
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 โปรแกรมการท่องเท่ียว 
วนัท่ี 1 พบกนัท่ีสนามบนิสวุรรณภมูิ  – ออกเดนิทางจากสนามบนิสวุรรณภมูิ 

วนัท่ี 2 เดนิทางถึงสนามบนิอินชอน –  เกาะนาม ิ– เทศกาลตกปลาน า้แข็ง 

วนัท่ี 3 ไร่สตรอเบอร่ี – สวนสนกุเอเวอร์แลนด์ – พิพิธภณัฑ์สาหร่าย+ใสช่ดุฮนับก - ศนูย์เคร่ืองส าอาง – ศนูย์
โสม 

วนัท่ี 4 น า้มนัสนเข็มแดง – พระราชวงัถ๊อกซูกงุ – โรงงานพลอยสีมว่ง – โซลทาวเวอร์ – SM Duty Free – 
ตลาดเมียงดง 

วนัท่ี 5 ศนูย์สมนุไพร  – ตลาดฮงอิก – ซุปเปอร์มาร์เก็ต – ออกเดินทางจากสนามบนิอินชอน – กรุงเทพฯ 



 

 

 

 
 

วันท่ี 1  พบกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ  - ออกเดนิทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ 

19.00 น    คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสารขาออกชัน้ 4 เคาน์เตอร์ P  สายการบินจินแอร์ 
 เจ้าหน้าท่ีจากบริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกให้ทา่นก่อนขึน้เคร่ือง 
22.25 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศเกาหลีใต้  โดยสายการบินจินแอร์ เท่ียวบนิท่ี LJ004 
 (บริษัทจะแจ้งไฟล์ทและเวลาที่แน่นอนอีกครัง้ก่อนเดินทาง  
 หากลกูค้าเดินทางมาจากตา่งจงัหวดัด้วยเคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนท าการจองคะ่) 

วันท่ี 2  เดนิทางถงึสนามบินอินชอน – เกาะนามิ – เทศกาลตกปลาน า้แข็ง 

05.40 น       ถึง สนามบินอินชอน กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้(เวลาท้องถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
เช้า หลงัผ่านพิธีการทางตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย น าทา่นเดนิทางสู ่เกาะนามิ โดยเรือเฟอร์ร่ี เพ่ือข้ามฝากไปยงั

เกาะ ซึ่งเป็นสถานท่ีโรแมนติกอีกแห่งหนึ่งส าหรับคู่รักคู่หนุ่มสาว ครอบครัว เพ่ือนๆ หนึ่งในสถานท่ีถ่ายท า
ละครเร่ืองดงั เพลงรักในสายลมหนาว เกาะนามิมีรูปร่างเหมือนใบไม้ท่ีลอยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น า้ฮัน
และหา่งจากกรุงโซลไปเพียง 63 กิโลเมตร ณ ท่ีแห่งนีท้่านสามารถเชา่จกัรยานเท่ียวรอบเกาะ เดนิเล่นชมสวน
เกาหลี เคารพสสุานนายพลนามิ เดินผ่านกลางแมกไม้แห่งสวนสนท่ีสงูเสียดฟ้า ดงต้นสน ดอกสน เลือกนัง่ท่ี
ม้านัง่ข้างชายฝ่ัง เพื่อชมบรรยากาศอนัโรแมนติกใต้เงาไม้ มองดพูนัธุ์สตัว์ตา่งๆ เชน่ นกกระจอกเทศ กระตา่ย 
กระรอก เป็ด กวาง ฯลฯ 

 
 
 
 
 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั (1) เมนทูคัคลับี (ไก่ผดัซอสเกาหลี)   
บา่ย น าทา่นเดนิทางสู่  เทศกาลตกปลาน า้แข็ง ท่ียิ่งใหญ่เป็นอนัดบั 1 

ของเกาหลี ซึ่งในแต่ละปี มีนักท่องเท่ียวมาเยือนนับล้านคนต่อปี 
ให้ท่านได้ลอง สัมผัสบรรยากาศการตกปลาเทราท์ภูเขา หรือ 
Saccheoneo บนแม่น า้ Hwacheongang ซึ่งจะเปล่ียนสภาพเป็น
น า้แข็ง ซึง่มีความหนาประมาณ 30-40 เซนตเิมตร ปลาชนิดนี ้
เป็นปลาสายพันธ์เดียวกันกับปลาแซลมอน ซึ่งอาศยัอยู่ในน า้เย็น
อณุหภมูิ ต ่ากวา่ 20 องศาเซลเซียส ซึง่เป็นปลาท่ีมีความสวยงาม และมีรสชาตหิวานมนัอร่อย  
สามารถน ามาทาน เป็นซูชิหรือซาซิมิมารับประทาน ได้ (ราคาทวัร์ไม่รวมค่าอุปกรณ์ตกปลา, ค่าเคร่ืองเล่น
และค่ากิจกรรม ต่างๆ ราคาประมาณ 500 บาท) หรือ อิสระเพลิดเพลินกับกิจกรรม ต่างๆ ในบริเวณ งาน
เทศกาล ซึ่งจะหลายกิจกรรมให้ท่านได้ทดลองสมัผสัประสบการณ์ใหม่ๆ อาทิเช่น สโนว์สเลด, สเก็ตน า้แข็ง, 
รถไฟน า้แข็ง, รถATV เป็นต้น 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า (2)  บลุโกกิ (หมผูดัซอสเกาหลี)  



 

 

 

 
 

   จากนัน้น าทา่นเข้าสู่ท่ีพกั PACIFIC HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
 

วันท่ี 3 ไร่สตรอเบอร่ี – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ใส่ชุดฮันบก - ศูนย์เคร่ืองส าอาง – 
ศูนย์โสม 

เช้า รับประทานอาหารเช้า (3)  ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านสู่  ไร่สตรอเบอร่ี เชิญท่านลิม้รสผลสดในบรรยากาศไร่สตรอเบอร์ร่ี
จริงๆ ได้เรียนรู้วิถีชีวิตชาวไร่สตรอเบอร่ีของเกาหลีว่า มีวิธีการปลกูอย่างไรจึง
ได้ผลสตรอเบอร่ีท่ีขนาดใหญ่เป็นพิเศษ และหวานหอมชวนรับประทาน  
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกนีถู้กขนานนาม
วา่ ดิสนีย์แลนด์เกาหลี เป็นสวนสนกุกลางแจ้งท่ีใหญ่ท่ีสดุของ ประเทศ โดยมี
บริษัทซัมซุงเป็นเจ้าของ ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะได้นั่งกระเช้าลิฟท์ และท่องไปกับโลกของสัตว์ป่า
ซาฟารีชมไลเกอร์ (สิงโตผสมกับเสือ) แฝดคู่แรกของโลก ท่ีน่ีท่านจะพบว่าเจ้าป่าสิงโต และเสือสามารถอยู่
ด้วยกนัได้อย่างเป็นสขุชมความน่ารักของหมีท่ีสามารถส่ือสารกบัคนขบัรถได้เป็นอยา่งดี เข้าสูด่ินแดนแหง่เทพ
นิยาย สวนส่ีฤด ูซึ่งจะปลกูดอกไม้เปล่ียนไปตามฤดกูาลและสนกุกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสทวัร์ 
รถไฟเหาะ หนอนสะบดั ชมกิจกรรมและการแสดงตา่ง ๆ ท่ีจดัตามตารางประจ าวนั 
 
 
 
 
 

 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั (4) เมนคูลับี (หมยูา่งเกาหลี) 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย (Seaweed Museum) เป็นสถานท่ีผลิตและแสดงการเลีย้ง
สาหร่ายครบวงจร ทกุท่านสามารถเลือกซือ้สาหร่าย พร้อมทัง้ทดลองชิม
ได้ตามอธัยาศยั และชมการแปรรูปสาหร่ายเป็นรสตา่งๆ อยา่งเชน่ รสกุ้ ง 
รสหม ูรสกิมจิ รสวาซาบิ ฯล แล้วเชิญทา่นสวมชุดฮันบก (Hanbok) ซึ่ง
เป็นชดุประจ าชาติของประเทศเกาหลีใต้ ถ่ายรูปกบัฉากจ าลอง 4 มิติซึ่ง
มีความสวยงามและประทบัใจ พร้อมถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกเพ่ือไปอวดคน
ทางบ้าน  ตอ่มาอิสระให้ท่านได้เลือกซือ้เคร่ืองส าอางค์แบรนด์ดงัของเกาหลี ณ ศูนย์เคร่ืองส าอาง มีให้เลือก
มากมายหลายย่ีห้อ อาทิเชน่ ครีมน า้แตกท่ีโดง่ดงั ครีมหอยทาก แปง้โรตี โลจคูสิ ฯลฯ  พาท่านเข้าชมศูนย์โสม 
ซึง่รัฐบาลรับรองคณุภาพวา่ผลิตจากโสมท่ีมีอาย ุ6 ปีซึ่งถือว่า เป็นโสมท่ีมีคณุภาพดีท่ีสดุ ชมวงจรชีวิตของโสม 
พร้อมให้ท่านได้เลือกซือ้โสมท่ีมีคณุภาพดีท่ีสุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า กลับไปบ ารุงร่างกายหรือฝาก
ญาตผิู้ใหญ่ท่ีทา่นรักและนบัถือ  



 

 

 

 
 

เย็น    รับประทานอาหารเย็น (5) เมน ูบีบมิบบั (ข้าวย าเกาหลี) 
 และน าทา่นเข้า สูท่ี่พกัโรงแรม  GALAXY HOTEL หรือเทียบเทา่ระดับ 3 ดาว 
 

วันท่ี4 น า้มันสนเข็มแดง – พระราชวังถ๊อกซูกุง – โรงงานพลอยสีม่วง – โซลทาวเวอร์ SM Duty Free – 
ตลาดเมียงดง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเข้าชม  น า้มันสนเข็มแดง (Red Pine) ปัจจบุนันิยมมารับประทานเพ่ือล้างพิษในร่างกาย ล้างไขมนั
ในเส้นเลือดทัว่ทัง้ร่างกาย ปอ้งกนัไขมนัอดุตนัในเส้นเลือด , โรคหวัใจ , โรคภมูิแพ้ เป็นต้น    
พาท่านชมความสวยงามของ พระราชวังถ๊อกซูกุง (Deoksugung Palace) พระราชวงัเก่าแก่ ขนาดไมเ่ล็กไม่
ใหญ่ แต่สวยงามร่มร่ืนไปด้วยต้นไม้ ยิ่งช่วงใบไม้แดงแล้วยิ่ง
สวยงาม พระราชวงัแหง่นีมี้ถนนก าแพงหินอนัมีช่ือเสียงท่ีมกัมีผู้
นิยมไปเดินเล่นพกัผ่อนช่ืนชมกบังามงดงามของพระราชวงั ซึ่ง
ตัง้อยู่อย่างโดดเด่นสง่างามท่ามกลางอาคารสไตล์ตะวันตกใจ
กลางกรุงโซล นอกจากนีภ้ายในพระราชวังยังมีสิ่งก่อสร้างท่ี
น่าสนใจ ได้แก่ ประตูหลักแทฮันมุน , พระท่ีนั่งชุงวาจอนและ
ท้องพระโรง และซกโชจอน    

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั (7) เมนซูมักเยทงั (ไก่ตุน๋โสม) 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ โรงงานพลอยสีม่วง (Amethyst Facory) ศนูย์อญัมณีอเมทิส ประเทศเกาหลีถือว่า
เป็นดินแดนของพลอยเขีย้วหนุมาน หรือพลอยสีม่วง หนึ่งในสินค้าส่งออกท่ีส าคญัของเกาหลี ชาวเกาหลีเช่ือ
กนัวา่อญัมณีสีมว่งเป็นอญัมณีน าโชคและมัง่คัง่ ซึง่มีความงามไมแ่พ้ท่ีใดในโลก 
จากนัน้น าท่านย้อนรอยละครซีรีย์เกาหลีช่ือดงั My name is Kim Sam Soon ท่ีภูเขานมัซานภูเขาแห่งเดียวท่ี
ตัง้อยูใ่จกลางเมืองโซล สงู 274 เมตร   บนยอดเขามี โซลทาวเวอร์ Seoul Tower *.*ไม่รวมคา่ขึน้ลิฟท์ *.*. ซึ่ง
เป็น 1 ใน 18 หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน า้ทะเล ท่านสามารถชม
ทศันียภาพของกรุงโซล ได้รอบทิศ 360 องศา ท่ีคู่รักทุกคู่ชาวเกาหลีจะต้องท าคือ การคล้องกุญแจคู่รัก Love 
Key Ceremonyบนโซลทาวเวอร์ โดยท่ีจะเขียนข้อความ หรือช่ือของคูรั่กไว้บนแมก่ญุแจและก็จะน าแมก่ญุแจนี ้
ไปคล้องกบัรัว้เหล็ก ส่วนลกูกญุแจเค้าจะทิง้ไปด้วยความเช่ือท่ีว่าหากคูรั่กคูใ่ด ได้มาเยือนและคล้องกญุแจคูรั่ก
กนัท่ีน่ีจะท าให้ความรักของทัง้คูยื่นยาวไมพ่รากจากกนัไปตลอดกาล 

 
 

 
 



 

 

 

 
 

แล้วพาทา่นช็อปปิง้สินค้าปลอดภาษีท่ี SM Duty Free โดยท่ีน่ีมีสินค้าชัน้น าให้ทา่นเลือกซือ้มากมายกวา่ 500 
ชนิด อาทิ น า้หอม เสือ้ผ้า เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา ฯลฯ   

เย็น    อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั  
จากนัน้เดินเวลาท่านเดินช็อปปิง้ ณ ตลาดเมียงดง แหล่งช็อปปิง้ขึน้ช่ือและ 
สถานท่ีรวมแฟชั่นชัน้น าของกรุงโซลหรือท่ีคนไทยรู้จักกับในช่ือสยามแสควร์
เกาหลีท่านจะพบกับสินค้าวัยรุ่นมากมายหลากหลายย่ีห้อไม่ว่า จะเป็น
เคร่ืองส าอางย่ีห้อดังๆอย่าง 3CE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, ETUDE 
HOUSE, MISSHA ฯลฯเสือ้ผ้าแฟชั่นมีสไตล์ , รองเท้าส้นสูงน่ารักๆ, รองเท้า
ผ้าใบเก๋ๆ, นอกจากนีย้งัมีร้านอาหารและร้านคาเฟ่น่ารักๆซึง่ท่ีน่ีจะมีวยัรุ่น หนุ่ม
สาวเกาหลีไปรวมตวักนัมากมายในแตล่ะวนั   

 และน าทา่นเข้า สูท่ี่พกัโรงแรม  GALAXY HOTEL หรือเทียบเทา่ระดับ 3 ดาว 

วันท่ี5 ศูนย์สมุนไพร  – ตลาดฮงอิก – ซุปเปอร์มาร์เก็ต – ออกเดนิทางจากสนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า (8) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
แล้วน าท่านสู่ศูนย์สมุนไพรโบกานยอง สมุนไพรบ ารุงตับ ต้นไม้ชนิดนีเ้จริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ี
ปราศจากมลภาวะและระดบัสูงเหนือน า้ทะเล 50-800เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามารับประทานเพ่ือช่วย
ดแูลตบัให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตบัแข็งไม่ถกูท าลายจาการด่ืมแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหร่ี สารตกค้างจาก
อาหารและยา 

 จากนัน้พาท่าน ช็อปปิง้ต่อท่ี ตลาดฮงอิก แหล่งช้อปปิง้ท่ีอยู่ล้อมรอบไปด้วยมหาวิทยาลัยช่ือดงัในเกาหลี 
สินค้าในย่านนีส้่วนใหญ่เป็นสินค้าวยัรุ่นท่ีทนัสมยัและราคาไม่แพงเช่นเสือ้ผ้าท่ีออกแบบโดยดีไซด์เนอร์เกาหลี
รองเท้ากระเป๋าเคร่ืองประดบั เคร่ืองส าอาง และยงัมีร้านแบรนด์เนมอยู่ทัว่ไปเช่น EVISU, ZARA ทุกวนัเสาร์
ลานหน้าประตขูองมหาวิทยาลยัฮงอิค จะมีผลงานศลิปะในรูปแบบตา่งๆ เชน่ เคร่ืองประดบั ตุ๊กตา เสือ้ผ้า และ
ของแฮนด์เมด ท่ีน่ารักและใช้ความคิดสร้างสรรค์ ของบางอย่างท ามาชิน้เดียวเพ่ือให้ได้เลือกซือ้ บางท่ีอาจเป็น
สินค้าท่ีมีชิน้เดียวในโลก 
 
 
 
 

 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั (9) เมนจูิมดกั (ไก่ผดัซอส) 

 แล้วพาท่านละลายเงินวอนท่ี ร้านค้าสนามบิน หรือซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งท่านสามารถเลือกซือ้สินค้า พืน้เมือง
เป็นการส่งท้ายก่อนอ าลาเกาหลี อาทิ บะหม่ีชินราเมียน อูด้ง กิมจิ ลูกอมแปลกๆ ช็อคโกแลต น า้จิม้หมูย่าง
เกาหลี  จากนัน้เดนิทางไปยงัสนามบนิอินชอน เพ่ือเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย 



 

 

 

 
 

 
 
 
17.10 น.  น าทา่นเดนิทางสู ่กรุงเทพฯโดยสายการบินจินแอร์ เท่ียวบนิท่ี LJ003 
21.10 น.     ถึงสนามบนิสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ... 
 
 

 
 
 

FLIGHT DETAILS 

Jinair 
LJ004 BKK - ICN 22.25-05.40+1 

LJ003 ICN - BKK 17.10-21.10 

 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ผู้ใหญ่พกั  
2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 
12 ปี  

INFANT พกัเดีย่ว 

07 – 11 , 13 – 17 , 21 – 25  ม.ค. 16,900 - 

3,000 - 5,900 - 
08 – 12 , 09 – 13 , 12 – 16 , 14 – 18 , 15 – 19 
20 – 24 , 22 – 26 , 23 – 27 , 26 – 30  ม.ค. 

        17,900 - 

10 – 14 , 11 – 15 , 17 – 21 
18 – 22 , 19 – 23 , 25 – 29 ม.ค. 

18,900 - 

**หมายเหตุ ผู้ร่วมเดนิทางต้องไม่น้อยกว่า 20 ท่าน 
 
อตัรานีร้วม 

 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบัชั้นประหยดั(ตัว๋กรุ๊ป) ตามเสน้ทางท่ีระบุในรายการ 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการระบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการระบุ 
 ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมตามรายการระบุ 
 ค่ารถรับส่ง ตามรายการระบุ 
 น า้ด่ืมท่านละ 1 ขวด / คน / วนั 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง(ขึน้อยู่กบัการผนัแปรของภาษีน า้มนั ณ วนันั้นๆ) 



 

 

 

 
 

 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัจากกรุงเทพฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ  
 ค่าประกนัอุบติัเหตคุุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัรานีไ้ม่รวม 

 ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
 ค่าธรรมเนียมแจง้เขา้ - ออกของบุคคลต่างดา้วค่าวซ่ีาเขา้ประเทศของบุคคลต่างดา้ว (ถา้มี) 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาพิเศษส าหรับบุคคลต่างดา้ว หรือยืน่วซ่ีาเร่งด่วน ซ่ึงบริษทัฯ จะเรียกเก็บเพ่ิมเป็นกรณีตามจริง  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัเช่น ค่าโทรศพัทโ์ทรสารโทรเลขค่าซกัรีดค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืมนอกเหนือจากรายการ 
 ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์ช่องพิเศษภายในหอ้งพกั และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าน ้ าหนกักระเป๋าเกินพิกดั (สายการบินก าหนดใหไ้ม่เกินท่านละ 15 กก.) 
 ค่าทปิมคัคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถท่านละ 45,000 วอน/คน/ทปิ หรือ 1,300 บาท / ทปิ / ท่าน  

(ในส่วนของหวัหนา้ทวัร์แลว้แตค่วามพึงพอใจของท่าน) 

 ค่าใชจ่้ายอนัเน่ืองมาจากความล่าชา้ของสายการบิน, เหตุสุดวสิยั, การเมือง หรือ ภยัธรรมชาติ ฯลฯ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษกีารบริการหักณ ทีจ่่าย 3% (ในกรณีทีต้่องการขอใบเสร็จมภีาษี) 
หมายเหตุ  
 รายการ และราคาส าหรับผูร่้วมเดินทางผูใ้หญ่อยา่งนอ้ย 20 ท่าน เดินทางไป และกลบัพร้อมคณะ 
 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่กบั 

สายการบิน และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิน ตาม

สถานการณ์ดงักล่าว 
 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย ส าหรับกระเป๋าเดินทาง หรือของมีค่าส่วนตวัของท่านระหวา่งการ

เดินทาง 
 บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบ และขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงนิไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีทีผู้่เดนิทางมไิด้รับอนุญาตให้เดนิทางเข้า 

หรือออกนอกประเทศ อนัเน่ืองมาจากการพจิารณาของเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง หรือ มส่ิีงผดิกฎหมาย หรือ เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนเงนิไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ด้วยเหตุอนัเน่ืองมาจากความผดิพลาด ความล่าช้า การเปลีย่นแปลง
บริการของสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เหตุการณ์ทางการเมือง การจลาจล ภัยธรรมชาต ิอนันอกเหนือจากความ
ควบคุม 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนเงนิไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีทีผู้่เดนิทางไม่ใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด โดยความสมคัรใจ
ของผู้เดนิทางเอง และ/หรือไม่เดนิทางไปพร้อมคณะ และ/หรือไม่ปรากฏตวัในวนัเดนิทาง 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ีไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเวลา การจราจร สภาพ
อากาศ และเหตุสุดวสิยัอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ทั้งน้ี เพ่ือความปลอดภยั และประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย หรือจากอุบติัเหตุ
ต่างๆ 

 มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 



 

 

 

 
 

 บริษทัฯ จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ท่ีประสงคจ์ะไปท่องเท่ียวตามรายการของทวัร์ทุกวนัเท่านั้น  หากท่านไม่สามารถร่วมทวัร์ทุกวนั แค่สมคัร
มาร่วมทวัร์เพียงเพ่ือการใชต้ัว๋เคร่ืองบินและท่ีพกัในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏวา่ท่านไม่รวมทวัร์ในบางวนั ทางบริษัทจะ
คดิค่าด าเนินการในการแยกท่องเทีย่วเอง 300 USD 
(ก่อนซ้ือทวัร์ จะตอ้งแจง้ความประสงคท่ี์เป็นจริง เพ่ือทางผูจ้ดัจะไดคิ้ดค่าบริการท่ีเหมาะสม) 

 เด็ก หมายถึง ผูท่ี้มีอายนุอ้ยกวา่ 12 ปี 
 หนังสือเดนิทางจะต้องมอีายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดนิทาง 
 *.*.*. น า้หนักกระเป๋าคนละ 15 กโิลกรัม*.*.*. 
เง่ือนไขการให้บริการ 

1. การจองคร้ังแรก มดัจ าท่านละ 10,000 บาทภายใน 2 วนัหลงัการจอง และช าระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 20 วนั 
หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวนัหยดุยาวช าระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 30วนั   
(การไม่ช าระเงินค่ามดัจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดใด ผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจดั หรือ
ยกเลิกการเดินทาง)  

2. ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ บริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

การยกเลกิ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 36-44 วนั เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-35 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 22-29 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 80% ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1 - 21 วนั เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์  

**ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิก หรือเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได*้* 
 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบิน

พิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมด 
หมายเหตุ : รายการทวัร์สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 


