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ก ำหนดกำรเดนิทำง เดอืนตลุำคม 2560 
วนัแรก  สนำมบนิสวุรรณภมู ิ
21.00 น.       คณะพรอ้มกนัที ่ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิอำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ช ัน้ 4  เคำนเ์ตอร ์D สาย

การบนิ JIN AIR (LJ002) เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก   
01.00 น.  เหริฟ้าสูก่รงุโซล โดยสายการบนิ JIN AIR (บนิประมาณ 4.30 – 05.00 ชัว่โมง) 
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วนัทีส่อง สนำมบนิอนิชอน-Ara Waterfall & Maru Sky Walk- ลอ่งเรอืส ำรำญ+บฟุเฟตส์ไตล ์
                      เกำหลบีนเรอืส ำรำญ (Ara Cruise)-ชมสวนดอกหญำ้ ฮำนลึปำรค์ (บรกิำรน ัง่รถแทรม )    
08.00 น.  เดนิทางถงึ ทำ่อำกำศยำนนำนำชำตอินิชอน ประเทศเกำหลใีต ้ (เวลาเร็วกวา่ไทย 2 ชม.)  

น าทา่นเดนิสู ่Ara Waterfall & Maru Sky Walk ชมความสวยงามของน ้าตกจ าลองนอกจากนี ้
ท่านยัง สามารถเดนิเล่นบนสกายวอรค์กระจก เหมอืนท่านเดนิอยู่บนน ้า พรอ้มถ่ายรูปชมววิตาม
อัธยาศัย...ไดเ้วลาน าท่าน ลอ่งเรอืชมคลองแห่งแรกของเกาหล ีทีเ่รยีกว่า “GYEONGIN ARA 
WATERWAY” บนเรอืส าราญสดุหรทูีน่่าตืน่ตาตืน่ใจ ลอ่งเรอืไปตามทางน ้าทีเ่ชือ่มตอ่แมน่ ้าฮนัและ
ทะเลตะวันตก 

กลำงวนั พเิศษใหท้ำ่นรบัประทำนอำหำรกลำงวนั อิม่ไมอ่ ัน้บฟุเฟตส์ไตลเ์กำหลบีนเรอื 
น าทุกท่าน น ัง่รถแทรม สัมผัสบรรยากาศกันที ่Haneul Park สวนสาธารณะทีว่่ากันว่าสวยงาม
ทีส่ดุในกรงุโซล สวนแหง่นีต้ัง้อยูบ่นเขามทีัศนยีภาพทีส่วยงาม และสามารถเทีย่วไดท้กุฤดู ในชว่ง
ของเดอืนตุลาคม ก็จะมเีทศกาลดอกหญา้บาน (Seoul Eulalia Festival) ทีห่ลายคนนิยมมาชม
ความสวยงาม รวมถงึมตีน้ Redwood ใหช้มในชว่งฤดูใบไมร้่วง ทีย่าวเรยีงรายไปถงึ 900 เมตร 
สลับกบัสสีนัของใบไมเ้ปลีย่นสทีีอ่ยูบ่นยอดเขา  

เย็น  รบัประทำนอำหำรเย็น : บลโูกก ิหมผูดัซอสขลกุขลกิ 
  น ำทำ่นเขำ้สูโ่รงแรมทีพ่กั โรงแรม : Central Plaza Hotel เทยีบเทำ่ 
 
วนัทสีำม โรงเรยีนกมิจ+ิชุดฮนับก-สวนสนกุ Everland-ปั่นเรยีวไบทช์วิชวิ-ตลำดทงแดมนุ- 

            ดอกไมไ้ฟ LED ROSE GARDEN 
เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ “สถำบนัสอนท ำกมิจ”ิ  ชมวธิีการท ากมิจ ิและใหท้่านไดท้ดลองท าดว้ยตัว
ทา่นเอง และสามารถน ากลับมาเป็นของฝาก พเิศษ!! เก็บภำพควำมประทบัใจดว้ยกำรใสชุ่ด
ประจ ำชำตขิองเกำหลใีต ้(ฮนับก) พรอ้มถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึ 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่สวนสนกุ Everland  สวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญท่ีส่ดุของเกาหล ีตัง้อยู่
ทีเ่มอืงยงอนิ ท่านจะไดท้่องไปกับโลกของสัตวป่์าซาฟาร ีและท่านจะไดพ้บกับ ไลเกอร ์ซึง่เป็น
ลูกแฝดผสมทีเ่กดิขึน้จากความรักระหว่างสงิโตผูเ้ป็นพ่อและ  เสอืผูเ้ป็นแมนั่บเป็นแฝดผสมเสอื-
สงิโตคูแ่รกในโลก เตมิเต็มความสขุของทา่นสนุกสนานกบัเครือ่งเลน่ตา่งๆ ไมจ่ ากดัชนดิ !! 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร : BBQ BUFFET    
น าท่าน ป่ัน ป่ัน ป่ัน เรยีลไบท ์(Uiwang Railbike) ใหทุ้กท่านไดเ้พิม่ความสนุกสนานป่ัน
จักรยานบนรางรถไฟ 1 คัน น่ังได ้4 ทา่น พรอ้มดืม่ด ่าบรรยากาศตลอดเสน้ทาง  จากนัน้น าทา่น 
ชอ้ปป้ิงเวชส าอางคเ์กาหลที ี “COSMETIC GALLERY”  ซึง่ทีน่ี่มสีนิคา้เครือ่งส าอางเกาหลใีห ้
ทา่นเลอืกซือ้มากมายหลายแบรนด ์อาท ิROJUKIS, DR.CLOSEE  ,DR.MJ เป็นตน้ 
หลังจากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง  “ตลำดทงแดมุน” เต็มไปดว้ยตกึสงูของบรรดาหา้งสรรพสนิคา้ขาย 
มทีัง้ขายเสือ้ผา้ผูห้ญงิ เสือ้ผา้เด็กเสือ้ผา้สุภาพบุรุษ เครือ่งหนัง กระเป๋า รองเทา้ เครือ่งประดับ 
ของตกแต่งบา้น เป็นตน้ นอกจากจะเดนิชอ้ปป้ิงท่านยังสามารถชมบรรยากาศดอกไมไ้ฟ LED 
ROSE GARDEN ไดอ้กีดว้ย (การจัดแสดงขึน้อยุก่บัสภาพอากาศ) 

เย็น  รบัประทำนอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำร : ขำ้วย ำเกำหล ี
  น ำทำ่นเขำ้สูท่ ีพ่กั โรงแรม : Benikea H Avenue Hotel หรอืเทยีบเทำ่ 
 
 
วนัทีส่ ี ่ ศนูยโ์สม-ศนูยส์มุนไพรน ำ้มนัสนเข็มแดง-พระรำชวงัถอ๊กซูกงุ+Stone Wall-Duty Free 

หมูบ่ำ้นโบรำณบคุชอน-คลองซองเกซอน-โซลทำวเ์วอร ์ (ไมร่วมคำ่ลฟิท)์-ตลำดเมยีงดง 
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เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 
น าท่านชมราชาแห่งสมนุไพรที ่ศนูยโ์สม (Ginseng Center) เกาหลใีตถ้อืเป็นประเทศทีม่กีาร
ผลติโสมเกาหลทีีม่คีณุภาพเป็นอนัดับ 1 ของโลกซึง่รัฐบาลรับรองคณุภาพโสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุ  
โดยทา่นสามารถเลอืกซือ้ผลติภณัฑโ์สมไดใ้นราคาทีถ่กูกวา่เมอืงไทยถงึสองเทา่  เหมาะแกก่ารที่
จะเป็นของฝาก จากนัน้น าท่านสู่ ศูนยส์มุนไพรน ำ้มนัสนเข็มแดง ซึง่เป็นผลติภัณฑท์ีน่ยิมมา
รับประทานเพือ่ลา้งสารพษิในรา่งกาย ลา้งไขมนัในเสน้เลอืด ทั่วทัง้รา่งกาย ป้องกนัไขมนัอดุตันใน
เสน้เลอืด,โรคหัวใจ,โรคภมูแิพ ้เป็นตน้ 
น าทา่นเยีย่มชมพระราชวังสดุสวยที ่พระรำชวงัถอ๊กซูกุง (Deoksugung Palace) + Stone 
Wall ตัง้อยูอ่ยา่งโดดเดน่ ท่ามกลางอาคารสไตลต์ะวันตกใจกลางกรุงโซล ซึง่พระราชวังแหง่นี้มี
ถนนก าแพงหนิอนัมชีือ่เสยีงทีม่กัมผีูค้นนยิมไปเดนิเลน่พักผอ่นชืน่ชมกบังามงดงามของพระราชวัง 
โดยภายในพระราชวังมอีาคารสไตลต์ะวันตกทีส่ าคัญทางประวัตศิาสตรแ์ละการเมอืง นอกจากนี้
ภายในพระราชวังยังมสี ิง่กอ่สรา้งทีน่่าสนใจอกีมากมาย   จากนัน้น าทกุท่านสัมผัสบรรยากาศของ
หมูบ่า้นดัง้เดมิที ่หมูบ่ำ้นบุกชอนฮนัอก (Bukchon Hanok Village) เป็นอกีหนึง่สัญลักษณ์
ของเกาหล ีท่ามกลางตกึรามบา้นชอ่งทีท่ันสมยัของกรงุโซลนัน้ หมูบ่า้นแหง่นีก้็ยงัคงรักษาอาคาร
บา้นเรอืนในสมัยโบราณ มกีลิน่อายของเกาหลใีนยคุเกา่แก่ จะไดพ้บกับบา้นของขนุนางระดับสูง
ของเกาหลใีนสมยักอ่น ภายในหมูบ่า้นมอีาคารแบบดัง้เดมิของเกาหลกีวา่ 100 หลัง 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร : ไกตุ่น๋โสม 
น าท่านสู่ หอคอยแห่งรักที ่โซลทำวเวอร ์( N Seoul Tower) ตัง้อยู่บนภูเขานัมซาน เป็นจุด
ท่องเทีย่วทีถ่อืว่าเป็นไฮไลท์ส าคัญของกรุงโซล เพราะเป็นจุดชมววิทีม่องเห็นววิทั่วทัง้กรุงโซล 
ทีน่ี่มคีวามเชือ่ว่าคู่รักทีไ่ดม้าคลอ้งกญุแจทีน่ี่จะรักกันยาวนานตลอดไป (ไมร่วมค่าลฟิท)์ จากนัน้
น าท่านเดนิชมววิ ชวิๆทื ่คลองซอนเกซอน (Cheonggyecheon) ซึง่เดมิเป็นคลองเกา่แกใ่น
อดตีมอีายกุวา่ 600 ปีที ่ทอดผา่นใจกลางเมอืงหลวงแตใ่นปัจจุบนัไดม้กีารพัฒนาและบรูณะคลอง
แห่งนี้ข ึน้มาใหม่ท าใหก้รุงโซลมคีลองทีย่าวกว่า 6 เมตร  ใหท้่านไดซ้อ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที ่
Duty Free  ทีน่ีม่กีารรวบรวมสนิคา้ชัน้น า ใหท้า่นเลอืกซือ้มากมายกวา่  500 ชนดิ อาท ิน ้าหอม 
เสือ้ผา้   เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิา  เครือ่งประดับ เป็นตน้ 
จากนัน้ น าทกุทา่นไปยงัแหลง่ชอ้ปป้ิงอนัดับ 1 ในเกาหลทีี ่เมยีงดง (Myeongdong) สถานทีช่ ้

อปป้ิงยอดฮติในเกาหล ีใครทีม่าเกาหลตีอ้งมาชอ้ปป้ิงทีน่ี่ เพราะเป็นศูนยร์วมของสนิคา้ยอดฮติ
หลากหลายชนดิ  

เย็น  รบัประทำนอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำร : หมยูำ่งเกำหล ี
  น ำทำ่นเขำ้สูท่ ีพ่กั โรงแรม : Benikea H Avenue Hotel หรอืเทยีบเทำ่ 
 
วนัทีห่ำ้  ศนูยส์มนุไพรฮอกเกนำม-ูพลอยอเมทสิ-ตลำดฮงแด-One Piece Cafe-Supermakaket 
เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

น าท่านเขา้ชมสมนุไพรบ ารุงตับที ่ศนูยส์มุนไพรฮอตเกนำมู  ตน้ไมช้นดินี้เจรญิเตบิโตในป่าลกึ

บนภเูขาทีป่ราศจากมลภาวะและระดับสงูเหนอืน ้าทะเล50-800 เมตร ชาวเกาหลรีุ่นใหมน่ยิมน ามา

รับประทานเพือ่ชว่ยดูแลตับใหแ้ข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไมถู่กท าลายจากการดืม่แอลกอฮอล ์

กาแฟ บหุรี ่สารตกคา้งจากอาหารและยา จากนัน้น าท่านเขา้ชมโรงงานเจยีระไนพลอยที ่อเมทสิ  

เกาหลเีป็นแดนของพลอยสมีว่ง พลอยแหง่สขุภาพและน าโชค โดยมตีัง้แตส่มีว่งออ่นเย็นตาจนถงึ

สมีว่งไวน ์มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนีจ้ะงามจับตาเมือ่มาท าเป็นแหวน จี ้ตา่งห ูและสรอ้ย  ขอ้มอื 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร : จมิทคั ไกพ่ะโล ้
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น าท่านชอ้ปป้ิงบนถนนวัยรุ่นสุดชคิที่ ย่ำนชอ้ปป้ิงฮงแด Hongdae  เป็นย่านชอ้ปป้ิงบรเิวณ
ดา้นหนา้ของมหาวทิยาลัยฮงอกิ จงึเป็นศูนย์รวมเด็กวัยรุ่น มทีัง้สนิคา้แฟชั่น  เสือ้ผา้ กระเป๋า 
รองเทา้ ของกิ๊ฟชอ้ป เครือ่งเขยีนต่างๆ รวมทัง้กจิกรรมทางวัฒนธรรมทางศลิปะ การแสดง และ
งานเทศกาลที่น่าสนใจมากมาย นอกจากนี้ยังมงีานสตรีทอาร์ทเก๋ๆ หลายภาพที่เพน้ท์อยู่บน
ก าแพง จงึเป็นสเน่หอ์กีอยา่งหนึง่ของยา่นนี ้จงึท าใหฮ้งแด เป็นอกีสถานทีห่นึง่ทีไ่มค่วรพลาดเลย
ทีเดียวเมื่อไดม้าเที่ยวที่เกาหลี จากนั้นมาเอาใจ
สาวกแฟนคลับวันพชีที ่ONE PIECE คำเฟ่วนัพชี 
ซึง่เป็นรา้นอาหารทีต่กแต่งสไตลว์ันพชีทัง้หมด ให ้
บรรยากาศแบบชลิล์ๆ  และเป็นกันเองสดุๆ  แถมยัง
มเีมนูอาหารทีน่่าสนใจหลากหลายเมนูดว้ยกนั แถม
บางเมนูยงัถกูออกแบบใหเ้ป็นรปูตัวการต์นูวันพชีอกี
ดว้ย (ไมร่วมคา่เครือ่งดืม่) 
ไดเ้วลาน าท่านสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน  
เพื่อเตรียมตัวเดนิทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทาง
แวะชอ้ปป้ิงที ่ SUPERMARKET เพือ่ซือ้ของฝาก
คนทางบา้น ทีร่า้นแห่งนี้มขีนมพืน้เมอืงเกาหลหีลากชนดิรวมทัง้กมิจ ิไก่ตุ๋นโสมทีบ่รรจุอยู่ในถุง
สญุญากาศ ตะเกยีบ ถว้ยใสข่า้วและของฝากของทีร่ะลกึ ใหไ้ดเ้ลอืกซือ้มากมาย 

19.55 น.   ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯมหานครโดยสารการบนิ 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

วนัเดนิทำง รำคำทวัร ์(บำท / ทำ่น) พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ 

02-06 ตลุำคม 2560 16,900 4,900 26 

08-16 ตลุำคม 2560 16,900 4,900 26 

10-14 ตลุำคม 2560 17,900 4,900 26 

14-18 ตลุำคม 2560 17,900 4,900 26 

16-20 ตลุำคม 2560 16,900 4,900 26 

18-22 ตลุำคม 2560 18,900 4,900 26 

22-26 ตลุำคม 2560 16,900 4,900 26 

26-30 ตลุำคม 2560 17,900 4,900 26 

28 ตลุำคม-01 พฤศจกิำยน 2560 17,900 4,900 26 
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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 
* ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมือ้  เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯ ไดช้ าระคา่ใชจ้่ายใหก้บัตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่น
ออกเดนิทางแลว้  
*** 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 ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 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** 

 


