
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
บริษัทจะแจ้งไฟล์ทและเวลาที่แน่นอนอีกครัง้ก่อนเดนิทาง หากลูกค้าเดนิทางมาจากต่างจังหวัด 

ด้วยเคร่ืองบินภายในประเทศ*****กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนท าการจองค่ะ***** 
 

FLIGHT DETAILS 

 KE652 BKK - ICN 23.15 – 06.40+1 

KE651 ICN - BKK 17.20 – 21.30 



 

 
 

20.20 น.   คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารขาออกชัน้ 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน KOREAN AIR เจ้าหน้าท่ี
จากบริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึน้เคร่ือง 

23.15 น.   ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้  โดยสายการบิน KOREAN AIR เท่ียวบินท่ี KE 652 (มีอาหารบริการบนเคร่ือง
 เป็น HOT MEAL) 
 ***บริษัทจะแจ้งไฟล์ทและเวลาที่แน่นอนอีกครั้งก่อนเดินทางหากลูกค้าเดินทางมาจากต่างจังหวัดด้วย
 เคร่ืองบนิ ภายในประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนท าการจองค่ะ*** 
 

 
 
 
 

06.40 น.       ถึงสนามบินอินชอน กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) หลงัผ่านพิธีการทางตรวจ
  คน เข้าเมืองเรียบร้อย น าท่านสู่ ไร่สตรอเบอร์ร่ี เชิญท่านลิม้รสผลสดในบรรยากาศไร่สตรอเบอร์ร่ีจริงๆ ได้เรียนรู้วิถี
  ชีวิตชาวไร่สตรอเบอร่ีของเกาหลีวา่ มีวิธีการปลกูอย่างไรจึงได้ผลสตรอเบอร่ีท่ีขนาดใหญ่เป็นพิเศษ และหวานหอมชวน
  รับประทาน พร้อมทัง้ให้ท่านได้ทดลองเก็บสตรอเบอร์ร่ีสดๆเพ่ือรับประทาน และซือ้กลบัไปรับประทานท่ีบ้านได้อีกด้วย 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (1) เมนูชาบู ชาบ ู(สุกีส้ไตล์เกาหลี)   

น าท่านเดินทางสู่ ลานสกี ให้ทุกท่านสนุกสนานกับการเล่นสกี หรือ กระดานเลื่อนหิมะ สมัผัสหิมะและสถานท่ีอัน
งดงาม พร้อมถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึได้ (ผู้สนใจเช่าอุปกรณ์เคร่ืองเล่นให้ติดต่อหัวหน้าทัวร์เพราะราคานีไ้ม่รวมค่า 
เช่าอุปกรณ์ , สกีลิฟท์ สกีค่าเล่นรวมชุดประมาณ 50,000 วอน และ กรุณาเตรียมถุงมือสกี ผ้าพันคอ แว่นกัน
แดด เสือ้แจ๊กเก็ตกันน า้ หรือ ผ้าร่ม และกางเกงที่ เหมาะสม)  *หมายเหตุ. ปริมาณของหิมะและการเปิด
ให้บริการของลานสกีขึน้อยู่ กับความเอือ้อ านวยของอากาศ หากไม่มีหิมะเพียงพอ ลานสกีอาจจะปิด
ให้บริการ ในกรณีที่ลานสกีไม่สามารถเปิดบริการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรม 
ปรับเปล่ียนเป็น ONE MOUNT (SNOW PARK) ***(ไม่รวมค่าเข้า SNOW PARK 15,000 วอน หรือหากท่าน
ใดไม่สนใจ สามารถเดนิช้อปป้ิงตามอธัยาศัย มีทัง้ H&M , ADIDAS และมีอีกหลากหลายแบรนด์ชัน้น า)  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า (2) เมนูบุลโกก ิ(หมูผัดซอส)  
 จากนัน้น าท่านเข้าสู่ที่พัก HOLIDAY IN SUWON INGYE หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว  
 

 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 พาท่านเดินทางไปชม ป้อมฮวาซอง(Hwaseong Fortress) ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ตัง้แต่ สร้างขึน้ช่วงปี ค.ศ.
 1794-1796 เป็นป้อมปราการประจ าเขตซูวอนของจงัหวดัคยองกี เพ่ือเป็นรากฐานส าหรับการสร้างเมืองใหม่ในบริเวณ
 นีก้ าแพงของป้อมปราการมีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร มีประต ู4 ประตใูนแต่ละทิศและมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมท่ี
 ย่ิงใหญ่และงดงาม ป้อมฮวาซองถูกสร้างขึน้ด้วยอิฐโดยจะมีรูขนาดท่ีพอดีส าหรับใช้เป็นจดุยิงปืน หรือธนูได้ เช่ือกนัว่า
 เป็นการสร้างท่ีมีการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมากท่ีสุดแห่งหนึ่งของยุคนัน้  และท่ีน่ีได้ถูกขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก
 ทางด้านประวตัิศาสตร์เมื่อปี ค.ศ. 1997 ด้วย ถึงแม้ว่าจะเคยการสู้รบและถกูท าลายไปหลายส่วน แต่ก็มีการบูรณะขึน้
 ใหมต่ามรูปแบบดัง้เดิม ปัจจบุนัจะมีการ แสดงการเดินสวนสนามของทหารสมยัโบราณด้วย 

วนัที ่1  สนามบนิสุวรรณภูม ิ- ออกเดนิทางจากสนามบนิสุวรรณภูม ิ

วนัที ่3 ป้อมฮวาซอง – สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์– พพิธิภณัฑส์าหรา่ย – ใสช่ดุฮนับก - 
รา้นเคร ือ่งส าอางค ์

วนัที ่2  เดนิทางถงึสนามบนิอนิชอน - ไรส่ตรอเบอรร์ ี ่– เล่นสก ี



 

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน(4)  เมนูบุลโกก ิ(หมูย่างเกาหลี) 
 น าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกนีถู้กขนานนามว่า ดิสนีย์แลนด์เกาหลี เป็นสวนสนุกกลางแจ้งท่ี
 ใหญ่ท่ีสดุของประเทศ โดยมีบริษัทซมัซุงเป็นเจ้าของ ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะได้นัง่กระเช้าลิฟท์ และท่องไปกบั
 โลกของสตัว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์ (สิงโตผสมกบัเสือ) แฝดคู่แรกของโลก ท่ีน่ีท่านจะพบวา่เจ้าป่าสิงโต และเสือสามารถ
 อยู่ด้วยกนัได้อย่างเป็นสขุชมความของหมี ท่ีสามารถสื่อสารกบัคนขบัรถได้เป็นอย่างดี เข้าสูด่ินแดนแห่งเทพนิยาย สวน
 สี่ฤดู ซึ่งจะปลกูดอกไม้เปลี่ยนไปตามฤดูกาลและสนุกกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสทัวร์ รถไฟเหาะ หนอน
 สะบัด ชมกิจกรรมและการแสดงต่าง ๆ ท่ีจัดตามตารางประจ าวัน  จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย 

 สถานท่ีผลิตและแสดงการเลีย้งสาหร่ายครบวงจร ทุกท่านสามารถเลือกซือ้สาหร่าย พร้อมทัง้ทดลองชิมได้ ตาม
 อธัยาศยั และชมการแปรรูปสาหร่าย เป็นรสต่างๆ เช่น รสกุ้ ง รสหมู รสกิมจิ รสวาซาบิ ฯลฯ แล้วเชิญท่าน สวมชุด         
 ฮันบก (Hanbok) ซึ่งเป็นชุดประจ าชาติของประเทศเกาหลีใต้ ถ่ายรูปกับฉากจ าลอง 4 มิติซึ่งมีความสวยงามและ
 ประทบัใจ พร้อมถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึเพ่ือไปอวดคนทางบ้านตอ่มาอิสระให้ท่านได้เลือกซือ้เคร่ืองส าอางค์แบรนด์ดงั ข อ ง
 เกาหลี ณ ศูนย์เคร่ืองส าอาง มีให้เลือกมากมายหลายย่ีห้อ เช่น ครีมน า้แตกท่ีโด่งดงั ครีมหอยทาก ฯลฯ พร้อมทัง้
 อพัเดตสินค้าด้านความงามแบบใหม่ๆ  เคลด็ลบัความงามท่ีสาวเกาหลีนิยมใช้กนั   
เยน็ รับประทานอาหารเยน็ (5) เมนูไก่ตุ๋นโสม 
       น าท่านเข้า สู่ที่พักโรงแรม CENTER MARK หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 พาท่านเข้าชม ศูนย์โสม ซึง่รัฐบาลรับรองคณุภาพว่าผลิตจากโสมท่ีมีอายุ 6 ปี ซึง่ถือว่าเป็นโสมท่ีมีคณุภาพดีท่ีสดุ ชม

วงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซือ้โสมท่ีมีคณุภาพดีท่ีสดุและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า กลบัไปบ ารุงร่างกาย
หรือฝากญาติผู้ ใหญ่ท่ีท่านรักและนับถือ น าท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรโบกานยอง สมุนไพรบ ารุงตับ ต้นไม้ชนิดนี ้
เจริญเติบโตในป่าลกึบนภเูขาท่ีปราศจากมลภาวะและระดบัสงูเหนือน า้ทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหมนิ่ยมน าม
รับประทานเพ่ือช่วยดแูลตบัให้สะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็งไม่ถูกท าลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหร่ี สาร
ตกค้างจากอาหารและยา จากนัน้พาท่านไปชม พระราชวังชางด็อกกุง(Changdeokgung Palace) เป็นพระราชวงัท่ี
สร้างหลงัจากพระราชวงัเคียงบกกุง และเคยเป็นพระราชวงัหลกัของกษัตริย์หลายพระองค์ของราชวงศ์โชซอน ท่ีได้รับ
การดแูลรักษาไว้อย่างดี ภายในประกอบด้วยพืน้ท่ีสาธารณะ อาคารพระราชวงัส าหรับราชวงศ์ และสวนบีวอน หรือรู้จกั
กันในนามสวนฮูวอน สวนหย่อมด้านหลงัท่ีเต็มไปด้วยต้นไม้ยักษ์อายุกว่า 300 ปี บ่อน า้ และศาลาพักผ่อน มีความ
ธรรมชาติมากท่ีสดุ  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (7) เมนูบาร์บีควิบุฟเฟ่ต์ 
 จากนัน้เดินทางไปยัง  หมู่บ้านบุกชอนฮันอก (Bukchon Hanok Village)  เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเกาหลี 

ท่ามกลางตกึรามบ้านช่องท่ีทนัสมยัของกรุงโซลนัน้ หมู่บ้านแห่งนีก้็ยงัคงรักษาอาคารบ้านเรือนในสมยัโบราณ มีกลิ่น
อายของเกาหลีในยุคเก่าแก่ ท่านจะได้พบกบับ้านของขุนนางระดบัสงูของเกาหลีในสมยัก่อน ภายในหมู่บ้านมีอาคาร
แบบดัง้เดิมของเกาหลีกว่า 100 หลงั (รูปแบบบ้านแบบดัง้เดิมของเกาหลีเรียกว่า ฮันอก(hanok)) ซึ่งเก่าแก่มาตัง้แต่
สมยัโชซอน ในปัจจบุนันีบ้้านฮนัอกหลายหลงัในหมูบ้่านถกูดดัแปลงให้เป็นศนูย์วฒันธรรม เกสต์เฮ้าส์ ร้านอาหาร และ
โรงน า้ชา เปิดให้บริการแก่นักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาเพ่ือสมัผัสและเรียนรู้วฒันธรรมเกาหลีแบบดัง้เดิม และอีกหนึ่งสิ่งท่ี

วนัที4่ ศูนยโ์สม – ศุนยส์มนุไพร – พระราชวงัชางดอ็ก – หมูบ่า้นบุกชอนฮนัอก 
- คลอ้งกญุแจคูร่กั หอคอย โซลทาวเวอร ์– DUTY FREE – ตลาดเมยีงดง 



 

ส าคญัก็คือหมู่บ้านนีเ้ป็นย่านท่ีมีคนเกาหลีอยู่อาศยักนัจริงๆภายในบ้านจากนัน้น าท่านไปยงั ภูเขานัมซานภูเขาแห่ง
เดียวท่ีตัง้อยู่ใจกลางเมืองโซล สงู 274 เมตร   บนยอดเขามีหอ Seoul Tower *.*ไม่รวมค่าขึน้ลิฟท์ *.*. ซึง่เป็น 1 ใน 
18 หอคอยเมืองท่ีสงูท่ีสดุในโลกมีความสงูถงึ 480 เมตร เหนือระดบัน า้ทะเลท่านสามารถชมทศันียภาพของกรุงโซล ได้
รอบทิศ 360 องศา ท่ีคู่รักทุกคู่ชาวเกาหลีจะต้องท าคือ การคล้องกุญแจคู่รัก Love Key Ceremonyบนโซลทาวเวอร์ 
โดยท่ีจะเขียนข้อความ หรือช่ือของคูรั่กไว้บนแมก่ญุแจและก็จะน าแมก่ญุแจนีไ้ปคล้องกบัรัว้เหลก็ สว่นลกูกญุแจเค้าจะ
ทิง้ไปด้วยความเช่ือท่ีว่าหากคู่รักคู่ใด ได้มาเยือนและคล้องกุญแจคู่รักกนัท่ีน่ีจะท าให้ความรักของทัง้คู่ยืนยาวไม่พราก
จากกันไปตลอดกาลแล้วพาท่านช็อปปิง้สินค้าปลอดภาษีท่ี SM Duty Free โดยท่ีน่ีมีสินค้าชัน้น าให้ท่านเลือกซือ้
มากมายกวา่ 500 ชนิด อาทิ น า้หอม เสือ้ผ้า เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา ฯลฯ   

เยน็  รับประทานอาหารกลางวัน (8) เมนูบุฟเฟ่ต์ขาปู เตมิไม่อัน้ 
จากนัน้ให้ท่านเดินช็อปปิง้ ณ ตลาดเมียงดง แหล่งช็อปปิง้ขึน้ช่ือและ สถานท่ีรวมแฟชัน่ชัน้น าของกรุงโซลหรือท่ีคน
ไทยรู้จกักนัในช่ือสยามแสควร์เกาหลี ท่านจะพบกบัสินค้าวยัรุ่นมากมาย หลากหลายย่ีห้อไมว่่าจะเป็นเคร่ืองส าอาง
ย่ีห้อดงัๆ อย่าง 3CE, SKIN FOOD, THE SHOP, ETUDE HOUSE,MISSHA ฯลฯเสือ้ผ้าแฟชัน่มีสไตล์,รองเท้าส้นสงู
น่ารักๆ, รองเท้าผ้าใบเก๋ๆ, นอกจากนีย้งัมีร้านอาหารและร้านคาเฟ่น่ารักๆ ซึง่ท่ีน่ีจะมีวัยรุ่น หนุ่มสาวเกาหลีไปรวมตวั
กนัมากมายในแตล่ะวนั 

 น าท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม CENTER MARK หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า (9) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 พาท่านชม น า้มันสนเขม็แดง(Red Pine) ปัจจบุนันิยมมารับประทานเพ่ือล้างพิษในร่างกาย ล้างไขมนัในเส้นเลือดทัว่
 ทัง้ร่างกาย ป้องกนัไขมนัอดุตนัในเส้นเลือด, โรคหวัใจ, โรคภูมิแพ้ เป็นต้น และยงัให้ท่านได้ลองตรวจเส้นเลือดภายใน
 ร่างกายท่านฟรี อีกด้วย  เดินเลน่ก่อนกลบั ท่ีตลาดสดุฮิป ตลาดฮงอกิ แหลง่ช้อปปิง้ท่ีอยู่ล้อมรอบไปด้วยมหาวิทยาลยั
 ช่ือดงัในเกาหลี สินค้าในย่านนี ้ส่วนใหญ่เป็นสินค้าวยัรุ่นท่ีทนัสมยัและราคาไม่แพงท่ีออกแบบโดยดีไซด์เนอร์เกาหลี
 รองเท้ากระเป๋า เคร่ืองประดบั เคร่ืองส าอาง และยงัมีร้านแบรนด์เนมอยู่ทัว่ไปเช่น EVISU, ZARA ทุกวนัเสาร์ลานหน้า
 ประตขูองมหาวิทยาลยัฮงอิก จะมีผลงาน ศิลปะในรูปแบบตา่งๆ เช่น เคร่ืองประดบั ตุ๊กตา เสือ้ผ้า และของแฮนด์เมดท่ี
 น่ารักและใช้ความคิดสร้างสรรค์ของบางอย่างท ามาชิน้ เดียวเพ่ือให้ได้เลือกซือ้ บางท่ีอาจเป็นสินค้า ท่ีมีชิน้เดียวในโลก 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (10) เมนูจมิดัก (ไก่และวุ้นเส้นเกาหลีผัดซอส) 
 พาท่ านละลายเ งินวอน ท่ี  ร้ าน ค้ าสนามบิน  ห รื อซุป เปอ ร์มา ร์ เก็ ต  ซึ่ ง ท่ านสามารถ เลื อกซื อ้สิ น ค้า          
 พืน้เมืองเป็นการสง่ท้ายก่อนอ าลาเกาหลี อาทิ บะหมี่ชินรามยอน อดู้ง กิมจิ ลกูอมรสแปลกๆ บราวน่ี  ฮนัน่ีบตัเตอร์ชิพ 
 ถั่วรสต่างๆ ป๊อกกีร้สต่างๆ นมกล้วย ขนมธัญพืช และอื่นๆอีกมากมาย จากนัน้เดินทางไปยังสนามบินอินชอนเพ่ือ           
 เดินทางกลบัสูป่ระเทศไทย 
17.20. น.     น าท่านเดนิทางสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบนิ KOREAN AIR เที่ยวบนิที่ KE651  (มีอาหารบริการบนเคร่ือง
 เป็น HOT MEAL) 
21.30 น.     ถงึสนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ... 

*** หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม** 

***หนังสือเดนิทางจะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดนิทาง*** 

วนัที ่5       น ้ามนัสนเขม็แดง – ตลาดฮงอกิ – รา้นละลายเงินวอน -  กรุงเทพฯ 

 



 

อัตราค่าบริการ 

วันเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 
2 ท่าน 

เดก็อายุต ่า
กว่า 12 ปี 

INFANT พักเดี่ยว ราคาทวัร์ 
ไม่รวมตั๋ว 

04 – 08 ธันวาคม 2562 
(วันพ่อ) 

24,900 7,000 6,900 7,900 

08 – 12 มกราคม 2563 23,900 7,000 6,900 7,900 

05 – 09 กุมภาพันธ์ 2563 23,900 7,000 6,900 7,900 

04 – 08 มีนาคม 2563 23,900 7,000 6,900 7,900 
  

**หมายเหตุ : ผู้ร่วมเดินทางต้องไม่น้อยกว่า 20 ท่าน 
 

**กรณีตัดกรุ๊ปเหมา เร่ิมต้นเพิ่ม 1,000 บาท ส าหรับกลุ่มลูกค้าทั่วไป  
หากลูกค้าเป็นขายตรง/นักศึกษา/ป.โท/ราชกาล ต้องเช็คราคาแลนด์กับเจ้าหน้าท่ีอีกครัง้ 

 
อัตรานีร้วม 
• คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป - กลบัชัน้ประหยดั(ตัว๋กรุ๊ป) ตามเส้นทางท่ีระบใุนรายการ 

• คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการระบ ุ(สองท่านตอ่หนึง่ห้อง) 

• คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการระบ ุ

• คา่อาหาร และเคร่ืองดื่มตามรายการระบุ 

• คา่รถรับสง่ ตามรายการระบ ุ

• น า้ดื่มท่านละ 1 ขวด / คน / วัน 
• คา่ภาษีสนามบินทกุแห่ง(ขึน้อยู่ กับการผันแปรของภาษีน า้มัน ณ วันนัน้ๆ) 

• คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในตา่งประเทศ  

• คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
 

อัตรานีไ้ม่รวม 

• คา่ท าหนงัสือเดินทาง 

• คา่ธรรมเนียมแจ้งเข้า - ออกของบคุคลตา่งด้าวคา่วีซา่เข้าประเทศของบคุคลตา่งด้าว (ถ้าม)ี 

• คา่ธรรมเนียมวีซา่พิเศษส าหรับบคุคลตา่งด้าว หรือย่ืนวีซา่เร่งดว่น ซึง่บริษัทฯ จะเรียกเก็บเพ่ิมเป็นกรณีตาม จริง  

• คา่ใช้จ่ายสว่นตวัเช่น คา่โทรศพัท์โทรสารโทรเลขคา่ซกัรีดคา่อาหาร-เคร่ืองดื่มนอกเหนือจากรายการ 

• คา่มินิบาร์ คา่ชมภาพยนตร์ช่องพิเศษภายในห้องพกั และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 

• คา่น า้หนกักระเป๋าเกินพิกดั (สายการบินก าหนดให้ไมเ่กินท่านละ 15 กก.) 



 

• ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถท่านละ 1,500 บาท / ทิป / ท่าน (กรณีจ่ายเป็นเงินวอนกรุณาเช็คเรท ณ วัน
 เดนิทางค่ะ) (ในสว่นของหวัหน้าทวัร์แล้วแตค่วามพงึพอใจของท่าน) 

• คา่ใช้จ่ายอนัเน่ืองมาจากความลา่ช้าของสายการบิน, เหตสุดุวิสยั, การเมือง หรือ ภยัธรรมชาติ ฯลฯ 

• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ค่าภาษีการบริการหกั ณ ที่จ่าย 3%(ในกรณีที่ต้องการขอใบเสร็จมีภาษี) 
 
เงื่อนไขการให้บริการ 
1. การจองครัง้แรก มดัจ าท่านละ 10,000 บาท ภายใน 1 วันหลังการจอง และช าระทัง้หมดก่อนเดินทางภายใน 20 วนั    

 หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวนัหยุดยาวช าระทัง้หมดก่อนเดินทางภายใน 30วนั   (การไม่ช าระเงินค่ามดัจ า หรือช าระไม่ครบ 
หรือเช็คธนาคารถกูระงบัการจ่ายไมว่า่ด้วยสาเหตใุดใด ผู้จดัมีสิทธิยกเลิกการจดั หรือยกเลิกการเดินทาง)  

2. ในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศท่ีระบุในรายการ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่บริการไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

การยกเลิก 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึน้ไป คืนเงินทัง้หมด 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-29 วนั เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-20 วนั เก็บคา่ใช้จ่าย 50% ของราคาทวัร์ 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั เก็บคา่ใช้จ่าย 80% ของราคาทวัร์ 

• ยกเลิกการเดินทางน้อยกวา่ 1 - 6 วนั เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร์  

• **ช่วงเทศกาลไมส่ามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนช่ือผู้ เดินทางได้** 

• กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เท่ียวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ า หรือคา่ทวัร์ทัง้หมด 

• หมายเหตุ : รายการทวัร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
หมายเหตุ  
• รายการ และราคาส าหรับผู้ ร่วมเดินทางผู้ใหญ่อย่างน้อย 20 ท่าน เดินทางไป และกลบัพร้อมคณะ 
• รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึง่ หลงัจากได้ส ารองท่ีนัง่กบั 

สายการบิน และโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
• ราคานีค้ิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิน 

ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสญูหาย ส าหรับกระเป๋าเดินทาง หรือของมีค่าส่วนตวัของท่าน

ระหวา่งการเดินทาง 
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงนิไม่ว่าทัง้หมด หรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดนิทางมิได้รับ

อนุญาตให้เดินทางเข้า หรือออกนอกประเทศ อันเน่ืองมาจากการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ 
มีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏเิสธในกรณีอ่ืน 



 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ด้วยเหตุอันเน่ืองมาจากความผิดพลาด ความ
ล่าช้า การเปล่ียนแปลงบริการของสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เหตุการณ์ทางการเมือง 
การจลาจล ภัยธรรมชาต ิอันนอกเหนือจากความควบคุม 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ในกรณีที่ ผู้เดินทางไม่ใช้บริการบางส่วนหรือ
ทัง้หมด โดยความสมัครใจของผู้เดินทางเอง และ/หรือไม่เดินทางไปพร้อมคณะ และ/หรือไม่ปรากฏตัวในวัน
เดนิทาง 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นีไ้ด้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับเวลา 
การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสยัอื่นๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ได้ ทัง้นี ้เพ่ือความปลอดภัย และประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็น
ส าคญั 

• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึน้ทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสญูหาย หรือ
จากอบุตัิเหตตุา่งๆ 

• มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

• บริษัทฯ จดัให้เฉพาะลกูค้าท่ีประสงค์จะไปท่องเท่ียวตามรายการของทวัร์ทุกวนัเท่านัน้  หากท่านไม่สามารถร่วมทวัร์ทุกวัน 
แค่สมคัรมาร่วมทวัร์เพียงเพ่ือการใช้ตัว๋เคร่ืองบินและท่ีพกัในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏว่าท่านไม่รวมทวัร์ใน
บางวนั ทางบริษัทจะคิดค่าด าเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD(ก่อนซือ้ทวัร์ จะต้องแจ้งความประสงค์ท่ีเป็น
จริง เพ่ือทางผู้จดัจะได้คิดคา่บริการที่เหมาะสม) 

• เดก็ หมายถงึ ผู้ ท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 12 ปี 
• *.*.*. น า้หนักกระเป๋าคนละ 23 กโิลกรัม ถือขึน้เคร่ือง 7 กโิลกรัม*.*.*. 
 
 

 


