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ก ำหนดกำรเดนิทำง  เดอืนตลุำคม 2560 

วนัแรก      สนำมบนิสวุรรณภมู ิ 

21.00 น.        คณะพรอ้มกันที ่ทำ่อำกำศยำนสุวรรณภูม ิอำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ช ัน้ 4  เคำนเ์ตอร ์D สาย
การบนิ JIN AIR (LJ002) มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก   

01.00 น.  เหริฟ้าสูก่รงุโซล โดยสายการบนิ JIN AIR (บนิประมาณ 4.30 – 05.00 ชัว่โมง)  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รหสัโปรแกรมทวัร ์   AUTUMN 5D3N OCT17-LJ-W40 

วนัทีส่อง สนำมบนิอนิชอน-วนอทุยำนแหง่ชำตโิซรคัซำน (รวมกระเชำ้)-วดัซนิฮงึซำ-เมอืงซกโซ- 

  ตลำดปลำแดโพฮงั- Yeongeumjeong Pavillion 

08.00 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน  ประเทศเกาหลใีต ้ (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ช.ม.)  
น าท่านเดนิทางสู่ จังหวัด คังวอนโด ซึง่มแีหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาตทิีม่ชี ือ่เสยีง ณ อุทยำน
แหง่ชำตซิอรคัซำน (SEORAKSAN NATIONAL PARK) ทีถ่อืเป็นหนึง่ในอทุยานแหง่ชาตทิี่
สวยงามและมชีือ่เสยีงมากทีสุ่ดของเกาหลใีตซ้ ึง่ในชว่งฤดูใบไมเ้ปลีย่นสจีะมคีวามสวยงามเป็น
พเิศษ เพราะทัง้หุบเขาและทางเดนิจะเต็มไปดว้ยตน้เมเป้ิลสแีดงสม้เหลอืงสลับกนั เปรยีบเสมอืน 
เป็นสวติเซอรแ์ลนดแ์ดนเกาหล ีพเิศษรวมคำ่ขึน้กระเชำ้ชมววิแบบพำโนรำมำ่ 360 องศำ     
น าทุกท่านไปสักการะพระพุทธรูปองคใ์หญ่ที ่วดัซนิฮงึซำ (SINHEUNSA TEMPLE) เป็นวัด
พุทธพระใหญ่ทีเ่ก่าแก่สรา้งขึน้ในสมัยอาณาจักรชลิล่า มคีวามสงูถงึ 10 เมตร ซึง่ถอืเป็นหนึง่ใน
สญัลักษณ์ของซอรัคซาน   

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร : แฮมนุทงั หมอ้ไฟซฟีู้ ด    
ไดเ้วลาน าทกุทา่น สู ่เมอืงซกโช เมอืงเล็กๆ น่ารักทีอ่ยูท่างดา้นตะวันออกสดุของเกาหล ีซกโชมี
ชือ่ในเรือ่งของทะเลและขนุเขาอกีทัง้ยงัเป็นเมอืงยอดนยิมตากอากาศของคนเกาหล ีพำทุกทำ่น
ไปสมัผสับรรยำกำศที ่ตลำดปลำแดโพฮงั  เต็มไปดว้ยรา้นคา้รา้นอาหาร ทีจ่ะขายอาหารทะเล
สดๆรวมทัง้อาหารทะเลแหง้ ทีเ่ป็นทีน่ิยมของนักท่องเที่ยวเพราะนอกจากอาหารจะสดแลว้ ยัง
ราคาไมแ่พงอกีดว้ย นอกจากนีย้ังมอีาหารพืน้เมอืงทีต่อ้งมาชมิใหไ้ดค้อื  “Ojingeo sundae” (ไส ้

กรอกวุน้เสน้)   
น ำท่ำนชมพระอำทติยต์กสุดแสนจะโรแมนตกิที ่YEONGEUMJEONG PAVILLION ซึง่
ตัง้อยูท่ีท่างเขา้ของทา่เรอื Dongmyeong Harbour ไฮไลทข์องทีน่ีค่อืศาลาตัง้อยูบ่นภเูขาหนิ
ทา่มกลางทะเลรอบลอ้ม  พรอ้มกับเพลนิเพลนิววิทวิทัศน์ และฟังเสยีงคลืน่ กระทบโขดหนิคลา้ย
กบัเสยีงพณิของเกาหล ีทีส่ดุแสนจะโรแมนตกิ 

เย็น  รบัประทำนอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำร : บลโูกก ิหมผูดัซอสขลกุขลกิ 
  น ำทำ่นเขำ้สูท่ ีพ่กั โรงแรม : Seorak Kumho Resort เทยีบเทำ่ 
 

วนัทีส่ำม โรงเรยีนกมิจ+ิชุดฮนับก-EVERLAND (รวมบตัรเครือ่งเล่น)-สวนลอยฟ้ำ SEOULLO 
7017-ตลำดฮงแด-ONE PIECE CAFÉ (ไมร่วมคำ่เครือ่งดืม่) 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 
จากนัน้ น าท่าน มุง่สู ่“สถำบนัสอนท ำกมิจ”ิ ชมวธิกีารท ากมิจ ิและ
ใหท้่านไดท้ดลองท าดว้ยตัวท่านเอง และสามารถน ากลับมาเป็นของ
ฝาก พเิศษ!! เก็บภาพความประทับใจดว้ยการใส่ชุดประจ าชาตขิอง
เกาหลใีต ้(ฮนับก) พรอ้มถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึ 
จำกน ัน้น ำท่ำนปลดปล่อยควำมเป็นเด็กอกีคร ัง้ที่ EVERLAND  
สวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของเกาหล ีตัง้อยูท่ีเ่มอืงยงอนิ ท่านจะ
ไดท้อ่งไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟาร ีและทา่นจะไดพ้บกบั ไลเกอร ์ซึง่
เป็นลูกแฝดผสมทีเ่กดิขึน้จากความรักระหว่างสงิโตผูเ้ป็นพ่อและ  เสอืผูเ้ป็นแม่นับเป็นแฝดผสม
เสอื-สงิโตคู่แรกในโลก เตมิเต็มความสุขของท่านสนุกสนานกับเครือ่งเล่นต่างๆ ไมจ่ ากัดชนดิ !!
อย่าพลาด  T-Express (รถไฟเหาะกระชากวิญญาณ) รวมถงึพบกับ FESTIVAL WORLD การ
แสดงขบวนพาเหรดสดุตระการตา     

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร : BBQ Buffet 
จำกน ัน้ ชมสวนลอยฟ้ำ แลนดม์ำรก์แห่งใหม่กรุงโซลที่ SEOULLO 7017  สวน และ
ทางเดนิลอยฟ้านี้จะ ตกแต่งดว้ยตน้ไม ้พุ่มไมแ้ละดอกไมก้ว่า 24,085 ตน้ จาก 228 สายพันธุใ์น
ตอนกลางคนื กระถางดอกไม ้645 กระถางจะสอ่งสว่างเป็นสีๆ  ถงึ 3 สดีว้ยกันมคีวามยาวกว่า 1.7 
กโิลเมตร กลายเป็นพืน้ทีส่เีขยีวใจกลางเมอืง น าท่านชอ้ปป้ิงบนถนนวยัรุน่สุดชคิที ่ยำ่นชอ้ป
ป้ิงฮงแด (HONGDAE) เป็นยา่นชอ้ปป้ิงบรเิวณดา้นหนา้ของมหาวทิยาลัยฮงอกิ จงึเป็นศูนยร์วม
เด็กวัยรุ่น มทีัง้สนิคา้แฟชั่น  เสื้อผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของกิ๊ฟชอ้ป เครื่องเขียนต่างๆ รวมทัง้
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กจิกรรมทางวัฒนธรรมทางศลิปะ การแสดง และงานเทศกาลที่น่าสนใจมากมาย นอกจากนี้ยังมี
งานสตรทีอารท์เก๋ๆ  หลายภาพทีเ่พน้ทอ์ยูบ่นก าแพง จงึเป็นสเน่หอ์กีอย่างหนึง่ของย่านนี้ จงึท า
ใหฮ้งแด เป็นอกีสถานทีห่นึง่ทีไ่มค่วรพลาดเลยทเีดยีวเมือ่ไดม้าเทีย่วทีเ่กาหลี 
ตอ่จำกน ัน้มำเอำใจสำวกแฟนคลบัวนัพชีที ่ONE PIECE คำ่เฟ่วนัพชี ซึง่เป็นรา้นอาหารที่
ตกแต่งสไตลว์ันพชีทัง้หมด ใหบ้รรยากาศแบบชลิล์ๆ  และเป็นกันเองสดุๆ  แถมยังมเีมนูอาหารที่
น่าสนใจหลากหลายเมนูดว้ยกนั แถมบางเมนูยงัถกูออกแบบใหเ้ป็นรปูตัวการต์นูวันพชีอกีดว้ย (ไม่
รวมคำ่เครือ่งดืม่) 

เย็น  รบัประทำนอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำร : จมิทคั ไกพ่ะโลส้ไตลเ์กำหล ี
  น ำทำ่นเขำ้สูท่ ีพ่กั โรงแรม : Benikea H Avenue Hotel หรอืเทยีบเทำ่ 
 

วนัทีส่ ี ่ ศนูยโ์สม-ศนูยส์มนุไพรน ำ้มนัสนเข็มแดง-Cosmetic Shop-พระรำชวงัถอ๊กซูกุง+Stone 

Wall-Duty Free- คลองซองเกซอน-โซลทำวเ์วอร ์ (ไมร่วมคำ่ลฟิท)์-ตลำดเมยีงดง 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 
น ำทำ่นเดนิทำงสู่  ศูนยโ์สม (GINSENG CENTER) รำชำแห่งสมุนไพร เกาหลใีตถ้ือเป็น

ประเทศทีม่กีารผลติโสมเกาหลทีีม่คีุณภาพเป็นอันดับ 1 ของโลกซึง่รัฐบาลรับรองคุณภาพโสมทีม่ี

คณุภาพดทีีส่ดุ  โดยทา่นสามารถเลอืกซือ้ผลติภณัฑโ์สมไดใ้นราคาทีถ่กูกว่าเมอืงไทยถงึสองเท่า  

เหมาะแก่การที่จะเป็นของฝาก จากนั้น น าท่านสู่ ศูนยส์มุนไพรน ำ้มนัสนเข็มแดง ซึง่เป็น

ผลติภัณฑท์ี่นิยมมารับประทานเพื่อลา้งสารพษิในร่างกาย ลา้งไขมันในเสน้เลือด ทั่วร่างกาย 

ป้องกันไขมันอุดตันในเสน้เลือด, โรคหัวใจ, โรคภูมแิพ ้เป็นตน้ จากนั้นน าท่านสู่ COSMETIC 

SHOP ใหท้่านไดช้มการสาธติวธิใีชเ้ครือ่งส าอางค ์และเลอืกซือ้เวชส าอางคช์ือ่ดังของเกาหลไีด ้

ในราคาทอ้งถิน่ อาท ิDR.MJ, DEWINS, MISSHA และอืน่ๆ อกีมากมาย 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร : ไกตุ่น๋โสม 
น าท่านเยีย่มชมพระรำชวงัสุดสวยที ่พระรำชวงัถอ๊กซูกุง (DEOKSUGUNG PALACE) + 
STONE WALL ตัง้อยู่อย่างโดดเด่น ท่ามกลางอาคารสไตล์ตะวันตกใจกลางกรุงโซล ซึง่
พระราชวังแห่งนี้มถีนนก าแพงหนิอันมชีือ่เสยีงทีม่ักมผีูค้นนยิมไปเดนิเล่นพักผ่อนชืน่ชมกับงาม
งดงามของพระราชวัง โดยภายในพระราชวังมอีาคารสไตลต์ะวันตกทีส่ าคัญทางประวัตศิาสตรแ์ละ
การเมอืง นอกจากนีภ้ายในพระราชวังยงัมสี ิง่กอ่สรา้งทีน่่าสนใจอกีมากมายใหไ้ดช้ม น าทา่น ซอ้ป
ป้ิงสนิคำ้ปลอดภำษทีี ่DUTY FREE ทีน่ี่มกีารรวบรวมสนิคา้ชัน้น า ใหท้่านเลอืกซือ้มากมายกว่า  
500 ชนดิ อาท ิน ้าหอม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิา  เครือ่งประดับ เป็นตน้  พรอ้มเดนิ
ชมววิ ชวิๆทื ่คลองซอนเกซอน (CHEONGGYECHEON) เดมิเป็นคลองเกา่แกใ่นอดตีมอีายุ
กว่า 600 ปีที่ ทอดผ่านใจกลางเมอืงหลวงแต่ในปัจจุบันไดม้กีารพัฒนาและบูรณะคลองแห่งนี้
ข ึน้มาใหมท่ าใหก้รงุโซลมคีลองทีย่าวกวา่ 6 เมตร  
ตระกำรตำกบัสุดยอดหอคอยแหง่รกัที ่โซลทำวเวอร ์(N SEOUL TOWER) ตัง้อยูบ่นภเูขา
นัมซาน เป็นจดุทอ่งเทีย่วทีถ่อืวา่เป็นไฮไลทส์ าคัญของกรงุโซล เพราะเป็นจดุชมววิที ่  มองเห็นววิ
ทั่วทัง้กรุงโซล ทีน่ี่มคีวามเชือ่ว่าคู่รักทีไ่ดม้าคลอ้งกญุแจทีน่ีจ่ะรักกนัยาวนานตลอดไป (ไมร่วมค่า
ลฟิท)์ 
น ำทุกทำ่นไปยงัแหลง่ชอ้ปป้ิงอนัดบั 1 ในเกำหลทีี ่เมยีงดง (MYEONGDONG) สถานทีช่ ้

อปป้ิงยอดฮติในเกาหล ีใครทีม่าเกาหลตีอ้งมาชอ้ปป้ิงทีน่ี่ เพราะเป็นศูนยร์วมของสนิคา้ยอดฮติ
หลากหลายชนดิ ไมว่า่จะเป็น เครือ่งส าอางค ์มทีกุยีห่อ้ยอดฮติ 

เย็น  รบัประทำนอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำร : หมยูำ่งเกำหล ี
  น ำทำ่นเขำ้สูท่ ีพ่กั โรงแรม : Benikea H Avenue Hotel หรอืเทยีบเทำ่ 
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วนัทีห่ำ้  ศนูยส์มนุไพรฮอกเกนำม-ูพลอยอเมทสิ-Insadong-Alive Museum-Supermakaket 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 
น าท่าน ชมศนูยส์มนุไพรบ ำรุงตบัที ่ศนูยส์มนุไพรฮอตเกนำมู ตน้ไมช้นดินีเ้จรญิเตบิโตในป่า
ลกึบนภเูขาทีป่ราศจากมลภาวะ และระดับสงูเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลรีุ่นใหมน่ยิม
น ามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับใหแ้ข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกท าลายจากการดื่ม
แอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี ่สารตกคา้งจากอาหารและยา  น ำทำ่นเขำ้ชมโรงงำนเจยีระไนพลอย 
อเมทสิ เกาหลเีป็นแดนของพลอยสมีว่ง พลอยแหง่สขุภาพและน าโชค โดยมตีัง้แตส่มีว่งออ่นเย็น
ตาจนถงึสมีว่งไวน์ มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนีจ้ะงามจับตาเมือ่มาท าเป็นแหวน จี ้ตา่งหู และสรอ้ย
ขอ้มอื จากนัน้ใหทุ้กท่านไดต้ื่นเตน้ DYNAMIC MAZE เป็นสถานที่ที่เปรียบเหมอืนเขาวงกต
ขนาดย่อม ใหท้านไดใ้ชท้ักษะในการผ่านด่านแต่ละด่านเพือ่หาทางออก ท่านจะไดรั้บทัง้ความ
สนุกสนานและความตืน่เตน้ในแต่ละด่านของเขาวงกต ในแต่ละด่านจะมจีุดใหท้่านถ่ายรูปเก็บไว ้
เป็นทีร่ะลกึอกีดว้ย *หากทา่นไหนไมป่ระสงคเ์ขา้เลน่เขาวงกต ทา่นสามารถเขา้ชม พพิธิภณัฑ ์3 
มติ ิAlive Museum  แทน* 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร : ชำบ ูชำบ ู
น ำท่ำนเดนิชอ้ปป้ิงที ่ถนนอนิซำดง (INSADONG) ตัง้อยู่ใจกลางเมือง มทีี่สนิคา้เก่าและ
ดั ้งเดิมจ าหน่าย รวมทั ้งเต็มไปดว้ยแกลลอรี
มากมายถึง  100 แกลลอรี  ซึ่งมีทั ้งศิลปะ
ภาพวาดแบบดั ้งเดิม และศิลปะแบบพื้นบา้น 
เรยีกไดว้า่ทีน่ีค่อืศนูยร์วมของศลิปะเลยก็วา่ได ้ 
หลงัจำกน ัน้ไดเ้วลำน ำทำ่นสู ่ทำ่อำกำศยำน
นำนำชำตอินิชอน  เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับ
ก รุ ง เ ท พ ฯ  ร ะ ห ว่ า ง ท า ง แ ว ะ ช ้อ ป ป้ิ ง ที่   
SUPERMARKET เพือ่ซือ้ของฝากคนทางบา้น 
ที่รา้นแห่งนี้มีขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิด
รวมทัง้กมิจ ิไกตุ่น๋โสมทีบ่รรจอุยูใ่นถงุสญุญากาศ ตะเกยีบ ถว้ยใสข่า้วและของฝากของทีร่ะลกึ ให ้
ไดเ้ลอืกซือ้มากมาย 

19.55 น.   ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯมหานคร โดยสารการบนิ JIN AIR (LJ001) 
(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

23.35 น.  ถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ  
 

** พำสปอรต์ควรมอีำยไุมต่ ำ่กวำ่ 6 เดอืนนบัจำกวนัเดนิทำง ** 
เวลำนดัหมำยและเคำทเ์ตอรอ์ำจมกีำรเปลีย่นแปลงอนัเนือ่งมำจำกกำรเปลีย่นแปลงจำกสำยกำรบนิ 

กรณุำเช็คกอ่นวนัเดนิทำง 

 

   อตัรำคำ่บรกิำร     *ไมม่รีำคำเด็ก** 
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เงือ่นไขกำรส ำรองทีน่ ัง่ 
กรณุาจองล่วงหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มช าระงวดแรก 5,000 บาท *ชว่งเทศกาลมดัจ า 10,000 บาท *หำกเป็น
รำคำโปรโมช ัน่ช ำระเงนิเต็มจ ำนวนเทำ่น ัน้  สว่นทีเ่หลอืช าระทันทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 21 วัน มฉิะนัน้
จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ 
รำคำรวม 
*คา่พาหนะและน าเทีย่วตามรายการ  *คา่ตั๋วเครือ่งบนิและภาษีน ้ามนัทกุแหง่ ไป-กลับ   พรอ้มคณะ 
*น ้าดืม่วันละ 1 ขวด    *คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการ                          
*คา่โรงแรมตามรายการทีร่ะบหุอ้งละ 2-3 ทา่น    *คา่อาหารตามรายการทีร่ะบ ุ 
*คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 15 กก.  
*คา่ประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
รำคำไมร่วม 
*คา่ท าหนังสอืเดนิทางและคา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว                                                                                                                                            
*คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ซกัรดี,มนิบิารใ์นหอ้ง  และอืน่ๆ                                                                             
*คำ่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทำ่น ละ 30,000 วอน/ทรปิ/ตอ่ทำ่น  
*คำ่ทปิหวัหนำ้ทวัร ์แลว้แตค่วำมพงึพอใจในบรกิำร                                                                                        
*คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%   (กรณีออกใบเสร็จในนามบรษัิทหรอืตอ้งการใบก ากบัภาษี )                                                                                                   
*คำ่น ำ้หนกักระเป๋ำสมัภำระ ทีเ่กนิกวำ่สำยกำรบนิก ำหนด 
กรณียกเลกิกำรเดนิทำง 
* ยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ไม่มีค่าใชจ้่าย        * ยกเลิกการเดินทางก่อน 20 วันยึดมัดจ า 50%                                            
* ยกเลกิการเดนิทางไมถ่งึ 15 วันยดึเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมด 
* ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุ
ในรายการ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางได ้
ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะ
ตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยคอื คา่ธรรมเนยีมในการมดัจ าตั๋วทา่นละ 10,000 บาท และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ที่
ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีม ในการมดัจ า 
เงือ่นไขกำรเดนิทำง 
* รายการทอ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 
* หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน และบรษัิทฯรับเฉพาะผูม้จีุดประสงค์เดนิทางเพื่อ
ท่องเที่ยวเท่านัน้ หากลูกคา้ไม่สามารถเดนิทางไดเ้นื่องจากเหลอืพาสปอรต์นอ้ยกว่า 6 เดอืน ทางบรษัิทจะไม่
รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 
* ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การประทว้ง,การนัดหยดุงาน,การ
ก่อจลาจล หรอืกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืง หรือเจา้หนา้ที่กรม
แรงงานทัง้จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

วนัเดนิทำง รำคำทวัร ์(บำท / ทำ่น) พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ 

04-08 ตลุำคม 2560 17,900 5,900 26 

06-10 ตลุำคม 2560 17,900 5,900 26 

12-16 ตลุำคม 2560** 18,900 5,900 26 

20-24 ตลุำคม 2560** 19,900 5,900 26 

24-28 ตลุำคม 2560 17,900 5,900 26 
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* ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมือ้  เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯ ไดช้ าระคา่ใชจ้่ายใหก้บัตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่น
ออกเดนิทางแลว้  
* ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตุทีเ่กดิ
จากความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง  
*** ทัวรน์ี้จัดใหเ้ฉพาะลูกคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปท่องเทีย่วตามรายการของทัวรท์ุกวันเท่านัน้  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์
หากลูกคา้ตอ้งการขอแยกออกจากกรุ๊ป หรือไม่เที่ยวตามรายการที่บรษัิทก าหนด บรษัิทขอปรับท่านละ 300 
USD*** 
* ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตุทีเ่กดิ
จากความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง  
* ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิได ้หาก
ท่านตอ้งซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ กรุณาเลือกซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศ
ประเภททีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาในการเดนิทางได  ้ทัง้นี้เพือ่ป้องกันปัญหาเทีย่วบนิล่าชา้หรอืการเปลีย่นแปลง
เวลาของเทีย่วบนิหรอืการเปลีย่นแปลงวันเดนิทางกรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการบนิ (ความล่าชา้
ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยบุเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนือ่งจากสายการ
บนิพจิารณาสถานการณ์แลว้ว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรอืเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเหตุผลทางดา้นความ
ปลอดภยัเป็นตน้) โปรดเขา้ใจและรับทราบวา่ ผูจ้ัดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี 
กรุ๊ปทีเ่ดนิทางตอ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศ หรอืต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ
เชน่ Charter Flight, Extra Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมด 
*เมือ่ทำ่นตกลงช ำระเงนิไมว่ำ่ท ัง้หมดหรอืบำงสว่นกบัทำงบรษิทัฯ ทำงบรษิทัฯจะถอืวำ่ทำ่นไดย้อมรบัใน
เงือ่นไขขอ้ตกลงตำ่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ท ัง้หมด 

ขอสงวนสทิธิส์ ำหรบัลกูคำ้ชำวไทยเทำ่น ัน้ทีเ่ดนิทำงไป-กลบัพรอ้มกรุป๊ 
*ถำ้ลกูคำ้เป็นชำวตำ่งชำตชิ ำระเพิม่ทำ่นละ 3,000 บำท* 

หมำยเหต ุ** บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินกำรเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบ
ลว่งหนำ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสำยกำรบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรเพือ่ควำมเหมำะสมไม่
วำ่จะเกดิจำก ควำมขดัขอ้งของ ยำนพำหนะหรอืมเีหตุหนึง่เหตุใดจนท ำใหไ้ม่สำมำรถด ำเนนิกำรตำม
หมำยก ำหนดกำรได ้โปรแกรมกำรเดนิทำงเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม หรอืเปลีย่นแปลงรำยกำร
ทอ่งเทีย่วบำงรำยกำรหรอืทดแทนรำยกำรทอ่งเทีย่วบำงรำยกำร อตัรำคำ่บรกิำรนี ้เป็นกำรเดนิทำงต ัง้แต ่
20 ทำ่นขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทำงไมถ่งึ 20 ทำ่น 
 
**ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำงไมผ่ำ่นกำรตรวจพจิำรณำจำกดำ่นตรวจคนเขำ้เมอืงในกำร เขำ้-ออกท ัง้ประเทศ
ไทยและประเทศเกำหลใีต ้หรอืกำรถกูปฎเิสธในกรณีอืน่ๆทกุกรณี ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธไ์มค่นื
คำ่ใชจ้ำ่ยไมว่ำ่กรณีใดๆทิง้ส ิน้** 


