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ชมความนา่รกัและความสวยงามของหมูบ่า้นเทพนยิาย  

สมัผสัวฒันธรรมจนีในเกาหล.ี..อนิชอนไชนา่ทาวน ์

The Garden of Morning Calm สวนพนัธุไ์มแ้ละดอกไมน้านาชนดิ 

ชอ้ปป้ิงอยา่งจใุจที ่ตลาดเมยีงดงและถนนฮงอกิ แหลง่ช็อบป้ิงทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุของเกาหล ี

อสิระเลน่สกทีา้ลมหนาว....เพลดิเพลนิกบัลานหมิะทีก่วา้งใหญ ่

 

 

 

 

 

 

เกาหล ีSnow Special Winter  
5วนั 3 คนื (XJ) 

โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์ 
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 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ - สนามบนิอนิชอน  

2 
หมูบ่า้นเทพนยิาย - อนิชอนไชน่าทาวน ์-  The Garden of 

Morning Calm   
X O O 

 Ritz Suwon 

Hotel เมอืงซวูอน,

หรอืเทยีบเทา่ 

3 
อสิระเลน่สก ี- ไรส่ตอเบอรี-่สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์- Cosmetic 

Shop-Duty Free - ถนนฮงอกิ 
O O O 

 Inter City Hotel

หรอืเทยีบเทา่ระดบั 
3 ดาว, เมอืงโซล 

4 
พระราชชางดอ๊กคงุ  - น ้ามันสนเข็มแดง–พลอยอเมทสิ- ศนูยโ์สม - ศนูย์

สมนุไพรเกาหล-ี โซลทาวเวอร ์- ชอ้ปป้ิงเมยีงดง 
O O X 

 Inter City Hotel

หรอืเทยีบเทา่ระดบั 
3 ดาว, เมอืงโซล 

5 ซปุเปอรม์ารเ์กต็ -อนิชอน – กรงุเทพฯ O X X  

 

วนัทีแ่รก        กรงุเทพ - อนิชอน 

23.30 น. คณะมาพรอ้มกนัที ่สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ช ัน้ 3 เคานเ์ตอร ์2 สายการ
บนิ ไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(Thai Air Asia X)เชค็อนิกรุ๊ปของสายการบนิโดยมี
เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก 

 

วนัทีส่อง        หมูบ่า้นเทพนยิาย - อนิชอนไชนา่ทาวน ์-  The Garden of Morning Calm   

02.50 น. 
 

ออกเดนิทางสู่ เมอืงอนิชอนประเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต  ้โดยสายการบนิ 
ไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(Thai Air Asia X) เทีย่วบนิที ่XJ700 
*ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งเนื่องจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสาย
การบนิซึง่ระบบการจองทีน่ั่งเป็นแบบสุม่ทีน่ั่งวา่ง หากทา่นมคีวามประสงคท์ีจ่ะระบุ
ทีน่ั่งบนเครือ่ง หรอืเปลีย่นทีน่ั่ง จะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ สามารถดูอตัราคา่บรกิารได ้
จากทา้ยรายการนี*้ 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง:ธนัวาคม :  

13-17/15-19/21-25ธ.ค.60            
19,900.- 

ก าหนดวนัเดนิทาง ธนัวาคม : 11-15/17-21/19-23 ธ.ค.60       18,900.- 
ก าหนดวนัเดนิทาง: ธนัวาคม :  

03-07/05-09 ธ.ค. 60 (วนัหยดุวันคลา้ยวันเฉลมิพระชนพรรษาของร.9 )  

07-11 ธ.ค. 60 (วันหยดุชดเชยวันรัฐธรรมนูญ) 

20,900.- 

ก าหนดวนัเดนิทาง ธนัวาคม : 09-13 ธ.ค.60 (วันหยดุชดเชยวันรัฐธรรมนูญ) 22,900.- 
ก าหนดวนัเดนิทาง:ธนัวาคม : 23-27 ธ.ค.60 25,900.- 
ก าหนดวนัเดนิทาง:ธนัวาคม : 25-29 /27-31 ธ.ค. 60 26,900.- 
ก าหนดวนัเดนิทาง:ธนัวาคม : 29 ธ.ค.60-02 ม.ค.61/30 ธ.ค.60-03 ม.ค.61 

(วันหยดุขึน้ปีใหม)่ 
28,900.- 
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10.05 น. 
 
 

เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอนสาธารณรัฐเกาหลใีตเ้วลาทอ้งถิน่
เร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง (เพือ่ความสะดวกในการนัดหมายกรณุาปรับนาฬกิา
ของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่) น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ 

 

กลางวนั 
 
 

บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร “จาจงัเมีย่น”หรอืบะหมีด่ าเป็นอาหารที่
ไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมากในเกาหลีและอาหารที่พบเห็นบ่อยครัง้ในซีรีย์
ภาพยนตรเ์กาหลดีังหลายๆเรือ่ง 

บะหมีด่ าเกาหล ี

บา่ย  
 
 
 
 
 

น าท่านสู่ หมูบ่า้นเทพนยิาย หรอื "ดงฮวามาอลึ" (ภาษาเกาหลแีปลว่าหมู่บา้น
เทพนิยาย) ถูกตกแต่งประดับประดาและวาดสีสันใหห้มู่บา้นแสนจะธรรมดา
กลายเป็นหมูบ่า้นแห่งเทพนยิายมนียิายโดง่ดังหลายเรือ่งอาทเิชน่สโนวไ์วทก์ับคน
แคระทัง้7 , หนูนอ้ยหมวกแดง, ปีเตอรแ์พน, อะลาดนิกับตะเกยีงวเิศษฯลฯรวมอยู่
ในหมูบ่า้นแห่งนี้  จากนัน้ใหท้่านอสิระเดนิเล่นยา่น อนิชอนไชนา่ทาวน ์ จากนัน้ 
น าท่านสู่The Garden of Morning Calm สวนแห่งนี้ตั ้งอยู่ที่เมืองกาพยอง 
จังหวัดคยองกโีดเป็นสวนของเอกชนขนาดใหญ่ทีเ่ต็มไปดว้ยพันธุไ์มแ้ละดอกไม ้
นานาพันธุม์ากกวา่ 5,000 ชนดิและเป็นสวนทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของเกาหล ีเปิดใหเ้ขา้ชม
ตลอดทัง้ปีแต่ละชว่งฤดูทีน่ี่จะมกีารจัดเทศกาลดอกไมช้นดิต่างๆ เปลีย่นไปตาม
ฤดกูาล ภายในสวนมธีมีดอกไมก้วา่ 20 ธมีและมรีา้นอาหารรา้นเครือ่งดืม่ใหบ้รกิาร 
***ช่วงฤดูหนาวจะมกีารจัดงาน  Lighting Festival จัดแสดงไฟ ใหท้่านไดช้ม

เทศกาลโคมไฟ ประดับประดาทัง้สวนใหส้วา่งสไวสสีนัตระการ  

หมายเหต ุก าหนดการจัดแสดงไฟ ยงัไมท่ราบแน่ชดั*** 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารบรกิารทา่นดว้ย “ชาบูชาบ”ูอาหารพืน้เมอืง
ของคาบสมทุรเกาหลตีัง้แต่สมัยมองโกเลยีบกุคาบสมทุรเกาหลลีักษณะคลา้ยสุกี้
หมอ้ไฟของญีปุ่่ น โดยน าเครือ่งเคยีงตา่ง ๆ เชน่ผักหลากชนดิ เห็ดตามฤด ูโอเดง้ 
เบคอนหมูทีจ่ัดเตรยีมไว ้มาจัดเรยีงใหส้วยงามในหมอ้ เวลาทาน เตมิน ้าซปุชาบู
ปรุงรสแลว้ตม้ใหเ้ดอืด แลว้จงึน าอุดง้สดลงตม้ สามารถรับประทานเป็นอุดง้รอ้น 
และ ทานพรอ้มขา้วสวยรอ้น น ้าจิม้ซอี ิว้เกาหล ีและเครือ่งเคยีงนานาชนดิ 

สกุีห้มอ้ไฟแบบ
เกาหล ี

 ทีพ่กั  โรงแรม Ritz Suwon Hotel เมอืงซูวอน ระดบั3ดาว,หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่าม อสิระเลน่สก ี- ไรส่ตอเบอรี-่สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์- Cosmetic Shop - Duty Free 

ถนนฮงอกิ 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

 น าท่านสุ่ สกรีสีอรท์ ใหท้่านไดอ้สิระเพลดิเพลนิกับกจิกรรมต่าง ๆ บนลานสกี 
เพลดิเพลนิกบัลานหมิะทีก่วา้งใหญ่ และเนนิเล่นสกรีะดับต่าง ๆ กระเชา้ลฟิท ์เนนิ
เขาเล่นสโนสเลด ทางรสีอรท์ยังมหีลากหลายบรกิารอืน่ๆ ส าหรับผูท้ีไ่ม่ตอ้งการ
เลน่สก ีเชน่  รา้นอาหาร คอฟฟ่ีชอ้ป ซปุเปอรม์าเก็ดไวบ้รกิาร 
 (ราคาทัวรไ์มร่วมคา่เขา้ลานสก,ีชดุ,อปุกรณ์,รองเทา้,คา่ครฝึูก ค่าอปุกรณ์การเล่น
สกรีาคาประมาณ 50,000 วอน ) 
***หมายเหตุ ลานสกบีางแห่งไมส่ามารถเขา้ไปในลานสกไีด ้เพราะเนื่องจากจะ
เป็นการรบกวนผูเ้ลน่สก ีหากตอ้งการเขา้ชมจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการเชา่อปุกรณ์
ในการเล่นสก ี*** จากนัน้น าท่านสู่  ไรส่ตรอเบอรร์ี ่  ขอเชญิท่านลิม้รสสตรอ
เบอรร์ีเ่กาหลสีดๆ พรอ้มชมบรรยากาศภายในไร ่ซึง่ท่านจะไดพ้บกบัวถิชีวีติชาวไร่
สตรอเบอรร์ีข่องเกาหลวี่ามวีธิกีารปลูกอย่างไรจงึไดผ้ลสตรอเบอรร์ีท่ีข่นาดใหญ่
เป็นพเิศษ และหวานหอมชวนน่ารับประทานเป็นทีช่ ืน่ชอบของชาวเกาหลเีอง และ
ชาวตา่งชาต ิและยงัเป็นผลไมส้ง่ออกของประเทศอกีดว้ย ชมวธิกีารปลูก การดแูล
รักษา และทา่นยงัสามารถเลอืกซือ้สตรอเบอรร์ีไ่ดจ้ากภายในไรไ่ดอ้กีดว้ย 

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ย “คาลบี”้หมูย่าง
เกาหลี เป็นอาหารพืน้เมอืงเกาหลีทีเ่ลื่องชือ่และรูจั้กกันดทีั่วโลก มรีสชาตอิอก
หวาน นุ่มและกลมกล่อม น าหมูสเต๊กส่วนทีต่ดิกับกระดูก(เชือ่ว่าเป็นส่วนทีอ่ร่อย

หมยูา่งเกาหล ี
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ทีสุ่ด) ย่างบนเตาถ่านแบบดัง้เดมิและตัดเป็นชิน้พอค า ห่อทานแบบเมีย่งค าไทย 
โดยใส่น ้าจิม้เตา้เจียวและเครือ่งเคยีงทีช่อบหรือขา้วสวยรอ้นตามทีช่อบ บรกิาร
เครือ่งเคยีงตา่งๆ 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ซ ึง่ถูกขนานนามว่าดสินียแ์ลนดเ์กาหล ี
เป็นสวนสนุกกลางแจง้ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศโดยมบีรษัิทซัมซุงเป็นเจา้ของ 
ตัง้อยูท่่ามกลางหุบเขา ใหท้่านไดอ้สิระเทีย่วชมท่องไปกับโลกของสัตวป่์าซาฟาร ี
ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่ท่านจะพบเจา้ป่าสงิโต และเสือสามารถอยู่
ดว้ยกันไดอ้ย่างเป็นสุข ชมความน่ารักของหมทีี่สารถสือ่สารกับคนขับรถไดเ้ป็น
อยา่งด ีหรอืเขา้สูด่นิแดนแหง่เทพนยิาย สวนสีฤ่ด ูซึง่จะปลกูดอกไมเ้ปลีย่นไปตาม
ฤดูกาล อกีทัง้ยังสามารถสนุกกับเครือ่งเล่นนานาชนดิ อาทเิชน่ สเปซทัวร ์รถไฟ
เหาะและหนอนสะบัด ชมสวนดอกไมซ้ ึง่ก าลังบานสะพร่ังอวดสสีันเต็มสวน (ทัง้นี้
ข ึน้อยู่กับสภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทิวลิป, เดือน
พฤษภาคม - เดอืนมถินุายน เป็นดอกกหุลาบ, เดอืนสงิหาคม - เดอืนกนัยายน เป็น
สวนดอกลลิลี่, เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจกิายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชม
กจิกรรมและการแสดงต่างๆ ที่จัดตามตารางประจ าวันดว้ยบัตรเขา้ชมแบบ ONE 
DAY TICKET เล่นไดทุ้กเครือ่งเล่นไมจ่ ากัดรอบ เลอืกชมและเลอืกซือ้ชอ้บป้ิงใน
รา้นคา้ของทีร่ะลกึต่างๆอยา่งมากมาย จากนัน้น าท่านชม Cosmetic Shop ศูนย์
รวมเครือ่งส าอางคช์ือ่ดังของเกาหล ีมากมายหลายแบรนดด์ังจากนัน้น าท่านชอ้ป
ป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีทีห่า้ง Duty Free จากนัน้ใหท้่านอสิระ ชอ้ปป้ิงถนนฮงอกิ 
แหล่งช็อปป้ิงสุดฮติของวัยรุ่นเก่าหลีในกรุงโซล มสีนิคา้ศลิปะมากมายใหท้่าน
เลอืกชอ็ป  

 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “จมิดกั” 

ไกอ่บซอี ิว๋ด าวุน้เสน้เมนูพืน้เมอืงดัง้เดมิของเมอืงอนัดงปัจจบุนัไดรั้บความนยิม 

อยา่งแพรห่ลายและรสชาตขิองจมิดักก็เป็นทีถ่กูปากถกูลิน้คนไทยเป็นอยา่งยิง่. 

ไกพ่ะโลผ้ดัวุน้
เสน้ 

 ทีพ่กั โรงแรม Inter City Hotelหรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว, เมอืงโซล  

วนัทีส่ ี ่ พระราชชางดอ๊กคงุ - น า้มนัสนเข็มแดง–พลอยอเมทสิ- ศนูยโ์สม - ศนูยส์มนุไพร
เกาหล-ี โซลทาวเวอร ์- ชอ้ปป้ิงเมยีงดง 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

 น าท่านชม พระราชชางดอ๊กคุง  พระราชวังทีส่วยงามและทรงคุณค่า ทีสุ่ดใน
ประวัติศาสตร์เกาหลีเป็นหนึ่งในหา้พระราชวังที่ส าคัญที่สุดของเกาหลี และ
พระราชวังทีส่รา้งหลังจากพระราชวังเคยีงบกกงุน าท่านสู ่ น า้มนัสนเข็มแดงเป็น
การสกัดจากใบสนเข็มแดงบรสิุทธิ ์100% ซึง่สรรพคุณของน ้ามันสนเข็มแดงนัน้มี
ประโยชน์อย่างมากมายทัง้ชว่ยละลายคลอเรสเตอรอลและไขมันทีอุ่ดตันในเสน้
เลอืดลดระดับน ้าตาลในเลอืดชว่ยขับสารพษิออกจากร่างกายในรูปแบบของเสยี
เช่นเหงื่อปัสสาวะอุจจาระช่วยลา้งสารพษิหรือดีท็อกซเ์ลือดใหส้ะอาดเพิม่การ
ไหลเวยีนของเลอืดไดส้ะดวกขึน้ชว่ยเพิม่ภมูติา้นทานใหก้ับร่างกายบ ารุงผวิพรรณ
ใหส้ดใสจากภายในและลดอัตราเสี่ยงในการเกดิโรคมะเร็งจากนั้นน าท่านสู่ 
โรงงานพลอยอเมทสิ หรอื พลอยสมีว่ง ทีม่ชี ือ่เสยีงของประเทศเกาหล ี ซึง่ชาว
โสมเชือ่ว่าถา้ไดม้พีลอยชนดินี้ตดิตัวไว ้จะท าใหม้โีชคลาภและสิง่ดีๆ เกดิขึน้กับ
ชวีติ 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “ซมัเกทงั” 
อาหารชาววังในสมัยก่อนปัจจุบัน เป็นอาหารเลื่องชือ่ของเมอืงหลวง เชือ่กันว่า
บ ารุงและเสรมิสุขภาพ เสรฟิท่านละ 1 ตัวในหมอ้ดนิรอ้น ภายในตัวไก่จะมขีา้ว
เหนียว รากโสม พุทราแดง เกาลัด เสริฟ์พรอ้มเครือ่งเคยีง เสน้ขนมจนี เหลา้โสม 
พรกิไทยด าและเกลอื 

ไกตุ่น๋โสม
เกาหล ี

บา่ย น าทา่นสู ่ศนูยโ์สม ซึง่รัฐบาลรับรองคณุภาพวา่ผลติจากโสมทีม่อีาย ุ6 ปี ซึง่ถอืว่า
เป็นโสมทีม่คีุณภาพดทีีส่ดุ ชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่ี

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICN- XJ025                              หนา้5จาก10 
 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ICN-XJ025 SNOW SPECIAL WANTER 5D3N JAN18-XJ-W07 

คุณภาพดทีีท่ีส่ดุและราคาถูกกว่าไทยถงึ 2 เท่า เพือ่น าไปบ ารุงร่างกาย หรอืฝาก
ญาตผิูใ้หญ่ทีท่่านรักและนับถือน าท่านชม ศูนยย์าสมุนไพรเกาหล ีใหท้่านได ้
เลอืกซือ้เลอืกชม สมนุไพรฮอตเกนามขูองเกาหล ีทีน่ ามาแปรรปูเป็นรูปแบบต่างๆ 
ที่มีสรรพคุณรักษาโรค และบ ารุงร่างกาย น าท่านชม โซลทาวเวอร  ์1 ใน 18 
หอคอยเมอืงทีส่งูทีส่ดุในโลกมคีวามสงูถงึ 480 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล น าท่าน
สามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอร์ไดร้อบทศิ 360 องศา
โดยสามารถมองไดถ้งึเขาพกูักซนั และถา้หันไปยงัทศิตรงขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถงึ
แม่น ้าฮันกัง *** ราคาไม่รวมค่าขึน้ลฟิท ์***จากนั้นใหท้่าน ชอ้ปป้ิงตาม
อัธยาศัย ณ ตลาดเมยีงดง แหล่งรวมวัยรุ่นยา่นสยามสแควร ์โดยเฉพาะอยา่งยิง่
เป็นแหล่งรวมเครื่องส าอางค์ชื่อดัง อาทิ Etude, Skinfood, The Face Shop, 
Misshaเป็นตน้ 

ค า่  เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของทา่น อสิระอาหารค า่  

 ทีพ่กั โรงแรม Inter City Hotelหรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว, เมอืงโซล  

วนัทีห่า้ ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต -อนิชอน – กรงุเทพฯ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย“อดูง้” บะหมีเ่กาหล ี

 น าท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน เพือ่น าท่านเดนิทางกลับสู่ กรุงเทพฯ 
โดยระหว่างทางน าท่านชอ้ปป้ิงที ่ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต  ซึง่มสีนิคา้ต่างๆ มากมายให ้
เลอืกซือ้หาเป็นของฝาก เชน่ กมิจ ิบะหมีก่ ึง่ส าเร็จรปู สาหรา่ย ขนมขบเคีย้ว ลกูอม 
ผลไมต้ามฤดูกาลและของทีร่ะลกึต่างๆจากนัน้ น าท่านสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติ
อนิชอน เพือ่น าท่านเดนิทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยระหว่างทางน าท่านชอ้ปป้ิงที่ 
ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต  ซึง่มสีนิคา้ตา่งๆ มากมายใหเ้ลอืกซือ้หาเป็นของฝาก เชน่ กมิจ ิ
บะหมีก่ ึง่ส าเร็จรูป สาหรา่ย ขนมขบเคีย้ว ลูกอม ผลไมต้ามฤดูกาลและของทีร่ะลกึ
ตา่งๆ 

 

11.15น.  น าท่านเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯโดยสายการบนิ ไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(Thai 
Air Asia X) เทีย่วบนิที ่ XJ701 

 

14.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ   
 

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายกุอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 
ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รงุเทพฯ และทีป่ระเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอื

เขา้ประเทศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทิง้ส ิน้ 

 

หมายเหต ุ**   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสายการบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการเพือ่ความเหมาะสมไมว่า่จะเกดิจาก

ความขดัขอ้งของ ยานพาหนะหรอืมเีหตหุนึง่เหตใุดจนท าใหไ้มส่ามารถด าเนนิการตามหมายก าหนดการได้

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วบางรายการหรอื

ทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการ และจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทาง ใน

กรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย    อตัราคา่บรกิารนี ้ส าหรบัเดนิทางต ัง้แต ่30 ทา่น

ขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 30 ทา่น 

 
** กรณุาสง่มอบหนงัสอืเดนิทางใหบ้รษิทัฯ กอ่นวนัเดนิทาง เพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง ** 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
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ก าหนดการเดนิทาง 

ราคา 

ผูใ้หญ ่

(หอ้งละ2 

ทา่น) 

เด็กอายตุ า่

กวา่ 12  ปี 

พกักบั

ผูใ้หญ ่1 

ทา่น 

เด็กอายตุ า่

กวา่ 12 ปี 

พกักบั

ผูใ้หญ ่2 

ทา่น มเีตยีง

เสรมิ 

เด็กอายตุ า่

กวา่ 12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น ไมม่ี

เตยีงเสรมิ 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

วนัที ่: 13-17/15-19/21-25ธ.ค.60            19,900.- 19,900.- 19,900.- 19,900.- 5,900.- 

วนัที ่: 11-15/17-21/19-23 ธ.ค.60       18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 5,900.- 

วนัที ่: 03-07/05-09 ธ.ค. 60  

(วนัหยดุวนัคลา้ยวนัเฉลมิพระชนพรรษา

ของร.9 ) 07-11 ธ.ค. 60  

(วันหยดุชดเชยวันรัฐธรรมนูญ) 

20,900.- 20,900.- 20,900.- 20,900.- 5,900.- 

วนัที ่: 09-13 ธ.ค.60 

(วันหยดุชดเชยวันรัฐธรรมนูญ) 
22,900.- 22,900.- 22,900.- 22,900.- 5,900.- 

วนัที:่ 23-27 ธ.ค.60 25,900.- 25,900.- 25,900.- 25,900.- 7,900.- 

วนัที:่ 25-29 /27-31 ธ.ค. 60 26,900.- 26,900.- 26,900.- 26,900.- 7,900.- 

วนัที:่ 29 ธ.ค.60-02 ม.ค.61/30 

ธ.ค.60-03 ม.ค.61(วันหยดุขึน้ปีใหม)่ 
28,900.- 28,900.- 28,900.- 28,900.- 7,900.- 

 

ราคาจอยแลนด ์ไมร่วมราคาต ัว๋เครือ่งบนิ 6,900  บาท/ทา่น 

 

** ลกูคา้ทีบ่นิกบัสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซม์เีงือ่นไขเพิม่ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง ** 
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1. สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซใ์ชร้ะบบการจองทีน่ั่งเป็นแบบสุม่ทีน่ั่งวา่ง อาจจะท าใหค้รอบครัวทีม่าดว้ยกนัไมไ่ดน่ั้ง

ตดิกนั หากลกูคา้เทา่ไดป้ระสงคจ์ะจองทีน่ั่งตดิกนัจะมรีายละเอยีดการคา่ใชจ้า่ยในการซือ้ทีน่ั่งเพิม่…ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*หมายเหต.ุ..ส าหรบัผูโ้ดยสารทีต่อ้งการน ัง่ในโซน Quiet Zone และ บรเิวณทางออกฉุกเฉนิจะตอ้งมี

คณุสมบตัติามเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้

- ผูโ้ดยสารจะตอ้งมอีาย ุ10 ปีข ึน้ไป ส าหรบัทีน่ ัง่ Quiet Zone 

- ผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางรว่มกบัผูโ้ดยสารทีม่อีายตุ า่กวา่ 10 ปี (เด็กหรอืทารก) 

- มคีวามพรอ้มทางดา้นรา่งกายและจติใจเพือ่ทีจ่ะชว่ยเหลอืลกูเรอืในกรณีฉุกเฉนิ 

- สามารถเขา้ใจค าแนะน าในกรณีฉุกเฉนิฉบบัพมิพ/์ค าพดูได ้

- อาย ุ15 ปีข ึน้ไป ส าหรบัทีน่ ัง่บรเิวณทางออกฉุกเฉนิ 

- ไมใ่ชผู่ท้ ีก่ าลงัต ัง้ครรภ ์
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- ไมไ่ดซ้ือ้ทีน่ ัง่เสรมิ 

ส าหรบัเหตผุลดา้นความปลอดภยั ทางสายการบนิขอสงวนสทิธิใ์นการก าหนดทีน่ ัง่ใหมบ่นเครือ่ง หากผูโ้ดยสารไม่

มคีณุสมบตัติามเกณฑท์ีก่ลา่วไวข้า้ง 

2. ทางแอรเ์อเชยีมนี า้หนกักระเป๋าใหท้า่นละ 20 กก. ตอ่ 1 เทีย่วการเดนิทาง ทา่นใดประสงคจ์ะซือ้น า้หนกัเพิม่

กรณุาแจง้เจา้หนา้ที ่ณ วนัจองทวัร.์..อตัราคา่สมัภาระตามรายละเอยีดดา้นลา่ง.. 

3.  สว่นลกูคา้ทีจ่ะซือ้อปุกรณ์ทีเ่ก ีย่วกบัการกฬีา อาทเิชน่ ไมก้อลฟ์ ตอ้งซือ้คา่สมัภาระเป็นคา่อปุกรณ์กฬีา

เพิม่เตมิแยกจากคา่สมัภาระ ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง  

น า้หนกัขาไป /กลบั 20 KG 25 KG 30 KG 40 KG 

ราคา [จา่ยเพิม่] บาท - 350.- 550.- 1,490.- 

คา่อปุกรณ์กฬีา 900.- 1,150.- 1,250.- 1,550.- 

** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัซือ้น า้หนกัเพิม่หลงัจากท าการจองแลว้ ถา้ลกูคา้มนี า้หนกัเกนิก าหนดตอ้งจา่ยคา่

สมัภาระเพิม่หนา้เคานเ์ตอรต์ามอตัราทีส่ายการบนิก าหนดคอื... 

- ออกเดนิทางจาก สนามบนิดอนเมอืง น า้หนกัเกนิกวา่ก าหนด คดิกโิลละ 500 บาท / ทา่น / เทีย่ว 

- ออกเดนิทางจาก สนามบนิอนิชอน น า้หนกัเกนิกวา่ก าหนด คดิกโิลละ 18,000 วอน / ทา่น / เทีย่ว 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่บตัรโดยสารชัน้ทศันาจรไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) รวมภาษี สนามบนิและภาษีน ้ามนัไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

2. คา่ทีพ่ัก 3 คนื หอ้งละ 2 - 3 ทา่น 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 

4. หัวหนา้ทัวรห์รอืมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ผูช้ านาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง 

5. ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ200,000 บาท  เสยีชวีติ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

6. ราคารวมภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

7. สมัภาระน ้าหนักไมเ่กนิทา่นละ 20 กก.  

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้ 

3. คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม 

การเดนิทางจากประเทศไทยเขา้สูป่ระเทศเกาหลแีละพธิกีารเขา้เมอืง  

เอกสารทีค่วรเตรยีมกอ่นการเดนิทาง เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลจีะพจิารณาใหเ้ฉพาะ

นักทอ่งเทีย่วทีม่าทอ่งเทีย่วโดยสจุรติเทา่นัน้ทีผ่า่นเขา้เมอืงได ้และพจิารณาจาก  

1. หลกัฐานการท างานประจ าของนักทอ่งเทีย่ว ซึง่สมควรทีน่ าตดิตวัไปแสดงดว้ย เชน่ บตัรพนักงาน นามบตัร 

จดหมายการท างานภาษาองักฤษ (กรณีเดนิทางคนเดยีว) จดหมายรับรองออกโดยบรษัิทผูจ้ัดคณะ  

2. หลกัฐานการเงนิ ในระหวา่งการทอ่งเทีย่วประเทศเกาหลสีมควรทีจ่ะน าเงนิสดตดิตวัไปดว้ยประมาณ  300

เหรยีญสหรัฐ หรอืประมาณ 300,000 วอน ส าหรับการเดนิทาง 2   วัน (หากไมม่บีตัรเครดติคารด์) หากมบีตัร

เครดติตา่งประเทศ เชน่ Visa Card, American Express, Dinners Club หรอื Master Card ตอ้งน าตดิตวัไปดว้ย

หรอืหลักฐานการเงนิอืน่ใดทีจ่ะแสดงใหเ้จา้หนา้ทีท่ราบวา่ทา่นคอืนักทอ่งเทีย่ว 

3. ใบรับรองสถานศกึษาหากทา่นยงัอยูใ่นระหวา่งการศกึษาหรอืบตัรนักศกึษาและควรเดนิทางกบัผูป้กครอง เชน่ 

บดิา มารดา ป้า นา้ อา ทีม่นีามสกลุเดยีวกนั 

4.  หากเป็นพาสปอรต์ใหม ่ควรน าพาสปอรต์เกา่เยบ็เลม่คูก่บัพาสปอรต์ใหมห่รอืน าตดิตวัไปดว้ย   

5.  การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนักทอ่งเทีย่ว ไมค่วรสวมใสร่องเทา้แตะ 
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4. วซีา่เขา้ประเทศเกาหล ี ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว หรอื ประเทศทีท่ีต่อ้งท าวซีา่เขา้ประเสา

ธารณรัฐเกาหลใีต ้ คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่ทา่นละ 1,400 บาท ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท า

เรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

5. คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถประมาณ 30,000 วอน ตอ่ทา่นตอ่ทรปิ 
 

การส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรณุาส ารองทีน่ั่ง+ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่+สกลุ เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื ช าระทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 15วัน 

3.  เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับใน

เงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

1.  ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิ

การเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัง้หมด 

2.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-45 วันเก็บเงนิมดัจ าท ัง้หมด 

3.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วันเก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทัวร ์ตอ่ทา่น 

4.  ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทวัร ์

5. ยกเลกิการเดนิทางในวันเดนิทาง,ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

ใต ้ ไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรอง

แพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่น

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนยีมในการมดัจ าตั๋วทา่นละ 10,000 บาทและคา่ใชจ้า่ย

อืน่ๆ 

6.  ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจ าทีพ่ักโดยตรงหรอื

โดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight 

และ Charter Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

7. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ

ทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **ส าคญั!! บรษิทั ท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศเกาหลใีต้

โดยผดิกฎหมายและในข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและเกาหลใีต ้ข ึน้อยูก่บัการ

พจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่น ัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทาง

มคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

8. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เงือ่นไขการเดนิทาง 

1.  บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2.  บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอื

การควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, 

การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3.  หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคนื

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4.  บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 
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5.  รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรกต็ามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6.  ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7.  กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร

จากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจดับรกิารทัวร์

อืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8.  มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9.  หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดย

ขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที ่

 บรษัิทระบใุนรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆทัง้ส ิน้ 

11.  บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเกาหลเีทา่นัน้ 

12.  เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13.  เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับใน

เงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

14. โรงแรมทีพ่ักในประเทศเกาหลมีมีาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของทีพ่ักแตกตา่งกบัประเทศไทย โดย

โรงแรมทีพั่กทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลี

ตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ โรงแรมทีป่ระเทศเกาหลโีดยสว่นใหญจ่ะเป็นแบบหอ้งพกัคู ่(Twin หรอื

Double) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ3ทา่นขึน้อยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพักและการวางรปูแบบของ

หอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มคีวามแตกตา่งกนัอาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนั และไมส่ามารถเสรมิเตยีง

ไดต้ามทีต่อ้งการโรงแรมหลายแหง่จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากประเทศเกาหลอียูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า

เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

15. กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายสญูหายลา่ชา้ 

หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้สิน้ 

16. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ

ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้และถา้ทา่นตอ้งการ

แยกตวัออกจากกรุป๊ทวัรเ์พือ่ทอ่งเทีย่วเอง โดยไมล่งรา้นศนูยโ์สม, ศนูยส์มนุไพร, รา้นน า้มนัสน, ศนูย์

เครือ่งส าอาง และรา้นพลอยอะเมทสิ ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 

300 USD ตอ่ทา่น 

17. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิร์าคานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยและทอ่งเทีย่วเป็นหมูค่ณะแบบ Join Tour 

เทา่น ัน้ กรณีตอ้งการตดักรุป๊เหมาโปรดสอบถามทางบรษิทัอกีคร ัง้หากเป็นนกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต ิ

หรอื พระสงฆ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทา่นละ 4,000 บาท 

18. ในระหวา่งทอ่งเทีย่วจะมชีา่งภาพมาถา่ยรปูและชว่ยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และใน

วนัสดุทา้ยของการเดนิทางชา่งภาพจะน าภาพถา่ยมาจ าหนา่ยหากวา่ทา่นใดสนใจสามารถซือ้ไดแ้ตถ่า้

ทา่นใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซือ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพงึพอใจของทา่น ทางบรษิทัทวัรไ์มม่กีารบงัคบัใหซ้ือ้แต่

อยา่งใดแตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้เพือ่ใหผุ้เ้ดนิทางไดร้บัทราบ 

19. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯกอ่นทกุคร ัง้ม ิ

เชน่น ัน้ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท ัง้ส ิน้ 

 


