
GROUP & GO SEOUL 3N 4D 

วนัทีแ่รกของการเดนิทางถงึเกาหล ี  รบัสนามบนิ – สง่โรงแรม – อสิระตามอธัยาศยั 

เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน  หลงัจากผ่านพธิีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว 

เจา้หนา้ที ่พรอ้มมคัคุเทศกท์อ้งถิน่รอรบัทา่น โดยถอืป้ายตอ้นรบั ทีส่นามบนิอนิชอน จากน ัน้น าทา่นสู่

โรงแรมทีพ่กั ใหท้า่นไดเ้ขา้เช็คอนิดว้ยตวัทา่นเอง ทา่นอาจตอ้งรอเช็คอนิเวลา 14.00 น 

(ทา่นสามารถฝากกระเป๋า ไวท้ ีล็่อบบีไ้ด ้แลว้ อสิระตามอธัยาศยั) 

 BIZ HOTEL // THE M HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 3 ดาว 

วนัทีส่องของการเดนิทางเหล ี  เกาะนาม-ิ ศูนยส์มุนไพรรฐับาล– ฮงเด – ตลาดทงแดมุน 

เชา้ (1) รบัประทานอาหารเชา้ ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงชุนชอน(CHUNCHEON) เมอืงนี้ไดรั้บสมญานามวา่เป็นเมอืงแห่งทะเลสาบมทีัศนียภาพ

ทีส่วยงาม  เหมาะแกก่ารพักผ่อนหย่อนใจ น าท่านเดนิทางโดยรถโคช้สู ่ เกาะนาม ิ(NAMI ISLAND) สถานที่

ถ่ายท าซรีียย์อดฮติ WINTR LOVE SONG อสิระใหท้่านไดถ้่ายรูปและเดนิชมความงามของตน้ไมส้นี ้าตาลแดงที่

ทอดยาวตลอดสอง ฝ่ังถนน ซึ่งมีทั ้งต น้  CHESTNUT TREES , WHITE BIRCHES, GINKGO TREES, 

MAPLE TREES และ ตน้ไมอ้ืน่ๆ ทีส่วยงามอกี หลายชนดิ  ทา่นจะรูส้กึเพลดิเพลนิจนลมืเวลา โดยเฉพาะส าหรับ

ผูท้ีก่ าลงัอยูใ่นหว้งแหง่ความรัก จะรูส้กึวา่ถนนแหง่ความงามสายนี้สัน้เกนิไป      

 

เทีย่ง     (2)   รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร อาหารทีข่ ึน้ชือ่ของเมอืงชุนชอน ไกย่า่ง บบีคีวิ เป็นไก่

เนือ้อก สะโพก ใหท้า่นไดอ้ ิม่อรอ่ย แบบไมจ่ ากดั พรอ้มกบัเครือ่งดืม่ น า้อดัลม อยา่งเต็มอิม่  

จากน ัน้ น าท่านเดนิทางกลบัสู่กรุงโซล พาท่านสู่ ศูนยส์มุนไพรของรฐับาล ใหท้่านเลอืกได ้ ศูนยโ์สม  

ศนูย ์ฮอดเกนามู  และ ศนูย ์เรดไพน ์น า้มนัสนเข็มแดง เพยีง 1ที ่เทา่น ัน้     

GINSENG CENTER ในบรรดาสมุนไพรทัง้หมดในเกาหล ีโสม จัดเป็นสมุนไพรทีค่นนิยมใชก้ันมากทีส่ดุ เพราะ

เชือ่วา่โสมสามารถรักษาโรคไดส้ารพัดโรค วงจรการเก็บเกีย่วโสมใชเ้วลาตัง้แต่ 1-6 ปีโสมอายุ 6 ปี ถอืไดว้า่เป็น

โสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุในสมัยโบราณโสมถอืเป็นของล ้าคา้ยิง่กวา่ทองโสมเกาหลจีงึจัดวา่เป็นสนิคา้ทีม่คีณุภาพและ

ไดม้าตรฐานสากล ชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มเลอืกซือ้โสมคุณภาพดซีึง่รัฐบาลรับรองใชบ้ ารุงร่างกายทัง้ยังเป็น

ของฝาก ซึง่โสมทีน่ีม้รีาคาถกูกวา่เมอืงไทย 2 เทา่  

สมุนไพร บ ารุงตบัเกาหล ี( RAISON TREE )  สมุนไพรบ ารุงตับเกาหล ีเป็นสมุนไพรทีม่คีุณค่าสงูและหายาก 

ซึง่ผ่านการวจัิยมาเป็นเวลายาวนานกว่า 02 ปี สมุนไพรบ ารุงตับเกาหลสีกัดมาจากเมล็ดตน้ฮ็อดเกและผสมสว่น

แกนกลางของโสมบรสิทุธิ ์เมล็ดพันธุต์น้ฮ็อดเก เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนยอดเขาซึง่ปราศจาก มลภาวะใดๆ เมล็ด

ตน้ฮ็อดเก ทางการแพทยเ์รยีกวา่ ผลไมส้ทีอง มรีสชาตเิปรีย้ว ซึง่บ ารุงตับ มา้ม และปอด สามารถรักษาอาการเมา 

รอ้นในกระหายน ้ า อาการอาเจียน และทอ้งผูกทางการแพทย์แผนปัจจุบันยืนยันว่า เมล็ดตน้ฮ็อดเก มีสาร

โพแทสเซยีมไนเนรตซึง่สามารถลดระดับแอลกอฮอลลใ์นเสน้เลอืด ซึง่ลดความเสีย่งทีแ่อลกอฮอลลจ์ะท าลายตับ 

และ ไต ได ้และชว่ยตอ่ตา้นอนุมูลอสิระ อกีทัง้ยังขับไขมันสว่นเกนิและ เอทานอลทีเ่ป็นผลเสยีกับตับ ฉะนัน้เมล็ด

ตน้ฮ็อดเกจงึมสีรรพคณุทีว่เิศษกบัชวีติของเราทกุคน    



สมุนไพรสนเข็มแดง ( RED PINE ) ซึง่ ผลติจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลซีึง่จะใชต้น้สนเข็มแดงจาก

ยอดเขาที่ประเทศ เกาหลีเหนือมาผลติโดยใชเ้ทคโนโลยีพรอ้มกับการวจัิยที่ประเทศเกาหลีใตอ้อกมา เป็น 

น ้ามันสนเข็มแดง ภมูปิระเทศ ของประเทศเกาหลเีป็นภูเขาประมาณ 70 เปอรเ์ซ็นต ์โดยกวา่จะมาเป็นน ้ามันสนเข็ม

แดงได ้1 แคปซูล ตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กโิลกรัม มาสกัดเอาน ้ามันมาผลติและวจิัยออกมาเป็น

น ้ามันสนนี ้       

จากนัน้อสิระ ชอ้ปป้ิง ฮงเด เป็น ย่านมหาวทิยาลัยดังของเกาหล ีเป็นย่านแฟชั่นวัยรุ่น ใหท้า่นได ้เลอืก ชอิปป้ิง 

สนิคา้  รองเทา้ นวิบาลา้น อดดิาส รุ่นใหม่ และสนิคา้ไอเดยีดแีปลกตา และพบปะหนุ่มสาว วยัมหาวทิยาลัย สนิคา้ 

กิ๊ฟชอ้ป  รา้นกาแฟทีข่ ึน้ชือ่ คติตีค้าเฟ่ต ์และอืน่ๆอกีมากมาย  

     

ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงกันต่อที ่ตลาดทงแดมุน หรอืตลาดดงแดมุน เป็นตลาดทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นคา้มากมาย และ

หา้งสรรพสนิคา้ทีท่ันสมัยกวา่ 10 แห่ง ตัง้อยู่ทา่มกลางบรรยากาศแบบดัง้เดมิของบรเิวณฮนึอนิจมิุน เป็นแหลง่คา้

ของสนิคา้ประเภทผา้ เครือ่งแตง่กาย เครือ่งหนัง เครือ่งนอน เครือ่งใชภ้ายในบา้น อปุกรณ์กฬีา เครือ่งกฬีา รองเทา้ 

และอืน่ๆ สนิคา้มคีวามหลากหลายและทันสมัยในราคาทีไ่มแ่พง โดยมแีหลง่ส าหรับเลอืกซือ้สนิคา้ทีส่ าคัญๆ ไดแ้ก ่

มกิลโิอเร (MIGLIORE), ดูซาน ทาวเวอร์ (DOOSAN TOWER), เฮลโล เอพีเอ็ม (HELLO APM), บลูเกท (BLUE 

GATE), ดไีซน์เนอร ์คลับ (DESIGNER CLUB), ทงแดมุน ชอ้ปป้ิง ทาวน์ (DONGDAEMUN SHOPPING TOWN), 

ตลาดแชอลิเพยีงฮวา (JELLPYEONGHWA MARKET) และเซรสีตาร ์(CERESTAR) 

ค า่        อสิระตามอธัยาศยั  

จากน ัน้พาทา่นเช็คอนิ โรงแรม  BIZ HOTEL // THE M HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 3 ดาว 

วนัทีส่ามของการเดนิทางเหล ี  บุกชอน – อนิซาดง – พพิธิภณัฑส์าหร่าย – คอสเมตคิ –ควงัฮวามุน – 

คลองชองเกซอน – ดวิตีฟ้ร ี– เมยีงดง 

เชา้ (3) รบัประทานอาหารเชา้ ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม  

ทา่นเดนิทางสู่ หมู่บา้นวฒันธรรมบุกชอน  BUKCHON HANOK VILLAGE  ซึง่เป็นหมู่บา้นแบบเกาหลี

โบราณในสมยั โซซอน ต ัง้อยูร่ะหวา่งพระราชวงัเคยีงบกกุงและพระราชวงัชางดอ๊กกุง ทีน่ ีม่จีุดถา่ยรูปที่

สวยทีสุ่ดมากมาย เดนิตามทางไปเรือ่ย ๆ ก็จะเจอกบับา้นโบราณหลายแบบ ทา่นจะไดส้มัผสัและเรยีนรู ้

วฒันธรรมความเป็นอยูเ่กาหลแีบบด ัง้เดมิ และทีน่ ีย่งัม ีรา้นอาหาร รา้นชากาแฟแบบบรรยากาศด ัง้เดมิ

ของเกาหลอีกีดว้ย  

ถนนสายวฒันธรรมอินซาดงมีระยะทาง 700 เมตร ที่นี่เ ป็นสถานที่ซึ่งรวบรวมร้านขายผลงาน

สถาปตัยกรรม หตัถกรรมโบราณแบบพืน้เมอืงของเกาหล ีรวมท ัง้ผลงานศลิปะอืน่ๆ อกีมากมาย จงึนบัวา่

เป็นถนนทีม่กีารผสมผสานระหวา่งความทนัสมยัและความเกา่ไวไ้ดอ้ยา่งลงตวั นอกจากนีย้งัเต็มไปดว้ย

รา้นอาหารในราคาไมแ่พง โดยในชว่งวนัหยดุจะมนีกัทอ่งเทีย่วหล ัง่ไหลมาทีน่ ีเ่พือ่ชืน่ชมกบัผลงานศลิปะ 

หรอืแมก้ระท ัง่หาซือ้ของขวญัของฝากเป็นจ านวนมากจนตอ้งมกีารปิดถนนหา้มใหร้ถผา่น 



น าท่านสู่ พพิธิภณัฑส์าหร่าย (SEAWEED MUSEUM) ซึง่ท่านจะไดเ้รียนรูก้ารท าสาหร่ายของชาวเกาหลี 

ประวัตคิวามเป็นมาและความผูกผันทีช่าวเกาหลทีีม่ีต่อสาหร่าย พิเศษ....ใหท้่านไดท้ าคมิผับ ขา้วห่อสาหร่าย

เกาหล ีและน ากลบัไปทานไดอ้กีดว้ย 

 

จากน ัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงที ่COSMETIC SHOP เลอืกซือ้เครือ่งส าอาง ยีห่อ้ดงัไม่วา่จะเป็นเมอืกหอยทาก 

เซร ัม่พษิงูครมีน า้แตก โบท๊อก ครมีลา้งหนา้ น า้หอม โรจูคสิ ครมีน า้มนัมา้ ครมีอโลเวร่า พรอ้มรบัของ

แถมมากมาย  ตอ่มาน าทา่นสู ่จตุรสักวางฮวามุน(GWANGHWAMUN SQUARE) ตัง้อยูใ่จกลางเขตจงโรที่

เป็นศูนย์กลางของประวัตศิาสตร์ 600 ปีของกรุงโซล และออกแบบใหก้ลมกลืนกับทัศนียภาพทีส่วยงามของ

พระราชวังเคยีงบกกกุ(GYEONGBOKGUNG) และภเูขาบกูักซาน(BUKAKSAN)พืน้ทีเ่กอืบ 20,000 ตารางเมตรของ

กวางฮวามุนเชื่อมต่อกับประตูกวางฮวามุน(GWANGHWAMUN GATE) และจตุรัสชองกเย(CHEONGGYE 

SQUARE)  

 

จากนัน้น าทา่นเขา้เลอืกสรรสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังที ่DUTY FREE รา้นคา้ปลอดภาษีส าหรับนักทอ่งเทีย่วของกรุง

โซลพบสนิคา้หลากชนิดหลายยีห่อ้ อาท ิหลุยสว์ติอง ชาแนล กุชชี ่เฟอรร์ากาโม ่พราดา้ ลงัโคม คลนีกิซ ์

เอสเตเลอเดอร ์รวมทัง้สนิคา้แบรนด์เนมทอ้งถิ่นยี่หอ้ดัง “อาโมเร /ซลัฮวาซู /เฮรา ” เครื่องส าอางดัง 

ของเกาหลี จากนั้นน าท่านชม

คลองชองเกชอน ถูกขุดขึ้นใน

สมัยโชซอนมีอายุราว ๆ 600 ปี 

ต่อม า ใน  ค  .ศ .2002 ร ัฐบาล

เก าหลีไ ด ้มี ก า ร พัฒ น า แ ล ะ

ปรับปรุงคลองชองเกชอนเสยีใหม่ 

โดยฟ้ืนฟูธรรมชาติทั ้งสอง ฝ่ัง

คลองชองเกชอนเสยีใหม่ โดยผัน

น ้าจากแม่น ้าฮันเพื่อใหค้ลองมนี ้าตลอดทัง้ปี โดยมแีนวกัน้น ้าเพื่อท าเป็นน ้าตกตลอดแนวคลองชองเกชอน และมี

การสรา้งน ้าพุเพือ่ใหค้วามสวยงามจนท าใหปั้จจุบันนี้คลองชองเกชอนไดก้ลายเป็นสถานทีท่่องเทีย่วใจกลางกรุง

โซลไปเสยีแลว้เพราะทีน่ีต่ลอดทัง้แนวของคลองชองเกชอนมสีถานทีท่อ่งเทีย่วและรา้นอาหารอร่อย ๆ มากมายให ้

ทา่นไดเ้ลอืกทานกนัเราไปดกูนัเลยดกีวา่วา่มอีะไรใหน่้าเทีย่วชมกนับา้งตลอดทัง้สองฝากฝ่ังคลองชองเกชอน 

http://www.เที่ยวเกาหลีทัวร์.com/
http://www.เที่ยวเกาหลีทัวร์.com/


น าท่านเดนิทางสู ่ตลาดเมยีงดง (MYEONGDONG MARKET) ไดช้ือ่วา่เป็นศูนยร์วมแฟชั่นชัน้น าของเกาหลี

ทีน่ี่มทีัง้หา้งสรรพสนิคา้ล็อตเตเ้มโทรมโิดป้าและหา้งสรรพสนิคา้ชนิเซแกและหา้งมลิเรโอเร่ซึง่ตัง้อยู่ทัง้ใตด้นิและ

บนดนิขายเครื่องแต่งกายส าเร็จรูปรองเทา้เครื่องใชเ้ครื่องประดับและเครื่องส าอางเป็นทีพ่งึปรารถนาของนักซือ้ 

นักแต่งตัวทัง้หลายตามตรอกดา้นหลังจะมีรา้นกาแฟและรา้นอาหารเพื่อแวะรับประทานอาหารไดก้่อนไป  

ซือ้ของตอ่สดุปลายถนนเมยีงดงซึง่พืน้ทีเ่ป็นเนนิมโีบสถเ์มยีงดงถอืวา่เป็นศนูยก์ลางของศาสนาคาทอลกิในเกาหลี

(อสิระอาหารกลางวนัและเย็นตามอธัยาศยั) 

 BIZ HOTEL // THE M HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 3 ดาว 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทางเกาหล ี  อสิระ ตามอธัยาศยั สง่ สนามบนิ 

เชา้ (3) รบัประทานอาหารเชา้ ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม จากนัน้ใหท้า่นอสิระตามอัธยาศยั 4 ชัว่โมงกอ่น 

การเดนิทาง คนขับรถจะถอืป้ายรอรับ ทีล็่อบบีโ้รงแรม สง่สสูนามบนิอนิชอน เดนิทางโดยสวสัดิภ์าพ 

……..……….. 

อตัราค่าบริการ  

 

ราคานีร้วม 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ  
 ไกดท์อ้งถ่ินคอยดูแลและอ านวยความสะดวก ( ไกดพ์ูดองักฤษ หรือไทย ข้ึนอยูก่บัสถานะวนันั้นๆ ) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได)้ 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดล้ิ้มลองอาหารพ้ืนเมืองของแต่ละประเทศ 
 
 
 
 
 
 

โรงแรม 
ราคาผู้ใหญ่ ท่านละ 

ส าหรับกรุ๊ป 4 ท่าน 

ราคาผู้ใหญ่ ท่านละ 

ส าหรับกรุ๊ป 6 ท่าน 
ราคาผู้ใหญ่ ท่านละ 

ส าหรับกรุ๊ป 8 ท่าน 
พกัเดี่ยว 

BIZ HOTEL หรือ 

THE M HOTEL 
12,000 10,600 9,000 3,500 

LOTTE CITY 

MYEONGDONG 
15,000 13,600 12,000 4,000 



อตัรานีไ้ม่รวม 
ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้
ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั /ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ี/ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์ 
ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น =  USD 40 / ทั้งทริป/ต่อท่าน จ่ายให้กบัไกด์  
 
เง่ือนไขการเดินทาง 
 ผูเ้ดินทาง 4-5 ท่าน บริการรถตูแ้บบ 9 ท่ีนัง่ (Driver Guide) 

 ผูเ้ดินทาง 6-10 ท่าน บริการรถมินิบสัแบบ 25 ท่ีนัง่ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ท่ีตกลงโดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบ
ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง 15 วนั 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนั
เน่ืองมาจากการล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ 
ฯลฯโดยจะค านึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไป
ในทางผิด กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผน่ดินไหว 
ภูเขาไฟระเบิด อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเกบ็
เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริงเท่านั้น เช่น ค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

 
การส ารองที่นั่งและช าระเงนิ 
 ยืนยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง 

 ช าระเงินมดัจ าภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

o เกาหลี ท่านละ 5,000 บาท 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 21 วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดย

ไม่มีเง่ือนไข และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 



 หลงัจากส ารองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้
ไวใ้นโปรแกรม เพ่ือด าเนินการยื่นขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า) 

 
การยกเลกิ 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 75% 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 - วนัเดินทาง  หกัเงินค่าทวัร์ 100% 

 หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวีซ่าไดท้นั
ตามก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้งไม่อยูใ่น
เง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 

 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ดว้ยเหตุผล
ใด ๆ กต็ามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานฑูต ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ใหถื้อเป็นการ
ยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ 

 
โรงแรมและห้องพกั 
 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (Twin / Double Room) ประเภทหอ้งพกัข้ึนอยูก่บัการวางรูปแบบ

ของแต่ละโรงแรม  
 โดยทัว่ไป โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นหอ้งพกัคู่ 

และเพ่ิมเตียงเสริมให ้(Extra Bed)  ถา้ไม่มีเตียงเสริมใหท่้านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว และตอ้งช าระค่า
หอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั
จากราคาตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความ
เหมาะสมของโปรแกรม 

 

 

 

 

 


