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โปรส่วนลด 3,000 จากราคาโปรแกรม เชค็ท่ีนัง่ก่อนท าการจองทกุ
ครัง้นะค่ะ TEL 092-7927878 

เน่ีองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ เมื่อท่ีนัง่เหลือน้ย ราคาจะปรบัขึน้อนัโนมติั  

ก าหนดการเดินทาง เดือนพฤษภาคม – มิถนุายน  2562 

 

 

20.30 - 22.00 คณะเดนิทางพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิบรเิวณชัน้ 4 ชัน้ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอรส์ายการบนิ  

Asiana Airline หรอืเทยีบเท่า(Korean Air // Thai Aiways)   หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิ …K…. ใกลป้ระตทูางเขา้

หมายเลข …6… โดยมเีจา้หน้าทีจ่ากบรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก ในเรือ่งของเอกสาร 

 

วนัแรกของการเดินทาง พบกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู  

 

ข้อแนะน า  ถ้าต้องการน าของเหลวขึน้เคร่ืองใส่กระเป๋าถือติดตวัจะต้องบรรจใุนบรรจภุณัฑ์ และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิน้ (รวมกนัไม่เกิน 

1 ลิตร) บรรจภุณัฑ์ดงักล่าว ควรใส่ในถงุที่โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดได้ด้วย ให้น าถงุขึน้ไปเพียงใบเดียวเทา่นัน้ การน าผลิตภณัฑ์ของสดที่ท าจาก

สตัว์ไม่ว่าเนือ้หม ูเนือ้ววั ผกั ผลไม้สด ไม่อนญุาต ให้น าเข้าประเทศเพื่อป้องกนัโรคต่างๆ เพราะหากศลุกากรตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ 
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23.55-02.35น.    ออกเดนิทางสู่ประเทศเกาหล ี โดยสายการบนิ ASIANA 

AIRLINE เทีย่วบนิที ่OZ742 // OZ 744  นบัว่าเป็นสายการบนิทีม่ฐีานอยู่ที่

กรุงโซล สาธารณรฐัเกาหล ี และเป็นหน่ึงในสองสายการบนิหลกัของเกาหลใีต้ 

เอเชยีนาแอรไ์ลน์เป็นสมาชกิของ Star Alliance และถอืว่าเป็นสายการบนิ

ระดบั 5 ดาวเลยทเีดยีว (ขอสงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลงสายการบนิโดยมติ้อง

แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า) *     

น ้าหนักกระเป๋า 20 กิโลกรมั /ท่าน/1ช้ิน 
ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงสายการบิน เท่ียวบิน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

 

 

 

 

 

07.00-10.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิอนิชอน  ประเทศเกาหลใีต้  (กรุณาปรบัเวลาของท่านใหเ้รว็ขึน้ 2 ชัว่โมง 

เพื่อใหต้รงกบัเวลาทอ้งถิน่ของประเทศเกาหล)ี  

  จากนัน้พาทุกท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑศิ์ลปะโมเดลของสะสม  แห่งน้ีสรา้งขึน้โดยประตมิากรชื่อ 

Kwon Jin-gyu ในเมอืงชุนชอน ภายในอาคาร Moon Valley แบ่งออกเป็นทัง้หมด 4 ชัน้  เป็นการผสมผสานที่

แปลกใหม่ของแนวคดิการจดัการของเล่น  ประตมิากรรมแกะสลกั โมเดลซุปเปอรฮ์โีร่ทัว่ทุกมุมโลก อาทเิช่น

ไอร่อนแมน ซุปเปอรแ์มน เดอะฮคั แบทแมน และตวัละครภาพยนตรฟ์อรม์ยกัษ์ เรื่องทรานฟอรเ์มอร ์การต์ูน

ทุกประเภทอาทเิช่น โดเรม่อน ชนิจงั คติตี้  มกิกีเ้มาส ์ ป๊อปอาย มารโิอ้  รวมไปถงึโมเดลนกัแสดงฮอลลวีดู 

หลากหลายขนาด ทุกท่านจะไดต้ื่นตาตื่นใจกบัโมเดลของสะสม ณ ทีแ่ห่งน้ีแน่นอน ส่วนบรเิวณดา้นนอกของ

พพิธิภณัฑจ์ะมโีซนแสดงของสตัวช์นิดต่างๆเช่น สุนขัจิง้จอก เมยีรแ์คท แพรรดีอ็ก และ แรคคนู 

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง  พิพิธภณัฑศิ์ลปะโมเดลของสะสม  –พิพิธภณัฑห์ยก –  สะพานแขวนโซกึม –                                

ชมแสงสีเสียง SONATA OF LIGHT 
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั (ม้ือท่ี1) 

  จากนัน้พาทุกท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑห์ยกขาว เมอืงชุนชอน จงัหวดัคงัวอน เป็นเมอืงแห่งหยก 

เป็นเหมอืงหยกขาวแห่งเดยีวในเกาหลใีต้ เดมิสรา้งขึน้ในปี 1972 มไีวส้าํหรบัโรงงานทาํเหมอืงหยกเท่านัน้ 

ปจัจุบนัภายในประกอบดว้ย หอ้งซาวน่า พพิธิภณัฑข์า้วของเครื่องใชใ้นสมยัก่อน และถํ้าหยก ตามแนวถํ้าทัง้

สองดา้นมกีารก่อหยกหลายแบบซึง่ทอดยาวไปตามระยะทาง นกัท่องเทีย่วสามารถเดมิชมธรรมชาตขิองหยก 

และเครื่องใชน้ํ้าบาดาลทีขุ่ดขึน้มาจากถํ้าทีป่ลายอุโมงค ์ มรีสชาตทิีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของน้ําทาํใหผู้ค้นทีไ่ดม้าชมิ

เล่าต่อกนัว่ามปีระสทิธภิาพในการรกัษาโรครดิสดีวงทวารทอ้งผกูและอาหารไม่ย่อย นอกจากน้ีมรีา้นขายของ 

 

ทีร่ะลกึใหบ้รกิารสนิค้าทีท่าํจากหยกหลากหลายชนิด เช่น แหวน สรอ้ยคอ กาํไลขอ้มอื และภายนอกอาคาร

ทุกท่านจะไดพ้บกบัหยกแกะสลกัเจา้แม่กวนอมิ ซึง่เป็นไฮไลทข์องเมอืงชุนชอนงดงามอย่างคาดไม่ถงึ 
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นําท่านเดนิทางสู่ สะพานแขวนโซกึมซาน (Sogeumsan) ตัง้อยู่ในจงัหวดั วอนจ ู สะพานแขวน

โซกมึซานเป็นสะพานแขวนทีย่าวทีสุ่ดในเกาหล ี โดยสะพานแห่งน้ีกวา้ง 1.5 เมตร และมคีวามยาวถงึ 200

เมตร สะพานแห่งน้ีไดเ้ปิดให้ใชบ้รกิารครัง้แรกในวนัที ่ 11 มกราคม 2018 นอกจากน้ียงัมกีารตดิตัง้สกาย      

วอลค์พืน้กระจกใสทีห่อชมววิทีอ่ยู่ดา้นขา้งสะพาน การทีทุ่กท่านไดย้นือยู่บนพืน้กระจกใส จะทาํใหคุ้ณรูส้กึ

เหมอืนกบัไดเ้ดนิอยู่บนกอ้นเมฆเลยทเีดยีว สถานทีท่่องเทีย่วน้ีคลา้ยกบัเกาะนามิไดเ้ลย หอ้มลอ้มดว้ยทวิทศัน์

อนัน่าตื่นตาตื่นใจของธรรมชาตอินังดงามในช่วงใบไมเ้ปล่ียนสีจะสวยมาก นอกจากมีแม่น ้ าซมัซนัชอนเป็น

แม่น ้ าสายหลกัของเมืองวอนจูทอดยาวสุดสายตา เหมาะส าหรับถ่ายรูปเก็บความประทบัใจและความสวยงามของ

ธรรมชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

จากนัน้พาทุกท่านชม แสง ส ีเสยีง Sonata Of Light ซึง่ถอืว่าเป็นหน่ึงในโชวแ์สงสเีสยีงทีน่่าตื่นตา

ตื่นใจและแปลกใหม่ แสดงใหเ้หน็ถงึวถิทีศัน์ทีม่ชีวีติชวีาและมเีสน่หใ์นยามคํ่าคนื  ความสวยงามน้ีจดัแบ่งเป็น 



 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

รหัสโปรแกรมทัวร์  W04 ASIANNA PLUS  SPECIAL SUMMER  4D2N JUN19  

5 โซนประกอบไปดว้ย  การบรรเลงดนตรดีว้ยจงัหวะของแสงจนัทรก์ลางสระบวั  การแสดงแสงสรีะยบิระยบั

เปรยีบเสมอืนหิง่หอ้ยเคลื่อนทีต่ามจงัหวะ  การแสดงแสงไฟบนพืน้ทางเดนิเป็นรปูดอกไมต่้างๆทีเ่คลื่อนไหว

ไปมา  การแสดงออเคสตรา้บอกเล่าเรื่องราวในป่าแวดลอ้มไปดว้ยธรรมชาต ิ และการแสดงดนตรแีบบผ่อน

คลาย ควบคู่ไปกบัแสงจนัทร ์สถานทีแ่ห่งน้ีเหมาะกบัการเป็นแหล่งท่องเทีย่วยามคํ่าคนืทีไ่ม่ควรพลาดเลย 

 

 

 

 

 

 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ (ม้ือท่ี2) 

ทีพ่กั พาทุกท่านเดนิทางเขา้ทีพ่กั Oak Valley Ski Resort หรอืเทยีบเท่า (ระดบั 3 ดาว) 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อท่ี 3) 

พาทุกท่านเดนิทางสู่  LOTTE SEOUL SKY (ลอ็ตเต้ โซล สกาย) ตัง้อยู่ใจกลางกรุงโซล เป็นตกึทีส่งูทีสุ่ด 

ในเกาหลแีละสงูเป็นอนัดบัที ่5 ของโลกมทีัง้หมด 123 ชัน้ ความสงูอยู่ที่

ประมาณ 555  เมตร  เรยีกไดว้่าเป็นแลนด์มารค์แห่งใหม่ของกรุงโซล 

สาํหรบัหอชมววิ “Seoul Sky” ซึง่ไดถู้กบนัทกึใหเ้ป็นหอชมววิทีส่งูเป็น

อนัดบัสามของโลก และจะเปิดใหเ้ขา้ชมในเดอืนเมษายน 2017 ซึง่

ตัง้อยูบ่นชัน้ 117-123 ของตกึทีส่งูทีสุ่ดในโซลอย่าง “Lotte World 

Tower”  Seoul Sky นัน้ไดท้าํลาย 3 สถติขิอง Guinness World  

 

วนัท่ีสามของการเดินทาง     ลอ็ตเต้ โซล สกาย  - ลอ็ตเต้ดิวต้ีฟรี -  สวนสนุกลอ็ตเต้เวิลด ์ - ร้านสมุนไพร  -            

ศนูยร์วมเครื่องส าอางค ์ -พิพิธภณัฑศิ์ลปะสามมิติ -  ฮงแด ชอ็ปป้ิงสตรีท 
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Records อย่างแรกเลยคอื “ชัน้ลอยฟ้าทีอ่ยู่สงูทีสุ่ดในโลก” บนชัน้ 118, “ลฟิต์ทีเ่รว็ทีสุ่ดในโลก” ทีม่คีวามเรว็

ถงึ 600 เมตรต่อนาท ีและสุดทา้ยคอื “ระยะทางของลฟิต์ทีย่าวทีสุ่ดในโลก” Seoul Sky ถูกดไีซน์ภายใต้คอน

เซป็ต์ “The Beauty and Pride of Korea" (ความงามและความภาคภูมใิจของเกาหล)ี 

จากนัน้นําท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษทีี ่ลอ็ตเต้ ดิวต้ีฟรี  มสีนิคา้ชัน้นําปลอดภาษีใหท้่านเลอืก 

ซือ้มากมายกว่า 500 ชนิด ทัง้ น้ําหอม เสือ้ผา้ เครื่องสาํอางค ์

กระเป๋า แว่นตา นาฬกิา กลอ้งถ่ายรปู และเครื่องประดบั ฯลฯ 

หลากหลายแบรนดช์ัน้นํา อาทเิช่น  MCM , PRADA , 

SULWHASOO , DIOR , ANNA SUI ,LOUIS VUITTON ,SK II 

และอื่นๆอกีมากมายทีคุ่ณจะอดใจไม่ได้ 

นําท่านเดนิทางเขา้สู่ สวนสนุกลอ็ตเต้เวิลด ์LOTTE WORLD เป็นสวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ทีต่ ัง้อยู่ที่

เขตชมัซลิ (Jamsil) ในกรุงโซล ทีน่ี่มทีัง้สวนสนุกในร่ม ซึง่

จดัไดว้่าเป็นสวนสนุกในร่มทีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ดแห่งหน่ึงในโลก 

เลยกว็่าได ้และมโีซนสวนสนุกกลางแจง้ ทีส่รา้งเป็นเกาะอยู่

กลางทะเลสาบซอกชน (Seokchon Lake) สญัลกัษณ์ของ

สวนสนุกแห่งน้ี กค็อืแรคคนูทีช่ื่อ Lotty และ Lorry ทัง้คู่เป็น

แฟนกนั สวนสนุกแห่งน้ี มกีารแบ่งพืน้ทีเ่ป็น 2 โซนใหญ่ๆ 

คอื สวนสนุกในร่ม Lotte World Adventure เครื่องเลน่ส่วน

ใหญ่ของโซนน้ีจะเน้นหนกัสําหรบัเดก็เลก็บวกกบัมลีาน 

สเกต็น้ําแขง็ไวบ้รกิารพรอ้มทัง้ยงัเชื่อมต่อกบั พพิธิภณัธพ์ืน้บ้านลอ็ตเต้เวลิด ์(Lotte World Folk Museum) 

ส่วนอกีโซนนึงจะเป็นโซน Outdoor เชื่อมต่อไปยงัดา้นนอกสู่ Magic Island เตม็ไปดว้ยเครื่องเล่นหวาดเสยีว

แบบเอก็ซต์รมีต่างๆ ใหไ้ดส้นุกสนานกนัตลอดทัง้สีฤ่ดู มาดเูครื่องเล่นผาดโผนกนับ้างดกีว่า GYRO DROP 

คอื 1 ใน 4 ของเครื่องเล่นแนวเอก็ซต์รมีของทีน่ี่ ทีค่นชอบความหวาดเสยีวและทา้ทายไม่ควรพลาด 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั (ม้ือท่ี 4) 

   จากนัน้นําท่านชม ร้านสมุนไพร(Korea Herb) ใหม่ล่าสุดของเกาหล ีโดยมกีารจดลขิสทิธิ ์

เรยีบรอ้ยแลว้ เป็นสมุนไพรเมลด็ฮอตเก  (ฮอตเกนาม)ู ทางการแพทย์

เรยีกว่า ผลไมท้อง มรีสเปรีย้ว ดสีาํหรบับุคคลที ่นิยมดื่มเหลา้ ชา กาแฟ 

น้ําอดัลม ฯลฯ เมลด็ฮอตเก จะช่วยในการลา้งสารพษิทีต่กคา้งหรอืไขมนั
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ทีส่ะสมอยู่ภายในผนงัของตบัหรอืไต ชว่ยใหต้บัหรอืไตของท่านแขง็แรงขึน้ ซึง่ยงัสง่ผลดต่ีอสุขภาพร่างกาย

ของท่านเอง 

   จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่ ศนูยร์วมเครื่องส าอางค ์Midam Cosmetic  ประเภทเวช 

สาํอางคท์ีห่มอศลัยกรรมเกาหลรี่วมออกแบบมากมาย เช่น 

ผลติภณัฑบ์ํารุงผวิหน้า เครอืงสาํอางค ์หลากหลายแบรนด ์และ

อื่นๆอกีมากมาย อาทเิช่น B2B ,Closee Dr.,Rojukiss ,etc 

นอกจากน้ียงัมคีรมีที่โด่งดงั  อาทเิช่น ครมีเมอืกหอยทาก , 

เซรัม่พษิง ู, ครมี    โบทอ็ก , Aloevera Gel . ครมีน้ําแตก , BB 

Cream , etc 

  พาทุกท่านเขา้ชม  TRICKEYE MUSEUM  เป็นสถานทีท่่องเทีย่วชื่อดงัทีจ่ดัขึน้แบบพพิธิภณัฑแ์กล

เลอรีศ่ลิปะและภาพวาด  คอืเทคนิคงานศลิปะแบบ 2D และ

ลกัษณะภาพวาดจะเป็นแบบ 3D แทนทีจ่ะเป็น การดูภาพวาด

ธรรมดาๆเหมอืนหอศลิป์ทัว่ไป นกัท่องเทีย่วจะตื่นตาตื่นใจ

กบัภาพวาดแนว 3D ทีเ่สมอืนว่าไดเ้ขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงใน

รปูภาพนัน้ ทาํใหน้กัท่องเทีย่วเพลนิเพลนิสนุกสนานไม่มเีบื่อ 

trickeye ถอืเป็นพพิธิภณัฑศ์ลิปะยอดนิยมของชาวเกาหลแีละ

นกัท่องเทีย่ว 

   

จากนัน้พาท่านสู่  HONGDAE SHOPPING STREET  ศนูยร์วม

เครื่องสาํอางค ์ผลติภณัฑบ์ํารุงผวิพรรณ  ผลติภณัฑบ์ํารุงผวิหน้า 

หลากหลายแบรนดด์งัทีก่ําลงัเป็นทีนิ่ยมในเกาหล ีเช่น 

SKINFOOD ,IT’S SKIN , CLUB CLIO , BANILACO. THE 

FACE SHOP , NATURE REPUBLIC ฯลฯ มใีหท้่านไดเ้ลอืกซือ้

อย่างมากมาย และยงัสามารถมอบเป็นของฝากใหก้บัคนใกลต้วั

ไดอ้กีดว้ย 

เยน็ อิสระอาหารเยน็ ณ ฮงแด 
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ทีพ่กั Lucebridge  Hotel ระดบั 3 ดาว หรอื เทยีบเท่า 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อท่ี 5) 

 

พาท่านเยีย่มชม พระราชวงัถอ็กซูกงุ (Deosugung Palace) 

ซึง่แปลว่า พระราชวงัแห่งความอายุยนืนานและมัง่คง ทีไ่ดร้บั

การพระราชทานชื่อจากกษตัรยิช์ุนจอง เป็นทีป่ระทบัของเจา้ชาย

วอนชาน ระหว่างปี 1454 – 1488  จนถงึกษตัรยิโ์กจอง กษตัรยิ์

ก่อนองคส์ุดทา้ยของราชวงศโ์ชชอนกถ็ูกบงัคบัใหส้ละราชสมบตัิ

ทีน่ี่โดยญีปุ่่น ในปี 1907 และพระองคก์ท็รงประทบัอยูท่ีน่ี่จน

สิน้พระชนม ์ในปี ค.ศ.1919 พระราชวงัน้ีตัง้อยู่ตรงขา้มกบั ศาลาว่าการเมอืงแห่งกรุงโซล (City  Hall) มปีระตู

ทางเขา้ทีส่วยงาม คอืประตูแทฮนัมุน (Daehanmun Gate) ภายในมพีระทีน่ัง่ซุงวาจอน (Junghwajeon) หนั

หน้าไปทางทศิใต้ บรเิวณรอบกาํแพงดา้นหน้าพระราชวงั มชี่างแกะสลกัไมเ้ป็นตวัอกัษรฮนักลึ และมกีาร

แสดงพธิเีปลีย่นเวรยามหน้าประตูพระราชวงั 

จากนัน้พาท่านเดนิทางต่อที ่ร้านน ้ามนัสนเขม็แดง มหศัจรรยแ์ห่ง

ธรรมชาต ิผ่านผลงานการวจิยัมากมาย จากมหาวทิยาลยัแห่งชาตโิซล 

ประเทศเกาหลใีต้ มสีรรพคุณช่วยลดไขมนัและน้ําตาลในกระแสเลอืด 

ป้องกนัการเกดิเสน้เลอืดตบี แตก ตนั และสามารถลา้งสารพษิในร่างกาย 

เพื่อเพิม่ภูมติ้านทานและทําใหอ้ายุยนืแบบชาวเกาหล ีซึง่กาํลงัเป็นสิง่ที่

ไดร้บัความนิยมจากคนในประเทศเกาหลเีป็นอย่างมาก 

จากนัน้นําท่านสู่ ศนูยโ์สม (Ginseng Center) ซึง่รฐับาลรบัรองคุณภาพ

ว่าผลติจากโสมทีอ่ายุ 6 ปี ซึง่ถอื ว่าเป็นโสมทีม่คุีณภาพดทีีสุ่ด ชมวงจร

ชวีติของโสม พรอ้มใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมที่มคุีณภาพดทีีสุ่ดและราคาถูก

กว่าไทย 2 เท่า กลบัไปบํารุงร่างกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่่านรกัและนบั

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง พระราชวงัถอ็กซูกงุ  - ศนูยน์ ้ามนัสนเขม็แดง  - ศนูยโ์สม  - ตลาดเมียงดง  - ร้านละลายเงินวอน 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

รหัสโปรแกรมทัวร์  W04 ASIANNA PLUS  SPECIAL SUMMER  4D2N JUN19  

ถอื 

กลางวนั    รบัประทานอาหารกลางวนั (ม้ือท่ี 6)  

จากนัน้นําท่าน ช้อปป้ิงท่ีย่านเมียงดง ไดช้ื่อว่าเป็นแหล่งรวมแฟชัน่แบ

รนดเ์กาหลชีัน้นํา ซึง่ในแต่ละวนัจะ มวียัรุ่นเกาหลมีาเดนิชอ้ปป้ิงกนัอย่าง

ลน้หลาม ท่านสามารถหาซือ้สนิคา้ไดอ้ย่างหลากหลายทัง้เสือ้ผา้,รองเทา้,

กระเป๋า,เครื่องสาํอางคซ์ึง่เป็นทีรู่จ้กัอย่างดขีองคนไทย อาท ิEtude , 

Skinfood, Laneige, Innisfree, Tony Moly, The Face Shop 

เครื่องประดบั, ซดีเีพลง, วซีดี-ีดวีดีหีนงัและซรีีส่ฮ์ติ ตลอดจนของทีร่ะลกึที่

มรีปูดาราคนโปรดของท่านอยู่ในสนิคา้ 

 

 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่ ร้านละลายเงินวอนหรือ Supermarket ทีน่ี่มขีนมพืน้เมอืงเกาหลหีลากชนิด อาทิ

เช่น ขนมขบเคีย้ว ชอ็คโกแลต กมิจ ิมาม่า รวมไปถงึของใชใ้นครวัเรอืน เช่น ตะเกยีบ ถ้วยใส่ขา้ว กระทะ 

ซอสปรุงรส และของฝากของทีร่ะลกึมใีหท้่านไดเ้ลอืกซือ้มากมาย พรอ้มมบีรกิารบรรจุกล่องตามเงื่อนไขของ

รา้น 

 

 

 

 

ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านสู่สนามบนิอนิชอนเพื่อเตรยีมตวัเดนิทางกลบักรุงเทพฯ   

18.40 - 21.45 น. เหนิฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบนิ  ASIANA AIRLINE  เทีย่วบนิที ่OZ741 // OZ743 

22.15 - 01.25 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบั 

**ขอสงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลงสายการบนิ เทีย่วบนิ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
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**สายการบนิมกีารเปลีย่นแปลงไดใ้นระดบัเทยีบเท่ากนั น้ําหนกักระเป๋า 20 กโิลกรมั / 1 ชิน้ 
 

***กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุใน

รายการเดนิทาง ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้นและขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ซึง่

อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทั*** ในกรณีเกดิเหตุสุดวสิยัต่างๆ เช่น กรณีการล่าชา้ของสายการบนิ อุบตัเิหตุ 

ภยัธรรมชาต ิการนดัหยุดงาน การจราจรตดิขดั หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิขึน้อยู่เหนือการควบคุมของ

บรษิทั และเจา้หน้าที ่ทีจ่ะส่งผลกระทบใหเ้สยีเวลาในการท่องเทีย่วทีร่ะบุในโปรแกรม ผูเ้ดนิทางไม่สามารถเรยีกรอ้ง

ค่าเสยีหาย ว่าดว้ยกรณีใดๆทัง้สิน้ ค่าเสยีเวลา ค่าเสยีโอกาส และค่าใชจ้่ายทีล่กูคา้และบรษิทัจ่ายไปแลว้  

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
หมายเหตุ เมนูอาหาร 

 
- จมิดกั ไก่อบซอีิว๊ เป็นเมนูอาหารเกาหลพีืน้เมอืงดัง้เดมิ จมิดกัจานใหญ่น้ีประกอบไปดว้ย ไก่ชิน้โต วุน้เสน้

เกาหลน้ีีมลีกัษณะเป็นเสน้แบนใหญ่ๆทาํจากมนัฝรัง่ทําใหเ้หนียวนุ่มเป็นพเิศษผดัคลุกเคลา้กบัซอสสตูรเฉพาะ 
เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้ๆ การรบัประทานใชก้รรไกรตดัเสน้และไก่ฉบัๆใหเ้ป็นชิน้เลก็พอดคีาํ รบัรองต้องตดิใจ 

 

- ทคัคาลบี้ อาหารยอดนิยมอกีชนิดหน่ึง ของคนเกาหล ีนําไก่ บารบ์คีวิ ผกัต่างๆ ผดัร่วมกบัซอสบารบ์คีวิ
เกาหลใีนกระทะแบน วธิกีารทานโดยห่อกบัผกักาดแกว้เกาหล ีเมื่อทานไประยะหน่ึงจะนําขา้วสวยและ
สาหร่ายแหง้มาผดัรวมกบัทคัคาลบี้เพื่อใหเ้กดิอาหารชนิดใหม่ คอื ทคัคาลบี้โปคมีหรอืขา้วผดัทคัคาลบี้ทีท่ ัง้
หอม อร่อย เสริฟ์พรอ้มเครื่องเคยีง 

- ชาบู ชาบู จะเป็นการนําผกัหลากหลายชนิด เหด็ต่างๆ โอเดง้ เบคอนหมรูวมกนัไวใ้นหมอ้ และจะเตมิดว้ยน้ํา
ซุปรอ้นๆ สตูรเฉพาะของแต่ละรา้น แลว้ต้มจนเดอืด ก่อนจะเริม่รบัประทาน กจ็ะนําอุดง้ลงต้มอกีครัง้ จะทาน
พรอ้มกบัขา้วสวย หรอือุดง้กไ็ด ้เมนูชาบูชาบู ถอืไดว้า่เป็นรายการอาหารทีข่าดไม่ไดใ้นโปรแกรมทวัรเ์กาหล ี
เพราะรสชาตขิองน้ําซุป ผกัต่างๆในหมอ้ ทาํใหเ้ป็นทีช่ื่นชอบของหลายท่าน หากท่านใดทานรสจดัหน่อย ก็
สามารถขอน้ําจิม้เกาหล ีเตมิเพิม่รสชาต ิ

- พลุโกก ิส่วนผสมของเมนูน้ี คอืหมหูมกัชิน้บาง ๆ ผกัต่าง ๆ เช่น กะหลํ่าปล ีฟกัทองอ่อน ถัว่งอก แครอท เหด็
และวุน้เสน้มาต้มรวมกนั โดยสามารถทานไดท้ัง้แบบแหง้และน้ํา เครื่องเคยีงต่าง ๆ คอื ถัว่งอกดอง วุน้เสน้
ปรุงรสสาหร่าย กมิจ ิเสรฟิพรอ้มกบัขา้วสวยรอ้นๆ ทา่นจะอิม่อร่อยกบัเมนูอาหารนี้อย่างแน่นอน 
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คาลบ ิอาหารเกาหลแีบบป้ิงย่างทีม่ชีื่อเสยีงของเกาหล ีเป็นการนําเน้ือหมมูาหมกักบัเครื่องปรุงจนเน้ือนุ่ม แลว้
จงึนําไปย่างบนแผ่นโลหะทีถู่กเผาจนรอ้น ตอนย่างเน้ือนัน้จะย่างเป็นชิน้โตพอสมควร พอใกลสุ้กแลว้กต็้องใช้
กรรไกรตดัเป็นชิน้พอดคีาํ ทานกบัเครื่องเคยีงจาํพวกผกั กระเทยีม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการ 
พีเรียตเดินทาง ราคาปกติ เดก็ไม่เสริมเตียง พกัเด่ียวเพ่ิม 

พฤษภาคม : 12-15 , 13-16 , 14-17 , 20-23 , 21-24 , 26-29 , 27-30 , 28-31  
มิถุนายน : 2-5 , 3-6 , 4-7 , 9-12 , 10-13 , 11-14 ,16-19 , 17-20, 18-21,                  

23-26 , 24-27 , 25-28 
13,800.-/คน 

4,900 บาท 

พฤษภาคม : 8-11, 11-14 , 19-22 , 22-25 , 25-28 , 29-1 มิ.ย. 

มิถุนายน : 1-4 , 5-8 , 8-11 , 12-15 , 15-18 , 19-22 , 22-25 , 26-29 , 29-2 ก.ค. 
14,100.-/คน 

พฤษภาคม : 9-12 , 10-13 , 23-26 , 24-27 , 30-2 มิ.ย. , 31-3 มิ.ย.  

มิถุนายน : 6-9 , 7-10 ,13-16 , 14-17 , 20-23 , 21-24 , 27-30 , 28-1 ก.ค. 
14,400.-/คน 

พฤษภาคม : 15-18 15,100.-/คน 

พฤษภาคม : 18-21 15,400.-/คน 

พฤษภาคม : 16-19 18,400.-/คน 

พฤษภาคม : 17-20 21,400.-/คน 

เดก็ทารก อายไุม่เกิน 2 ปี : 5,900 บาท 

***เน่ืองจากทางแลนดเ์กาหลี ได้รบัแจ้งเตือนหลายครัง้จากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน เร่ืองผูแ้อบแฝงมาเป็น

นักท่องเท่ียว แต่ไปด้วยวตัถปุระสงคอ่ื์น เช่น ไปท างาน แรงงานผิดกฎหมาย ดงันัน้ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2558 โปรแกรม ASIANA PLUS + ทางแลนด์

เกาหลีจ าเป็นต้องเกบ็ค่าประกนัเพื่อให้ลูกค้าไป-กลบัพร้อมกรุป๊เท่านัน้ เป็นจ านวนเงิน (3,000 บาท หรือ 100,000 วอน) หากลูกค้าเป็นนักท่องเท่ียว

จริงๆ เดินทางท่องเท่ียวพร้อมกรุป๊และกลบัพร้อมกรุป๊ตามโปรแกรมท่ีก าหนด สามารถขอรบัเงินประกนัน้ีคืนเตม็จ านวน ดงันัน้จึงใคร่ขอความร่วมมือ

จากลูกค้าปฎิบติัตามเงื่อนไขดงักล่าว  (ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินประกนักรณีลุกค้าไม่ผา่นกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทัง้ท่ีประเทศไทยและ

ประเทศเกาหลีใต้)*** 

หากท่านถกูเจ้าหน้าท่ีตม.เกาหลี กกัตวัไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นในระหว่างถกูกกัตวัและส่งตวักลบัประเทศไทย                                

ลูกค้าจะต้องเป็นผูช้ าระเองทัง้หมด 

หมายเหต ุ: ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทวัรจ์ะออกเดินทางท่องเท่ียวหลงัเวลาเคร่ืองลงประมาณ 1 ชัว่โมง ทางทวัรไ์ม่มีนโยบายให้คณะรอ ท่านท่ีติด

ด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผา่นเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกบัคณะทวัรด้์วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทวัรไ์ด้ เพื่อ

ความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเท่ียวอย่างเตม็เวลา ขออภยัในความไม่สะดวก 
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เดนิทาง โปรแกรม ราคา 
08/May/2019 ∼ 11/May/2019 ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 14,100   11,100 

09/May/2019 ∼ 12/May/2019 ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 14,400   11,400 

10/May/2019 ∼ 13/May/2019 ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 14,400   11,400 

11/May/2019 ∼ 14/May/2019 ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 14,100   11,100 

12/May/2019 ∼ 15/May/2019 ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 13,800   10,800 

13/May/2019 ∼ 16/May/2019 ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 13,800   10,800 

14/May/2019 ∼ 17/May/2019 ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 13,800   10,800 

15/May/2019 ∼ 18/May/2019 ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 15,100   12,100 

16/May/2019 ∼ 19/May/2019 ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 18,400   15,400 

17/May/2019 ∼ 20/May/2019 ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 21,400   18,400 

18/May/2019 ∼ 21/May/2019 ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 15,400   12,400 

19/May/2019 ∼ 22/May/2019 ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 14,100   11,100 

20/May/2019 ∼ 23/May/2019 ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 13,800   10,800 

21/May/2019 ∼ 24/May/2019 ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 13,800   10,800 

22/May/2019 ∼ 25/May/2019 ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 14,100   11,100 

23/May/2019 ∼ 26/May/2019 ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 14,400   11,400 

24/May/2019 ∼ 27/May/2019 ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 14,400   11,400 

25/May/2019 ∼ 28/May/2019 ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 14,100   11,100 

26/May/2019 ∼ 29/May/2019 ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 13,800   10,800 

27/May/2019 ∼ 30/May/2019 ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 13,800   10,800 

28/May/2019 ∼ 31/May/2019 ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 13,800   10,800 

29/May/2019 ∼ 01/Jun/2019 ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 14,100   11,100 

30/May/2019 ∼ 02/Jun/2019 ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 14,400   11,400 

31/May/2019 ∼ 03/Jun/2019 ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 14,400   11,400 

01/Jun/2019 ∼ 04/Jun/2019 ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 14,100   11,100 

02/Jun/2019 ∼ 05/Jun/2019 ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 13,800   10,800 

03/Jun/2019 ∼ 06/Jun/2019 ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 13,800   10,800 

04/Jun/2019 ∼ 07/Jun/2019 ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 13,800   10,800 

05/Jun/2019 ∼ 08/Jun/2019 ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 14,100   11,100 

06/Jun/2019 ∼ 09/Jun/2019 ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 14,400   11,400 

07/Jun/2019 ∼ 10/Jun/2019 ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 14,400   11,400 

08/Jun/2019 ∼ 11/Jun/2019 ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 14,100   11,100 

09/Jun/2019 ∼ 12/Jun/2019 ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 13,800   10,800 

10/Jun/2019 ∼ 13/Jun/2019 ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 13,800   10,800 

11/Jun/2019 ∼ 14/Jun/2019 ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 13,800   10,800 

12/Jun/2019 ∼ 15/Jun/2019 ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 14,100   11,100 

13/Jun/2019 ∼ 16/Jun/2019 ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 14,400   11,400 

14/Jun/2019 ∼ 17/Jun/2019 ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 14,400   11,400 

15/Jun/2019 ∼ 18/Jun/2019 ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 14,100   11,100 

16/Jun/2019 ∼ 19/Jun/2019 ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 13,800   10,800 

17/Jun/2019 ∼ 20/Jun/2019 ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 13,800   10,800 

18/Jun/2019 ∼ 21/Jun/2019 ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 13,800   10,800 

19/Jun/2019 ∼ 22/Jun/2019 ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 14,100   11,100 

20/Jun/2019 ∼ 23/Jun/2019 ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 14,400   11,400 

21/Jun/2019 ∼ 24/Jun/2019 ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 14,400   11,400 

22/Jun/2019 ∼ 25/Jun/2019 ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 14,100   11,100 
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23/Jun/2019 ∼ 26/Jun/2019 ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 13,800   10,800 

24/Jun/2019 ∼ 27/Jun/2019 ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 13,800   10,800 

25/Jun/2019 ∼ 28/Jun/2019 ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 13,800   10,800 

26/Jun/2019 ∼ 29/Jun/2019 ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 14,100   11,100 

27/Jun/2019 ∼ 30/Jun/2019 ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 14,400   11,400 

28/Jun/2019 ∼ 01/Jul/2019 ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 14,400   11,400 

29/Jun/2019 ∼ 02/Jul/2019 ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 14,100   11,100 

 
เง่ือนไขการให้บริการกรณีส ารองท่ีนัง่ 
   1. ราคาโปรโมชัน่ชําระเงนิเตม็จาํนวน 1 วนัหลงัไดร้บั invoice 
      ราคาปกตชิาํระเงนิมดัจาํ***   ท่านละ 5,000 บาท 1 วนัหลงัไดร้บั invoice 
   2. ส่วนทีเ่หลอืชาํระเตม็จาํนวนก่อนออกเดนิทาง 30 วนั ในกรณีทีไ่ม่ชาํระยอดเงนิส่วนทีเ่หลอืตามเวลาทีก่าํหนด 
รวมถงึกรณีเชค็ของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่าท่านสละสทิธิใ์นการเดนิทางกบัทางบรษิทั 
 
ราคาน้ีรวม 
-           ค่าตัว๋เครื่องบนิ ตามทีร่ะบุในรายการ ไป-กลบัพรอ้มคณะ  
-           ค่าภาษสีนามบนิ ทุกแห่งทีม่ ี 
-            ค่าอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ / ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ 
-           ค่าทีพ่กัระดบัมาตรฐาน 2 คนื (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 
-            ค่ารถรบั-ส่ง และนําเทีย่วตามรายการ / ค่าน้ําหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 20 กก. /1ชิน้ 
-           ค่าหวัหน้าทวัรผ์ูช้าํนาญเสน้ทาง นําท่านท่องเทีย่วตลอดรายการในต่างประเทศ 
            (ขอสงวนสทิธิห์วัหน้าทวัรไ์ม่บนิขึน้ไปพรอ้มกรุ๊ปทวัร)์ 
-           ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ กรุณาขอเอกสาร
จากสถานพยาบาลเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ 
 
ราคาน้ีไม่รวม 
-           ค่าธรรมเนียมคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ 800 บาท หรอื 25,000 วอน ต่อท่านตลอดทรปิ 
-           ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาท ิค่าทาํหนงัสอืเดนิทาง, ค่าโทรศพัทส์่วนตวั, ค่าซกัรดี, มนิิบารใ์นหอ้ง, รวมถงึค่าอาหาร 
และ เครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสัง่เพิม่ กรุณาตดิต่อหวัหน้าทวัรแ์ลว้จ่ายเพิม่เองต่างหาก) 
-           ค่าภาษมีูลค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% (ในกรณีออกใบเสรจ็เตม็รปูแบบ) 
 
-           ค่าน้ําหนกักระเป๋าสมัภาระ ทีห่นกัเกนิสายการบนิกาํหนด (ปกต ิ20 กก.) 
-           ค่าวซ่ีาสาํหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1) พาสปอรต์ 2) ใบประจาํตวัคนต่างดา้ว 3)  
ใบสาํคญัถิน่ทีอ่ยู่ 4) สาํเนาทะเบยีนบ้าน(ถ้าม)ี 5) สมุดบญัชเีงนิฝาก(ถ้าม)ี 6) รปูถ่ายส ี2 น้ิว 2 รปู ผูเ้ดนิทางเตรยีม
เอกสารและดาํเนินการยื่นวซ่ีาดว้ยตนเองเท่านัน้  (สาํหรบัหนงัสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสอืเดนิทางต้องทาํเรื่อง
แจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื่นวซ่ีา) 
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-           ค่าอาหารที่ลกูค้ารบัประทานทานนอกเหนือหรอืเปลีย่นแปลงจากทีโ่ปรแกรมกาํหนด หากลกูค้าไม่สามารถ
รบัประทานอาหารทีท่างทวัรจ์ดัให ้กรุณาเตรยีมอาหารสาํเรจ็รปูสว่นตวัสาํรองมาดว้ย 
 
 
 
 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30  วนัขึน้ไป ยดึมดัจาํ 
 ยกเลกิการเดนิทางไม่ถงึ 30  วนั ยดึเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีนกัท่องเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 20 ท่าน (ผูใ้หญ่) 

(ราคาโปรโมชัน่ไม่สามารถยกเลกิการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงวนัเดนิทางและผูเ้ดนิทางไดใ้นทุกกรณี )    
ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลกิการเดนิทางหรอืเปลีย่นชื่อผูเ้ดนิทางได*้** 
กรุ๊ปทีเ่ดนิทางต้องการนัตมีดัจํากบัสายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศ หรอืต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเช่น 
Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจํา หรอื ค่าทวัรท์ัง้หมด 
 
   หมายเหต ุ 
-           จาํนวนผูเ้ดนิทาง ขัน้ตํ่า ผูใ้หญ่ 20 ท่าน (ผูใ้หญ่) ขึน้ไป โดยบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วนั
ก่อนการเดนิทาง 
-           ราคาน้ีเป็นราคาสาํหรบันกัท่องเทีย่วชาวไทยหรอืผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทยเท่านัน้ (นกัท่องเทีย่วต่างชาตชิาํระ
เพิม่ท่านละ 3,000 บาท) 
 -            เทีย่วบนิ ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดย
คาํนึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 
-           สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิทัง้ไปและกลบัโดยมติ้องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
-           หนงัสอืเดนิทาง ต้องมอีายเุหลอืใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดอืน และบรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพื่อ
ท่องเทีย่ว เท่านัน้ (หากหนงัสอืเดนิทางเหลอืน้อยกว่า 6 เดอืนทาํใหไ้ม่สามารถเดนิทางไดท้างบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบ
ใดๆทัง้สิน้) 
-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบนิ, การประทว้ง, การนดัหยุด
งาน, การก่อจลาจล ภยัธรรมชาต ิหรอืกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื
เจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 
-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, 
ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบรษิทัฯไดช้ําระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออก เดนิทางแลว้ 
-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุที่
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เกดิจาก ความประมาทของตวันกัท่องเทีย่วเอง 
-           ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิ 
 
 
-          การตดิต่อใดๆกบัทางบรษิทัเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมาย ฯลฯ ต้องทาํในวนัทาํการของบรษิทัดงัน้ี วนั
จนัทร ์- วนัศุกร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าว และวนัหยุดนตัฤกษ์ทีร่ฐับาลประกาศในปีนัน้ๆ 
ถอืว่าเป็นวนัหยุดทาํการของบรษิทั 
-          มคัคุเทศก ์พนกังาน  ไม่มทอีํานาจในการให้คาํสญัญาใดๆ แทนบรษิทัทัง้สิน้ เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษิทักาํกบัเท่านัน้ 
-           หากท่านทีต่้องการออกตัว๋ภายในประเทศ อาทเิช่นเครื่องบนิ รถไฟ กรณุาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนทาํ
การออกตัว๋ เพือ่ป้องกนัปญัหาเทีย่วบนิล่าชา้ เปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ การยกเลกิไฟลท์บนิ เปลีย่นแปลงวนัเดนิทางกรณี
เกดิการผดิพลาดจากสายการบนิ  โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้าซึง่อยู่เหนือการควบคุมของทางบรษิทั ทางบรษิทัจะ 
ไม่รบัผดิชอบและคนืค่าใชจ้่ายใหใ้นทุกกรณี 
-           ถ้าลกูค้าไม่เขา้รา้นคา้ชอ้ปป้ิงตามทีโ่ปรแกรมกาํหนด ทางแลนดป์รบัเงนิค่าเขา้รา้นชอ็ปรา้นละ 3,000 บาท 
-           หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST ขึน้อยู่กบัหอ้งว่าง ณ วนัเขา้พกั และโรงแรมทีเ่ขา้
พกั ไม่สามารถ CONFIRM ใหไ้ด้ 
-           ถ้าลกูค้ามคีวามประสงคข์อแยกตวัจากทวัรห์รอืการท่องเทีย่วกบัคณะ ทางแลนดป์รบัเงนิวนัละ 5,000 บาท/
ท่าน 
-           ขอสงวนสทิธิก์ารตดัหอ้งพกัสาํหรบัผูท้ีไ่ม่เดนิทาง ผูร้่วมเดนิทางไม่สามารถใชห้อ้งพกัได้ 
-           ขอสงวนสทิธิส์าํหรบัลกูคา้ทีเ่ดนิทางท่องเทีย่ว และไปกลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ 
-            เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั
ในเง่ือนไข ข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบไุว้แล้วทัง้หมด 
 

 

กรณุาอ่านเงือ่นไขการจองทวัรต์ามทีร่ะบใุนรายการขา้งตน้ 
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามเจา้หน้าทีก่่อนทาํการจอง 


