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เกาะนามิ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน 

บลูเฮ้าส์ – พิพิธภัณฑ์คติชน- พระราชวังเคียงบ๊อค  
ป้อมฮวาซอง - เอเวอร์แลนด์  – หอคอยกรุงโซล - ร้านเท็ดดี้แบร์  

ศูนย์เครื่องส าอาง – ละลายเงินวอน - โรงเรียนสอนท ากิมจิ ( ฟรีใส่ชุดฮันบก )  
ช้อปปิ้งย่านตลาดดัง ทงแดมุน เมียงดง  

 
 
 
 

 

 
 
วันแรก  กรุงเทพฯ - กรุงโซล 

 
22.00 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารระหว่างประเทศ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน 

Business Air (8B) โดยมีเจ้าหน้าท่ี บริษัท ดุสิต อิน เตอร์ ทราเวิล จํากัด คอยให้การต้อนรับ และ
อํานวยความสะดวก 

 

วันที่สอง เกาหลี - เกาะนามิ –อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน – วัดชินฮันซา – อาบน้้าแร่ 

 

00.10 บินลัดฟ้าสู่ สาธารณะรัฐเกาหลีใต้ โดยเท่ียวบินท่ี 8B 686 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 
08.05 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 

2 ช่ังโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถ่ิน) หลังจาก

ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นําท่านสู่ เกาะนามิ เกาะ 
ส่วนตัวซึ่งมีรูปร่างดุจใบไม้ลอยอยู่บนผิวน้ําและเป็นสถานท่ีถ่ายทําละครดัง “The Winter 

Love Song" หรือ เพลงรักในสายลมหนาว ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศอันแสนโรแมนติก 
และความงามของทิวสนท่ีตั้งตรงดิ่งเป็นแถวยาวตลอด 2 ข้างทาง ซึ่งในแต่ละฤดูเกาะนามิจะ มีความ 
สวยงามแตกต่างกันไป อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับการเดินเล่นชมวิว หรือเช่าจักรยานปั่นเท่ียวรอบ

เกาะ และเก็บภาพเป็นท่ีระลึก ตามอัธยาศัย 

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 ภัตตาคารทัคคาลบ้ี ไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี - อาหารเลื่องช่ือ
ของเมืองชุนชอน โดยนําไก่บาร์บีคิว มันหวาน ผัดกระหล่ํา ต้นกระเทียม ต๊อกหรือข้าวปั้นและซอสมา

ผัดรวมกันบนกะทะแบนดํา คลุกเคล้าทุอย่างให้เข้าท่ี รับประทานกับผัดกาดเกาหลีและเครื่องเคียง 
เมื่อทานใกล้หมด จะนําข้าวสวยและสาหร่ายแห้งมาผัดรวมกันเป็นทัคคาลบีโพกึมท่ีแสนอร่อย และน้ํา
ซุป) 

บ่าย จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน ท่ีได้ขึ้นช่ือว่าเป็นภูเขาส่ีฤดูและ
สวิสเซอร์แลนด์ของเกาหล ีจัดได้ว่าเป็นแนวเขาท่ีสวยงามมากท่ีสุดแห่งหนึ่งในเกาหล ีตั้งอยู่ใจกลาง

ภูเขาแทแบคซึ่งทอดยาวไปถึงเขาคึมคังของประเทศเกาหลีเหนือ มีเทือกเขา ป่ าไม้ หุบเขา สายน้ํา 
ทะเลสาบ หินรูปร่างต่างๆ ท่ีสวยงามซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติท่ีหาดูได้ยากยิ่งตามรอยตํานานท่ีเล่า
ขานของจุดกําเนิดเพลงอารีรัง กราบนมัสการพระพุทธรูปปางสมาธิองค์มหึมาท่ีตั้งอยู่กลางแจ้งเพื่อ 

ความเป็นสิริมงคล และเดินข้ามสะพานเพื่อเป็นการชําระล้างจิตใจให้บริสุทธ ์ ภายในอุทยานท่านจะ
พบ วัดซินฮันซา วัดเก่าแก่กว่าพันป ีสร้างในสมัยซิลล่า พร้อมด้วยขึ้น กระเช้าชมความงดงามของ
ธรรมชาติบนยอดเขา ท่านสามารถเดินเท้าต่อขึ้นไปจนถึงบนยอดเขาหิน(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) 

อิสระให้ท่านได้สัมผัสธรรมชาติอันบริสุทธ ์และเก็บภาพความประทับใจจนได้เวลาอันสมควร 
นําท่านผ่อนคลายกายใจด้วยการอาบน้ําแร่ในโรงแรมด้วย “บ่อน้ าแร่ธรรมชาติ” ท่ีอุณหภูมิสูงสุดถึง 

53 องศาเซลเซียส ช่วยให้ทุกท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง แต่ละบ่อก็จะมี
อุณหภูมิ รวมท้ังกลิ่นท่ีแตกต่างกัน ด้วยวิธีการแช่ น้ําร้อนแบบดั้งเดิม จะทําให้เราได้สัมผัสถึง 
“ความสุข” จาก การการผ่อนคลายโดยธรรมชาติอย่างแท้จริง การอาบน้ําแร ่ จะช่วยทําให้ระบบ

ไหลเวียนโลหิตทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นช่วยให้ผิวพรรณสดใส เปล่งปลั่ง สี หน้าสด
ช่ืน ร่างกายจะรู้สึก ผ่อนคลาย และทําให้หลับสบายตลอดท้ังคืน นอกจากนี้ท่ีนี่มีบริการสวนน้ําขนาด 

ใหญ่ “อควาเวิลด์” ( กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ําพร้อมหมวกคลุมผมส่วนตัวไปด้วยหากไม่ได้เตรียมไป
ต้องเช่า )น้ํามีการปรับอุณหภูมิตามฤดูกาล* ( **หากสนใจใช้บริการกรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ี ไม่รวม
ค่าบริการในค่าทัวร์ ** ) 

ค้่า  รับประทานอาหารค้่า ณ ภัตตาคาร (แฮมุนทัง ซีฟู้ดหม้อไฟ อาหารทะเล ไม่ว่าจะเป็น กุ้ง หอย ป ู
ปลาหมึก และเครื่องเคียงต่างๆถูกนํามารวมมิตร จัดเรียงอย่างสวยงามแบบหม้อไฟชาบ ูเมื่อน้ําเดือด
นําอุด้งใส่ลงในหม้อ รับประทานคู่กับข้าสวย เครื่องเคียงและน้ําจิ้มคันจัง) 

 นําท่านเข้าสู่ท่ีพัก ณ โรงแรม SEORAK DAEMYUNG RESORT หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สาม สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – โรงเรียนสอนท้ากิมจิ – ใส่ชุดฮันบก – ตลาดทงแดมุน 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นําท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุก
กลางแจ้งท่ีใหญ่และมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของประเทศ ถูก 

ขนานนามว่า “ดิสนีย์แลนด์เกาหล”ี ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบ
เขา ภายใน Festival World จะประกอบไปด้วย 
Global Fair, American Adventure, Magic 

Land, European Adventure และ Equatorial 
Adventure ขอเชิญท่านท่องเท่ียวไปกับโลกของสัตว์
ป่าซาฟาร ีชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลกได้ท่ีนี ่และชม

ความน่ารักของหมีท่ีสามารถส่ือสารกบัคนขับได้อย่างด ี
เติมเต็มความสุขของท่านด้วย เครื่องเล่นนานาชนิดด้วย

บัตร Free Pass สามารถเลือกเล่นเครื่องเล่นได้ทุกชนิด
ไม่จํากัดจํานวนครั้ง พบกับเครื่องเล่นใหม่ท่ีทุกท่าน ไม่ควรพลาด T-Express (รถไฟเหาะ) หรือท่าน
ใดอยากประลองความท้าทาย กับการนั่งสโนบัสเตอร์ก็ไมว่่ากัน  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการ หมูย่างเกาหลี หรือ คาลบ้ี เป็นอาหารพื้นเมือง
เกาหลีท่ีเลื่องช่ือและรู้จักกันดีท่ัวโลก มีรสชาติกลมกล่อม โดยนําหมูส่วนท่ีติดกับกระดูกไปย่างบนเตา

ถ่านแบบดั้งเดิม เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ เครื่องเคียงหลากชนดิ น้ําจิ้มเต้าเจี้ยว และน้ําซุปสาหร่าย 
รับประทานคล้ายกับเมี่ยงคําของไทย   
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บ่าย จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ โรงเรียนสอนท้ากิมจิ ร่วมเรียนรู้
วัฒนธรรมการร่วมทํากิมจิ กิมจิจัดเป็นเครื่องเคียงประจําโต๊ะสําหรับ

อาหารเกาหลีทุกมื้อก็ว่าได้รับประทานคู่กับข้าวสวยกิมจิเป็นอาหาร
ประเภทหมักดองท่ีมีคุณค่าทางอาหารสูงและมีรสชาติท่ีเป็น
เอกลักษณ์ ทุกท่านสามารถนํากิมจิท่ีทําร่วมกันกลับไปเป็นของฝาก

คนทางบ้านได้ลิ้มลอง ก่อนกลับบ้านให้ทุกท่านได้แต่งชุดพื้นเมือง
เกาหลี ฮันบก ( เก็บภาพท่ีระลึกด้วยกล้องส่วนตัวของท่าน) จากนั้น

พาท่านช้อปกระจาย ณ ตลาดท่ีได้ช่ือว่าใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย ตลาดทงแดมุน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณประตู
เมืองโบราณทางทิศตะวันออก ซึ่งท่านสามารถสรรหาสินค้าหลากหลายประเภทตั้งแต่ศีรษะจรดปลาย
เท้า อาทิ เส้ือผ้าบุรุษ-สตรี รองเท้าบุรุษ-สตรี รองเท้าผ้าใบ เข็มขัด ของท่ีระลึก ชุดเครื่องครัว ถุงเท้า 

ผ้าพันคอ ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศการ ช้อปปิ้งสินค้าในราคาเกาหลีอย่างแท้จริง... 
ค่้า  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร บริการ โอซัม พุลโกกิ ปลาหมึกสด และหมูหมักเกาหลี หมัก

จนได้ท่ีผัดคลุกเคล้ากับผักกะหล่ําและต้นหอมเกาหลี มีรสชาติกลมกล่อม เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยรอ้นๆ 

และเครื่องเคียงชนิดต่างๆ 
น้าท่านเข้าสู่ที่พัก Hamilton Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วันทีส่ี่    ศูนย์โสม – พระราชวังเคียงบ๊อกคุง – บลูเฮาส์ – พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเกาหลี– 

                      คลองชองเกซอน -  ดิ้วตี้ฟรี  -  เมียงดง 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

หลังจากนั้นพาท่านเข้าสู่ ศูนย์โสม โสมถูกนํามาใช้เพื่อสุขภาพ
เป็นเวลานานกว่า 2000 ปี ในตํารายาแผนโบราณจีน ระบุว่า โสม
เป็นสมุนไพรท่ีช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและ

ปอดช่วยทําให้จิตใจสงบและเพิ่มพละกําลังโดยส่วนรวมสรรพคุณ
ทางการแพทย์ ช่วยบํารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริม
ประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง  

ชมใจกลางเมืองหลวงตามรอยละคร “PRINCESS HOURS” 
หรือ เจ้าหญิงวุ่นวายกับเจ้าชายเย็นชาท่ี ณ พระราชวังโบราณ ...เคียงบ๊อกคุง พระราชวังท่ีใหญ่และ

เก่าแก่ท่ีสุดของราชวงศ์โชซอน สร้างขึ้ นในปี ค .ศ.1394 ถือเป็นจุดท่ีตั้งตามหลักฮวงจุ้ยท่ีดีท่ีสุด เป็น
ศูนย์บัญชาการและท่ีประทับของกษัตริย์ เมื่อสมัย 600 ปีก่อน ภายในพระราชวังประกอบไปด้วยพระท่ี
นั่งสําคัญๆ มากมาย อาทิ พระท่ีนั่งคึนชองจอน พระตําหนักเคียวฮเวรู พลับพลา กลางน้ํา ห้องประทับ

ของกษัตริย์  ห้ องทรงพระ อักษร ท้องพระโรง เป็นต้น  จากนั้นพาท่านนั่งรถผ่านถนนสายสําคัญท่ีมี
การเปิดปิดเป็นเวลา-สถานท่ีตั้งทําเนียบ บลูเฮาส์ หรือ บ้านประจําตําแหน่ง ประธานาธิบดีคนปัจจุบัน 

ลี เมียง บัค ประธานาธิบดี ลําดับท่ี 10 ของเกาหลีใต้ (ระหว่างรถแล่นผ่านไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพหรอื
วีดีโอใดๆ ท้ังส้ิน ) จากนั้นนําท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน เกาหลี  ซึ่งจําลองชีวิตความเป็นอยู่ 
ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมธรรมของชนชาติเกาหลีในอดีต 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการ พุลโกกิ หมูเกาหลีหมักจนได้ท่ีผัดคลุกเคล้ากับ
ผักกะหล่ําและต้นหอมเกาหลี รสชาติออกหวานกลมกล่อม รับประทานกับข้าวสวย และเครื่องเคียง
ชนิดต่างๆ จากนั้น อิสระให้ทุกท่านชมวิถีชีวิตของชาวกรุงโซล บริเวณ คลองชองเกชอน ตั้งอยู่ใจ

กลางเมือง ในอดีตเคยถูกถมทําเป็นถนน ต่อมาเมื่อครั้นท่ีประธานาธิปด ีลี เมียง บัค ดํารงตําแหน่ง
เป็น ผู้ว่าการกรุงโซล ได้ลื้อถอนทําเป็นคลองท่ีเห็นกันในปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นสถานท่ีให้ชาวเกาหลีมา

ผ่อนคลาย 
จากนั้นช้อปปิ้งต่อท่ี  ดิวตี้ฟรี (duty free shop) ร้านขายสินค้าปลอดภาษี ตั้งอยู่ในกรุงโซล ท่าน
สามารถเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมช่ือดังมากมาย ราคาถูกกว่าท้องตลาดท่ัวไป แต่ต้องใช้ Passport 

กับ ตั๋วเครื่องบิน ไปซื้อ เพราะสินค้าบางอย่าง จะยังไม่ให้สินค้าเรากลับมา โดยสินค้าท่ีซื้อจะจัดส่งไป
ให้ท่ีสนามบิน ตอนขากลับ สินค้าท่ีขายในร้านดิวตี้ฟรี ก็เหมือนๆกัน มีกล้องถ่ายรูป น้ําหอม เหลา้ 

นาฬิกา กระเป๋า ฯลฯ เปิดบริการทุกวัน เวลา 10.00  
 

จากนั้นนําท่านอิสระกับการช้อปปิ้งย่านสยาม สแควร์เกาหลี 

แหล่งช้อปปิ้งช่ือดังทันสมัยสุดๆ  
ณ เมียงดง หาก  ท่านต้องการทราบว่าแฟช่ันของเกาหลีเป็น

อย่างไร ก้าวล้ํานําสมัยเพียงใด ท่านจะต้องมาท่ีเมียงดงแห่งนี้ 
ท่านจะพบกับสินค้าแฟช่ันช้ันนําของเกาหลี อาทิ เส้ือผ้าบุรุษ-
สตรี ร้านเสริมสวย เครื่องสําอางดังๆ อาทิ ETUDE HOUSE, 

SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, 
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LANEIGE อื่นๆอีกมากมาย ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย หรือ จะเลือกลองนั่งดื่มกาแฟใน
คอฟฟ่ีช้อปสไตล์เกาหลีได้ท่ีนี่เช่นกัน  

ค่้า        รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร  
น้าท่านเข้าสู่ที่พัก Hamilton Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วันทีห่้า   Seoul Tower – Teddy Bear Museum – Amethyst- Supermarket 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม     
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ Seoul Tower 1 ใน 18 หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลกมีความสูงถึง 480 
เมตร เหนือระดับน้ําทะเล นําท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซล ได้รอบทิศ 360 องศาโดย

สามารถมองได้ถึงเขาพูกัก และถ้าหันไปยังทิศตรงข้าม ก็จะเห็นไกลไปถึงแม่น้ําฮัน จากนั้นนําท่านสู่ 
Teddy Bear Museum เป็นสถานท่ีรวบรวมและจัดแสดงหมี เท็ดดี้ ท่ีผูกเรื่องราวต่างๆ ท่านจะ
ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินกับการชมหมี เท็ดดี้    จากนั้นพาท่านเข้าสู่…โรงงานเจียระไนพลอย

แอมมาทีส หรือพลอยสีม่วง Amethyst อัญมณีท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของประเทศเกาหลี เลือกซื้อหาเป็น
ของท่ีระลึก ท่ีมีค่าให้แก่คนท่ีคุณรัก  

กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ระหว่างทางพาท่านแวะละลายเงินวอน ท่ีร้านค้าสนามบิน
ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง อีกรอบหนึ่งท่ี ซุปเปอร์มาร์เก็ต แวะซื้อของฝากติดไม้ติดมือ
ท่ีศูนย์รวมของพื้นเมือง (ละลายเงินวอน 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่าง ๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อก

โก ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้า
โสม เครื่องสําอางโสม เป็นต้น และยังมีหมอนสุขภาพ กิมจิ เป็บโปโร้ (ป๊อกกี้เกาหล)ี ชินราเมง 

(มาม่าเกาหลี) ในราคาพิเศษก่อนกลบัเมืองไทย 
17.00 ออกเดินทางกลับกรุงเทพ โดยเท่ียวบินท่ี 8B 867 
21.20 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 พักหอ้งละ 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)์ 
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ราคาทัวร์ไม่รวม 

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

และเครื่องดื่มท่ีส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการส่ังเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ แล้วจ่ายเพิ่มเอง
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)พาสปอรต์ 2)ใบประจําตัวคนต่างด้าว 3)ใบสําคัญ
ถ่ินท่ีอยู่ 4)สําเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะ
เป็นผู้ดําเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สําหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือ

เดินทางต้องทําเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า) 
 

หมายเหตุ 
1. จ้านวนผู้เดินทาง ข้ันต่้า ผู้ใหญ่ 15 ท่าน ข้ึนไป 
2. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์

ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ 
3. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยก ว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ

ท่องเท่ียวเท่านั้น 
4. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, ภัยธรรมชาติ ,  
5. การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้ าท่ีตรวจคนเข้า

เมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
6. ราคาดังกล่าวอาจจะมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ํามัน หรือค่าธรรมเนียม

ต่างๆ เพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับประกาศของสายการบินนั้น  

7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ , 
ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบ

เหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 
8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิ ดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ /หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ี

เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเท่ียวเอง 

9. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้  
10. เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบ ริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน

เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วท้ังหมด 
 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1. ในการจองครั้งแรก มัดจ้าท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือช้าระก่อนเดินทาง 15 วัน 
2. ในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดนิทางออกหรือเข้าประเทศท่ี

ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

3   การยกเลิกกรุ๊ปท่ีเดินทางต้องการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ  
รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Charter  Flight,  Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ท้ังหมด 

 

 
 

 


