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เกาหล ีDeluxe Wonderful Gangwondo 

5 วนั 3 คนื โดยสายการบนิไทย (TG) 
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วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ - สนามบนินานาชาตอินิชอน 
 
 

   

2 
ถ ้าเทแบค ยงกยอน - อทุยานแหง่ชาตโิซรัคซาน – วดัชนิฮนั
ซา - อาบน ้าแร ่Aqua World ✈ 🍽 🍽 

DAEMYEONG 
DELPINO SORAK 
RESORT 4*หรอื
เทยีบเทา่ 

3 
ฟารม์แกะ Daegwallyeong –สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด-์ Duty 
Free –คลองชองเกชอน  🍽 🍽 🍽 

LOTTE HOTEL 5*
หรอืเทยีบเทา่ 

4 
พระราชวังเคยีงบอ๊คคงุ+สวมชดุฮนับก – Seoul Forest- โซล
ทาวเวอร-์Cosmetic - ตลาดเมยีงดง 
 

🍽 🍽 🍽 
LOTTE HOTEL 5*
หรอืเทยีบเทา่ 

5 

Lotte World Tower (Seoul Sky) – พพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้า  
COEX Aquarium-  พพิธิภณัเท็ดดีแ้บร-์ ชอ้ปป้ิงฮงแด– อนิ
ชอน– กรงุเทพ 
 

🍽 🍽 ✈ 
 
 

ไฮไลท ์ทวัร ์เกาหล ีDeluxe Wonderful Gangwondo 

- ชมความงามทกุฤดอูทุยานแหง่ชาตซิอรคัซาน ไดรั้บฉายาวา่ สวสิเซอรแ์ลนดเ์กาหล ี

- ชม ถ า้เทแบค ยงกยอน ภายในถ ้าจะมหีนิงอกหนิยอ้ย ทีบ่ง่บอกถงึความยาวนานของถ ้าแหง่นี้ 

- ขึน้ลฟิทช์มววิ Lotte World Tower (SeoulSky) แลนดม์ารค์แหง่ใหม ่!!  

- ดืม่ด า่ธรรมชาตพิรอ้มความน่ารักของแกะที.่.. ฟารม์แกะ Daegwallyeong 

- ชม พพิธิภัณฑส์ตัวน์ ้า COEX Aquarium  ทีใ่หญท่ีส่ดุในกรงุโซล 

- สดุคุม้...พักโรงแรม 5 ดาว 

- อาบน ้าแร่ AQUA WORLD 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรมทวัร์  GT-ICN TG15 GANGWONDO 5D AUG18-TG-W43 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรกของการเดนิทาง 

    กรงุเทพฯ –สนามบนิสวุรรณภมู ิ

20.00 น. คณะมาพรอ้มกันทีท่่าอากาศยานสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู 2 เคาน์เตอร ์C (เช็คอนิกรุ๊ปของ

สายการบนิไทย) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิท และหัวหนา้ทัวร ์พรอ้มอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระ

และเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

23.10 น. น าท่านเหริฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใตโ้ดยสายการบนิไทย เที่ยวบนิที่ TG658 หรือ เที่ยวบนิที่ TG656 

23.30-06.55น. 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง 

     ถ า้เทแบค ยงกยอน -อทุยานแหง่ชาตโิซรคัซาน – วดัชนิฮนัซา - อาบน า้แร ่Aqua World  

06.35 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน สาธารณรัฐเกาหล ีเวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง 

(เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่) น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคน

เขา้เมอืงและศลุกากรแลว้   

เชา้ น าท่านชม ถ า้เทแบค ยงกยอน เป็นถ ้าทีอ่ยูท่ีส่ดุของเกาหล ีตัง้อยูเ่หนือระดับน ้าทะเล 920 เมตร อยูต่าม

สันเขา Gimhae Bong ว่ากันว่าถ ้าแห่งนี้เคยเป็นทีห่ลบภัยของเหล่าทหารทีอ่พยพหลบหนีของการรุกราน

ของญีปุ่่ น ภายในถ ้าจะมหีนิงอกหนิยอ้ย ทีบ่ง่บอกถงึความยาวนานของถ ้าแหง่นี ้ 

 

Boeing 747-400 
ทีน่ ัง่แบบ 3-4-3 

หรอื 
Boeing777-300  
ทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 

 

เสรฟ์ิอาหารรอ้น 
ท ัง้ขาไป-ขากลบั 

น า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 30 กก. 
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมนู “ชาบูชาบู” อาหารพืน้เมอืงของคาบสมทุร

เกาหล ีลักษณะคลา้ยสกุีห้มอ้ไฟของญีปุ่่ น โดยน าเครือ่งเคยีงต่าง ๆ เชน่ผักหลากชนดิ เห็ดตามฤดู โอเดง้ 

เบคอนหมทูีจ่ัดเตรยีมไว ้มาจัดเรยีงให ้สวยงามในหมอ้ เวลาทาน เตมิน ้าซปุชาบปูรงุรสแลว้ตม้ใหเ้ดอืด แลว้

จงึน าอดุง้สดลงตม้ สามารถรับประทานเป็นอดุง้ รอ้นและทานพรอ้มขา้วสวยรอ้น น ้าจิม้ซอี ิว้เกาหล ีและเครือ่ง

เคยีงนานาชนดิ 

บา่ย น าท่านสู ่อุทยานแหง่ชาตโิซรคัซาน ระหว่างทางท่านจะไดช้มววิ อันงดงามทีม่เีอกลักษณ์เฉพาะตัวหรอื 

อกีชือ่เรยีกหนึง่วา่สวสิเซอรแ์ลนดข์องเกาหล ีซึง่จะผา่นเสน้ทางธรรมชาตทิีส่วยงาม ลัดเลาะผา่นไปตามหนา้

ผา หุบเขาและล าธาร น าท่านน่ังกระเชา้ไฟฟ้า Cable Car (ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ ในกรณีที่สภาพ

อากาศไม่เหมาะแก่การเขา้ชม ขึน้อยู่กับค าสั่งของเจา้หนา้ทีอุ่ทยาน) ขึน้สู่จุดชมววิของอุทยานแห่งชาติ

โซรัคซาน ซึง่จะสามารถมองเห็นววิทวิทัศน์บนยอดเขาดุจดั่งภาพวาดเกนิ บรรยาย  จากนัน้น าทุกท่าน

นมัสการพระพุทธรูปสัมฤทธิป์างสมาธขินาดใหญ ่ณ วัดชนิฮันซา  เพือ่ความเป็นสริมิงคลแกต่ัวท่านเองและ

ครอบครัวจากนัน้ น าท่าน อาบน า้แรส่ไตลเ์กาหล ี เป็นสวนน ้าในร่มทีนั่กท่องเทีย่วนยิมมาพักผ่อนคลาย

ความเมือ่ยลา้จากการเดนิทาง ดว้ยการสนุกกับสวนน ้า “อควาเวลิด”์ ซึง่ประกอบไปดว้ยหลายส่วนดว้ยกัน 

อาท ิAQUA HEALTH POOL ZONE, AMUSEMENT ZONE, SAUNA MASSAGE ซึง่ในแตล่ะสว่นยงัแยกยอ่ย

เ ป็นส่วนต่าง  ๆ  อีกมากมายไม่ว่าจะ เ ป็น NECK SHOWER, BENCH ZET, HYDRO ZET, FLOW ZET 

SYSTEM, HOT & COLD BATH, MINERAL WATER BATH, JADE SAUNA, AMETHYST SAUNA, 

CHARCOAL SAUNA, WATER SLIDE, CAVE BATH, COUPLE BATH ฯลฯ ซึง่ประกอบไปดว้ยสวนน ้าและ

บอ่แชน่ ้าแร่หลาย ๆ แบบในสว่นของสวนน ้าใหใ้สช่ดุว่ายน ้า ในสว่นของอาบน ้าแร่ ไมอ่นุญาตใหใ้สช่ดุใด ๆ 

ลงไป    

***กรณุาเตรยีมชุดวา่ยน า้+หมวกวา่ยน า้ *** 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย ทคัคาลบี ้ไกบ่าบคีวิผดัซอสเกาหล ีเป็นอาหารเลือ่ง

ชือ่ของเมอืงชุนชอน โดยน าไกบ่าบคีวิ ตอ้ก (ขา้วเหนยีวปั้นเกาหล)ี มนัหวาน ผกัตา่งๆ ลงผดักบั
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ซอสพรกิเกาหลใีนกระทะแบน วธิกีารทานแบบเมีย่งค าไทย โดยหอ่กบัผกักาดแกว้เมือ่ทานไประยะ

หนึง่จะน าขา้วสวย และสาหรา่ยแหง้มาผดัรวมกบัทกัคาลบ ีเพือ่ใหเ้กดิอาหารชนดิใหม ่คอื ทกัคาล

บบีกคมึ หรอืขา้วผดัพรกิไกท่ีท่ ัง้หอมนา่รบัประทาน เสริฟ์พรอ้มเครือ่งเคยีง                             เดนิ

ทางเขา้สูท่ีพั่ก DAEMYEONG DELPINO SORAK RESORT 4*หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง 

    ฟารม์แกะ Daegwallyeong –สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด-์ Duty Free –คลองชองเกชอน 

    เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ ฟารม์แกะ Daegwallyeong ฟาร์มแกะแทกวานลยองเป็นฟาร์มเลี้ยงแกะที่มขีนาด

ขอบเขตกวา้งถงึ 155 ไร่ ตัง้อยูใ่นระดับความสงูที ่860 เมตร ถงึ 950 เมตร และยังเป็นสถานทีท่ีม่คีวามลง

ตัวเป็นอย่างดีระหว่าง ความสวยงามของเสน้ทางเดินเล่นในฟาร์ม กับรูปร่างขนาดอันยิ่งใหญ่ของ

เทอืกเขาแทแบกวานอกีดว้ย ดว้ยความทีม่บีรรยากาศและความงดงามทางธรรมชาตทิีเ่ป็นลักษณะเฉพาะ

ของทัง้ 4 ฤดูกาล ไมว่่าจะเป็นในฤดใูบไมผ้ล ิฤดูรอ้น ฤดูใบไมร้่วงและฤดหูนาว ทีท่ าใหน้กึไปถงึบรรยากาศ

อนังดงามของเทอืกเขาแอลป์ในยโุรป โดยฟารม์แหง่นีเ้ราสามารถสัมผัสกบัประสบการณ์ในการใหห้ญา้แหง้

แก่แกะที่มจี านวนมากกว่า 200 ตัว จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด  ์ซ ึง่ถูกขนานนาม

ว่าดสินียแ์ลนดเ์กาหล ีเป็นสวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศโดยมบีรษัิทซมัซงุเป็นเจา้ของ ตัง้อยู่

ท่ามกลางหบุเขา ใหท้่านไดอ้สิระเทีย่วชมทอ่งไปกบัโลกของสัตวป่์าซาฟาร ีชมไลเกอรแ์ฝดคูแ่รกของโลก 

ทีน่ี่ท่านจะพบเจา้ป่าสงิโต และเสอืสามารถอยูด่ว้ยกันไดอ้ยา่งเป็นสขุ ชมความน่ารักของหมทีีส่ารถสือ่สาร

กับคนขับรถไดเ้ป็นอย่างดี หรือเขา้สู่ดนิแดนแห่งเทพนิยาย สวนสี่ฤดู ซ ึง่จะปลูกดอกไมเ้ปลี่ยนไปตาม

ฤดูกาล อกีทัง้ยังสามารถสนุกกับเครือ่งเล่นนานาชนดิ อาทเิชน่ สเปซทัวร ์รถไฟเหาะและหนอนสะบัด ชม

สวนดอกไมซ้ ึง่ก าลังบานสะพร่ังอวดสสีนัเต็มสวน (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ เดอืนมนีาคม - เมษายน เป็น

สวนดอกทวิลปิ, เดอืนพฤษภาคม - เดอืนมถิุนายน เป็นดอกกหุลาบ, เดอืนสงิหาคม - เดอืนกันยายน เป็น

สวนดอกลลิลี,่ เดอืนตลุาคม - เดอืนพฤศจกิายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชมกจิกรรมและการแสดงตา่งๆ ที่

จัดตามตารางประจ าวันดว้ยบตัรเขา้ชมแบบ ONE DAY TICKET เล่นไดท้กุเครือ่งเลน่ไมจ่ ากดัรอบ เลอืกชม

และเลอืกซือ้ชอ้บป้ิงในรา้นคา้ของทีร่ะลกึตา่งๆอยา่งมากมาย 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “คาลบี”้หมยูา่งเกาหล ีเป็นอาหารพืน้เมอืงเกาหลี

ทีเ่ลือ่งชือ่และรูจั้กกนัดทีั่วโลก มรีสชาตอิอกหวาน นุ่มและกลมกลอ่ม น าหมสูเต็กสว่นทีต่ดิกบักระดกู(เชือ่วา่
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เป็นส่วนที ่อร่อยทีสุ่ด) ย่างบนเตาถ่านแบบดัง้เดมิและตัดเป็นชิน้พอค า ห่อทานแบบเมีย่งค าไทย โดยใส่

น ้าจิม้เตา้เจยีวและเครือ่งฃเคยีงทีช่อบหรอืขา้วสวยรอ้นตามทีช่อบ บรกิารเครือ่งเคยีงตา่งๆ 

บา่ย              ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีทีห่า้ง Duty Free  น าทา่นสู ่ จากนัน้น าทา่นสู ่คลองชองเกชอน นีส้รา้งมาตัง้แต่

สมัยพระเจา้ยองโจแห่งราชวงศโ์ชชอน อายเุกา่แกก่ว่า 600 ปี เดมิเป็นคลองน ้าเน่า สลัมเพยีบ รถตดิสดุๆ 

จนมกีารสรา้งทางดว่นทับคลอง ไมม่ใีครอยากจะเดนิผา่น ตอ่มาปี 2003 รัฐบาลไดบ้รูณะคลองใหม ่ทบุทาง

ด่วนทิง้ แลว้ทุ่มงบกว่า 386 พันลา้นวอน พัฒนาจนน ้าใสสะอาด เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสุดฮติของ

ชาวกรงุโซล 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “เมนพูเิศษ...บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ”์  

(INTERNATIONAL BUFFETKINGCRAB) ภตัตาคารบฟุเฟ่ตพ์รอ้มขาปยูกัษอ์ลาสกา้และ อาหาร

ทะเลสดๆหลากหลายชนดิใหเ้ลอืกรบัประทานไดม้ากมายและเครือ่งดืม่ ***ท ัง้นีร้ายการอาหาร

อาจมกีารปรบัเปลีย่น**” 

น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก LOTTE HOTEL 5*หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง  

พระราชวงัเคยีงบอ๊คคงุ+สวมชุดฮนับก – Seoul Forest- โซลทาวเวอร ์- Cosmetic – ตลาดเมยีงดง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นสู ่พระราชวงัเคยีงบอ๊คคงุ พระราชวังเกา่แกท่ีส่ดุของราชวงศโ์ชซอน สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1394 โดย

ใชเ้ป็นศูนยก์ลางการปกครองในสมัยโบราณ โดยเป็นทัง้ที่ประทับและฐานอ านาจของพระเจา้แทโจและ

ต่อเนื่องมาถงึกษัตรยิใ์นราชวงศโ์ชซอล  พระทีน่ั่งคนึชองจอนถกูสรา้งขึน้มาเพือ่เป็นทีว่า่ราชการตอ่มาคณะ

ปกครองเกาหลีของญี่ปุ่ นไดส้รา้งอาคารรัฐสภาขนาดยักษ์ขึน้คั่น แสดงถงึความตอ้งการตัดความผูกพัน

ระหว่างพระราชวงศก์ับราษฎร อาคารหลังนี้ไดถู้กรือ้ถอนไปในโอกาสครบรอบ50ปีของการปลดแอกจาก

ญีปุ่่ น ภายในเขตพระราชวังยังมพีระต าหนักเคยีวฮเวรูลักษณะเป็นอาคารสองชัน้ โดยตัวพระต าหนักถกูสรา้ง

ใหย้ืน่ออกไปกลางสระน ้า ทีเ่ต็มไปดว้ยฝูงหงส ์สรา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นสถานทีส่ าหรับจัดงานเลีย้งพระราชทาน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรมทวัร์  GT-ICN TG15 GANGWONDO 5D AUG18-TG-W43 

พระราชวังนี้ถอืเป็นพระราชวังทีใ่หญท่ีส่ดุของเกาหลปีระกอบดว้ยหมูอ่าคารต่างๆ มากมายอาท ิพลับพลาก

ลางน ้า, ทอ้งพระโรงที่ใชอ้อกว่าราชการ ฯลฯ   พเิศษ...ใหท้่านไดท้ดลองสวมชดุฮันบกเดนิเล่นชลิๆใน

พระราชวัง  ชดุประจ าชาตเิกาหล ีเพือ่เก็บภาพแห่งความประทับใจ จากนัน้น าท่านชม Seoul Fores เป็น

สวนสาธารณะขนาดใหญ่ถงึขนาดทีเ่รียกว่าป่ากลางเมอืงเลยทเีดยีว ที่แต่เดมิเป็นป่าหลวงที่ใหร้าชวงศ์

กษัตรยิใ์ชล้่าสัตว์ และเป็นพื้นที่ส าหรับการตรวจสอบทหาร ต่อมาถูกดัดแปลงใหก้ลายเป็นสนามกอลฟ์ 

สนามแข่งมา้ และสวนกฬีาในทีส่ดุ ภายในประกอบดว้ยสวนสาธารณะ 5 สวน ในพืน้ทีข่นาดยักษ์ถงึ 1.16 

ลา้นตารางเมตร มไีฮไลทเ์รือ่งการเป็นจุดชมใบไมเ้ปลีย่นส ีและจุดชมดอกพอทกวกหรอืซากุระเกาหลีที่

สวยงามของกรงุโซล   

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “บฟุเฟ่ตบ์ารบ์คีวิ สไตลเ์กาหล”ี 

บา่ย ท่านชม โซลทาวเวอร ์1 ใน 18 หอคอยเมอืงทีส่งูทีส่ดุในโลกมคีวามสงูถงึ 480 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล 

ท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอรไ์ดร้อบทศิ 360 องศาโดยสามารถมองไดถ้งึ

เขาพูกักซัน และถา้หันไปยังทศิตรงขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถงึแม่น ้าฮันกัง *** ไม่ราคารวมค่าขึน้ลฟิท ์*** 

จากนัน้น าทา่นสู ่Cosmetic Shop ศนูยร์วมเครือ่งส าอางคช์ือ่ดังของเกาหล ีมากมายหลายแบรนดด์ัง อาท ิ

เชน่ W.S.Nature,Rojukiss, Missha เป็นตน้จากนัน้ใหท้่าน ชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย ณ ตลาดเมยีงดง แหล่ง

รวมวัยรุ่นย่านสยามสแควร ์โดยเฉพาะอยา่งยิง่เป็นแหล่งรวมเครือ่งส าอางคช์ือ่ดัง อาท ิEtude, Skinfood, 

The Face Shop, Misshaเป็นตน้ 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “ซีโ่ครงหมพูนัชสี”   

   น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก LOTTE HOTEL 5*หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง 

Lotte World Tower (Seoul Sky) – พพิธิภณัฑส์ตัวน์ า้COEX Aquarium-  พพิธิภณัเท็ดดีแ้บร–์  

ถนนฮงแด– อนิชอน– กรงุเทพ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรมทวัร์  GT-ICN TG15 GANGWONDO 5D AUG18-TG-W43 

น าทา่นสูL่otte World Tower (Seoul Sky) **รวมคา่ขึน้ลฟิท*์* ตัง้อยูใ่จกลางกรงุโซล เขตชมัซลิ น า

ทา่นขึน้หอชมววิ Sky Seoul ของตกึ Lotte World Tower (ความสงูจากพืน้ดนิ 555 เมตร) มาพรอ้มกบัคอน

เซปต์ “The Beauty and Pride of Korea" ชมววิที่สวยงามของกรุงโซล น าท่านสู่ พพิธิภณัฑส์ตัวน์ า้

COEX Aquarium  ทีใ่หญท่ีส่ดุในกรงุโซลมกีารจัดแสดงสตัวน์ ้าจ านวนมากกวา่ 600 สายพันธุ ์รวมทัง้หมด

จะมจี านวนสตัวน์ ้าทีอ่ยูท่ีน่ีไ้มต่ ่ากวา่ 40,000 ชนดิ ภายในพพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้านี ้

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “ซมัเกทงั”อาหารชาววังในสมยักอ่นปัจจบุนั เป็น

อาหารเลือ่งชือ่ของเมอืงหลวง เชือ่กนัวา่บ ารงุและเสรมิสขุภาพ เสริฟ์ทา่นละ 1 ตัวในหมอ้ดนิรอ้น ภายในตัว

ไก่จะมขีา้วเหนียว รากโสม พุทราแดง เกาลัด เสริฟ์พรอ้มเครือ่งเคยีง เสน้ขนมจนี เหลา้โสม พรกิไทยด า

และเกลอื 

บา่ย น าทา่นชมความน่ารักของตุ๊กตาหม ีพพิธิภณัเท็ดดีแ้บร ์ จากนัน้ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงยา่นวัยรุ่นชือ่ดัง ยา่น

ถนนฮงอกิ น าท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน เพือ่น าท่านเดนิทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยระหว่าง

ทางน าท่านชอ้ปป้ิงที ่ซุปเปอร์มาร์เก็ต  ซึง่มสีนิคา้ต่างๆ มากมายใหเ้ลือกซือ้หาเป็นของฝาก เช่น กมิจ ิ

บะหมีก่ ึง่ส าเร็จรปู สาหรา่ย ขนมขบเคีย้ว ลกูอม ผลไมต้ามฤดกูาลและของทีร่ะลกึตา่งๆ 

21.25 น. น าท่านเหนิฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 657 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บน

เครือ่ง 

01.20 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ  
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 เกาหล ีDeluxe Wonderful Gangwondo By TG 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญพ่กัคู ่

ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 

พกักบั

ผูใ้หญ ่1

ทา่น 

เด็กพกักบั

ผูใ้หญ ่2 

ทา่น มเีตยีง

เสรมิ 

เด็กพกักบั

ผูใ้หญ ่2 

ทา่น ไมม่ี

เตยีงเสรมิ 

INFANT 

[เด็กอายุ

ไมเ่กนิ 2 

ขวบ 

 

จอยแลนด ์

ไมใ่ชต้ ัว๋ 

 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

25-29 พฤษภาคม 61    45,991.- 45,991.- 44,991.- 43,991.- 10,900.- 10,900.- 6,999.- 

26-30 กรกฎาคม 61      

(วนัหยุดอาสาหบูชา) 
46,991.- 46,991.- 45,991.- 44,991.- 10,900.- 10,900.- 6,999.- 

09-13 สงิหาคม 61      46,991.- 46,991.- 45,991.- 44,991.- 10,900.- 10,900.- 6,999.- 

10-14 สงิหาคม 61      

(ชว่งวนัหยดุวนัแมแ่หง่ชาต)ิ 
46,991.- 46,991.- 45,991.- 44,991.- 10,900.- 10,900.- 6,999.- 

 

***ราคานีเ้ฉพาะกรุป๊หนา้รา้นเทา่น ัน้ กรุป๊เหมาโปรดสอบถามอกีคร ัง้*** 

**ราคานีส้ าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้!! ** 
***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศก ์

ทา่นละ 35,000 วอน /ทรปิ/ตอ่ทา่น***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิสวุรรณภมู)ิ**เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 

** โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ  

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายุกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รุงเทพฯ และทีป่ระเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศ ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทิง้ส ิน้ 

หมายเหต ุ**   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสายการบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการเพือ่ความเหมาะสมไมว่า่จะเกดิจาก

ความขดัขอ้งของ ยานพาหนะหรอืมเีหตุหนึง่เหตุใดจนท าใหไ้ม่สามารถด าเนนิการตามหมายก าหนดการได้

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วบางรายการหรอื

ทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการ และจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทาง ในกรณี

ทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย    อตัราคา่บรกิารนี ้ส าหรบัเดนิทางต ัง้แต ่30 ทา่นขึน้ไป 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 30 ทา่น 
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การเดนิทางจากประเทศไทยเขา้สูป่ระเทศเกาหลแีละพธิกีารเขา้เมอืง 

        เอกสารทีค่วรเตรยีมกอ่นการเดนิทาง เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลจีะพจิารณาใหเ้ฉพาะ

นักทอ่งเทีย่วทีม่าทอ่งเทีย่วโดยสจุรติเทา่นัน้ทีผ่า่นเขา้เมอืงได ้และพจิารณาจาก  

1. หลกัฐานการท างานประจ าของนักทอ่งเทีย่ว ซึง่สมควรทีน่ าตดิตวัไปแสดงดว้ย เชน่ บตัรพนักงาน นามบตัร 

จดหมายการท างานภาษาองักฤษ (กรณีเดนิทางคนเดยีว) จดหมายรับรองออกโดยบรษัิทผูจ้ัดคณะ  

2. หลกัฐานการเงนิ ในระหวา่งการทอ่งเทีย่วประเทศเกาหลสีมควรทีจ่ะน าเงนิสดตดิตวัไปดว้ยประมาณ  300เหรยีญ

สหรัฐ หรอืประมาณ 300,000 วอน ส าหรับการเดนิทาง 2   วัน (หากไมม่บีตัรเครดติคารด์) หากมบีตัรเครดติ

ตา่งประเทศ เชน่ Visa Card, American Express, Dinners Club หรอื Master Card ตอ้งน าตดิตวัไปดว้ยหรอืหลักฐาน

การเงนิอืน่ใดทีจ่ะแสดงใหเ้จา้หนา้ทีท่ราบวา่ทา่นคอืนักทอ่งเทีย่ว 

3. ใบรับรองสถานศกึษาหากทา่นยงัอยูใ่นระหวา่งการศกึษาหรอืบตัรนักศกึษาและควรเดนิทางกบัผูป้กครอง เชน่ บดิา 

มารดา ป้า นา้ อา ทีม่นีามสกลุเดยีวกนั 

4.  หากเป็นพาสปอรต์ใหม ่ควรน าพาสปอรต์เกา่เยบ็เลม่คูก่บัพาสปอรต์ใหมห่รอืน าตดิตวัไปดว้ย   

5.  การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนักทอ่งเทีย่ว ไมค่วรสวมใสร่องเทา้แตะ 

**ส าคญั!! บรษิทั ท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศเกาหลโีดยผดิกฎหมาย 

และในข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและเกาหล ีข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่น ัน้ 

ลกูคา้ทุกทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคุเทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่บตัรโดยสารชัน้ทศันาจรไป – กลับ (ตัว๋กรุ๊ป) 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. สมัภาระน ้าหนักไมเ่กนิทา่นละ 30 กก.  

   ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้** 

 -เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

 -เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

   **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
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   **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

5. ทปิไกดแ์ละคนขบัรถประมาณ 35,000 วอน ตอ่ทา่นตอ่ทรปิ 

6. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

 

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 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

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% ของราคาทัวร ์

5. ยกเลกิการเดนิทางในวันเดนิทาง,ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

ใต ้ไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรอง

แพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้นี้ท่าน

จะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อืค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋วท่านละ 10,000 บาทและค่าใชจ้่าย

อืน่ๆ 
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6.  ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาล ทีต่อ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจ าทีพ่ักโดยตรงหรอื

โดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight 

และ Charter Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

7. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **ส าคญั!! บรษิทั ท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้ประเทศเกาหลใีต้

โดยผดิกฎหมายและในข ัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและเกาหลใีต ้ข ึน้อยู่กบัการ

พจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ท่าน ัน้ ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของท่านเอง ทาง

มคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

8. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 

1.  บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2.  บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การ

สญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3.  หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเทีย่วจะสิน้สุดลง ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบคนื

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4.  บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5.  รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6.  ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋ว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7.  กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจาก

สายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่

ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 
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8.  มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9.  หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดย

ขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทยและในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีบ่รษัิท

ระบใุนรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆทัง้ส ิน้ 

11.  บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเกาหลเีทา่นัน้ 

12.  เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13.  เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิค่าบรกิารไมว่่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับใน

เงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

14. โรงแรมที่พักในประเทศเกาหลีมมีาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของที่พักแตกต่างกับประเทศไทย โดย

โรงแรมที่พักทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลี

ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวเท่านัน้ โรงแรมที่ประเทศเกาหลโีดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin หรือ

Double) ในกรณีที่ท่านมคีวามประสงค์จะพักแบบ3ท่านขึน้อยู่กับขอ้จ ากัดของหอ้งพักและการวางรูปแบบของ

หอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มคีวามแตกตา่งกนัอาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนั และไมส่ามารถเสรมิเตยีงได ้

ตามที่ตอ้งการโรงแรมหลายแห่งจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากประเทศเกาหลีอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมติ ่า

เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

15. กระเป๋าสัมภาระต่างๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตัวของท่าน ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายสญูหายล่าชา้ 

หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้สิน้ 

16. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอื

ว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไมว่่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และถา้ทา่นตอ้งการแยกตวั

ออกจากกรุ๊ปทวัร ์เพื่อท่องเที่ยวเอง โดยไม่ลงร้านศูนย์โสม , ศูนย์สมุนไพร, ร้านน ้ามนัสน, ศูนย์

เครือ่งส าอาง และรา้นพลอยอะเมทสิ ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 

300 USD ตอ่ทา่น 

17. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิร์าคานีเ้ฉพาะนักทอ่งเทีย่วชาวไทยและทอ่งเทีย่วเป็นหมูค่ณะแบบ Join Tour เทา่นัน้ กรณี

ตอ้งการตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบริษัทอีกครัง้หากเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาต ิหรือ พระสงฆ์ เก็บ

คา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทา่นละ 4,000 บาท 
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18. ในระหว่างท่องเทีย่วจะมชีา่งภาพมาถ่ายรูปและชว่ยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และในวันสดุทา้ย

ของการเดนิทางชา่งภาพจะน าภาพถ่ายมาจ าหน่ายหากว่าท่านใดสนใจสามารถซือ้ไดแ้ต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่

ตอ้งซือ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพงึพอใจของทา่น ทางบรษัิททัวรไ์มม่กีารบังคับใหซ้ือ้แตอ่ยา่งใดแตเ่ป็นการบอกกลา่ว

ลว่งหนา้เพือ่ใหผุ้เ้ดนิทางไดรั้บทราบ 

19. ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯก่อนทุกครัง้มเิช่นนัน้ทาง

บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 

 

****** HAVE A NICE TRIP****** 


