


วนัที ่1 : สนามบนิสวุรรณภูม ิ                                                                                 (-/-/-) 

 

22.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชัน้ 4  เคาน์เตอร ์F ประตู
ทางเขา้เบอร ์3-4 สายการบนิ JeJu Air (7C) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และ

อ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระเช็คอนิ 
 

     หรอืไฟลท์ 

22.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชัน้ 4  เคาน์เตอร ์P ประตู
ทางเขา้เบอร ์7 สายการบนิ Jin Air (LJ) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวย
ความสะดวกดา้นสมัภาระเช็คอนิ 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

วันที ่2    อนิชอน  –  สะพานแขวนมาจังโฮซ ู  –   เกาะนาม ิ                                              (-/L/D)                                                                                                                            

 

01.00 น. บนิลัดฟ้าสูก่รงุโซลโดยสายการบนิ JeJu Air เทีย่วบนิที ่7C2204 

08.15 น. ถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน สาธารณรัฐเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ช.ม.กรณุาปรับ
นาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่สะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง
และศลุกากรแลว้ หลังจากนัน้น าทา่นออกเดนิทางไปยังเมอืงพาจ ู 

 
หรอืไฟลท์ 

 

01.05 น. บนิลัดฟ้าสูก่รงุโซลโดยสายการบนิ Jin Air เทีย่วบนิที ่LJ002 
08.25 น. ถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน สาธารณรัฐเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ช.ม.กรณุาปรับ

นาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่สะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง
และศลุกากร  

 



น าท่านเดินทางสวนสนุกเอเวอรแ์ลนด  ์ซึง่ถูกขนานนามว่า ดิสนีย์แลนด์เกาหลี เป็นสวนสนุก
กลางแจง้ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีบริษัทซัมซุงเป็น

เจา้ของ ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะไดน่ั้งกระเชา้ลฟิท์ 
และท่องไปกับโลกของสัตวป่์าซาฟาร ีชมไลเกอรแ์ฝดคู่แรก

ของโลก ที่นี่ท่านจะพบว่าเจา้ป่าสงิโต และเสอืดนิแดนแห่ง
เทพนิยาย และสนุกกับ
เครื่องเล่นนานาชนิด 

อ า ทิ เ ช่ น  ส เ ป ส ว ร์  
รถไฟเหาะ หนอนสะบดั 

ชมสวนดอกไมซ้ึง่ก าลังบานสะพรั่งอวดสีสันเต็มสวน (ทัง้นี้
ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ เดอืนมนีาคม - เมษายน เป็นสวนดอก

ทวิลปิ, เดือนพฤษภาคม - เดือนมถิุนายน เป็นดอกกุหลาบ, 
เดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน เป็นสวนดอกลิลลี่, เดือน
ตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ)  ชม

กจิกรรมและการแสดงตา่งๆ ดว้ยบัตรเขา้ชมแบบไมจ่ ากัดจ านวนรอบ 
เทีย่ง   เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนใหท้า่นอสิระรบัประทานอาหารตามอธัยาศยั 

ค ่า  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนูหมูย่างเกาหล ี (1)  ตน้ต ารับอาหารเลือ่งชือ่ของประเทศ
เกาหลใีต ้เป็นหมูย่างทีผ่่านการหมักจนไดท้ี ่น ามาย่างบนเตาถ่านรอ้นๆ สกุก าลังด ีแลว้ตัดชิน้พอค า 

รับประทานกับซอส, กระเทยีม, กมิจ ิและใชใ้บผักกาดหอมสดห่อเป็นค าๆ คลา้ยเมีย่งค า แกลม้ดว้ย
พรกิเกาหลเีม็ดโตสเีขยีวสด พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ  

 พกัที ่Suwon : Pacific Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วันที ่3     โซล ทาวเวอร ์  –  คอสเมตกิ  – พพิธิภัณฑส์าหร่าย + คมิบับ + ฮันบก – ตลาดฮงอกิ (B/L/-)                                                                                                                                                                               
                                                                                                                            
เชา้   บรกิารอาหารเชา้(2)  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านยอ้นรอยละครดัง ชมวิวกรุงโซล ณ โซลทาวเวอร  ์“Witch You Hee” “Kim Sang Soon” 
“Boys Over Flowers หรอื F4 เกาหล”ี ณ เขานัมซาน-ภเูขาเพียง
ลูกเดียวใจกลางเมืองหลวง กรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยเมืองทีส่งู

ทีส่ดุในโลก สงูถงึ 480 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล ณ เขานัมซานใจ
กลางเมอืงหลวง ชมทัศนียภาพกรุงโซลและชานเมอืงแบบรอบทศิ 

360องศาและท่านสามารถคลอ้งกุญแจคู่รัก ตามความเชือ่ทีว่่าถา้
คู่รักไดค้ลอ้งกุญแจร่วมกันจะรักกันตลอดไป (ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท์

ชมววิ)จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงรา้นเครือ่งส าอางยอดนิยมของนักช ้

อปชาวไทยที ่COSMETIC OUTLET ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้กลับไป
ฝากเป็นของทีร่ะลกึ อาทเิชน่ 

ROJUKISS, ครมีน ้าแตก ซึง่ราคาถกูกวา่ทีเ่มอืงไทยเกอืบเทา่ตวั
หลังจากนั้นน าท่านเดินทางต่อไปยัง น าท่านสู่ พพิธิภณัฑ์

สาหรา่ยเพือ่ทีจ่ะไดเ้ห็นกระบวนการและวธิกีารท าสาหรา่ยและ
น าท่านเดนิทางต่อไปยังโรงเรยีนสอนท าคมิบบั เพื่อใหท้่าน

เรยีนรูว้ัฒนธรรมการท าคมิบับใหท้่านไดส้นุกสนานเพลดิเพลนิ
กับการท าคมิบับพรอ้มทัง้สวมชุดฮนับกเป็นชดุประจ าชาตขิอง
เกาหลพีรอ้มถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึและท่านยังสามารถน ากมิจ ิผี

มอืของทา่นกลับไปเป็นของฝากไดอ้กี 
เทีย่ง   บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมนูโอซมัพลโูกกิ(3)  อาหารยอดนยิมอกีหนึง่ชนดิของครัวเกาหลี

ท าจากปลาหมกึน ามาผัดกับผักต่างๆ และวุน้เสน้ของเกาหล ีพอใหม้นี ้าขลุกขลกิเล็กนอ้ย ปรุงรสให ้
ออกรสหวานเล็กนอ้ย รับประทานคูก่ับขา้วสวย และกมิจชินดิตา่งๆ 
จากนั้นอิสระใหท้่านเดินชอ้ปป้ิงกันที่ ตลาดฮงอกิ ซึง่เป็น

ยา่นชอ้ปป้ิงชือ่ดังของเหลา่วัยรุน่เกาหล ีซึง่ฝ่ังตรงขา้มของยา่น

นี้คือตลาดชอ้ปป้ิงมันส์ ๆ กันต่อที่ย่านฮงแด เป็นแหล่งรวม

วัยรุ่น เพราะอยู่ใกลม้หาวทิยาลัยฮงอกิ (Hongik University) 

รา้นคา้ในย่านนี้ ก็จะออกแนววัยรุ่น ราคาไม่แพง จ าพวก

เครื่องส าอางแบรนด์ชัน้น าของเกาหลี เช่น Etude, Nature 

Republic, It’s’ Skin และเสื้อผา้แฟชั่นสวยทันสมัยใหช้อ้ป



ตลอดขา้งทาง และย่านนี้ยังมอีาหารอรอ่ยแบบสตรทีฟู้ด (Street Food) ชว่งเย็นจะมโีชวเ์ตน้ Cover 

K-Pop 

ค า่   เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนใหท้า่นอสิระรบัประทานอาหารตามอธัยาศยั 

 พกัที ่Seoul : BLVD Hotel หรอื เทยีบเทา่ 

วันที ่4     ศนูยน์ ้ามันโสมเข็มแดง   –  ฮ็อกเกตนาม ู  – พระราชวังชางด็อกกงุ – ดวิตีฟ้ร ี–         (B/L/-)                                                      

             ตลาดเมยีงดง                                                         
 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้(4)  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
หลังจากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่ศนูยส์มนุไพรน า้มนัสนเข็มแดง  เป็นผลติภณัฑ ์ทีส่กัดจากน ้ามันสน 

ทีม่สีรรพคณุชว่ยบ ารงุรา่งกาย ลดไขมัน ชว่ยควบคมุอาหารและรักษาสมดลุในรา่งกายหลังจากนัน้น า

ทา่นเดนิทางสู ่ศนูยส์มนุไพรฮ็อกเกตนาม ูตน้ไมช้นดินี้เจรญิเตบิโตในป่าลกึ  บนภเูขาทีป่ราศจาก
มลภาวะและระดับสงูเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพันธุฮ์๊อตเกตนี้ ชาวเกาหลรีุน่ใหมน่ยิม

น ามารับประทานเพือ่ชว่ยดแูลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไมถ่กูท าลายจาการดืม่

แอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี ่สารตกคา้งจากอาหารและยา

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  เมนู ทัคคาลบี ้(5) โดยจะเป็นการน าเนื้อไกท่ีห่ั่นเป็นชิน้ ๆ ไป
ผัดบนกระทะเหล็กขนาดใหญ ่คลกุกบั โคชจัูง หรอื พรกิแป้งเปียก , น ้าพรกิสไตลเ์กาหล ีกับผักตา่ง ๆ 

น าท่านเดนิทางต่อไปยังพระราชวงัชางด๊อกกุง (Changdeokgung Palace) ป็นพระราชวัง
ล าดับที่สองทึ่ถูกสร า้งต่อจากพระราชวั ง เคียงบกกุง 

(Gyeongbukgung Palace) ใ น ปี  ค . ศ .  1 4 0 5  แ ล ะ มี
ความส าคัญในการเป็นที่พ านักของพระมหากษัตริย์หลาย
พระองคใ์นสมัยราชวงศโ์ชซอน (Joseon) และยังเป็น 1 ใน 

5 ของพระราชวังส าคัญทีย่ังคงรักษาไว ้ประกอบไปดว้ย เขต
พระราชฐานชั ้นนอก , เขตพระราชฐานชั ้นใน และสวน

ดา้นหลังส าหรับเป็นที่พักผ่อนของพระมหากษัตรย์ ซึง่มี
ตน้ไมข้นาดยักษ์อายุกว่า 300 ปี, บ่อน ้า และมีศาลารมิน ้ า
หลังจากนัน้ น าท่านชอ้ปป้ิงปลอดภาษีที ่ดวิตรีฟ้ร ีชอ้ปป้ิง

สินค า้แบรนด์ เนม  มากมาย  อาทิ นาฬิกา ,แว่นตา ,
เครื่องส าอางค์,กระเป๋า ,กลอ้งถ่ายรูป หรือจะเป็น

โทรศัพท์มือถือ ใหท้่านอิสระไดเ้ลือกซื้ออย่างเต็มที่
หลังจากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงตลาดดังที่สุดของเกาหลี 

ตลาดเมียงดง  หรือสยามสแควร์เกาหลี หากท่าน
ตอ้งการทราบวา่แฟชัน่ของเกาหลเีป็นอยา่งไร กา้วล ้าน า
สมัยเพยีงใดท่านจะตอ้งมาทีเ่มยีงดงแห่งนี้พบกับสนิคา้

วัยรุ่น อาทิ เสื้อผา้บุรุษ-สตรี เครื่องส าอางดังๆ อาทิ 
ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, 

MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE หรอือกีมายใหท้่านได ้
เลอืกซือ้ซึง่ราคาถกูกวา่ทีเ่มอืงไทย 2-3 เทา่ เพือ่ไมเ่ป็น

การรบกวนในการชอ้ปป้ิง 
ค า่   เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนใหท้า่นอสิระรบัประทานอาหารตามอธัยาศยั 

 พกัที ่Seoul : BLVD Hotel หรอื เทยีบเทา่ 

วันที ่5     ศนูยส์มนุไพรโสม   –  อเมทสิ   – ฮนุได พรเีมีย่ม เอา้เลท ์– รา้นละลายเงนิวอน         (B/L/-)                                                                                                                                                                     

 เชา้   บรกิารอาหารเชา้(6)  ณ หอ้งอาหารของโรงแรมม ั

สมนุไพรโสมเกาหล ีหรอืราชาแหง่มวลสมนุไพรโสมถกู น ามาใชเ้พือ่สขุภาพเป็นเวลานานกวา่ 2,000 
ปี  ในต ารายาแผนโบราณจนี ระบุว่าโสมเป็นสมนุไพรทีช่ว่ยเสรมิความแข็งแรงใหแ้กร่ะบบย่อยอาหาร

และปอด ช่วยท าใหจ้ิตใจสงบและเพิ่มพละก าลังโดย
สว่นรวมสรรพคุณทางการแพทย ์ชว่ยบ ารุงหัวใจ ป้องกัน

โรคหัวใจขาดเลอืด เสรมิ  ประสทิธภิาพทางเพศ ลดและ
ป้องกันมะเร็ง และเร็วๆ นี้ โสมเกาหลอีาจจะไดจ้ดทะเบยีน

มรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก  ทุกวันนี้ผลติภัณฑโ์สม
เป็นสิง่ที่ขาดไม่ไดส้ าหรับผูท้ีค่ านึงถงึสุขภาพในปัจจุบัน  

หลังจากนั้นน าทุกท่านสู่  โรงงานเจยีระไนพลอยอเมทสิ แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสมี่วง 

พลอยแหง่  สขุภาพและน าโชค โดยมตีัง้แตส่มีว่งออ่นเย็นตาจนถงึสมีว่งไวน์ มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอย
นี้จะงามจับตาเมือ่มาท าเป็นแหวน จี ้ตา่งห ูและสรอ้ยขอ้มอื 



เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร  เมนูชาบู ชาบู(7)  สกุีห้มอ้ไฟสไตลเ์กาหล ีอาหารพืน้เมอืงของ

คาบสมทุรเกาหลตีัง้แตส่มัยมองโกเลยีบกุคาบสมทุรเกาหล ีลักษณะคลา้ยสกุีห้มอ้ไฟ 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ ฮุนได พรีเ่ม ีย่ม เอา้ทเ์ลท ชอ้ปป้ิงเอา้ท์เลทขนาดใหญ่ของฮุนได รา้น

สนิคา้แบรนเนมระดับโลกมากมายหลายพัน

รา้นคา้ เพือ่ไม่เป็นการรบกวนใหทุ้กท่านชอ้ป

ป้ิงตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาน าท่านแวะ

ซือ้ของฝากทีร่า้น ซุปเปอรม์าเก็ต (ละลาย

เงินวอน 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่างๆ ช็อก

โกแล๊ตหนิ ซเีรยีลช็อกโก  ผลติภัณฑข์องใบ

และรากฝอยของโสม ในรปู ขนมโสม ชาโสม 

โคลนพอกหน ้าโสม  ครีมล า้ งหน ้าโสม 

เครือ่งส าอางโสม หมอนสขุภาพ กมิจ ิ เป็บโปโร ้(ป๊อกกีเ้กาหล)ี ชนิราเมง (มามา่เกาหล)ี เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

16.30 น. น าทกุทา่นสูส่นามบนิอนิชอน เพือ่เดนิทางกลับกรงุเทพฯ 

 

19.30 น. เหริฟ้าสูก่รงุเทพฯโดยสายการบนิ JeJu Air เทีย่วบนิที ่7C2203  
23.45 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 
 
   หรอืไฟลท์ 

 

19.55 น. เหริฟ้าสูก่รงุเทพฯโดยสายการบนิ Jin Air เทีย่วบนิที ่LJ001  

23.35 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

 

                                                                                                                           (B/L/-)                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อตัราคา่บรกิาร 

เดอืนมถินุายน 2562 

ก าหนดการเดนิทาง ราคาผูใ้หญห่อ้งละ 2-3 ทา่น พักเดีย่ว (จา่ยเพิม่) 

05 – 09 มถินุายน    2562 12,990.- 5,000.- 

12 – 16 มถินุายน    2562 13,990.- 5,000.- 

26 – 30 มถินุายน    2562 13,990.- 5,000.- 

เดอืนกรกฎาคม 2562 

12 – 16 กรกฎาคม  2562 14,990.- 5,000.- 

เดอืนสงิหาคม 2562 

07 – 11 สงิหาคม   2562 14,990.- 5,000.- 

14 – 18 สงิหาคม   2562 14,990.- 5,000.- 

เดอืนกนัยายน 2562 

28 – 01  กนัยายน  2562 14,990.- 5,000.- 

11 – 15  กนัยายน  2562 13,990.- 5,000.- 

18 – 22  กนัยายน  2562 13,990.- 5,000.- 

25 – 29  กนัยายน  2562 13,990.- 5,000.- 

เดอืนตลุาคม 2562 

09 – 13  ตลุาคม    2562 14,990.- 5,000.- 

23 – 27  ตลุาคม    2562 14,990.- 5,000.- 

อตัราคา่บรกิาร ** ไมม่รีาคาต ัว๋เด็ก ** 

** เด็ก คอื อายุต า่กวา่ 12 ปีบรบิรูณ์ ใหย้ดึตามเดอืนเกดิเป็นหลกั ** 

ราคาทวัรน์ ีไ้มร่วมทปิ พนกังานขบัรถ,  ไกดท์อ้งถิน่  และหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย 

คา่ทปิ จ านวน 1,500 บาท  *กรณุายืน่คา่ทปิใหก้บัหวัหนา้ทวัรท์ ีส่นามบนิ (วนัแรก)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ 

1. ท่านถูกเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงทัง้ของทางประเทศไทยและเกาหล ีปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงของทา่น ถอื

เป็นเหตุผลทีอ่ยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของทางบรษัิท ทางบรษัิท ขอสงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะคนืค่าใชจ้่าย ใดๆ 
ทัง้สิน้แกท่า่น  
2. โปรแกรมทัวรเ์กาหล ีจะเป็นโปรแกรมทีจ่ะตอ้งลงรา้นชอ้ปป้ิง หากทา่นไมป่ระสงคท์ีจ่ะเขา้ ทา่นจะตอ้งจา่ยเงนิ

คา่ไมเ่ขา้รา้น ใหก้ับทางรา้นคา้ รา้นละ 100 USD/ทา่น 
3. กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทาง เป็นกรุ๊ปดงูาน หรอื กรุ๊ปนักศกึษา ซึง่ไม่ไดม้กีารแจง้มากับทางบรษัิทฯ ไวก้่อนท าการจอง

ทัวร ์ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิด์ าเนนิการเก็บเงนิเพิม่กับทางลกูคา้โดยตรงทีเ่กาหลทีันท ี 
4.เมนูอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ ทางบรษัิทจะจัดเป็นเมนูตามปกต ิหากท่านไม่สามารถทานได ้เชน่ 

ทานเจ, มังสวริัต,ิ อาหารอสิลาม หรอืแพอ้าหารชนดิอืน่ๆ กรณุาแจง้ใหเ้จา้หนา้ทีท่ราบทันทตีัง้แตจ่องทัวร ์



อตัรานีร้วม 

 คา่ต ัว๋เครือ่งบนิไป – กลบั ช ัน้ประหยดั  เสน้ทางตามทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรม  (ต ัว๋กรุป๊)  
 ค่าน ้าหนัก กระเป๋าสัมภาระเดนิทาง ตามที่สายการบนิก าหนดแต่ละเสน้ทาง  (ไม่เกนิ 15 กโิลกรมัเท่าน ัน้) โหลดใต้

เครือ่งบนิ ถอืขึน้เครือ่งได ้10 กโิลกรมั และสว่นเกนิคดิกโิลกรมัละ 900บาท  
 คา่ธรรมเนียม น ้ามันเชือ้เพลงิของสายการบนิและภาษีสนามบนิทกุแห่ง   คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทจากกรุงเทพฯ 

 คา่โรงแรมทีพ่ัก ตามทีร่ะบุในรายการ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)      คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบุในรายการ 

 คา่พาหนะเดนิทางระหว่างน าเทีย่ว  ตามทีร่ะบุในรายการ    คา่อาหารและเครือ่งดืม่ ตามทีร่ะบุในรายการ  
 คา่ประกนัอุบัตเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท  (หมายเหต:ุ คา่ประกนัอุบติเิหตุ

ส าหรับเด็กทีม่อีายุนอ้ยกว่า 2 ปี และ ผูใ้หญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบรษัิทประกนัฯจะชดใชค้า่สนิไหมทดแทนเพยีงครึง่หนึง่
ของสญัญาฯ)  (กรณีสง่จอยหนา้รา้น) 

อตัรานีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั นอกเหนือจากรายการทวัรร์ะบุไว ้ เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่,คา่ซกัรดี,คา่โทรศพัท,์คา่มนิบิารแ์ละทวีชีอ่ง

พเิศษ ฯลฯ  
 คา่ทปิบรกิาร ส าหรบัพนักงานบรกิาร เชน่ คา่ทปิคนขบัรถ คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ คา่ทปิพนักงานเสริฟ์ พนักงานยกกระเป๋า  

 คา่ธรรมเนยีม น ้ามนัเชือ้เพลงิและภาษีสนามบนิทีท่างสายการบนิอาจเรยีกเก็บเพิม่ตามภาวะอัตราแลกเปลีย่น  

 คา่ภาษีตา่งๆ หัก ณ ทีจ่่าย 3% และภาษีมูลคา่เพิม่ 7% (กรณีทีล่กูคา้ตอ้งการใบก ากบัภาษี)  
 คา่ปรับ ส าหรับกระเป๋าสมัภาระเดนิทางทีเ่กนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด   

 คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท  (หมายเหต:ุ คา่ประกนัอบุติเิหตุ

ส าหรับเด็กทีม่อีายนุอ้ยกว่า 2 ปี และ ผูใ้หญ่อายุมากกวา่ 70 ปี ทางบรษัิทประกนัฯจะชดใชค้า่สนิไหมทดแทนเพยีงครึง่หนึง่
ของสญัญาฯ)  (กรณีเหมาตดักรุป๊) 

วธิกีารช าระเงนิ กรุณาช าระคา่มดัจ า ทา่นละ  5,000 บาท (ชว่งเทศกาล 10,000 บาท) 
  แฟกซห์รอือเีมล ์หนา้หนังสอืเดนิทาง (Passport) ของผูเ้ดนิทาง (หนงัสอืเดนิทางมอีายุการใชง้าน 6  เดอืนขึน้ไป) 
 ค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอื บรษัิทฯขอเก็บค่าทัวรท์ัง้หมด ก่อนการเดนิทางอย่างนอ้ย 15 วันท าการ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มัดจ าทัง้หมด 

การยกเลกิและการเปลีย่นแปลง  
 กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุด ฤดูท่องเทีย่ว เทศกาลส าคัญ จะไม่มีการคนืเงนิมัดจ า หรือค่าทัวรท์ัง้หมด หากไม่ไดป้ฏบิัตติาม

เงือ่นไขตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบุไว ้    
 ชว่งเทศกาลหรอืวันหยุดตอ่เนื่อง ตอ้งแจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 45 วัน ท าการหรอืกอ่นหนา้นัน้  
 การยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษัิทกอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วันท าการหรอืกอ่นหนา้นัน้คนืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 ยกเลกิการ เดนิทางภายใน 30 วัน คดิคา่ใชจ้่าย 50 เปอรเ์ซ็นตข์องราคาทวัรใ์นทกุกรณี 

 ยกเลกิการ เดนิทางภายใน 15 วัน ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมดในทกุกรณี 
 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากบัสายการบนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีารการันตคีา่มัดจ าทีพ่ักโดยตรง

หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ EXTRA FLIGHT 

และ CHARTER FLIGHT จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ 
 

เง ือ่นไขอืน่ๆ 
- รายการทวัรส์ามารถปรับเปลีย่นการเดนิทางได ้ตามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ แตท่างบรษัิทจะยังคง

รักษาผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส ิง่ส าคญั 

- บรษัิทฯรับเฉพาะผูม้ีวัตถุประสงคเ์ดนิทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านัน้ หากท่านถูกเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนัน้ๆ
ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามถอืเป็นเหตผุลซึง่อยู่นอกเหนืออ านาจและความรับผดิชอบของบรษัิทฯ ทาง

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมดหากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ไม่ว่าประเทศใดจนท าใหท้า่น
ไม่สามารถเดนิทางตอ่ไปได ้คณะทวัรท์า่นอืน่ๆ รวมถงึไกดจ์ะไม่สามารถรอทา่น ณ สนามบนิได ้จ าเป็นตอ้งออกเดนิทางตาม
โปรแกรมทีว่างไว ้แตท่างตวัแทนบรษัิทฯจะท าหนา้ทีป่ระสานงานและเจา้หนา้ทีจ่ะท าการตดิตอ่และชว่ยเหลอืทา่นเป็นระยะๆ 

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่ายใดๆทัง้ส ิน้  ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัตา่งๆ เชน่ การยกเลกิหรอืการลา่ชา้
ของสายการบนิ, อุบัตเิหตุ, ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจราจรตดิขัด หรือส ิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ ทีเ่กดิข ึน้
เหนืออ านาจการควบคมุของบรษัิทฯ และเจา้หนา้ทีนั่น้ๆ ทีจ่ะสง่ผลท าใหเ้สยีเวลาในการทอ่งเทีย่วตามรายการทวัร ์ผูเ้ดนิทาง

ไม่สามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทัง้คา่เสยีเวลา คา่เสยีโอกาส คา่เสยีความรูส้กึ และคา่ใชจ้่ายทีบ่รษัิท
จ่ายไปแลว้ เป็นตน้  

- กรณียกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดหรอืบางสว่นใหก้บัท่าน เมื่อท่าน
ตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทถอืว่าทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบุไว ้
ทัง้หมดแลว้  

- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละ
สทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

- ถา้กรุ๊ปทีท่่านจองทัวรไ์ว ้ไม่สามารถออกเดนิทาง จากกรณีจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ครบจ านวนตามทีก่ าหนดไว ้หรือสายการบนิ
แจง้ยกเลกิบนิ ทางบรษัิทจะคนืเงนิคา่ทัวรใ์หท้่าน แต่ทางบรษัิทจะขอหักเงนิคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ  เชน่ ค่าธรรมเนียมใน
การยนืขอวซีา่ของประเทศทีท่า่นจะเดนิทาง  (ถา้โปรแกรมทีท่า่นเดนิทางจะตอ้งยืน่ขอวซีา่) 



- อัตราคา่บรกิารคดิค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นและราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจุบนับรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่น
คา่บรกิารในกรณีทีม่กีารข ึน้ราคาคา่ตัว๋ เครือ่งบนิ ภาษีเดนิทาง คา่ประกนัภยั คา่ธรรมเนยีมน ้ามัน หรอืมกีารประกาศลดคา่เงนิ

บาท หรอือัตราแลกเปลีย่นไดป้รบัข ึน้ในชว่งใกลว้ันทีค่ณะจะเดนิทาง 
- เนื่องจากตัว๋เครือ่งบนิชดุนี้เป็นตัว๋ราคาพเิศษ (ตัว๋กรุป๊) ตอ้งเดนิทางตามวันทีท่ีร่ะบุไวบ้นหนา้ตัว๋เทา่นัน้ จงึไม่สามารถยกเลกิ

หรอืเปลีย่นแปลงใดๆทัง้ส ิน้ และถา้ทางบรษัิทไดด้ าเนนิการออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้นัน้ ไม่สามารถยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลง
รายชือ่ผูเ้ดนิทางได ้(ยกเวน้บางสายการบนิ ทีส่ามารถเปลีย่นแปลงรายชือ่ผูเ้ดนิทางได ้เมือ่ทา่นตอ้งการเปลีย่นแปลงรายชือ่
ผูเ้ดนิทางหลงัจากออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายในการด าเนนิการ ทัง้นีจ้ะข ึน้อยู่กบัสายการบนิเทา่นัน้) 

- บรษัิทฯท าหนา้ทีเ่ป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชจ้ากสายการบนิ,โรงแรมหรอืบรษัิทขนสง่เมือ่เกดิการสญูหายของ
สมัภาระระหว่างการเดนิทาง แตจ่ะไมร่ับผดิชอบตอ่การสญูหายดงักลา่วในระหว่างการ ทอ่งเทีย่วนี้ หากทา่นไม่ใชบ้รกิารใดๆ 
ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่น ถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์ม่สามารถเรยีกรอ้งขอคนืคา่บรกิารไดห้ากทา่นไม่ เดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์

ตัว๋เครือ่งบนิขากลบัซึง่ยังไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคนืเงนิไดค้า่บรกิารที ่ทา่นช าระกบัทางบรษัิทฯ เป็นการช าระแบบเหมา
ขาด และทางบรษัิทฯไดช้ าระใหก้บับรษัิทฯ ตวัแทนแตล่ะแห่งแบบเหมาขาดเชน่กนั ดงันัน้หากทา่นมเีหตอุนัใดทีท่ าใหท้า่น

ไม่ไดท้อ่งเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการ ทีร่ะบุไว ้ทา่นจะขอคนืคา่บรกิารไม่ไดบ้รษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการ
ทวัรต์ามความเหมาะสมและสถานการณ์ตา่งๆทัง้นี้ทางบรษัิทฯจะยดึถอืและค านงึถงึความปลอดภยัรวมถงึประโยชนส์งูสดุของ
ลกูคา้สว่นมากเป็นส าคญั 

 


