
 

 

 

 

FLIGHT DETAIL 

 10 APR 2020 TG688 BKK-ICN 22.35 – 06.00 

15 APR 2020 TG657 ICN-BKK 10.20-14.10 

น ้ำหนกักระเป๋ำโหลด 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เคร ือ่ง 7 กโิลกรมั 
บรษิทัจะแจง้ไฟลท์และเวลำทีแ่น่นอนอกีคร ัง้ก่อนเดนิทำง  

หำกลูกคำ้เดนิทำงมำจำกตำ่งจงัหวดัดว้ยเครือ่งบนิภำยในประเทศ 
*****กรุณำแจง้เจำ้หน้ำทีก่่อนท ำกำรจองคะ่***** 

 

วันที ่1 พบกันที ่สนามบนิสุวรรณภูมิ - ออกเดนิทางจากสนามบนิสุวรรณภูมิ 

19.00 น. 
คณะพรอ้มกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร ์สายการบินไทย 



เจา้หนา้ท่ีจากบรษิัทฯคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหท้า่นก่อนขึน้เคร่ือง 
22.35 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศเกาหลีใตโ้ดย สายการบินไทย เท่ียวบนิท่ี TG688 

 

 

 
 

วันที ่2  เดนิทางถงึสนามบนิอินชอน – สวนแหง่ความสงบงามเช้า – เกาะนามิ  – ไร่สตรอ
เบอร่ี 

06.00 น. ถึงสนามบนิอินชอน กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต ้(เวลาท้องถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 
เช้า หลงัผา่นพิธีการทางตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ย จากนัน้พาทา่นไปยงั สวนแห่งความสงบงามเช้า  

(The Garden of Morning Calm)  เป็นสวนสวยท่ีตัง้อยู่บนพืน้ท่ี 30000 ตารางเมตร ท่ีน่ีเปิดใหเ้ขา้ชม
ตลอดทัง้ปี เป็นหนึ่งในสถานท่ีท่ีนา่สนใจในจงัหวดัคยองกีโด สวนนีเ้ป็นสวนสว่นตวัท่ีเก่าแก่ท่ีสดุใน
ประเทศเกาหลีเป็นพืน้ท่ีทางศลิปะท่ีมีความสมดลุระหวา่งความสวยงามตามธรรมชาต ิกบัแนวคดิของ
เกาหลี และท่ีน่ีดงึดดูนกัทอ่งเท่ียวใหม้าเท่ียวกนัมาถึง 600,000 คนตอ่ปี ดว้ยวตัถปุระสงคคื์อ เพ่ือ
สง่เสรมิความงามของดอกไมแ้ละพืชเกาหลีไปทั่วโลก ตอ้งหา้มพลาด!! กบัเทศกาล Spring Festival of 
The Garden of Morning Calm  เทศกาลท่ีรวบรวมบรรดาดอกไมส้วยๆ ไวม้ากมาย ซึ่งจะจดัขึน้ในชว่ง
เดือน เมษายน – พฤษภาคมของทกุปี 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เกาะนามิ โดยเรือเฟอรร์ี่ เพ่ือขา้มฝากไปยงัเกาะ ซึ่งเป็นสถานท่ีโรแมนตกิอีกแหง่หนึ่ง
ส าหรบัคูร่กัคูห่นุม่สาว ครอบครวั เพ่ือนๆ หนึ่งในสถานท่ีถ่ายท าละครเรื่องดงั เพลงรกัในสายลมหนาว 
เกาะนามิมีรูปรา่งเหมือนใบไมท่ี้ลอยอยูท่างตอนเหนือของแมน่ า้ฮนัและหา่งจากกรุงโซลไปเพียง 63 
กิโลเมตร ณ ท่ีแหง่นีท้า่นสามารถเชา่จกัรยานเท่ียวรอบเกาะ เดนิเล่นชมสวนเกาหลี เคารพสสุานนาย
พลนามิ เดนิผา่นกลางแมกไมแ้หง่สวนสนท่ีสงูเสียดฟ้า ดงตน้สน ดอกสน เลือกนั่งท่ีมา้นั่งขา้งชายฝ่ัง 
เพ่ือชมบรรยากาศอนัโรแมนตกิใตเ้งาไม ้มองดพูนัธุส์ตัวต์า่งๆ เชน่ นกกระจอกเทศ กระตา่ย กระรอก 
เป็ด กวาง ฯลฯ 

เทีย่ง รบัรบัประทานอาหารกลางวนั (1) เมนูทัคคัลบี (ไก่ผัดซอสเกาหลี)   
   

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ไร่สตรอเบอร่ี เชิญทา่นลิม้รสผลสดในบรรยากาศไรส่ตรอเบอรร์ี่จรงิๆ ได้
เรียนรูว้ิถีชีวิตชาวไรส่ตรอเบอรี่ของเกาหลีวา่ มีวิธีการปลกูอยา่งไรจงึไดผ้ลสตรอเบอรี่ท่ีขนาดใหญ่เป็น
พิเศษ และหวานหอมชวนรบัประทาน 

ค ่า รบัประทานอาหารเย็น (2) เมนูบารบ์ีคิวบุฟเฟ่ต ์

                               จากนัน้น าทา่นเขา้สู่ท่ีพกั เมืองซูวอน RAMADA SUWON,  NOVOTEL SUWON หรือเทียบเทา่ 
                                      ระดบั4 ดาว 

วันที ่3 วัดวาวูจองซา – สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์– พพิธิภัณฑส์าหร่าย + ท าคมิบับ – คอสเม
ตกิ – คล้องกุญแจคู่รัก โซลทาวเวอร ์

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 
จากนัน้น าทา่นสู ่วัดวาวูจองซา ตัง้อยู่ใน เมืองซูวอน ทา่นจะไดช้มความงาม ของ พระเศียรของ
พระพทุธรูป ขนาดมหมึา ซึ่งประดษิฐานอยูด่า้นหลงัสระน า้ขนาดย่อม โดยบรเิวณรอบสระจะมี
พระพทุธรูปองคเ์ล็กๆ วางเรียงรายอยูโ่ดยรอบ และเม่ือเดนิขึน้สูเ่นินเขา จะพบ อโุบสถ ซึ่งภายในเป็นท่ี



ประดษิฐานพระนอน ขนาดใหญ่ท่ีแกะสลกัมาจากไมซ้ึ่งน ามาจาก อินเดีย นอกจากนีท่ี้วดัแห่งนีย้งัเป็น
ท่ีเก็บรกัษาระฆงั ท่ีใชตี้ในพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิคในปีค.ศ.1988 อีกดว้ย   

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (4)  เมนูหมูย่างเกาหลี 

 น าทา่นเดนิทางสู ่สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์สวนสนกุนีถ้กูขนานนามว่า ดสินียแ์ลนดเ์กาหลี เป็นสวน
สนกุกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสดุของ ประเทศ โดยมีบริษัทซมัซุงเป็นเจา้ของ ตัง้อยูท่า่มกลางหบุเขา ท่านจะได้
นั่งกระเชา้ลิฟท ์และทอ่งไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟารีชมไลเกอร ์(สิงโตผสมกบัเสือ) แฝดคูแ่รกของโลก 
ท่ีน่ีทา่นจะพบว่าเจา้ป่าสิงโต และเสือสามารถอยู่ดว้ยกนัไดอ้ย่างเป็นสขุชมความน่ารกัของหมีท่ี
สามารถส่ือสารกบัคนขบัรถไดเ้ป็นอยา่งดี เขา้สู่ดนิแดนแหง่เทพนิยาย สวนส่ีฤด ูซึ่งจะปลกูดอกไม้
เปล่ียนไปตามฤดกูาลและสนกุกบัเครื่องเลน่นานาชนิด อาทิเชน่ สเปสทวัร ์รถไฟเหาะ หนอนสะบดั ชม
กิจกรรมและการแสดงตา่ง ๆ ท่ีจดัตามตารางประจ าวนั 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่พิพธิภัณฑส์าหร่าย (Seaweed Museum) เป็นสถานท่ีผลิตและแสดงการ
เลีย้งสาหรา่ยครบวงจร ทกุท่านสามารถเลือกซือ้สาหรา่ย พรอ้มทัง้ทดลองชิมไดต้ามอธัยาศยั และชม
การแปรรูปสาหรา่ยเป็นรสตา่งๆ เชน่ รสกุง้ รสหม ูรสกิมจิ รสวาซาบ ิฯล พิเศษ!! ใหท้่านไดเ้รียนรูว้ิธีการ
ท า คิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) 

 ต่อมาอิสระใหท้่านไดเ้ลือกซือ้เครื่องส าอางคแ์บรนดด์งัของเกาหลี ณ ศูนยเ์คร่ืองส าอาง มีใหเ้ลือก
มากมายหลายย่ีหอ้ เช่น ครีมน า้แตกท่ีโด่งดงั ครีมหอยทาก ฯลฯ พรอ้มทัง้อพัเดตสินคา้ดา้นความงาม
แบบใหม่ๆ เคล็ดลบัความงามท่ีสาวเกาหลีนิยมใชก้นั จากนัน้น าทา่นไปยงั ภูเขานมัซานภูเขาแห่งเดียว
ท่ีตัง้อยู่ใจกลางเมืองโซล สูง 274 เมตร   บนยอดเขามีหอ Seoul Tower**ไม่รวมคา่ขึน้ลิฟท ์** ซึ่งเป็น 
1 ใน 18 หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน า้ทะเลท่านสามารถชม
ทศันียภาพของกรุงโซล ไดร้อบทิศ 360 องศา ท่ีคู่รกัทกุคูช่าวเกาหลีจะตอ้งท าคือ การคลอ้งกญุแจคู่รกั 
Love Key Ceremonyบนโซลทาวเวอร ์โดยท่ีจะเขียนขอ้ความ หรือช่ือของคูร่กัไวบ้นแม่กญุแจและก็จะ
น าแม่กุญแจนีไ้ปคลอ้งกับรัว้เหล็ก ส่วนลูกกุญแจเคา้จะทิง้ไปดว้ยความเช่ือท่ีว่าหากคู่รกัคู่ใด ไดม้า
เยือนและคลอ้งกญุแจคูร่กักนัท่ีน่ีจะท าใหค้วามรกัของทัง้คูยื่นยาวไมพ่รากจากกนัไปตลอดกาล 

เยน็ รบัประทานอาหารเย็น (5) เมนูบีบิมบับ (ข้าวย าเกาหลี + ซุป) 

                           จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั CENTER MARK , MARIGOLD HOTEL หรือเทียบเทา่ ระดบั 4 ดาว 

วันที ่4 
น า้มันสนเข็มแดง – ศุนยส์มุนไพร –พระราชวังชางดอ็ก + ใส่ชุดฮันบก – SM Duty 
Free – ชมซากุระ@ยออีโด (เฉพาะช่วงทีซ่ากุระบานเทา่น้ัน) –  
Hyundai Premium Outlet 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ (6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

พาทา่นชม น า้มันสนเข็มแดง(Red Pine) ปัจจบุนันิยมมารบัประทานเพ่ือลา้งพิษในรา่งกาย ลา้ง
ไขมนัในเสน้ เลือดทั่วทัง้รา่งกาย ปอ้งกนัไขมนัอดุตนัในเสน้เลือด, โรคหวัใจ, โรคภมูิแพ ้เป็นตน้ และ
ยงัใหท้า่นไดล้องตรวจเสน้เลือดภายในรา่งกายทา่นฟรี อีกดว้ย น าท่านสู ่ศูนยส์มุนไพรบ ารุงตับ 
ตน้ไมช้นิดนีเ้จรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาท่ีปราศจากมลภาวะและระดบัสงูเหนือน า้ทะเล 50-800 เมตร 
ชาวเกาหลีรุน่ใหมน่ิยมน ามรบัประทานเพ่ือชว่ยดแูลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง ปอ้งกนัโรคตบัแข็งไมถ่กู
ท าลายจาการด่ืมแอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี่ สารตกคา้งจากอาหารและยา จากนัน้พาท่านไปชม 



พระราชวังชางดอ็กกุง(Changdeokgung Palace) เป็นพระราชวงัท่ีสรา้งหลงัจากพระราชวงัเคียงบก
กงุ และเคยเป็นพระราชวงัหลกัของกษัตรยิห์ลายพระองคข์องราชวงศโ์ชซอน ท่ีไดร้บัการดแูลรกัษาไว้
อยา่งดี ภายในประกอบดว้ยพืน้ท่ีสาธารณะ อาคารพระราชวงัส าหรบัราชวงศ ์และสวนบีวอน หรือรูจ้กั
กนัในนามสวนฮวูอน สวนหย่อมดา้นหลงัท่ีเตม็ไปดว้ยตน้ไมย้กัษอ์ายกุวา่ 300 ปี บอ่น า้ และศาลา
พกัผอ่น มีความธรรมชาตมิากท่ีสดุไวเ้ป็นท่ีพกัผอ่น พิเศษสดุ!! ใหท้า่นไดใ้ส่ชุดฮันบก (ชุดประจ า
ชาตเิกาหลี) ถ่ายรูปเก๋ๆ เดินเลน่บรเิวณพระราชวงั 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (7) เมนูไก่ตุ๋นโสม 

 จากนัน้พาทา่นชมดอกซากุระ หรืออีกช่ือนงึเรียกว่าดอกเชอรี่ (Cherry Blossom) จะบานสะพรั่ง ไป
ทั่วถนนยออิโด (Yeouido's Streets) ซึ่งมีตน้ซากรุะกวา่ 1,400 ตน้ในบรเิวณนี ้ในเดือนเมษายนในแต่
ละปี ประมาณกลางเดือน จะมีการจดัเทศกาลดอกซากรุะ ณ ถนนสายนี ้ทกุทา่นจะไดส้มัผสัสีสนัแหง่
ดอกซากรุะ พรอ้มถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึในบรรยากาศสดุโรแมนตคิ กบัสีขาวอมชมพขูองดอกซากรุะท่ี
สวยงาม 

 
จากนัน้น าทา่น ชอ้ปป้ิงHyundai Premium Outlet เป็นเอาทเ์ลตขนาดใหญ่ของอาณาจกัรฮนุได รา้น
สินคา้แบรนดเ์นมระดบัโลกมากมาย หลายพนัรา้นคา้ 

เยน็ รบัประทานอาหารเย็น (8) เมนูโอซัมบุลโกกี 

                             จากนัน้น าทา่นเขา้สู่ท่ีพกั CENTER MARK , MARIGOLD HOTEL หรือเทียบเทา่ ระดบั 4 ดาว 

วันที ่5 
ศูนยโ์สม – ตลาดฮงอิก – ย่านมหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา – ชินเซเกดวิตีฟ้รี –  ตลาด
เมียงดง 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ (9) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

พาทา่นเขา้ชม ศูนยโ์สม ซึ่งรฐับาลรบัรองคณุภาพว่าผลิตจากโสมท่ีมีอาย ุ6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมท่ีมี
คณุภาพดีท่ีสดุ ชมวงจรชีวิตของโสม พรอ้มใหท้า่นไดเ้ลือกซือ้โสมท่ีมีคณุภาพดีท่ีสดุและราคาถกู กวา่
ไทยถึง 2 เทา่ กลบัไปบ ารุงรา่งกายหรือฝากญาตผิูใ้หญ่ท่ีทา่นรกัและนบัถือ จากนัน้พาทา่นอพัเดตเทรน
แฟชั่นของวยัรุน่เกาหลี ณ ตลาดสดุฮิป ตลาดฮงอิก แหลง่ชอ้ปป้ิงท่ีอยูล่อ้มรอบไปดว้ยมหาวิทยาลยั
ช่ือดงัในเกาหลี สินคา้ในยา่นนี ้สว่นใหญ่เป็นสินคา้วยัรุน่ท่ีทนัสมยัและราคาไมแ่พงท่ีออกแบบโดยดี
ไซดเ์นอรเ์กาหลีรองเทา้กระเป๋าเครื่องประดบั เครื่องส าอาง และยงัมีรา้นแบรนดเ์นมอยูท่ั่วไป เชน่ 
EVISU, ZARA ทกุวนัเสารล์านหนา้ประตขูองมหาวิทยาลยัฮงอิก จะมีผลงาน ศลิปะในรูปแบบ ตา่งๆ
เชน่ เครื่องประดบั ตุ๊กตา เสือ้ผา้ และของแฮนดเ์มดท่ีนา่รกัและใชค้วามคิดสรา้งสรรคข์องบางอยา่งท า
มาชิน้ เดียวเพ่ือใหไ้ดเ้ลือกซือ้ บางท่ีอาจเป็นสินคา้ ท่ีมีชิน้เดียวในโลก 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (10) เมนูจิมดัก (ไก่และวุ้นเส้นเกาหลีผัดซอส) 

 

จากนั้นพาท่านไปยัง ย่านมหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา Ewha Womans University เป็นมหาวิทยาลัย
สตรีท่ีมีช่ือเสียงและมีความโดดเดน่ของอาคารเรียนเป็นอยา่งมาก และท่ีน่าสนใจนั่นก็คือ เป็นสถานท่ีท่ี
มีวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงาม บริเวณโดยรอบนั้น เต็มไปด้วยต้นไม้ท่ีไม่เพียงแต่ให้ร่มเงาแต่ยังให้ความ
สวยงามเป็นอย่างมาก ทัง้ในยามดอกไมบ้านอย่างซากุระ หรือช่วงฤดูใบไมร้่วงท่ีมีการเปล่ียนสีของ



ใบไมท่ี้สวยงามมากๆ ทัง้นีบ้ริเวณ ถนนหนา้มหาวิทยาลยั หรือท่ีเรียกกนัว่า ย่านอีแด  ยงัเป็นย่าน ชอ้ป
ป้ิงยอดนิยมของบรรดาวัยรุ่นนักศึกษาและนักท่องเท่ียวอีกดว้ยสินคา้ราคาไม่แพง แถมไดช้มวิวท่ี
สวยงามเดนิเท่ียวอยา่งเพลิดเพลินใจท่ีสดุ 

 จากนัน้พาทา่นช็อปป้ิง ณ ห้างชินเซเกดวิตีฟ้รี (Shinsegae Duty Free)  เป็นหา้งท่ีมีขนาดใหญ่มาก 
อยูใ่จกลางกรุงโซล โดยมีโซนเคร่ืองส าอางคแ์บบ Duty Free ท่ีใหญ่ท่ีสดุในเกาหลี และเนน้สินคา้แฟชั่น 
งานดีไซน ์ท่ีผสมผสานกนัระหวา่งความเก่ากบัความใหม ่ไปจนถึงแบรนดห์รูระดบัโลกอยา่งครบครนั 
จากนัน้ใหเ้วลาทา่นเดนิช็อปป้ิง ณ ตลาดเมียงดง แหลง่ช็อปป้ิงขึน้ช่ือและ สถานท่ีรวมแฟชั่นชัน้น า
ของกรุงโซลหรือท่ีคนไทยรูจ้กักนัในช่ือสยามแสควรเ์กาหลี ทา่นจะพบกบัสินคา้วยัรุน่มากมาย
หลากหลายย่ีหอ้ไมว่า่จะเป็นเครื่องส าอางย่ีหอ้ดงัๆ อย่าง 3CE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, 
ETUDE HOUSE, MISSHA ฯลฯเสือ้ผา้แฟชั่นมีสไตล,์ รองเทา้สน้สงูนา่รกัๆ, รองเทา้ผา้ใบเก๋ๆ, 
นอกจากนีย้งัมีรา้นอาหารและรา้นคาเฟ่นา่รกัๆ ซึ่งท่ีน่ีจะมีวยัรุน่ หนุม่สาวเกาหลีไปรวมตวักนัมากมาย
ในแตล่ะวนั 

เยน็ รบัประทานอาหารเย็น (12) เมนูบุฟเฟ่ตข์าปูยักษ ์

จากนัน้น าทา่นเขา้สู่ท่ีพกั CENTER MARK , MARIGOLD HOTEL หรือเทียบเทา่ ระดบั 4 ดาว 

วันที ่6 ร้านละลายเงนิวอน –  กรุงเทพฯ 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ (13)  เมนูอูด้ง 

 
แลว้พาทา่นละลายเงินวอนท่ี ร้านละลายเงินวอน หรือซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ซึ่งทา่นสามารถเลือกซือ้สินคา้
พืน้เมืองเป็นการสง่ทา้ยก่อนอ าลาเกาหลี อาทิ บะหม่ีชินรามยิน อดูง้ กิมจิ ลกูอมรสแปลกๆ บราวน่ี ฮนั
น่ีบตัเตอรช์ิพ ถั่วรสตา่งๆ ป๊อกกีร้สตา่งๆ นมกลว้ย ขนมธัญพืช และอ่ืนๆอีกมากมาย 

10.20 น. น าทา่นเดนิทางสู ่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG657 
(บริการเสิรฟ์อาหารร้อนบนเคร่ือง) 

14.10 น.     ถึงสนามบนิสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ... 

 

อตัรำคำ่บรกิำร 

วนัเดนิทำง 
ผูใ้หญ่
พกั 

2 ท่ำน 

เด็กอำยุต ่ำ
กวำ่ 
12 ปี 

INFANT พกัเดีย่ว รำคำทวัร ์
ไม่รวมต ัว๋ 

10 – 15 เมษำยน 2563 31,900 7,000 7,900 
 

8,000 

**หมำยเหต ุ: ผูร้ว่มเดนิทำงตอ้งไม่น้อยกวำ่ 25 ท่ำน 
**กรณีตดักรุป๊เหมำ เร ิม่ตน้เพิม่ 1,000 บำท ส ำหรบักลุ่มลูกคำ้ท ัว่ไป หำกลูกคำ้เป็นขำยตรง/นกัศกึษำ/ป.โท/รำชกำร  
ตอ้งเชค็รำคำแลนดก์บัเจำ้หน้ำทีอ่กีคร ัง้ 
 
 



อตัรำนีร้วม 

 คา่ตั๋วโดยสารเคร ือ่งบนิไป - กลบัช ัน้ประหยดั(ตั๋วกรุป๊) ตามเสน้ทางทีร่ะบุในรายการ 
 คา่โรงแรมทีพ่กัตามรายการระบุ (สองท่านตอ่หน่ึงหอ้ง) 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการระบุ 
 คา่อาหาร และเคร ือ่งดืม่ตามรายการระบุ 
 คา่รถรบัสง่ ตามรายการระบุ 
 น ้ำดืม่ท่ำนละ 1 ขวด / คน / วนั 
 คา่ภาษีสนามบนิทุกแห่ง (ขึน้อยู่กบักำรผนัแปรของภำษนี ้ำมนั ณ วนันั้นๆ) 
 คา่มคัคเุทศกข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯ คอยอ านวยความสะดวกแกท่่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 คา่ประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัรำนีไ้มร่วม 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 
 คา่ธรรมเนียมแจง้เขา้ - ออกของบุคคลตา่งดา้วค่าวซีา่เขา้ประเทศของบุคคลตา่งดา้ว (ถา้ม)ี 
 คา่ธรรมเนียมวซีา่พเิศษส าหรบับุคคลตา่งดา้วหรอืยืน่วซีา่เรง่ด่วนซึง่บรษิทัฯจะเรยีกเก็บเพิม่เป็นกรณีตามจรงิ  
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัเชน่ คา่โทรศพัทโ์ทรสารโทรเลขค่าซกัรดีค่าอาหาร-เคร ือ่งดืม่นอกเหนือจากรายการ 
 คา่มนิิบาร ์คา่ชมภาพยนตรช์อ่งพเิศษภายในหอ้งพกั และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 คา่น า้หนักกระเป๋าเกนิพกิดั (สายการบนิก าหนดใหไ้ม่เกนิท่านละ 30 กก.) 
 ค่ำทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ คนขบัรถท่ำนละ 1,800 บำท / ทปิ / ท่ำน  

(กรณีจ่ำยเป็นเงินวอนกรุณำเชค็เรท ณ วนัเดนิทำงค่ะ) 
(ในสว่นของหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพงึพอใจของท่าน) 

 คา่ใชจ้า่ยอนัเน่ืองมาจากความลา่ชา้ของสายการบนิ, เหตสุดุวสิยั, การเมอืง หรอื ภยัธรรมชาต ิฯลฯ 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% ค่ำภำษกีำรบรกิำรหกั ณ ทีจ่่ำย 3% 
(ในกรณีทีต่อ้งกำรขอใบเสรจ็มภีำษ)ี 

หมำยเหตุ 

 รายการ และราคาส าหรบัผูร้ว่มเดนิทางผูใ้หญ่อย่างนอ้ย 25 ท่าน เดนิทางไป และกลบัพรอ้มคณะ 
 รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯ อกีคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่ง 
          กบัสายการบนิ และโรงแรมทีพ่กัในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่น 
          แปลงไดต้ามความเหมาะสม 
    ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเคร ือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเคร ือ่งบนิปรบัสงูขึน้ บรษิทัฯ สงวนสทิธิท์ี ่
          จะปรบัราคาตั๋วเคร ือ่งบนิ ตามสถานการณด์งักลา่ว 
    บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีเกดิความเสยีหาย หรอืสญูหาย ส าหรบักระเป๋าเดนิทาง หรอืของ 
          มคีา่สว่นตวัของท่านระหวา่งการเดนิทาง 
 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบ และขอสงวนสทิธิใ์นกำรไม่คนืเงินไม่ว่ำท ัง้หมด หรอืบำงสว่น ใน 
       กรณีทีผู่เ้ดนิทำงมไิดร้บัอนุญำตใหเ้ดนิทำงเขำ้ หรอืออกนอกประเทศ อนัเน่ืองมำจำก 
       กำรพจิำรณำของเจำ้หน้ำทีต่รวจคนเขำ้เมอืง หรอื มสีิง่ผดิกฎหมำย หรอื เอกสำรเดนิทำง 
      ไม่ถูกตอ้ง หรอื กำรถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืเงินไม่วำ่ท ัง้หมดหรอืบำงสว่น ดว้ยเหตุอนัเน่ืองมำจำก 
       ควำมผดิพลำด ควำมล่ำชำ้ กำรเปลีย่นแปลงบรกิำรของสำยกำรบนิ บรษิทัขนสง่ หรอืหน่วย 
       งำนทีเ่กีย่วขอ้ง เหตุกำรณท์ำงกำรเมอืง กำรจลำจล ภยัธรรมชำต ิอนันอกเหนือจำก 
       ควำมควบคุม 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืเงินไม่วำ่ท ัง้หมดหรอืบำงสว่น ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำงไม่ใช ้
       บรกิำรบำงสว่นหรอืท ัง้หมด โดยควำมสมคัรใจของผูเ้ดนิทำงเอง หรอืไม่เดนิทำงไปพรอ้ม 
       คณะ หรอืไม่ปรำกฏตวัในวนัเดนิทำง 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์ไ้ดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่ 
       กบัเวลา การจราจร สภาพอากาศ และเหตสุดุวสิยัอืน่ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ได ้ทัง้นี ้เพือ่ความปลอดภยั และประ 



       โยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย  
       การสญูหาย หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 
 มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษิทัฯ นอก 
       จากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัฯ ก ากบัเท่าน้ัน 
 บรษิทัฯ จดัใหเ้ฉพาะลกูคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปท่องเทีย่วตามรายการของทวัรท์ุกวนัเท่าน้ัน  หากท่านไม่สามารถ 
       รว่มทวัรท์ุกวนั แคส่มคัรมารว่มทวัรเ์พยีงเพือ่การใชต้ ั๋วเคร ือ่งบนิและทีพ่กัในราคาพเิศษ  หากท่านไม่แจง้  
       และปรากฏวา่ท่านไม่รวมทวัรใ์นบางวนั ทำงบรษิทัจะคดิค่ำด ำเนินกำรในกำรแยกท่องเทีย่วเอง  
       300 USD (กอ่นซือ้ทวัร ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท์ีเ่ป็นจรงิ เพือ่ทางผูจ้ดัจะไดค้ดิคา่บรกิารทีเ่หมาะสม) 
 เด็ก หมายถงึ ผูท้ีม่อีายุนอ้ยกวา่ 12 ปี 
*.*.*. น ้ำหนกักระเป๋ำคนละ 30 กโิลกรมั*.*.*. 

เงือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

กำรจองคร ัง้แรก มดัจ ำท่ำนละ 10,000 บำทภำยใน 1 วนัหลงักำรจอง และช ำระท ัง้หมดกอ่น
เดนิทำงภำยใน 25 วนั  
หากเป็นชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดยาวช าระทัง้หมดก่อนเดนิทางภายใน 30 วนั 
(การไม่ช าระเงนิคา่มดัจ า หรอืช าระไม่ครบ หรอืเชค็ธนาคารถูกระงบัการจา่ยไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดใด ผูจ้ดัมสีทิธิ
ยกเลกิการจดั หรอืยกเลกิการเดนิทาง) 
ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุใน
รายการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าบรกิารไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

กำรยกเลกิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21-29 วนั เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-20 วนั เก็บคา่ใชจ้่าย 50% ของราคาทวัร ์
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทวัร ์
 ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1 - 6 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร ์  

**ชว่งเทศกาลไม่สามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได*้* 
 กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอื

ตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Charter Flight, Extra Flight จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ า หรอืคา่ทวัร ์
ทัง้หมด 

หมำยเหตุ : รำยกำรทวัรส์ำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม 
***หนงัสอืเดนิทำงจะตอ้งมอีำยุเหลอืมำกกวำ่ 6 เดอืน นบัจำกวนัเดนิทำง*** 

 


