื่องเคียง และข้าวสวย มีกลิ่นหอมน่าลิ้มลอง 

 เข้าสู่ที่พัก  Miranda Hotel หรือเทียบเท่า  
 

วันที่สาม สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ( ทั้งวัน )  - โซล - ทงแดมุน 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมท่ีพัก 

จากนั้นนําท่านสู่ เอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้งท่ีใหญ่ท่ีสุดของ
ประเทศซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะพบกับ Festival World การ
แสดงขบวนพาเหรดอันตระกานตา สนุกตื่นเต้นกับเครื่องเล่นนานาชนิดท่ี

ถูกออกแบบให้ผู้ใหญ่สามารถเล่นร่วมกับเดก็ได ้ด้วยบัตร Free Pass ท่ี
ท่านสามารถเลือกเล่นเครื่องเล่นได้ทุกชนิดโดยไม่จํากัดจํานวนครั้ง 

พร้อม เก็บภาพความประทับใจกับสวนดอกไม้ซึ่งเต็มสะพรั่งกลางลาน
โดยถูกจัดไว้เป็นตามฤดูกาล เดือนมีนาคม-เดือนเมษายน ชมสวนดอกทิว
ลิป เดือนพฤษภาคม-เดือนมิถุนายน ชมสวนดอกกุหลาบ เดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน ชมสวนดอก

ลิลลี่ เดือนตุลาคม-เดือนพฤศจิกายน ชมสวนดอกเบญจมาศ นอกจากนี้ท่านยังสามารถท่องไปกับ
โลกของสัตว์ป่าซาฟาร ี พบกับ ไลเกอร์ ลูกแฝดผสมระหว่างพ่อสิงโตและแม่เสือ นับเป็นแฝดผสม
เสือ-สิงโตคู่แรกในโลก 

เท่ียง  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร   
บ่าย  สนุกสนานกับเครื่องเล่น ( ต่อ ) อย่างเพลิดเพลิน ท้ังวัน 

15.00  จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ย่านศูนยก์ารค้าแหล่งช้อปปิ้งท่ีช่ือไดว่าใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย ทงเดมุน ตั้งอยู่
บริเวณประตูเมืองโบราณทางทิศตะวันออกท่านสามารถซื้อสินค้าหลากหลายประเภทได้ท่ีนี ้ อาทิ 
เส้ือผ้า รองเท้า เข็มขัด กระเป๋า ผ้าพันคอ ของท่ีระลึก ของแต่งบ้าน โดยท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศ

การช้อปปิ้งสินค้าในราคาเกาหลีอย่างแท้จริง 
ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร บริการ หมูย่างเกาหลี หรือ คาลบ้ี เป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลีท่ีเลื่อง

ช่ือและรู้จักกันดีท่ัวโลก มีรสชาติกลมกล่อม โดยนําหมูส่วนท่ีติดกับกระดูกไปย่างบนเตาถ่านแบบ
ดั้งเดิม เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ เครื่องเคียงหลากชนิด น้ําจิ้มเต้าเจี้ยว และน้ําซุปสาหร่าย 
รับประทานคล้ายกับเมี่ยงคําของไทย   

 เข้าสู่ที่พัก Incheon Royal Hotel หรือเทียบเท่า 
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วันที่ส่ี  พระราชวังเคียงบ็อกคุง – บลูเฮ้าส์ – พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเกาหลี  

                      Cosmetics Shop - นัมซานฮันอก – Teddy Bear Shop – Seoul Tower  

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมท่ีพัก 

จากนั้นนําท่านผ่านชม บลูเฮาส์ ทําเนียบของประธานาธิบด ี

(ระหว่างรถแล่นผ่านไมอ่นุญาตให้ถ่ายภาพหรือวีดีโอใดๆท้ังส้ิน) 
แวะถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกับอนุสาวรีย์ นกฟีนิกซ์ สัญลักษณ์ความเป็น

อมตะ และชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขารูปหัวมังกร และวง
เวียนน้ําพุ ซึ่งนับเป็นจุดท่ีมีฮวงจุ้ยท่ีดีท่ีสุดของกรุงโซล จากนั้นเข้า
ชม พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน รับทราบประวัตคิวามเป็นมาของคนเกาหลี

ตั้งแต่ยุคโบราณผ่านทางห้องแสดงหุ่นจําลอง จากนั้นชม 
พระราชวังเคียงบ็อค ซึ่งเป็นพระราชวังไม้โบราณท่ีเก่าแก่ท่ีสุด
สร้างขึ้นใน ค.ศ.1394 หรือในอดีตกว่า 600 ปีก่อน ภายในพระราชวังแห่งนี้มีหมู่พระท่ีนั่งมากกว่า 200 

หลัง แต่ได้ถูกทําลายไปมากในสมยัท่ีญี่ปุ่นเข้ามาบุกยึดครอง ท้ังยังเคยเป็นศูนย์บัญชาการทาง
การทหารและเป็นท่ีประทับของกษัตริย์ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างหมู่พระท่ีนั่งท่ีเคยถูกทําลายขึ้นมาใหม่

ในตําแหน่งเดิม ถ่ายภาพคู่กับพลับพลา กลางน้ํา เคียงเฮวรู ท่ีซึ่งเคยเป็นท้องพระโรงออกงานสโมสร
สันนิบาตต่างๆใช้สําหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง และบุคคลสําคัญ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  GINSENG CHICKEN SOUP ไก่ตุ๋นสูตรต้นตําหรับชาววัง

เป็นเมนูอาหารตั้งแต่สมัยราชวงศ์โซซอน เป็นอาหารเลื่องช่ือของเมืองหลวง เช่ือกันว่าบํารุงและเสริม
สุขภาพ ภายในไก่จะมีข้าวเหนียว รากโสม พุทราแดง ตุ๋นจนเนื้อไก่นุ่มกลมกล่อม  เสริฟพร้อมกักดุกี 

เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยดํา 
บ่าย นําท่านช็อปปิ้งสินค้าเครื่องสําอางค์เกาหลี Cosmetics Shop ซึ่งท่ีนี่มีสินค้าเครื่องสําอางให้ท่าน

เลือกซื้อมากมายหลากหลายแบบ นําท่านชม ศูนยโสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมท่ีมี

อาย ุ6 ป ีซึ่งถือว่า เป็นโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมใหท่านได ้เลือกซื้อโสมท่ี
มีคุณภาพด ี
ท่ีสุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า กลับไปบํารุงร่างกายหรือฝาก

ญาติผูใหญ่ท่ีท่านรักและนับถือ 
นําท่านชม หมู่บ้านนัมซานฮันอก ท่ีแห่งนี้ถือเป็นหมู่บ้านวัฒฯญ

ธรรมสมัยดั้งเดิมแท้ๆของเกาหลี ท่ีอยู่รายล้อมกรุงโซล ทาง
รัฐบาลเกาหลีจึงได้มีการจัดรวบรวมให้เป็นหมู่บ้านทางวัฒนธรรม
ไว้ท่ีนี่ จากนั้นนําท่านย้อนรอยหนังดัง ณ Seoul Tower 1 ใน 

18 หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลก มีความสูงถึง 480 เมตร เหนือ
ระดับน้ําทะเล ตั้งอยู่บนภูเขานัมซาน ซึ่งเป็นภูเขาเพียงลูกเดียวท่ี

อยู่ใจกลางเมืองหลวง ท่านสามารถชมทัศนียภาพกรุงโซล และ
เขตชายแดนแบบรอบทิศ 360 องศา และด้านล่างของหอคอยยังม ีTeddy Bear Shop ท่ีย่อมาก
จากเกาะเชจูเลยทีเดียว จะได้เห็นได้สัมผัสหมีแท็คดี้ ท่ีน่ารักจากท่ัวโลกท่ีมีมากว่า 100 ปี โดยจัดทํา

เป็นเรื่องราวและฉากท่ีแสดงเรื่องราวและจําลองวิถีชีวิตของคนเกาหล ี โดยใช้ตุ๊กตาหมีแต่งตัวตาม
สไตล์น่ารักๆ มีท้ังแบบแสดงโชว ์และเป็นแบบเคลื่อนไหวได ้ท่านยังสามารถซื้อตุ๊กตาหม ีTeddy ได้
ท่ี Shop ด้านล่างของ Seoul Tower อีกด้วย 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร BIBIMPAP+ SAEFOOD SOUP เมนูบิบิมพัพหรือข้าวหม้อดินหลากสี 
อาหารยอดนิยมท่ีชาวเกาหลีนิยมทานมากท่ีสุด เนื่องจากมีความหมายดีในการได้รับประทาน  โดย

ส่วนผสมต่างๆจัดเรียงบนข้าวสวย เวลาทานให้นําไข่ไก่และซอสบิบิมพัพคลุกเคล้าให้เขา้กัน พร้อมเส
ริฟน้ําซุปซีฟู้ดหม้อไฟทะเลเพื่อความคล่องคอ 

 เข้าสู่ที่พัก Incheon Royal Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ห้า กิมจิแลนด์ – ใส่ชุดฮันบก – ตลาดเมียงดง – ซุปเปอร์มาร์เก็ต – กรุงเทพ 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ กิมจิแลนด์ เล่ากันว่ากิมจิเกิดขึ้นสมัยโชซอน โดย

ชาวบ้านเก็บผักสดมาหมักไว้ในไห กิมจิทําเก็บไว้กินได้ทุกฤดูกาลชาวเกาหลีใส่
กิมจิในอาหารแทบทุกชนิด ตั้งแต่ข้าวต้ม ข้าวสวย ซุป ข้าวผัด สตู บะหมี่

จนถึงพิซซ่า และเบอร์เกอร์ ชาวเกาหลีนิยมทํากิมจิกินเองท่ีบ้าน ตําหรับกิมจิแต่
ละบ้านจึงไมเ่หมือนกัน และตกทอดเป็นเหมือนมรดกปลายจวักของสตรีเกาหลี
อีกด้วย ขอเชิญท่านร่วมประสบการณ์ทํากิมจิ อาหารประจําชาติเกาหลี  ท่ีไม่ว่า

มื้อไหนก็จะต้องมีกิมจิอยู่ในอาหารมื้อนั้น  ๆ ด้วยทุกครั้งไป กิมจิมีมากกว่า 100 
ชนิดให้เลือกรับประทาน ท่านจะได้ฝึกลองทํากิมจิและได้ชิมกมิจิด้วยฝีมือของ
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ท่านเอง โดยทางร้านได้บริการหากท่านอยากซื้อกลับ โดยบรรจุใส่ถุงสูญญากาศเพื่อความสะดวกใน
การนํากลับประเทศไทย จากน้ันเก็บภาพความประทับในกับชุดประจ่าชาติเกาหลีฟรี !! 

เท่ียง จากนั้นนําท่านช้อปปิ้งย่าน เมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหล ี หากท่านต้องการทราบว่าแฟช่ันของ
เกาหลีเป็นอย่างไร กา้วล้ํานําสมัยเพียงใดท่าจะตอ้งมาท่ีเมียงดงแห่งนี ้ พบกับสินคา้วัยรุ่น อาทิ 
เส้ือผ้า แฟช่ันแบบอินเทร์น เครื่องสําอางดังๆ ของเกาหล ี พบกับความแปลกใหม่ในการช้อปปิ้งอีก

รูปแบบหนึ่ง ซึ่งเมียงดงแห่งนี้จะมีวัยรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกันท่ีนีก่ว่าลา้นคนในแต่ละวัน เชิญ
ท่านเลือกซื้อหาสินคา้ ได้ตามอัธยาศัย หรือจะลองนั่งดื่มกาแฟในคอฟฟ่ีช้อปสไตล์เกาหลีท่ีนี่ได

เช่นกัน 
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน ระหว่างทางพาท่านแวะละลายเงินวอนท่ี ร้านค้าสนามบิน 
ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินคา้ พื้นเมืองเป็นการส่งท้ายก่อนอําลาเกาหล ีอาทิ บะหมี่ซินราเมียน อูด้ง 

กิมจ ิลูกอมแปลกๆ ช็อคโกแลต น้ําจิ้มหมูย่างเกาหล ีไก่ตุ๋นโสมสําเร็จรูป ผลไม้ ในราคาพิเศษ 
20.25 ออกเดินทางกลับกรุงเทพ โดยเท่ียวบินท่ี KE 653 
00.05 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 
หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 
 

  ก ำหนดกำรเดินทำง ผู้ใหญ ่

เด็กอำยุ 2-11 ป ี

พักเดี่ยว 

จ่ำยเพิ่ม 

พักกับผู้ใหญ ่

1 ท่ำน 

พักกับผู้ใหญ ่

2 ท่ำน 

(มีเตียง) 

พักกับผู้ใหญ ่

2 ท่ำน 

(ไม่มีเตียง) 

      

**โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ** 
ราคาทัวร์รวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางท่ีระบุในรายการช้ันทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ  
2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามท่ีระบุในรายการ 

3. ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
4. ค่าท่ีพักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเท่า 
5. ค่ารถรับ-ส่ง และนําเท่ียวตามรายการ 

6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีม ี
7. ค่าน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก. 

8. ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชํานาญเส้นทาง นําท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 
9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

 

ราคาทัวร์ไม่รวม 
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร 

และเครื่องดื่มท่ีส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการส่ังเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเอง
ต่างหาก) 

2. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถ่ิน รวมท้ังทริป 5 USD ต่อคน / วัน 

3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
4. ค่าน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.) 

5. ค่าวีซ่าสําหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจําตัวคนต่างด้าว 3)ใบสําคัญ
ถ่ินท่ีอยู่ 4)สําเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะ
เป็นผู้ดําเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สําหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือ

เดินทางต้องทําเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า) 
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หมายเหตุ 
1. จ่านวนผู้เดินทาง ข้ันต่่า ผู้ใหญ่ 15 ท่าน ข้ึนไป 

2. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์
ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ 

3. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่ อ

ท่องเท่ียวเท่านั้น 
4. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, ภัยธรรมชาติ ,  

5. การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้า
เมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. ราคาดังกล่าวอาจจะมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ํามัน หรือค่าธรรมเนียม

ต่างๆ เพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับประกาศของสายการบินนั้น  
7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบ ริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ , 

ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบ

เหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 
8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ /หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ี

เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเท่ียวเอง 
9. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้  
10. เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน

เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไว้แล้วท้ังหมด 
 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1. ในการจองครั้งแรก มัดจ่าท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือช่าระก่อนเดินทาง 15 วัน 
2. ในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ี

ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 
3   การยกเลิกกรุ๊ปท่ีเดินทางต้องการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ  

รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Charter  Flight,  Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ท้ังหมด 

 

 


