
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชัน้ 4  เคาน์เตอร์ F ประตู
ทางเขา้เบอร ์3-4 สายการบนิ JeJu Air (7C) โดยมเีจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และ
อ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระเช็คอนิ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  สายการบนิ  JEJU AIR  ใชเ้ครือ่ง B737-800  จ านวน 189 ทีน่ ัง่ 

        ไดร้บัการยอมรบัจากท ัว่โลก‘ในดา้นความปลอดภยั’และ‘สมรรถภาพ’ 
 เป็นเครือ่งบนิทีใ่ชม้ากทีส่ดุ และมชีือ่เสยีงในตา่งประเทศ   จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3 

           (น า้หนกักระเป๋า 15 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

วนัที ่1     สนามบนิสวุรรณภมู ิ                                                                                                     (-/-/-) 



 

 

01.00 น. บนิลัดฟ้าสูก่รงุโซลโดยสายการบนิเจจแูอร ์เทีย่วบนิที ่7C2204  
08.40 น. ถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน สาธารณรัฐเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ช.ม.กรณุาปรับนาฬกิาของ

ท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่เพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ 
หลังจากนั้น น าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์
แลนด ์  (เต็มวนั)  ซึง่ถูกขนานนามว่า ดสินียแ์ลนด์
เกาหลี เ ป็นสวนสนุกกลางแจง้ที่ใหญ่ที่สุดของ
ประเทศ โดยมีบริษัทซัมซุงเ ป็นเจา้ของ ตั ้งอยู่
ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะไดน่ั้งกระเชา้ลฟิต ์และท่อง
ไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรก
ของโลก ที่นี่ท่านจะพบกับเจา้ป่าสิงโตและเสือ
ดนิแดนแห่งเทพนยิาย ชมกจิกรรมและการแสดงต่าง 
ๆ ดว้ยบัตรเขา้ชมแบบ ไม่จ ากัดจ านวนรอบ และสนุก
กบัเครือ่งเลน่นานาชนดิ แบง่ออกเป็นโซนถงึ 5 โซน  

 โซนที ่1 Global Fair จะไดพ้บกับการตกแต่งดว้ย
สถาปัตยกรรมต่าง ๆ ของโลกตะวันออกและตะวันตก 
ทีผ่สมผสานเขา้กนัไดอ้ยา่งลงตัว อยา่งเมโสโปเตเมยี เรอเนสซองส ์ไปจนถงึแบบโมเดริน์  

โซนที ่2 Zootopia เป็นโซนซาฟาร ีหรอืสวนสตัว ์สว่นใหญ่
ผู ม้าที่นี่จะไปเที่ยวโซนนี้กันก่อน โดยขึ้น Human Sky  
กระเชา้ลอยฟ้าที่ใหห้ย่อนขาชื่นชมบรรยากาศสองขา้ง
ทางผ่านหุบเขา เมือ่มาถงึจะไดพ้บกับสัตวน์านาชนดิ ทีเ่ป็น
ไฮไลท์เลยก็คือลูกไลเกอร์ (Liger) ที่เป็นลูกแฝดผสมที่
เกดิขึน้จากสงิโตเพศผูแ้ละเสอืเพศเมยี นับเป็นแฝดผสมเสอื-
สงิโตคู่แรกในโลก นอกจากนี้ยังไดช้มการแสดงทีน่่าตืน่ตา
ตืน่ใจของหม ีเพนกวนิ แมวน ้า และไดช้มสตัวต์า่ง ๆ อกี กวา่ 
20 ชนดิ มากถงึ 100 กวา่ตัว 
โ ซ น ที่ 3 European Adventure โ ซ น European 

Adventure ไดรั้บการตกแต่งอย่างสวยงามตามแบบยุโรป ทัง้
ตกึทีจ่ าลองเป็นหมู่บา้น และการแต่งสวนสวยสไตลฝ์ร่ังเศส มสีวนดอกไมส้สีันสวยงามทีจ่ะปรับเปลีย่นไปตาม
ฤดูกาล ทัง้สวนกหุลาบ สวนทวิลปิ สวนสีฤ่ด ูเป็นตน้ และทีพ่ลาดไมไ่ดค้อืการเลน่เครือ่งเลน่อกีหลากหลายชนดิ 
ทีเ่ป็นไฮไลทข์องโซนนี้เลยก็คอื รถไฟเหาะ T Express ซึง่เป็นรถไฟเหาะรางไมท้ีส่งูทีส่ดุในโลกและมคีวามชนั
ถงึ 77 องศา วิง่ดว้ยความเร็ว 104 กม./ชั่วโมง ซึง่ถอืว่าเป็นเครือ่งเล่นทีห่วาดเสยีวทีส่ดุ ใครชอบความตืน่เตน้
ตอ้งไมพ่ลาด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โซนที ่4 Magic Land ดินแดนแห่งเทพนิยายแฟนตาซี ที่ตกแต่งไดอ้ย่างสวยงามราวกับเมืองในฝัน มี 
AESOP'S VILLAGE เป็นโลกแห่งนทิานอสีป ทีส่อดแทรกเนื้อหาสอนใจผ่านตัวละครทีเ่ป็นสัตวน่์ารัก ๆ มากมาย 
เป็นโซนทีเ่ด็ก ๆ จะตอ้งชืน่ชอบเป็นอย่างมาก โซนนี้มเีครือ่งเล่นเบาๆ ใหเ้ล่นหลากหลาย เชน่ มา้หมุน รถไฟ
เหาะส าหรับเด็ก เป็นตน้ 

วนัที ่2     สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิอนิชอน – สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์ (เต็มวนั)                         (-/-/D) 



โซนที่ 5 American Adventure โซนนี้จะจ าลอง
ประเทศสหรัฐอเมรกิายอ้นกลับไปตัง้แต่เริม่ตน้เมือ่ 500 
ปีก่อน สมัยโคลัมบัสคน้พบประเทศอเมริกาใหม่  ๆ 
เรื่อยมาจนกระทั ้งยุคเฟ่ืองฟู ซึ่งทั ้งโซนจะมีดนตรี
ประกอบเป็นจังหวะสนุกสนานเรา้ใจเหมาะกับวัยรุ่นและ
ผูใ้หญ่ เครือ่งเล่นโซนนี้จะเป็นแบบผาดโผน และทีเ่ป็น
ไฮไลท์ก็คือ เรือเหาะ Columbus Adventures, รถไฟ
เหาะ Rolling X-Train และ เครือ่งเล่นป่ันๆ หมุน Let's 
Twist  
ตอนกลางคนืยงัมกีารแสดง Moonlight Parade 
และ Dream of Laciun ชมแสง สี เสียง สวยงาม
ตระการตา ซึง่การแสดงโชว ์และการจัดสวนในพืน้ทีต่่าง ๆ จะหมนุเวยีนปรับเปลีย่นไปตามเทศกาลและฤดูกาล
ตา่ง ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เทศกาลดอกไม ้
เดอืนเมษายน เทศกาลดอกทวิลปิ (Tulip Garden) ดอกซากรุะ (Cherry Blossom) 
เดอืนพฤษภาคม-มถินุายน เทศกาลดอกกหุลาบ (Rose Garden) ดอกลลิลี ่(Lily Garden) 
เดอืนกนัยายน-ตลุาคม เทศกาลดอกกหุลาบเบญจมาศ (Chrysanthemun Garden) 
เทศกาลตามฤดกูาล 
เดอืนสงิหาคม สสีนัแหง่ฤดรูอ้น (Summer Splash) 
เดอืนตลุาคม เทศกาลฮาลาวนี (Happy Halloween) 
เดอืนธันวาคม เทศกาลครสิตม์าส 
เดอืนมกราคม-กมุภาพันธ ์เทศกาลหมิะและการเลน่เลือ่นหมิะ 

เทีย่ง   เพือ่เป็นการไมร่บกวนเวลา  อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั    
ค า่  บรกิารอาหารค า่(1) ณ ภตัตาคาร  เมนหูมยูา่งเกาหล ี  ตน้ต ารบัอาหารเลือ่งชือ่ของประเทศเกาหลใีต ้

เป็นหมูยา่งทีผ่า่นการหมกัจนไดท้ี ่น ามายา่งบนเตาถา่นรอ้นๆ สุกก าลงัด ีแลว้ตดัชิน้พอค า รบัประทาน
กบัซอส, กระเทยีม, กมิจ ิและใชใ้บผกักาดหอมสดหอ่เป็นค า่ ๆ คลา้ยเมีย่งค า แกลม้ดว้ยพรกิเกาหลี
เม็ดโตสเีขยีวสด พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 พกัที ่ SEORAK : HYUNDAI  SOO  RESORT   หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 3 ดาว 

 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้(2)  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม    
น าท่านเดนิทางสู ่อุทยานแหง่ชาตซิอรคัซาน  หรอื สวสิเซอรแ์ลนด์
ของเกาหลี เป็นอุทยานแห่งชาติขนาดใหญ่มีเนื้อที่ ถึง 354 ตาราง
กโิลเมตร จัดไดว้่าเป็นแนวเขาทีส่วยงามมากทีส่ดุแห่งหนึง่ในเกาหลซี ึง่
ประกอบดว้ย โอซอรัค เนซอรัค และนัมซอรัค เทอืกเขาแนวนอกแนวใน 
และแนวใต ้มหีุบเขาทีม่ดีอกไมบ้านสะพร่ังทัง้ฤดูใบไมผ้ล ิและฤดูใบไม ้
เปลีย่นส ีหบุเขาแหง่นีจ้ะเปลีย่นเป็นสแีดงสทีองทั่วทัง้หบุเขา  

วนัที ่3      อทุยานแหง่ชาตซิอรคัซาน – น ัง่กระเชา้ชมววิซอรคัซาน – วดัซนิองึซา –                         (B/L/-) 
               ศนูยเ์ครือ่งส าอาง – โรงงานสาหรา่ย+โรงเรยีนท าคมิบบั +ใสชุ่ดฮนับก – ตลาดฮงอกิ                                                                             



จากนัน้น าท่าน น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า สู่จุดชมววิของอุทยานแห่งชาตเิขาซอรัค ทีไ่ดข้ ึน้ชือ่ว่าเป็นภูเขาสีฤ่ดู และ
สวสิเซอรแ์ลนดข์องเกาหล ีเขาซอรัคตัง้อยูใ่จกลางภเูขาแทแบคซึง่ทอดยาวไปถงึเขาคมึคังของประเทศเกาหลี
เหนอื มเีทอืกเขา ป่าไม ้หบุเขา สายน ้า ทะเลสาบ หนิรปูรา่งตา่ง ๆ ทีส่วยงาม ซึง่เกดิขึน้เองตามธรรมชาตทิีห่าดู
ไดย้ากยิง่ ตามรอยต านานทีเ่ล่าขานของจุดก าเนดิเพลงอารรัีง ภเูขาซอรัคซานมคีวามงามเฉพาะตัวตลอดปี แต่
ชว่งฤดูใบไมเ้ปลีย่นสจีะเป็นชว่งทีง่ดงามทีสุ่ด นอกจากนี้บรเิวณโดยรอบของอุทยานแห่งชาตซิอรัคซาน ยังม ี 
วดัชนิฮงึซา (SINHEUNGSA TEMPLE) วัดเก่าแก่สรา้งในสมัย อาณาจักรชลิล่าอายุกว่า 1,000 ปี ท่าน
สามารถนมัสการกราบไหวพ้ระพุทธรูปสมัฤทธิป์างสมาธขินาดใหญท่ีป่ระดษิฐานเป็นสญัลักษณ์ของอทุยาน กอ่น
จะผา่นสะพานช าระลา้งจติใจเขา้สูเ่ขตวัดเพือ่ไหวพ้ระขอพร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูโอซมัพลูโกกิ(3)  อาหารยอดนยิมอกีหนึง่ชนดิของครัวเกาหลที าจาก
ปลาหมกึน ามาผัดกับผักต่าง ๆ และวุน้เสน้ของเกาหลี พอใหม้ีน ้าขลุกขลกิเล็กนอ้ย ปรุงรสใหอ้อกรสหวาน
เล็กนอ้ย รับประทานคูก่บัขา้วสวย และกมิจชินดิตา่ง ๆ 

บา่ย จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงรา้นเครื่องส าอางยอดนิยม ของนักชอ้ปชาวไทยที่ COSMETIC OUTLET ใหท้่านได ้
เลอืกซือ้กลับไปฝากเป็นของทีร่ะลกึ อาทเิชน่  ROJUKISS, ครมีน ้าแตก ซึง่ราคาถูกกวา่ทีเ่มอืงไทยเกอืบเทา่ตัว 
และบางผลติภัณฑย์ังไม่มขีายในไทย  จากนัน้น าท่านสูโ่รงงานสาหรา่ย ทุกท่านจะไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกับการ ท า
คมิบบั (ขา้วห่อสาหร่าย) อาหารง่ายๆ ที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน คมิ 
แปลว่า สาหร่าย บับ แปลว่า ขา้ว จะเป็นแท่งยาวๆ แลว้เคา้ก็จะหั่นเป็นชิน้ๆ
พอดคี า พรอ้มทัง้สวม ชุดฮนับก เป็นชดุประจ าชาตขิองเกาหลพีรอ้มถา่ยภาพ
เป็นทีร่ะลกึ จากนัน้อสิระใหท้่านเดนิชอ้ปป้ิงกันที ่ตลาดฮงอกิ ซึง่เป็นยา่นช ้

อปป้ิงชือ่ดังของเหล่าวัยรุ่นเกาหล ีเป็นอกีเสน้หนึ่งทีม่บีรรยากาศโรแมนตกิ 
อกีทัง้ยังมรีา้นกาแฟทีเ่ป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี ่รา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้แฟชัน่ 
คลับ ตลาดศลิปะ และรา้นอาหารทีน่่าสนใจในหมูว่ัยรุน่อาย ุ20-30 ปีทีน่ยิมมา
เดนิเลน่ ราคาของสนิคา้และรา้นอาหารตา่ง ๆ ก็ยังไมแ่พงอกีดว้ย ซึง่จะคกึคักเป็นพเิศษตัง้แตช่ว่งบา่ยเป็นตน้ไป 
เพราะรา้นคา้แต่ละรา้นจะทยอยเปิดใหบ้รกิาร ของที่ขายกันเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสนิคา้แฟชั่น เช่น เสือ้ผา้ 
กระเป๋า รองเทา้ ของกิ๊ฟชอ้ป เครือ่งเขยีน และทีเ่ยอะไมแ่พก้นัก็คอืขนมตา่ง ๆ 

ค า่ อสิระอาหารค า่ เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

 พกัที ่ SEOUL: BLVD  HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 3 ดาว 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้(4)  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม     
หลังจากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ ศูนยส์มุนไพรน า้มนัสนเข็มแดง  เป็นผลติภัณฑ์ ที่สกัดจากน ้ามันสน ที่มี

สรรพคุณชว่ยบ ารุงร่างกาย ลดไขมัน ชว่ยควบคุมอาหารและรักษาสมดลุใน
รา่งกาย  ตอ่ดว้ย ศนูยส์มนุไพร ฮ็อกเกตนาม ูตน้ไมช้นดินีเ้จรญิเตบิโตใน
ป่าลกึ  บนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน ้าทะเล 50-800 
เมตร เมล็ดของพันธุฮ์็อกเกตนี้ ชาวเกาหลรีุ่นใหมน่ยิมน ามารับประทานเพือ่
ชว่ยดูแลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไมถู่กท าลายจากการดืม่
แอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกคา้งจากอาหารและยา  จากนั้นน าท่าน
เดนิทางสู ่พระราชวงัถ็อกซูกงุ (Deoksugung Palace) ตัง้อยูท่ีห่ัวมมุ

สี่แยกใจกลางเมืองที่ค ึกคัก
ทีส่ดุของกรุงโซล ซึง่เป็นเพยีงพระราชวังแหง่เดยีวทีล่อ้มรอบดว้ย
อาคารสไตล์ตะวันตกทีเ่พิม่ความเป็นเอกลักษณ์ของทวิทัศน์ได ้
เป็นพระราชวังที่เล็กที่สุดในบรรดา 5 พระราชวังของเกาหลี มี
จุดเด่นคอือาคารภายในพระราชวังนัน้เป็นการผสมผสานระหว่าง
วัฒนธรรมเกาหลแีละวัฒนธรรมตะวันตก เมือ่เดนิเขา้สูพ่ระราชวังด็
อกซูซุง และแทฮันมุน ผูเ้ขา้ชมจะตอ้งเดนิผ่านสะพานกมึชอน
(Geumcheon Bridge) ไปจนถึงอาคารบ็ อบจอน(Beopjeon 
Building)ที่มปีระวัตศิาสตร์อันยาวนาน อาคารปีกดา้นตะวันออก
เป็นหอ้งของกษัตรยิ ์สว่นปีกตะวันตกเป็นของราชนิ ีนอกจากนีย้งัมี

วนัที4่     ศนูยส์มนุไพรน า้มนัสนเข็มแดง – ศนูยส์มนุไพรฮอกเก นาม ู– พระราชวงัถ็อกซูกงุ –               (B/L/-) 
               ดวิต ีฟ้ร ี– ตลาดเมยีงดง 



อาคาร Jeonggwanheon สถาปัตยกรรมสไตลต์ะวันตกแหง่แรกทีส่รา้งขึน้ภายในพืน้ทีพ่ระราชวังในปีค.ศ. 1900 
ไมเ่พยีงแต่อาคารรูปแบบเกาหลเีท่านัน้ ภายในพระราชวังยังมอีาคารทรงยุโรปตะวันตกอกีดว้ย เป็นอาคารแบบ
โรมันและดา้นหนา้เป็นสวนสวยแบบสมมาตร ซึง่เป็นสวนแบบตะวันตกแห่งแรกในเกาหล ี ดา้นในตกึมกีารจัด
แสดงหอ้งต่าง ๆ ซึง่ไม่สามารถเดนิชมดว้ยตัวเองได ้แต่จะมีทัวร์และไกด์พาเขา้ชม (ไม่ตอ้งเสียค่าใชจ้่าย
เพิม่เตมิ) 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนูชาบู ชาบู(5) สุก ีห้มอ้ไฟสไตลเ์กาหล ีอาหารพืน้เมอืงของ
คาบสมทุรเกาหลตี ัง้แตส่มยัมองโกเลยีบกุคาบสมทุรเกาหล ีลกัษณะคลา้ยสกุีห้มอ้ไฟ  

บา่ย น าท่านชอ้ปป้ิงปลอดภาษีที ่ดวิตรีฟ้ร ีชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม  มากมาย อาท ินาฬกิา,แว่นตา,เครือ่งส าอาง,
กระเป๋า,กลอ้งถา่ยรูป หรอืจะเป็นโทรศัพทม์อืถอื ใหท้่านอสิระไดเ้ลอืกซือ้อยา่งเต็มที ่หลังจากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิง
ตลาดดังทีสุ่ดของเกาหลี ตลาดเมยีงดง หรอืสยามสแควรเ์กาหล ีหากท่านตอ้งการทราบว่าแฟชัน่ของเกาหลี
เป็นอย่างไร กา้วล ้าน าสมัยเพียงใดท่านจะตอ้งมาที่เมียงดงแห่งนี้พบกับสนิคา้วัยรุ่น อาท ิเสื้อผา้บุรุษ-สตรี 
เครื่องส าอางดังๆ อาทิ ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE 
หรอือกีมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ซึง่ราคาถกูกวา่ทีเ่มอืงไทย 2-3 เทา่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
ค า่ อสิระอาหารค า่ เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

 พกัที ่ SEOUL : BLVD  HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 3 ดาว 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้(6) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม    
หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่สมุนไพรโสมเกาหล ีหรอืราชาแห่งมวลสมนุไพร และโสมถูกน ามาใชเ้พือ่บ ารุง

สุขภาพเป็นเวลานานกว่า 2,000 ปี  ในต ารายาแผนโบราณจีน ระบุว่าโสมเป็น
สมนุไพรทีช่ว่ยเสรมิความแข็งแรงใหแ้กร่ะบบยอ่ยอาหารและปอด ชว่ยท าใหจ้ติใจ
สงบและเพิ่มพละก าลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบ ารุงหัวใจ 
ป้องกันโรคหัวใจขาดเลอืด เสรมิประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง และ
เร็วๆ นี้ โสมเกาหลอีาจจะไดจ้ดทะเบยีนมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโก  ทุกวันนี้
ผลติภัณฑโ์สมเป็นสิง่ทีข่าดไมไ่ดส้ าหรับผูท้ีค่ านงึถงึสขุภาพในปัจจุบัน  หลังจาก
นัน้ แวะชม โรงงานเจยีระไนพลอยอเมทสิ แดนเกาหลเีป็นแดนของพลอยสมีว่ง 

พลอยแห่งสขุภาพและน าโชค โดยมตีัง้แต่สมีว่งออ่นเย็นตาจนถงึสมีว่งไวน์ มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนี้จะงามจับ
ตาเมือ่มาท าเป็นแหวน จี ้ตา่งห ูและสรอ้ยขอ้มอื 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  พลุโกกิ(7)  อาหารขึน้ชือ่ของเกาหลเีหมอืนกนั จะเรยีกวา่เป็นสกุีก้ ึง่น ้าก ึง่
แหง้ก็คงไดค้รับ ส่วนผสมของเมนูนี้ คอืหมูหมักช ิน้บาง ๆ ปลาหมกึสด ผักต่าง ๆ เชน่ กะหล าปล ีฟักทองออ่น 
ถั่วงอก แครอท เห็ดและวุน้เสน้มาตม้รวมกัน โดยสามารถทานไดท้ัง้แบบแหง้และน ้า เครื่องเคียงต่าง ๆ คอื 
ถั่วงอกดอง วุน้เสน้ปรงุรสสาหรา่ย กมิจ ิ

บา่ย จ า ก นั้ น อิส ร ะ ใ ห ้ท่ า น เ ดิน ช ้อ ป ป้ิ ง กั นที่  Hyundai 
Premium Outlet  เป็นชอ้บป้ิงเอาทเ์ลตขนาดใหญ่ของ
อาณาจักรฮุนได รา้นสนิคา้แบรนด์เนมระดับโลกมากมาย 
หลายพันรา้นคา้ และน าท่านแวะ ซุปเปอรม์าเก็ต ซือ้ของ 
(ละลายเงนิวอน 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่าง ๆ ช็อกโกแล๊
ตหนิ ซเีรียลช็อกโก  ผลติภัณฑข์องใบและรากฝอยของ

โ ส ม  ใ น รู ป 
ขนมโสม ชา
โสม โคลนพอกหนา้โสม ครมีลา้งหนา้โสม เครือ่งส าอางโสม หมอน
สุขภาพ กมิจ ิเป็บโปโร ้(ป๊อกกีเ้กาหลี) ชนิราเมง (มาม่าเกาหล)ี 
เป็นตน้ 

 

20.05 น. เหนิฟ้าสูก่รงุเทพฯโดยสายการบนิเจจแูอร ์เทีย่วบนิที ่7C2203  
23.59 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

☺-☺-☺-☺-☺-☺-☺-☺-☺ 

 
 

วนัที5่     ศนูยส์มนุไพรโสม – พลอยแอมมาทสี – ฮนุได พรเีมยีม เอาทเ์ลต – รา้นละลายเงนิวอน        (B/L/-)            
              สนามบนิอนิชอน – กรงุเทพฯ 



อตัราคา่บรกิาร  
 

เดอืนตลุาคม 2562 

ก าหนดการเดนิทาง ราคาผูใ้หญห่อ้งละ 2-3 ทา่น พกัเดีย่ว (จา่ยเพิม่) 

01 – 05 ตลุาคม 16,990.- 5,000.- 

02 – 06 ตลุาคม 17,990.- 5,000.- 

03 – 07 ตลุาคม 17,990.- 5,000.- 

04 – 08 ตลุาคม 17,990.- 5,000.- 

05 – 09 ตลุาคม 17,990.- 5,000.- 

06 – 10 ตลุาคม 16,990.- 5,000.- 

07 – 11 ตลุาคม 16,990.- 5,000.- 

08 – 12 ตลุาคม 16,990.- 5,000.- 

09 – 13 ตลุาคม 17,990.- 5,000.- 

10 – 14 ตลุาคม 19,990.- 5,000.- 

11 – 15 ตลุาคม 19,990.- 5,000.- 

12 – 16 ตลุาคม 17,990.- 5,000.- 

13 – 17 ตลุาคม 16,990.- 5,000.- 

14 – 18 ตลุาคม 16,990.- 5,000.- 

15 – 19 ตลุาคม 16,990.- 5,000.- 

16 – 20 ตลุาคม 17,990.- 5,000.- 

17 – 21 ตลุาคม 17,990.- 5,000.- 

18 – 22 ตลุาคม 17,990.- 5,000.- 

19 – 23 ตลุาคม 19,990.- 5,000.- 

20 – 24 ตลุาคม 16,990.- 5,000.- 

21 – 25 ตลุาคม 16,990.- 5,000.- 

22 – 26 ตลุาคม 16,990.- 5,000.- 

23 – 27 ตลุาคม 17,990.- 5,000.- 

24 – 28 ตลุาคม 17,990.- 5,000.- 

25 – 29 ตลุาคม 17,990.- 5,000.- 

26 – 30 ตลุาคม 17,990.- 5,000.- 

27 – 31 ตลุาคม  16,990.- 5,000.- 

28 ตลุาคม – 01 พฤศจกิายน 16,990.- 5,000.- 

29 ตลุาคม – 02 พฤศจกิายน 16,990.- 5,000.- 

30 ตลุาคม – 03 พฤศจกิายน 17,990.- 5,000.- 

31 ตลุาคม – 04 พฤศจกิายน 17,990.- 5,000.- 

 

 
 



อตัราคา่บรกิาร 

** ไมม่รีาคาเด็ก ** 
** เด็ก คอื อายตุ า่กวา่ 12 ปีบรบิรูณ์ ใหย้ดึตามเดอืนเกดิเป็นหลกั ** 

หากจ านวนผูเ้ดนิทางไมค่รบ 10 ทา่น ทางบรษิทัขอเลือ่นการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

เดอืนพฤศจกิายน 2562 

ก าหนดการเดนิทาง ราคาผูใ้หญห่อ้งละ 2-3 ทา่น พกัเดีย่ว (จา่ยเพิม่) 

01 – 05 พฤศจกิายน 15,990.- 5,000.- 

02 – 06 พฤศจกิายน 15,990.- 5,000.- 

03 – 07 พฤศจกิายน 15,990.- 5,000.- 

04 – 08 พฤศจกิายน 14,990.- 5,000.- 

05 – 09 พฤศจกิายน 15,990.- 5,000.- 

06 – 10 พฤศจกิายน 16,990.- 5,000.- 

07 – 11 พฤศจกิายน 15,990.- 5,000.- 

08 – 12 พฤศจกิายน 15,990.- 5,000.- 

09 – 13 พฤศจกิายน 15,990.- 5,000.- 

10 – 14 พฤศจกิายน 15,990.- 5,000.- 

11 – 15 พฤศจกิายน 15,990.- 5,000.- 

12 – 16 พฤศจกิายน 15,990.- 5,000.- 

13 – 17 พฤศจกิายน 16,990.- 5,000.- 

14 – 18 พฤศจกิายน 15,990.- 5,000.- 

15 – 19 พฤศจกิายน 15,990.- 5,000.- 

16 – 20 พฤศจกิายน 15,990.- 5,000.- 

17 – 21 พฤศจกิายน 15,990.- 5,000.- 

18 – 22 พฤศจกิายน 15,990.- 5,000.- 

19 – 23 พฤศจกิายน 15,990.- 5,000.- 

20 – 24 พฤศจกิายน 16,990.- 5,000.- 

21 – 25 พฤศจกิายน 15,990.- 5,000.- 

22 – 26 พฤศจกิายน 15,990.- 5,000.- 

23 – 27 พฤศจกิายน 15,990.- 5,000.- 

24 – 28 พฤศจกิายน 15,990.- 5,000.- 

25 – 29 พฤศจกิายน 15,990.- 5,000.- 

26 – 30 พฤศจกิายน 15,990.- 5,000.- 

27 พฤศจกิายน – 01 ธนัวาคม 16,990.- 5,000.- 

28 พฤศจกิายน – 02 ธนัวาคม 15,990.- 5,000.- 

29 พฤศจกิายน – 03 ธนัวาคม 15,990.- 5,000.- 

30 พฤศจกิายน – 04 ธนัวาคม 15,990.- 5,000.- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัรานีร้วม 

 คา่ต ัว๋เครือ่งบนิไป – กลบั ช ัน้ประหยดั  เสน้ทางตามทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรม  (ต ัว๋กรุป๊)  
 คา่น ้าหนัก กระเป๋าสมัภาระเดนิทางโหลดใตท้อ้งเครือ่ง ตามทีส่ายการบนิก าหนดแตล่ะเสน้ทาง  (ไมเ่กนิทา่นละ 15 กโิลกรมั

เทา่น ัน้) ถอืขึน้เครือ่งได ้(ไมเ่กนิ 10 กโิลกรมั และสว่นเกนิคดิกโิลกรมัละ 900 บาท)  
 คา่ธรรมเนยีม น ้ามนัเชือ้เพลงิของสายการบนิและภาษีสนามบนิทกุแหง่    

 คา่หวัหนา้ทวัรห์รอืมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ผูช้ านาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทางมคัคเุทศกข์องบรษัิทจากกรงุเทพฯ 
 คา่โรงแรมทีพ่ัก ตามทีร่ะบใุนรายการ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)      
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่พาหนะเดนิทางระหวา่งน าเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการ    
 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ ตามทีร่ะบใุนรายการ  
 ค่าประกันอบุัตเิหตุในการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท  (หมายเหตุ: ค่าประกันอบุติเิหตุ

ส าหรับเด็กทีม่อีายนุอ้ยกว่า 2 ปี และ ผูใ้หญ่อายมุากกว่า 70 ปี ทางบรษัิทประกันฯจะชดใชค้่าสนิไหมทดแทนเพยีงครึง่หนึง่
ของสญัญาฯ)  (กรณีสง่จอยหนา้รา้น) 

อตัรานีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว นอกเหนอืจากรายการทวัรร์ะบไุว ้ เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่,คา่ซกัรดี,คา่โทรศัพท,์คา่มนิบิารแ์ละทวีชีอ่ง

พเิศษ ฯลฯ  
 คา่ธรรมเนยีม น ้ามนัเชือ้เพลงิและภาษีสนามบนิทีท่างสายการบนิอาจเรยีกเก็บเพิม่ตามภาวะอตัราแลกเปลีย่น  
 คา่ภาษีตา่ง ๆ หัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (กรณีทีล่กูคา้ตอ้งการใบก ากบัภาษี)  
 คา่ปรับ ส าหรับกระเป๋าสมัภาระเดนิทางทีเ่กนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด   

 คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ (รวมทา่นละ 1,500 บาทหรอื 50,000 วอน/ทา่น/ทรปิ) 
 

ราคาทวัรน์ ีไ้มร่วมทปิ พนกังานขบัรถ,  ไกดท์อ้งถิน่  และหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย 

คา่ทปิ จ านวน 1,500 บาท หรอื 50,000 วอน   

*กรณุายืน่คา่ทปิใหก้บัหวัหนา้ทวัรท์ ีส่นามบนิ (วนัแรก)  

 
วธิกีารช าระเงนิ  
1. ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 5,000 บาท (ชว่งเทศกาล 10,000 บาท) ภายใน 36 ชัว่โมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บญัชี

และสง่หลกัฐานการโอนเงนิใหเ้จา้หนา้ทีท่ีด่แูลเสน้ทาง ทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดรั้บ เงนิมัดจ าแลว้เทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง (ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน)  
3. หากทา่นทีต่อ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออกบตัร
โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 
4. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตวัหรอืไมส่ะดวกในการ
เดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนัทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของ
ทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

การช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษิทัฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนัทา่นควรจดัเตรยีมคา่
ทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนดเนือ่งจากทางบรษิทัตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพ่กัและต ัว๋เครือ่งบนิ มฉิะน ัน้
จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 
 
 

หมายเหต ุ 

1. ท่านถูกเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงทัง้ของทางประเทศไทยและเกาหล ีปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงของท่าน ถอื
เป็นเหตผุลทีอ่ยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของทางบรษัิท ทางบรษัิท ขอสงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะคนืคา่ใชจ้า่ย ใด ๆ 
ทัง้ส ิน้แกท่า่น  
2. โปรแกรมทัวรเ์กาหล ีจะเป็นโปรแกรมทีจ่ะตอ้งลงรา้นชอ้ปป้ิง หากท่านไมป่ระสงคท์ีจ่ะเขา้ ท่านจะตอ้งจา่ยเงนิ
คา่ไมเ่ขา้รา้น ใหก้ับทางรา้นคา้ รา้นละ 100 USD/ทา่น 
3. กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทาง เป็นกรุ๊ปดงูาน หรอื กรุ๊ปนักศกึษา ซึง่ไมไ่ดม้กีารแจง้มากับทางบรษัิทฯ ไวก้อ่นท าการจอง
ทัวร ์ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิด์ าเนนิการเก็บเงนิเพิม่กับทางลกูคา้โดยตรงทีเ่กาหลทัีนท ี 
4.เมนูอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ ทางบรษัิทจะจัดเป็นเมนูตามปกต ิหากท่านไม่สามารถทานได ้เชน่ 
ทานเจ, มังสวรัิต,ิ อาหารอสิลาม หรอืแพอ้าหารชนดิอืน่ ๆ กรณุาแจง้ใหเ้จา้หนา้ทีท่ราบทันทตีัง้แตจ่องทัวร ์



การยกเลกิและการเปลีย่นแปลง  
 กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุด ฤดูท่องเทีย่ว เทศกาลส าคัญ จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ า หรอืค่าทัวรท์ัง้หมด หากไม่ไดป้ฏบิัตติาม

เงือ่นไขตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุว ้    
 ชว่งเทศกาลหรอืวันหยดุตอ่เนือ่งตอ้งแจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 45 วัน ท าการหรอืกอ่นหนา้นัน้  
 การยกเลกิจะ ตอ้งแจง้ทางบรษัิทกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ท าการหรอืกอ่นหนา้นัน้คนืคา่ทัวรท์ัง้หมด 
 ยกเลกิการ เดนิทางภายใน 30 วัน คดิคา่ใชจ้า่ย 50 เปอรเ์ซน็ตข์องราคาทัวรใ์นทกุกรณี 
 ยกเลกิการ เดนิทางภายใน 15 วัน ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมดในทกุกรณี 
 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีารการันตคี่ามัดจ าทีพั่กโดยตรง

หรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ และไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ EXTRA FLIGHT และ 
CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้ 
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

เง ือ่นไขอืน่ ๆ 
- รายการทัวรส์ามารถปรับเปลีย่นการเดนิทางได ้ตามความเหมาะสม โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ แต่ทางบรษัิทจะยังคง

รักษาผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นสิง่ส าคัญ 
- บรษัิทฯรับเฉพาะผูม้วีัตถุประสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่านัน้ หากท่านถูกเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้  ๆ

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามถอืเป็นเหตผุลซึง่อยูน่อกเหนืออ านาจและความรับผดิชอบของบรษัิทฯ ทาง
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมดหากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ไมว่่าประเทศใดจนท าใหท้า่น
ไมส่ามารถเดนิทางตอ่ไปได ้คณะทัวรท์า่นอืน่ ๆ รวมถงึไกดจ์ะไมส่ามารถรอทา่น ณ สนามบนิได ้จ าเป็นตอ้งออกเดนิทางตาม
โปรแกรมทีว่างไว ้แตท่างตัวแทนบรษัิทฯจะท าหนา้ทีป่ระสานงานและเจา้หนา้ทีจ่ะท าการตดิตอ่และชว่ยเหลอืทา่นเป็นระยะ ๆ 

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใด ๆทัง้ส ิน้  ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ เชน่ การยกเลกิหรอืการลา่ชา้
ของสายการบนิ, อบุัตเิหตุ, ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การจราจรตดิขัด หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้
เหนอือ านาจการควบคมุของบรษัิทฯ และเจา้หนา้ทีนั่น้ ๆ ทีจ่ะสง่ผลท าใหเ้สยีเวลาในการทอ่งเทีย่วตามรายการทัวร ์ผูเ้ดนิทาง
ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหาย ไมว่า่ในกรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้ ทัง้คา่เสยีเวลา คา่เสยีโอกาส คา่เสยีความรูส้กึ และคา่ใชจ้า่ยทีบ่รษัิท
จา่ยไปแลว้ เป็นตน้  

- กรณียกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดหรอืบางสว่นใหก้บัทา่น เมือ่ทา่นตก
ลงช าระเงนิไมว่่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่าง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้
หมดแลว้  

- เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละ
สทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

- ถา้กรุ๊ปทีท่า่นจองทัวรไ์ว ้ไมส่ามารถออกเดนิทาง จากกรณีจ านวนผูเ้ดนิทางไมค่รบจ านวนตามทีก่ าหนดไว ้หรอืสายการบนิแจง้
ยกเลกิบนิ ทางบรษัิทจะคนืเงนิค่าทัวรใ์หท้า่น แต่ทางบรษัิทจะขอหักเงนิคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ  เชน่ ค่าธรรมเนียมในการยนื
ขอวซีา่ของประเทศทีท่า่นจะเดนิทาง  (ถา้โปรแกรมทีท่า่นเดนิทางจะตอ้งยืน่ขอวซีา่) 

- อตัราคา่บรกิารคดิค านวณจากอตัราแลกเปลีย่น และราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่น
คา่บรกิารในกรณีทีม่กีารขึน้ราคาคา่ตัว๋ เครือ่งบนิ ภาษีเดนิทาง คา่ประกนัภยั คา่ธรรมเนยีมน ้ามนั หรอืมกีารประกาศลดคา่เงนิ
บาท หรอือตัราแลกเปลีย่นไดป้รับขึน้ในชว่งใกลว้ันทีค่ณะจะเดนิทาง 

- เนือ่งจากตัว๋เครือ่งบนิชดุนีเ้ป็นตั๋วราคาพเิศษ (ตัว๋กรุ๊ป) ตอ้งเดนิทางตามวันทีท่ีร่ะบไุวบ้นหนา้ตั๋วเทา่นัน้ จงึไมส่ามารถยกเลกิ
หรอืเปลีย่นแปลงใด ๆ ทัง้ส ิน้ และถา้ทางบรษัิทไดด้ าเนนิการออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้นัน้ ไมส่ามารถยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลง
รายชือ่ผูเ้ดนิทางได ้(ยกเวน้บางสายการบนิ ทีส่ามารถเปลีย่นแปลงรายชือ่ผูเ้ดนิทางได ้เมือ่ทา่นตอ้งการเปลีย่นแปลงรายชือ่ผู ้
เดนิทางหลังจากออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการ ทัง้นีจ้ะขึน้อยูก่บัสายการบนิเทา่นัน้) 

- บรษัิทฯท าหนา้ทีเ่ป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชจ้ากสายการบนิ, โรงแรมหรอืบรษัิทขนสง่เมือ่เกดิการสญูหายของสมัภาระ 
ระหวา่งการเดนิทาง แตจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่การสญูหายดังกลา่วในระหวา่งการ ทอ่งเทีย่วนี ้ หากทา่นไมใ่ชบ้รกิารใด ๆ ไมว่า่
ทัง้หมดหรอืบางสว่น ถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มส่ามารถเรยีกรอ้งขอคนืคา่บรกิารไดห้ากทา่นไม ่ เดนิทางกลับพรอ้มคณะทัวร ์ ตั๋ว
เครือ่งบนิขากลับซึง่ยงัไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ามารถน ามาขอคนืเงนิไดค้า่บรกิารที ่ทา่นช าระกบัทางบรษัิทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด 
และทางบรษัิทฯไดช้ าระใหก้บับรษัิทฯ ตวัแทนแตล่ะแหง่แบบเหมาขาดเชน่กนั ดงันัน้หากทา่นมเีหตอุนัใดทีท่ าใหท้า่นไมไ่ด ้
ทอ่งเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการ ทีร่ะบไุว ้ทา่นจะขอคนืคา่บรกิารไมไ่ดบ้รษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์าม
ความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่ง ๆ ทัง้นีท้างบรษัิทฯจะยดึถอืและค านงึถงึ ความปลอดภยั รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้
สว่นมากเป็นส าคญั 

 

 

 

 

 


