
              

 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โปรแกรมการท่องเที�ยว 
วนัที� � พบกนัที�สนามบนิสวุรรณภมูิ  – ออกเดนิทางจากสนามบนิสวุรรณภมูิ 

วนัที� � เดนิทางถึงสนามบนิอินชอน –  เกาะนาม ิ– เทศกาลตกปลานํ %าแข็ง 

วนัที� ) ไร่สตรอเบอรี� – สวนสนกุเอเวอร์แลนด์ – พิพิธภณัฑ์สาหร่าย+ใสช่ดุฮนับก - ศนูย์เครื�องสําอาง – ศนูย์
โสม 

วนัที� 8 นํ %ามนัสนเข็มแดง – พระราชวงัถ๊อกซกูงุ – โรงงานพลอยสีมว่ง – โซลทาวเวอร์ – SM Duty Free – 
ตลาดเมียงดง 



              

 

    

วนัที� D ศนูย์สมนุไพร  – ตลาดฮงอิก – ซปุเปอร์มาร์เก็ต – ออกเดนิทางจากสนามบนิอินชอน – กรุงเทพฯ 

 
 
 

วันที� 	  พบกันที�สนามบนิสุวรรณภมิู  - ออกเดนิทางจากสนามบนิสุวรรณภมิู 

��F.HH น    คณะพร้อมกนัที�สนามบนิสวุรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสารขาออกชั %น 4 เคาน์เตอร์ P  สายการบนิจนิแอร์ 
 เจ้าหน้าที�จากบริษัทฯคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ %นเครื�อง 
22.25 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศเกาหลีใต้  โดยสายการบนิจนิแอร์ เที�ยวบนิที� LJ004 
 (บริษัทจะแจ้งไฟล์ทและเวลาที�แน่นอนอีกครั %งก่อนเดินทาง  
 หากลกูค้าเดินทางมาจากตา่งจงัหวดัด้วยเครื�องบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที�ก่อนทําการจองคะ่) 

วันที� #  เดนิทางถงึสนามบนิอนิชอน – เกาะนามิ – เทศกาลตกปลานํ -าแข็ง 

H5.40 น       ถึง สนามบนิอนิชอน กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้(เวลาท้องถิ�นเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชั�วโมง) 
เช้า หลงัผ่านพิธีการทางตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย นําท่านเดินทางสู่ เกาะนามิ โดยเรือเฟอร์รี�  เพื�อข้ามฝากไปยงั

เกาะ ซึ�งเป็นสถานที�โรแมนติกอีกแห่งหนึ�งสําหรับคู่รักคูห่นุ่มสาว ครอบครัว เพื�อนๆ หนึ�งในสถานที�ถ่ายทําละคร
เรื�องดงั เพลงรักในสายลมหนาว เกาะนามิมีรูปร่างเหมือนใบไม้ที�ลอยอยูท่างตอนเหนือของแมนํ่ %าฮนัและห่างจาก
กรุงโซลไปเพียง V) กิโลเมตร ณ ที�แห่งนี %ท่านสามารถเช่าจกัรยานเที�ยวรอบเกาะ เดินเล่นชมสวนเกาหลี เคารพ
สสุานนายพลนามิ เดินผ่านกลางแมกไม้แห่งสวนสนที�สงูเสียดฟ้า ดงต้นสน ดอกสน เลือกนั�งที�ม้านั�งข้างชายฝั�ง 
เพื�อชมบรรยากาศอนัโรแมนติกใต้เงาไม้ มองดพูนัธุ์สตัว์ต่างๆ เช่น นกกระจอกเทศ กระต่าย กระรอก เป็ด กวาง 
ฯลฯ 

 
 
 
 
 
เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั (�) เมนทูคัคลับี (ไก่ผดัซอสเกาหลี)   
บา่ย นําท่านเดินทางสู ่ เทศกาลตกปลานํ -าแข็ง ที�ยิ�งใหญ่เป็นอนัดบั 1 

ของเกาหลี ซึ�งในแต่ละปี มีนักท่องเที�ยวมาเยือนนับล้านคนต่อปี 
ให้ท่านได้ลอง สัมผัสบรรยากาศการตกปลาเทราท์ภูเขา หรือ 
Saccheoneo บนแม่นํ %า Hwacheongang ซึ�งจะเปลี�ยนสภาพเป็น
นํ %าแข็ง ซึ�งมีความหนาประมาณ 30-40 เซนตเิมตร ปลาชนิดนี % 
เป็นปลาสายพนัธ์เดียวกนักบัปลาแซลมอน ซึ�งอาศยัอยู่ในนํ %าเย็น
อณุหภมูิ ตํ�ากวา่ 20 องศาเซลเซียส ซึ�งเป็นปลาที�มีความสวยงาม และมีรสชาตหิวานมนัอร่อย  



              

 

    

สามารถนํามาทาน เป็นซชิูหรือซาซมิิมารับประทาน ได้ (ราคาทวัร์ไมร่วมคา่อปุกรณ์ตกปลา, คา่เครื�องเลน่และคา่
กิจกรรม ตา่งๆ ราคาประมาณ 500 บาท) หรือ อิสระเพลิดเพลินกบักิจกรรม ตา่งๆ ในบริเวณ งานเทศกาล ซึ�งจะ
หลายกิจกรรมให้ท่านได้ทดลองสมัผสัประสบการณ์ใหม่ๆ อาทิเช่น สโนว์สเลด, สเก็ตนํ %าแข็ง, รถไฟนํ %าแข็ง, รถ
ATV เป็นต้น 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า (�)  บลุโกกิ (หมผูดัซอสเกาหลี)  
   จากนั %นนําท่านเข้าสูที่�พกั PACIFIC HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 
 

วันที� : ไร่สตรอเบอรี�  – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ใส่ชุดฮันบก - ศูนย์เครื�องสําอาง – 
ศูนย์โสม 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ())  ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
นําท่านสู่  ไร่สตรอเบอรี�  เชิญท่านลิ %มรสผลสดในบรรยากาศไร่สตรอเบอร์รี�
จริงๆ ได้เรียนรู้วิถีชีวิตชาวไร่สตรอเบอรี�ของเกาหลีว่า มีวิธีการปลกูอย่างไรจึง
ได้ผลสตรอเบอรี�ที�ขนาดใหญ่เป็นพิเศษ และหวานหอมชวนรับประทาน  
จากนั %นนําท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกนี %ถกูขนานนาม
ว่า ดิสนีย์แลนด์เกาหลี เป็นสวนสนกุกลางแจ้งที�ใหญ่ที�สดุของ ประเทศ โดยมี
บริษัทซมัซุงเป็นเจ้าของ ตั %งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะได้นั�งกระเช้าลิฟท์ และท่องไปกบัโลกของสตัว์ป่าซาฟารี
ชมไลเกอร์ (สิงโตผสมกับเสือ) แฝดคู่แรกของโลก ที�นี�ท่านจะพบว่าเจ้าป่าสิงโต และเสือสามารถอยู่ด้วยกันได้
อย่างเป็นสขุชมความน่ารักของหมีที�สามารถสื�อสารกบัคนขบัรถได้เป็นอย่างดี เข้าสู่ดินแดนแห่งเทพนิยาย สวนสี�
ฤด ูซึ�งจะปลกูดอกไม้เปลี�ยนไปตามฤดกูาลและสนกุกบัเครื�องเลน่นานาชนิด อาทิเช่น สเปสทวัร์ รถไฟเหาะ หนอน
สะบดั ชมกิจกรรมและการแสดงตา่ง ๆ ที�จดัตามตารางประจําวนั 

 
 
 
 
 

 
เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั (8) เมนคูลับี (หมยูา่งเกาหลี) 

จากนั %นนําท่านเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑ์สาหร่าย (Seaweed Museum) เป็นสถานที�ผลติและแสดงการเลี %ยงสาหร่าย
ครบวงจร ทุกท่านสามารถเลือกซื %อสาหร่าย พร้อมทั %งทดลองชิมได้ตาม
อธัยาศยั และชมการแปรรูปสาหร่ายเป็นรสตา่งๆ อย่างเช่น รสกุ้ง รสหม ู
รสกิมจิ รสวาซาบิ ฯล แล้วเชิญท่านสวมชุดฮันบก (Hanbok) ซึ�งเป็น
ชุดประจําชาติของประเทศเกาหลีใต้ ถ่ายรูปกับฉากจําลอง 4 มิติซึ�งมี



              

 

    

ความสวยงามและประทับใจ พร้อมถ่ายรูปเป็นที�ระลึกเพื�อไปอวดคนทางบ้าน  ต่อมาอิสระให้ท่านได้เลือกซื %อ
เครื�องสําอางค์แบรนด์ดงัของเกาหลี ณ ศูนย์เครื�องสําอาง มีให้เลือกมากมายหลายยี�ห้อ อาทิเช่น ครีมนํ %าแตกที�
โด่งดงั ครีมหอยทาก แปง้โรตี โลจคูิส ฯลฯ  พาท่านเข้าชมศูนย์โสม ซึ�งรัฐบาลรับรองคณุภาพว่าผลิตจากโสมที�มี
อาย ุV ปีซึ�งถือว่า เป็นโสมที�มีคณุภาพดีที�สดุ ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซื %อโสมที�มีคณุภาพดีที�สดุ
และราคาถกูกวา่ไทยถึง � เท่า กลบัไปบํารุงร่างกายหรือฝากญาตผิู้ใหญ่ที�ท่านรักและนบัถือ  

เย็น    รับประทานอาหารเย็น (D) เมน ูบีบมิบบั (ข้าวยําเกาหลี) 
 และนําท่านเข้า สูที่�พกัโรงแรม  GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 
 

วันที�I นํ -ามันสนเข็มแดง – พระราชวังถ๊อกซูกุง – โรงงานพลอยสีม่วง – โซลทาวเวอร์ SM Duty Free – 
ตลาดเมียงดง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า (V) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําท่านเข้าชม  นํ -ามันสนเข็มแดง (Red Pine) ปัจจุบนันิยมมารับประทานเพื�อล้างพิษในร่างกาย ล้างไขมนัใน
เส้นเลือดทั�วทั %งร่างกาย ปอ้งกนัไขมนัอดุตนัในเส้นเลือด , โรคหวัใจ , โรคภมูิแพ้ เป็นต้น    
พาท่านชมความสวยงามของ พระราชวังถ๊อกซูกุง (Deoksugung Palace) พระราชวงัเก่าแก่ ขนาดไม่เล็กไม่
ใหญ่ แต่สวยงามร่มรื�นไปด้วยต้นไม้ ยิ�งช่วงใบไม้แดงแล้วยิ�ง
สวยงาม พระราชวงัแห่งนี %มีถนนกําแพงหินอนัมีชื�อเสียงที�มกัมีผู้
นิยมไปเดินเล่นพกัผ่อนชื�นชมกบังามงดงามของพระราชวงั ซึ�ง
ตั %งอยู่อย่างโดดเด่นสง่างามท่ามกลางอาคารสไตล์ตะวนัตกใจ
กลางกรุงโซล นอกจากนี %ภายในพระราชวังยังมีสิ�งก่อสร้างที�
น่าสนใจ ได้แก่ ประตูหลักแทฮันมุน, พระที�นั�งชุงวาจอนและ
ท้องพระโรง และซกโชจอน    

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั (n) เมนซูมักเยทงั (ไก่ตุน๋โสม) 
จากนั %นนําท่านเดินทางสู ่โรงงานพลอยสีม่วง (Amethyst Facory) ศนูย์อญัมณีอเมทิส ประเทศเกาหลีถือวา่เป็น
ดนิแดนของพลอยเขี %ยวหนมุาน หรือพลอยสีม่วง หนึ�งในสนิค้าสง่ออกที�สําคญัของเกาหลี ชาวเกาหลีเชื�อกนัวา่อญั
มณีสีมว่งเป็นอญัมณีนําโชคและมั�งคั�ง ซึ�งมีความงามไมแ่พ้ที�ใดในโลก 
จากนั %นนําท่านย้อนรอยละครซีรีย์เกาหลีชื�อดงั My name is Kim Sam Soon ที�ภเูขานมัซานภเูขาแห่งเดียวที�ตั %งอยู่
ใจกลางเมืองโซล สงู 274 เมตร   บนยอดเขามี โซลทาวเวอร์ Seoul Tower *.*ไมร่วมคา่ขึ %นลฟิท์ *.*. ซึ�งเป็น 1 ใน 
18 หอคอยเมืองที�สงูที�สดุในโลกมีความสงูถึง 480 เมตร เหนือระดบันํ %าทะเล ท่านสามารถชมทศันียภาพของกรุง
โซล ได้รอบทิศ 360 องศา ที�คู่รักทกุคูช่าวเกาหลีจะต้องทําคือ การคล้องกญุแจคู่รัก Love Key Ceremonyบนโซล
ทาวเวอร์ โดยที�จะเขียนข้อความ หรือชื�อของคู่รักไว้บนแม่กุญแจและก็จะนําแม่กญุแจนี %ไปคล้องกบัรั %วเหล็ก ส่วน
ลกูกญุแจเค้าจะทิ %งไปด้วยความเชื�อที�วา่หากคูรั่กคูใ่ด ได้มาเยือนและคล้องกญุแจคูรั่กกนัที�นี�จะทําให้ความรักของ
ทั %งคูยื่นยาวไมพ่รากจากกนัไปตลอดกาล 



              

 

    

 
 

 

 
แล้วพาท่านช็อปปิ %งสนิค้าปลอดภาษีที� SM Duty Free โดยที�นี�มีสินค้าชั %นนําให้
ท่านเลือกซื %อมากมายกว่า DHH ชนิด อาทิ นํ %าหอม เสื %อผ้า เครื�องสําอาง กระเป๋า 
นาฬิกา ฯลฯ   

เย็น    อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั  
จากนั %นเดินเวลาท่านเดินช็อปปิ %ง ณ ตลาดเมียงดง แหล่งช็อปปิ %งขึ %นชื�อและ 
สถานที�รวมแฟชั�นชั %นนําของกรุงโซลหรือที�คนไทยรู้จักกับในชื�อสยามแสควร์
เกาหลีท่านจะพบกับสินค้าวัยรุ่นมากมายหลากหลายยี� ห้อไม่ว่าจะเป็น
เครื�องสําอางยี�ห้อดังๆอย่าง )CE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, ETUDE HOUSE, MISSHA ฯลฯเสื %อผ้า
แฟชั�นมีสไตล์, รองเท้าส้นสงูน่ารักๆ, รองเท้าผ้าใบเก๋ๆ, นอกจากนี %ยงัมีร้านอาหารและร้านคาเฟ่น่ารักๆซึ�งที�นี�จะมี
วยัรุ่น หนุ่มสาวเกาหลีไปรวมตวักนัมากมายในแตล่ะวนั   

 และนําท่านเข้า สูที่�พกัโรงแรม  GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

วันที�b ศูนย์สมุนไพร  – ตลาดฮงอกิ – ซุปเปอร์มาร์เก็ต – ออกเดนิทางจากสนามบนิอนิชอน – กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า (�) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
แล้วนําท่านสู่ศูนย์สมุนไพรโบกานยอง สมุนไพรบํารุงตับ ต้นไม้ชนิดนี %เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที�
ปราศจากมลภาวะและระดบัสงูเหนือนํ %าทะเล DH-�HHเมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนํามารับประทานเพื�อช่วยดแูล
ตบัให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตบัแข็งไม่ถูกทําลายจาการดื�มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี�  สารตกค้างจากอาหาร
และยา 

 จากนั %นพาทา่น ช็อปปิ %งตอ่ที� ตลาดฮงอกิ แหลง่ช้อปปิ %งที�อยูล้่อมรอบไปด้วยมหาวทิยาลยัชื�อดงัในเกาหลี สนิค้าใน
ย่านนี %ส่วนใหญ่เป็นสินค้าวยัรุ่นที�ทันสมัยและราคาไม่แพงเช่นเสื %อผ้าที�ออกแบบโดยดีไซด์เนอร์เกาหลีรองเท้า
กระเป๋าเครื�องประดบั เครื�องสําอาง และยังมีร้านแบรนด์เนมอยู่ทั�วไปเช่น EVISU, ZARA ทุกวนัเสาร์ลานหน้า
ประตขูองมหาวิทยาลยัฮงอิค จะมีผลงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ เช่น เครื�องประดบั ตุ๊กตา เสื %อผ้า และของแฮนด์
เมด ที�น่ารักและใช้ความคิดสร้างสรรค์ ของบางอย่างทํามาชิ %นเดียวเพื�อให้ได้เลือกซื %อ บางที�อาจเป็นสินค้าที�มีชิ %น
เดียวในโลก 
 
 
 
 



              

 

    

 
เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั (F) เมนจิูมดกั (ไก่ผดัซอส) 

 แล้วพาท่านละลายเงินวอนที� ร้านค้าสนามบิน หรือซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ�งท่านสามารถเลือกซื %อสินค้า พื %นเมืองเป็น
การส่งท้ายก่อนอําลาเกาหลี อาทิ บะหมี�ชินราเมียน อูด้ง กิมจิ ลูกอมแปลกๆ ช็อคโกแลต นํ %าจิ %มหมูย่างเกาหลี  
จากนั %นเดนิทางไปยงัสนามบนิอินชอน เพื�อเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย 

 
 
 
17.10 น.  นําท่านเดนิทางสู ่กรุงเทพฯโดยสายการบนิจนิแอร์ เที�ยวบนิที� LJ003 
21.10 น.     ถึงสนามบนิสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ... 
 
 

 
 
 

FLIGHT DETAILS 

Jinair 
LJ004 BKK - ICN 22.25-05.40+1 

LJ003 ICN - BKK 17.10-21.10 

 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พกั  

� ท่าน 
เดก็อายุตํ�ากว่า 

12 ปี  
INFANT พกัเดี�ยว 

() – ++ , +- – +) , �+ – �.  ม.ค. 16,900 - 

3,000 - 5,900 - 

(1 – +� , (2 – +- , +� – +3 , +4 – +1 , +. – +2 
�( – �4 , �� – �3 , �- – �) , �3 – -(  ม.ค. 

        17,900 - 

+( – +4 , ++ – +. , +) – �+ 
+1 – �� , +2 – �- , �. – �2 ม.ค. 

18,900 - 

**หมายเหตุ ผู้ร่วมเดนิทางต้องไม่น้อยกว่า �( ท่าน 
 
อตัรานี7รวม 

• ค่าตั�วโดยสารเครื�องบินไป-กลบัชั นประหยดั(ตั�วกรุ๊ป) ตามเส้นทางที�ระบุในรายการ 



              

 

    

• ค่าโรงแรมที�พกัตามรายการระบุ (สองท่านต่อหนึ�งหอ้ง) 

• ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการระบุ 

• ค่าอาหาร และเครื�องดื�มตามรายการระบุ 

• ค่ารถรับส่ง ตามรายการระบุ 

• นํ7าดื�มท่านละ 1 ขวด / คน / วนั 

• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง(ขึ7นอยู่กบัการผนัแปรของภาษีนํ7ามนั ณ วันนั7นๆ) 

• ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัจากกรุงเทพฯ คอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ  

• ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัรานี7ไม่รวม 

• ค่าทาํหนงัสือเดินทาง 

• ค่าธรรมเนียมแจง้เขา้ - ออกของบุคคลต่างดา้วค่าวซ่ีาเขา้ประเทศของบุคคลต่างดา้ว (ถา้มี) 

• ค่าธรรมเนียมวซ่ีาพิเศษสาํหรับบุคคลต่างดา้ว หรือยื�นวซ่ีาเร่งด่วน ซึ� งบริษทัฯ จะเรียกเกบ็เพิ�มเป็นกรณีตามจริง  

• ค่าใชจ่้ายส่วนตวัเช่น ค่าโทรศพัทโ์ทรสารโทรเลขค่าซกัรีดค่าอาหาร-เครื�องดื�มนอกเหนือจากรายการ 

• ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์ช่องพิเศษภายในหอ้งพกั และค่าใชจ่้ายอื�นๆ ที�ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

• ค่านํ าหนกักระเป๋าเกินพิกดั (สายการบินกาํหนดใหไ้ม่เกินท่านละ 15 กก.) 

• ค่าทปิมคัคุเทศก์ท้องถิ�น คนขับรถท่านละ 4.,000 วอน/คน/ทปิ หรือ +,-00 บาท / ทปิ / ท่าน  
(ในส่วนของหวัหนา้ทวัร์แลว้แต่ความพึงพอใจของท่าน) 

• ค่าใชจ่้ายอนัเนื�องมาจากความล่าชา้ของสายการบิน, เหตุสุดวสิัย, การเมือง หรือ ภยัธรรมชาติ ฯลฯ 

• ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และค่าภาษีการบริการหักณ ที�จ่าย 3% (ในกรณีที�ต้องการขอใบเสร็จมภีาษี) 
หมายเหตุ  
� รายการ และราคาสาํหรับผูร่้วมเดินทางผูใ้หญ่อยา่งนอ้ย 20 ท่าน เดินทางไป และกลบัพร้อมคณะ 
� รายการนี เป็นเพียงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกครั งหนึ�ง หลงัจากไดส้าํรองที�นั�งกบั 

สายการบิน และโรงแรมที�พกัในต่างประเทศเป็นที�เรียบร้อย อยา่งไรกต็ามรายการนี อาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
� ราคานี คิดตามราคาตั�วเครื�องบินในปัจจุบนั หากราคาตั�วเครื�องบินปรับสูงขึ น บริษทัฯ สงวนสิทธิB ที�จะปรับราคาตั�วเครื�องบิน ตามสถานการณ์

ดงักล่าว 
� บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สาํหรับกระเป๋าเดินทาง หรือของมีค่าส่วนตวัของท่านระหวา่งการ

เดินทาง 
� บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบ และขอสงวนสิทธิQในการไม่คืนเงนิไม่ว่าทั7งหมด หรือบางส่วน ในกรณีที�ผู้เดนิทางมไิด้รับอนุญาตให้เดินทางเข้า หรือ

ออกนอกประเทศ อนัเนื�องมาจากการพจิารณาของเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมือง หรือ มสิี�งผดิกฎหมาย หรือ เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง หรือ การ
ถูกปฏิเสธในกรณีอื�น 

� บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิQที�จะไม่คืนเงนิไม่ว่าทั7งหมดหรือบางส่วน ด้วยเหตุอนัเนื�องมาจากความผดิพลาด ความล่าช้า การเปลี�ยนแปลงบริการ
ของสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง เหตุการณ์ทางการเมือง การจลาจล ภัยธรรมชาติ อนันอกเหนือจากความควบคุม 

� บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิQที�จะไม่คืนเงนิไม่ว่าทั7งหมดหรือบางส่วน ในกรณีที�ผู้เดนิทางไม่ใช้บริการบางส่วนหรือทั7งหมด โดยความสมคัรใจของผู้
เดนิทางเอง และ/หรือไม่เดนิทางไปพร้อมคณะ และ/หรือไม่ปรากฏตวัในวนัเดนิทาง 



              

 

    

� บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิB ในการเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ไดต้ามความเหมาะสม ทั งนี ขึ นอยูก่บัเวลา การจราจร สภาพอากาศ 
และเหตุสุดวสิัยอื�นๆ ที�อาจเกิดขึ นได ้ทั งนี  เพื�อความปลอดภยั และประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

� บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายเพิ�มเติมที�เกิดขึ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกทาํร้าย การสูญหาย หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
� มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธิB ในการใหค้าํสัญญาใดๆ ทั งสิ นแทน บริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจ

ของบริษทัฯ กาํกบัเท่านั น 
� บริษทัฯ จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ที�ประสงคจ์ะไปท่องเที�ยวตามรายการของทวัร์ทุกวนัเท่านั น  หากท่านไม่สามารถร่วมทวัร์ทุกวนั แค่สมคัรมาร่วม

ทวัร์เพียงเพื�อการใชต้ั�วเครื�องบินและที�พกัในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏวา่ท่านไม่รวมทวัร์ในบางวนั ทางบริษัทจะคดิค่า
ดาํเนินการในการแยกท่องเที�ยวเอง 300 USD 
(ก่อนซื อทวัร์ จะตอ้งแจง้ความประสงคที์�เป็นจริง เพื�อทางผูจ้ดัจะไดคิ้ดค่าบริการที�เหมาะสม) 

� เดก็ หมายถึง ผูที้�มีอายนุอ้ยกวา่ 12 ปี 
� หนังสือเดนิทางจะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 3 เดือน นับจากวนัเดนิทาง 
� *.*.*. นํ7าหนักกระเป๋าคนละ 15 กโิลกรัม*.*.*. 
เงื�อนไขการให้บริการ 

1. การจองครั งแรก มดัจาํท่านละ 10,000 บาทภายใน F วนัหลงัการจอง และชาํระทั งหมดก่อนเดินทางภายใน FG วนั 
หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวนัหยดุยาวชาํระทั งหมดก่อนเดินทางภายใน HGวนั   
(การไม่ชาํระเงินค่ามดัจาํ หรือชาํระไม่ครบ หรือเชค็ธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดใด ผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจดั หรือยกเลิก
การเดินทาง)  

2. ในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทั งที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศที�ระบุในรายการ บริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธิB ที�จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั งสิ น 

การยกเลกิ 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ นไป คืนเงินทั งหมด 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-29 วนั เกบ็ค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-20 วนั เกบ็ค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์ 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั เกบ็ค่าใชจ่้าย 80% ของราคาทวัร์ 

• ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1 - 6 วนั เกบ็ค่าใชจ่้ายทั งหมด 100 % ของราคาทวัร์  
**ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี�ยนชื�อผูเ้ดินทางได*้* 

 กรุ๊ปที�เดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลที�ตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที�ยวบิน
พิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัร์ทั งหมด 

หมายเหตุ : รายการทวัร์สามารถเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 
 


