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ก ำหนดกำรเดนิทำง 29 ธนัวำคม 2560-2 มกรำคม 2561 *ปีใหม*่ 
วนัแรก สนำมบนิสวุรรณภมู ิ
21.00 น. คณะพรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประต ู3 เคำนเ์ตอร ์D 
  สายการบนิ JIN AIR (LJ) มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก  
01.05 น. เหริฟ้า สูก่รงุโซล โดยสายการบนิ JIN AIR เทีย่วบนิที ่LJ002 (บนิประมาณ 4.30-5 ชัว่โมง) 
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วนัทีส่อง สนำมบนิอนิชอน-La Provence Village-Procheon Art Valley (รวมคำ่รถรำง  
          Mono Rail)-เลน่สก ี

08.25 น.  เดนิทำงถงึทำ่อำกำศยำนนำนำชำตอินิชอน ประเทศเกำหลใีต ้  (เวลำเร็วกวำ่ไทย 2 ช.ม.) 
น าทกุทา่นสู ่ Provence Village หรอืทีค่นไทยเรยีกว่า "หมูบ่า้นสลีกูกวาด" เริม่ตน้ดว้ยรา้นอาหาร
ฝร่ังเศสทีเ่ก๋ไก่ในปี 1996 ทีน่ี่จงึมธีมีเป็นหมู่บา้นทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นอาหารต่างๆ และยังมี Provence 
Living Gallery ทีต่กแตง่อยา่งมดีไีซนแ์ละสวยงาม รวมถงึ Herb Village ก็เป็นบา้นสมนุไพรหมูท่ีเ่ต็ม
ไปดว้ยกลิน่หอมหวาน ทัง้ยงัมรีา้นเสือ้ผา้แฟชัน่ รา้นเบเกอรร์ีแ่ละคาเฟ่สไตลย์โุรปดว้ย 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  เมนู : ชำบ ูชำบู  สุก ีส้ไตลเ์กำหล ีประกอบไปดว้ย
ผกัสดหลำกหลำยชนดิ เห็ดตำมฤดกูำล หมูสไลด ์ตม้ในนำ้ซุปปรุงรสกลมกลอ่ม ทำนพรอ้ม
เครือ่งเคยีงและขำ้วสวยเกำหลทีีร่สชำตถิกูปำกคนไทย 
จากนัน้น าท่านสูเ่มอืงโปชอน น่ังรถราง Mono Rail หรอื รถไฟฟ้ารางเดีย่วสเีหลอืงสดใส เขา้สูหุ่บ
เขาศลิปะแห่งเมอืงโปชอน “POCHEON ART VALLEY” สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่เพิง่สรา้ง
ขึน้มาไม่นาน โดยดา้นในจะเป็นศลิปะแห่งหุบเขา ที่ถูกดัดแปลงจากหุบเขาตามธรรมชาต ิใหเ้ป็น
สิง่ประดษิฐร์ปูแบบงานศลิปะ ทีม่นุษยไ์ดอ้อกแบบขึน้รปูแบบตา่งๆ  มทีัง้หนา้ผาทีถ่กูตัดเป็นแนวดิง่สงู
ระฟ้าทีส่ลับซบัซอ้น สรา้งไดก้ลมกลนืกบัทะเลสาบสเีขยีว  ซึง่ชว่งฤดหูนาวสถานทีท่อ่งเทีย่วแหง่นีจ้ะ
ถกูปกคลมุไปดว้ยหมิะสขีาวโผลนทีด่แูลว้สวยงาม 
น าคณะเดนิทางสู่ ลำนสกรีสีอรท์ ระหว่างทางท่านจะไดช้ืน่ชมบรรยากาศสองขา้งทางในชว่งฤดู
หนาวอนัแสนงดงามของประเทศเกาหลทีีส่วยทีส่ดุ... ถงึสกรีสีอรท์อสิระใหท้กุทา่นไดส้ัมผัสหมิะและ
สถานทีท่ีง่ดงาม พรอ้มถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ  เล่นสกทีา้ทายความสามารถของทา่นพรอ้มเพลดิเพลนิกับ
บรรยากาศของสายลมเย็นในฤดูหนาวและท ากจิกรรมสนุกๆ บนลานหมิะกวา้ง (**ไมร่วมค่าเชา่ชดุ 
อปุกรณ์ประมาณ 35,000-50,000 วอน และครฝึูก**) 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำร  เมน:ู บเูดชเิก หรอืซุปทหำร  ใสก่มิจ ิแป้งต็อก รำมยอน 
เนือ้สตัว ์แฮม ไสก้รอก เบคอน ผกัและเห็ด มรีสชำตจิดัจำ้นเล็ก นอ้ยๆ 
น ำทำ่นสูโ่รงแรมทีพ่กั : Central Plaza Hotel Suwon หรอื เทยีบเทำ่ระดบั 3 ดำว 

 

วนัทีส่ำม ไรส่ตรอเบอรร์ ี-่สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด-์D.I.Y Cupcake-สวนลอยฟ้ำ Seoullo 7017 
เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ ไรส่ตรอเบอรร์ี ่ชมวธิกีารปลูก การดูแลรักษาผลสตอเบอรี ่ และท่านยังสามารถ
เลอืกเก็บเลอืกชมิไดจ้ากภายในไร่ (จ ากัดจ านวนโดยขึน้อยู่กับผลผลติแต่ละสัปดาห)์ ท่านสามารถ
ซือ้น ากลับมาเป็นของฝากไดด้ว้ย 
น าท่านเดนิทางสู ่“เอเวอรแ์ลนด”์ สวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญท่ีส่ดุของเกาหล ีตัง้อยูท่ีเ่มอืงยงอนิ ให ้
ทา่นไดท้่องไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟาร ีท่านจะไดพ้บกับ ไลเกอร ์ซึง่เป็นลูกแฝดผสมทีเ่กดิขึน้จาก
ความรักระหว่างสงิโตผูเ้ป็นพ่อและเสอืผูเ้ป็นแม่นับเป็นแฝดผสมเสอื-สงิโตคู่แรกในโลก เตมิเต็ม
ความสขุของทา่นสนุกสนานกบัเครือ่งเลน่ตา่งๆ ไมจ่ ากดัชนดิ !! 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  เมน:ู BBQ Buffet ป้ิงยำ่งสไตลเ์กำหล ีเนือ้หม ูเนือ้
ไก ่ปลำหมกึ กุง้ อำหำรเกำหล ีกนิคูก่บัเครือ่งเคยีงตำ่งๆ เตมิไมอ่ ัน้ 
น าท่านสนุกสนาน และแสดงความคดิสรา้งสรรคใ์นการตกแต่งหนา้คัฟเคก้ดว้ยฝีมอืของท่านเอง ที ่
“D.I.Y Cupcake” พรอ้มถา่ยรปูเป็นทรีะลกึ 
จากนัน้น าท่าน ชมสวนลอยฟ้ำ แลนดม์ารก์แห่งใหม่กรุงโซลที ่Seoullo 7017 สวนและทางเดนิ
ลอยฟ้านีจ้ะ ตกแต่งดว้ยตน้ไม ้พุม่ไมแ้ละดอกไมก้วา่ 24,085 ตน้ จาก 228 สายพันธุใ์นตอนกลางคนื 
กระถางดอกไม ้645 กระถางจะส่องสว่างเป็นสีๆ ถงึ 3 สีดว้ยกันมีความยาวกว่า 1.7 กโิลเมตร 
กลายเป็นพืน้ทีส่เีขยีวใจกลางเมอืง 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำร  เมน:ู จมิทคั ไกอ่บกบัวุน้เสน้ใสซ่อี ิว๊ด ำ อำหำรขึน้ชือ่อกี 
อยำ่ง มรีสชำตเิผ็ดเล็กนอ้ย กนิคูก่บัขำ้ว 
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น ำทำ่นสูโ่รงแรมทีพ่กั : Benikea H Avenue Hotel หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 3 ดำว 
 

วนัทีส่ ี ่ ศนูยโ์สม-ศนูยส์มนุไพรน ำ้มนัสนเข็มแดง-Cosmetic Shop-ชมสวนดอกหญำ้ ฮำนลึ
ปำรค์ (บรกิำรน ัง่รถแทรม)-Duty Free-คลองชองเกชอน-ตลำดเมยีงดง 

 เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
น าท่านชม “ศูนยโ์สม” หรือ ราชาแห่งมวลสมุนไพร เพราะเกาหลใีตเ้ป็นประเทศทีม่กีารผลติโสม
เกาหลทีีม่คีณุภาพเป็นอนัดับ 1 ของโลกซึง่รัฐบาลรับรองคณุภาพโสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุ            
จากนัน้ น าท่านเดนิทางชม “ผลติภณัฑน์ ำ้มนัสนเข็มแดง” นยิมมารับประทานเพือ่ลา้งสารพษิใน
รา่งกาย ลา้งไขมันในเสน้เลอืด ทั่วทัง้ร่างกาย ป้องกันไขมันอดุตันในเสน้เลอืด,โรคหัวใจ,โรคภมูแิพ ้
เป็นตน้ น าทุกท่าน น ัง่รถแทรม สัมผัสบรรยากาศกันที ่ Haneul Park  สวนสาธารณะทีว่่ากันว่า
สวยงามทีส่ดุในกรงุโซล สวนแหง่นีต้ัง้อยูบ่นเขามทีัศนยีภาพทีส่วยงาม และสามารถเทีย่วไดท้กุฤดู   

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  เมนู: ไกตุ่น๋โสม อำหำรวงัในสมยักอ่น เชือ่กนัวำ่
บ ำรุงและเสรมิสุขภำพ เสริฟ์ท่ำนละ 1 ตวั ในหมอ้ดนิรอ้น เป็นเมนูอำหำรวงัต ัง้แต่สมยั
รำชวงศโ์ซซอน 
น าท่านแวะชม “คลองชองเกชอน” เดมิเป็นคลองเก่าแก่ในอดีตมอีายุกว่า 600 ปีที่ ทอดผ่านใจ
กลางเมอืงหลวงแตใ่นปัจจบุนัไดม้กีารพัฒนาและบรูณะคลองแหง่นีข้ ึน้มาใหมท่ าใหก้รงุโซลมคีลองที่
ยาวกวา่ 6 เมตร จากนัน้ใหท้่านได ้“ช็อปป้ิงสนิคำ้ปลอดภำษทีีด่วิต ีฟ้ร”ี ทีน่ี่มสีนิคา้ชัน้น า ใหท้่าน
เลอืกซือ้มากมายกว่า 500 ชนดิ อาท ิน ้าหอม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดับ 
เป็นตน้ น าท่านเดนิทางสู ่Cosmetic Center ท่านสามารถชมการสาธติวธิใีชเ้ครือ่งส าอางค ์เคล็ด
ไมล่ับหนา้ใสของสาวเกาหล ีและเลอืกซือ้เวชส าอางคช์ือ่ดังของเกาหลไีดใ้นราคาทอ้งถิน่ อาท ิเชน่ 
Dr.MJ, DEWINS, MISSHA และอืน่ๆ อกีมากมาย 
น าทา่นชอ็ปป้ิงยา่นเมยีงดง “MYEONGDONG” หรอื สยามสแควรเ์กาหล ีหากทา่นตอ้งการทราบวา่
แฟชัน่ของเกาหลเีป็นอยา่งไรกา้วล ้าน าสมัยเพยีงใดท่านจะตอ้งมาทีเ่มยีงดงแหง่นี้พบกับสนิคา้วัยรุ่น 
อาท ิเสือ้ผา้แฟชัน่แบบอนิเทรนเครือ่งส าอางดังๆของเกาหลพีบกบัความแปลกใหมใ่นการชอ้ปป้ิง 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำร  เมนู: พเิศษสุดๆ กบัเมนูบุฟเฟตน์ำนำชำต+ิขำปูยกัษ ์
พรอ้มเบยีรส์ด และไวน ์ไมอ่ ัน้ 
น ำทำ่นสูโ่รงแรมทีพ่กั : Benikea H Avenue Hotel หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 3 ดำว 
 

วนัทีห่ำ้ ศูนย์สมุนไพรฮอกเกตนำมู -พลอยอเมทิส -ตลำดฮงแด-One Piece Café-
Supermarket 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
น าท่านชม “ศูนยส์มุนไพรบ ำรุงตบั ฮอตเกนำมู” ตน้ไมช้นิดนี้เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาที่
ปราศจากมลภาวะและระดับสงูเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลรีุ่นใหม่นยิมน ามารับประทาน
เพื่อช่วยดูแลตับใหส้ะอาดแข็งแรง จากนัน้น าท่าน “ชมโรงงำนเจยีระไนพลอยอเมทสิ” แดน
เกาหลเีป็นแดนของพลอยสมีว่ง พลอยแห่งสขุภาพและน าโชค โดยมตีัง้แต่สมีว่งออ่นเย็นตาจนถงึสี

มว่งไวน ์มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนีจ้ะงามจับตาเมือ่มาท าเป็นแหวน จี ้ตา่งห ูและสรอ้ยขอ้มอื 
ใหท้ำ่นไดช้อ้ปป้ิงบนถนนวยัรุน่สุดชคิที ่ยำ่นแด Hongdae ซึง่เป็นยา่นชอ้ปป้ิงบรเิวณดา้นหนา้
ของมหาวิทยาลัยฮงอกิ จึงเป็นศูนย์รวมเด็กวัยรุ่น มีทัง้สนิคา้แฟชั่น  เสื้อผา้ กระเป๋า รองเทา้ 
ของกิ๊ฟชอ้ป เครือ่งเขยีนตา่งๆ รวมทัง้กจิกรรมทางวัฒนธรรมทางศลิปะ การแสดง และงานเทศกาลที่
น่าสนใจมากมาย จากนั้นมาเอาใจสาวกแฟนคลับวันพีชที่ ONE PIECE คาเฟ่วันพีช ซึง่เป็น
รา้นอาหารที่ตกแต่งสไตล์วันพีชทัง้หมด ใหบ้รรยากาศแบบชลิล์ๆ และเป็นกันเองสุดๆ  แถมยังมี
เมนูอาหารทีน่่าสนใจหลากหลายเมนูดว้ยกนั แถมบางเมนูยงัถกูออกแบบใหเ้ป็นรปูตัวการต์นูวันพชีอกี
ดว้ย (ไมร่วมคา่อาหารและเครือ่งดืม่) 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เมน:ู  ต็อกป๊อกก ีบฟุเฟ่ต ์เตมิไดไ้มอ่ ัน้ 
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ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสู ่ทำ่อำกำศยำนนำนำชำตอินิชอน เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับกรุงเทพฯ 
ระหว่างทางแวะชอ้ปป้ิงที่  SUPERMARKET เพื่อซื้อของฝากคนทางบา้น ที่รา้นแห่งนี้มีขนม
พืน้เมอืงเกาหลหีลากชนดิรวมทัง้กมิจ ิไกตุ่๋นโสมทีบ่รรจอุยูใ่นถุงสญุญากาศ ตะเกยีบ ถว้ยใสข่า้วและ
ของฝากของทีร่ะลกึ 

19.35 น. ออกเดนิทำงกลบั โดยสำรกำรบนิ JIN AIR เทีย่วบนิที ่LJ001  
บรกิารอาหารและ เครือ่งดืม่บนเครือ่ง (Snack Box)  

23.40 น. เดนิทำงถงึทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิำพ     
 

** พำสปอรต์ควรมอีำยไุมต่ ำ่กวำ่ 6 เดอืนนบัจำกวนัเดนิทำง ** 
เวลำนดัหมำยและเคำทเ์ตอรอ์ำจมกีำรเปลีย่นแปลงอนัเนือ่งมำจำกกำรเปลีย่นแปลงจำกสำยกำรบนิ  

กรณุำเช็คกอ่นวนัเดนิทำง 
 
เงือ่นไขกำรส ำรองทีน่ ัง่ 
กรุณาจองล่วงหนา้ก่อนการเดนิทางพรอ้มช าระมัดจ าท่านละ 5,000 บาท ภายใน 3-5 วันทีท่ าการจอง หากไม่ช าระ
ตามก าหนดขออนุญาตตัดทน่ัีงโดยอัตโนมัต ิ*ชว่งเทศกาลมัดจ าท่านละ 10,000 บาท *หำกเป็นรำคำโปรโมช ัน่
ช ำระเงนิเต็มจ ำนวนเทำ่น ัน้  สว่นทีเ่หลอืช าระทันทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 21 วัน มฉิะนัน้จะถอืว่าท่านยกเลกิ
การเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ 

 

อตัรำคำ่บรกิำร  (*ไมม่รีำคำเด็ก*) 

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 หรอื 1,050 บำท/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 
* ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุน
รายการ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่
จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แต่

วนัเดนิทำง 
รำคำทวัร ์(บำท / ทำ่น) 
พกัหอ้งละ 2-3  ทำ่น 

พกัเดยีว*เพิม่ 
(บำท / ทำ่น)  

ทีน่ ัง่ 

**29 ธนัวำคม-2 มกรำคม 2561 **ปีใหม ่
***พเิศษ!! บฟุเฟตน์านาชาต+ิขาป ูเบยีร ์ไวน ์ไมอ่ัน้*** 

25,999 4,900 26 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ HAPPY NEW YEAR SNOW 29-2JAN18-LJ-W40 

ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายคอื ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋วท่านละ 10,000 บาท และค่าใชจ้่ายอืน่ๆ ทีไ่มส่ามารถ
เรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีม ในการมดัจ า 
เงือ่นไขกำรเดนิทำง 
* รายการทอ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 
* หนังสือเดนิทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษัิทฯรับเฉพาะผูม้ีจุดประสงค์เดนิทางเพื่อ
ท่องเที่ยวเท่านั้น หากลูกคา้ไม่สามารถเดนิทางไดเ้นื่องจากเหลือพาสปอร์ตนอ้ยกว่า 6 เดือน ทางบรษัิทจะไม่
รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 
* ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การประทว้ง,การนัดหยดุงาน,การกอ่
จลาจล หรอืกรณีทีท่่านถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้
จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
* ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไมท่าน
อาหารบางมือ้  เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบรษัิทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหก้ับต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดนิทางแลว้  
* ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจาก
ความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง  
*** ทวัรน์ีจ้ดัใหเ้ฉพำะลกูคำ้ทีป่ระสงคจ์ะไปทอ่งเทีย่วตำมรำยกำรของทวัรท์ุกวนัเทำ่น ัน้  บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิ ์หำกลกูคำ้ตอ้งกำรขอแยกออกจำกกรุป๊ หรอืไมเ่ทีย่วตำมรำยกำรทีบ่รษิทัก ำหนด บรษิทัขอปรบัทำ่นละ 
300 USD*** 
* ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจาก
ความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง  
* ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิได ้หากท่าน
ตอ้งซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลับกรุงเทพฯ กรุณาเลอืกซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่
สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดนิทางได  ้ทัง้นี้เพื่อป้องกันปัญหาเที่ยวบนิล่าชา้หรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของ

เทีย่วบนิหรอืการเปลีย่นแปลงวันเดนิทางกรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการบนิ (ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ 
การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยุบเที่ยวบนิรวมกัน ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนื่องจากสายการบนิพจิารณา

สถานการณ์แลว้ว่า อยูน่อกเหนือความควบคุม หรอืเหตุผลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตุผลทางดา้นความปลอดภัยเป็นตน้) 
โปรดเขา้ใจและรับทราบวา่ ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยต่างๆ ได ้ในทุกกรณี กรุ๊ปทีเ่ดนิทางตอ้ง
การันตีมัดจ ากับสายการบนิ หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถงึเที่ยวบนิพเิศษเช่น Charter 
Flight, Extra Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมด 
*เมือ่ท่ำนตกลงช ำระเงนิไมว่่ำท ัง้หมดหรอืบำงส่วนกบัทำงบรษิทัฯ ทำงบรษิทัฯจะถอืวำ่ทำ่นไดย้อมรบัใน
เงือ่นไขขอ้ตกลงตำ่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ท ัง้หมด 

ขอสงวนสทิธิส์ ำหรบัลกูคำ้ชำวไทยเทำ่น ัน้ทีเ่ดนิทำงไป-กลบัพรอ้มกรุป๊ 
*ถำ้ลกูคำ้เป็นชำวตำ่งชำตชิ ำระเพิม่ทำ่นละ 2,000 บำท* 

หมำยเหตุ ** บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินกำรเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบ
ลว่งหนำ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสำยกำรบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรเพือ่ควำมเหมำะสมไมว่ำ่
จะเกดิจำก ควำมขดัขอ้งของ ยำนพำหนะหรือมีเหตุหนึง่เหตุใดจนท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนนิกำรตำม
หมำยก ำหนดกำรได  ้โปรแกรมกำรเดนิทำงเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม  หรอืเปลีย่นแปลงรำยกำร
ทอ่งเทีย่วบำงรำยกำรหรอืทดแทนรำยกำรทอ่งเทีย่วบำงรำยกำร อตัรำคำ่บรกิำรนี ้เป็นกำรเดนิทำงต ัง้แต ่20 
ทำ่นขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทำงไมถ่งึ 20 ทำ่น 
 

**ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำงไมผ่ำ่นกำรตรวจพจิำรณำจำกดำ่นตรวจคนเขำ้เมอืงในกำร เขำ้-ออกท ัง้ประเทศไทย
และประเทศเกำหลใีต ้หรอืกำรถกูปฎเิสธในกรณีอืน่ๆทกุกรณี ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธไ์มค่นืคำ่ใชจ้ำ่ยไมว่ำ่

กรณีใดๆทิง้ส ิน้** 
 


