
  

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 12660 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง เดือนพฤษภำคม – 29 กนัยำยน  2562 

 

20.30 - 22.00 คณะเดนิทางพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิบรเิวณชัน้ 4 ชัน้ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอรส์ายการบนิ  

Asiana Airline หรอืเทยีบเทา่(Korean Air // Thai Aiways)   หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิ …K…. ใกลป้ระตทูางเขา้

หมายเลข …6… โดยมเีจา้หน้าทีจ่ากบรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก ในเรือ่งของเอกสาร 

 

 

 

 

 

 

วนัแรกของกำรเดินทำง พบกนัท่ีสนำมบินสวุรรณภมิู  

 

ข้อแนะน ำ  ถ้ำต้องกำรน ำของเหลวขึน้เคร่ืองใสก่ระเป๋ำถือติดตวัจะต้องบรรจใุนบรรจภุณัฑ์ และมีปริมำณไมเ่กิน 100 มิลลิลิตรตอ่ชิน้ (รวมกนัไมเ่กิน 

1 ลิตร) บรรจภุณัฑ์ดงักลำ่ว ควรใสใ่นถงุที่โปร่งใสและสำมำรถเปิด-ปิดได้ด้วย ให้น ำถงุขึน้ไปเพียงใบเดียวเทำ่นัน้ กำรน ำผลิตภณัฑ์ของสดที่ท ำจำก

สตัว์ไมว่ำ่เนือ้หม ูเนือ้ววั ผกั ผลไม้สด ไมอ่นญุำต ให้น ำเข้ำประเทศเพื่อป้องกนัโรคตำ่งๆ เพรำะหำกศลุกำกรตรวจพบจะต้องเสียคำ่ปรับ 

 



  

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
23.55-02.35น.    ออกเดนิทางสูป่ระเทศเกาหล ี โดยสายการบนิ ASIANA 

AIRLINE เทีย่วบนิที ่OZ742 // OZ 744  นบัว่าเป็นสายการบนิทีม่ฐีานอยู่ที่

กรุงโซล สาธารณรฐัเกาหล ี และเป็นหนึ่งในสองสายการบนิหลกัของเกาหลใีต ้

เอเชยีนาแอรไ์ลน์เป็นสมาชกิของ Star Alliance และถอืว่าเป็นสายการบนิ

ระดบั 5 ดาวเลยทเีดยีว (ขอสงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลงสายการบนิโดยมติอ้ง

แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า) *  

    

น ้ำหนักกระเป๋ำ 20 กิโลกรมั /ท่ำน/1ช้ิน 
ขอสงวนสิทธ์ิกำรเปล่ียนแปลงสำยกำรบิน เท่ียวบิน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

 

 

 

 

07.00-10.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิอนิชอน  ประเทศเกาหลใีต ้  (กรุณาปรบัเวลาของท่านใหเ้รว็ขึน้ 2 ชัว่โมง 

เพื่อใหต้รงกบัเวลาทอ้งถิน่ของประเทศเกาหล)ี  

  จากนัน้พาทุกท่านเดนิทางสู ่ พิพิธภณัฑศิ์ลปะโมเดลของสะสม  แห่งนี้สรา้งขึน้โดยประตมิากรชื่อ 

Kwon Jin-gyu ในเมอืงชุนชอน ภายในอาคาร Moon Valley แบง่ออกเป็นทัง้หมด 4 ชัน้  เป็นการผสมผสานที่

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง  พิพิธภณัฑศิ์ลปะโมเดลของสะสม  –พิพิธภณัฑห์ยก –  สะพำนแขวนโซกึม –                                

ชมแสงสีเสียง SONATA OF LIGHT 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


  

แปลกใหม่ของแนวคดิการจดัการของเล่น  ประตมิากรรมแกะสลกั โมเดลซุปเปอรฮ์โีรท่ัว่ทุกมมุโลก อาทเิช่น

ไอร่อนแมน ซุปเปอรแ์มน เดอะฮคั แบทแมน และตวัละครภาพยนตรฟ์อรม์ยกัษ์ เรื่องทรานฟอรเ์มอร ์การต์ูน

ทุกประเภทอาทเิช่น โดเรม่อน ชนิจงั คติตี ้  มกิกีเ้มาส ์ ป๊อปอาย มารโิอ ้  รวมไปถงึโมเดลนกัแสดงฮอลลวีดู 

หลากหลายขนาด ทุกท่านจะไดต้ื่นตาตื่นใจกบัโมเดลของสะสม ณ ทีแ่ห่งนี้แน่นอน สว่นบรเิวณดา้นนอกของ

พพิธิภณัฑจ์ะมโีซนแสดงของสตัวช์นิดต่างๆเช่น สนุขัจิง้จอก เมยีรแ์คท แพรรดีอ็ก และ แรคคนู 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ท่ี1) 

  จากนัน้พาทุกท่านเดนิทางสู ่ พิพิธภณัฑห์ยกขาว เมอืงชุนชอน จงัหวดัคงัวอน เป็นเมอืงแหง่หยก 

เป็นเหมอืงหยกขาวแห่งเดยีวในเกาหลใีต ้ เดมิสรา้งขึน้ในปี 1972 มไีวส้ าหรบัโรงงานท าเหมอืงหยกเท่านัน้ 

ปัจจบุนัภายในประกอบดว้ย หอ้งซาวน่า พพิธิภณัฑข์า้วของเครือ่งใชใ้นสมยัก่อน และถ ้าหยก ตามแนวถ ้าทัง้

สองดา้นมกีารก่อหยกหลายแบบซึง่ทอดยาวไปตามระยะทาง นกัท่องเทีย่วสามารถเดมิชมธรรมชาตขิองหยก 

และเครื่องใชน้ ้าบาดาลทีข่ดุขึน้มาจากถ ้าทีป่ลายอุโมงค ์ มรีสชาตทิีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของน ้าท าใหผู้ค้นทีไ่ดม้าชมิ

เล่าต่อกนัว่ามปีระสทิธภิาพในการรกัษาโรครดิสดีวงทวารทอ้งผกูและอาหารไมย่่อย นอกจากน้ีมรีา้นขายของ 

ทีร่ะลกึใหบ้รกิารสนิคา้ทีท่ าจากหยกหลากหลายชนิด เช่น แหวน สรอ้ยคอ ก าไลขอ้มอื และภายนอกอาคาร

ทุกท่านจะไดพ้บกบัหยกแกะสลกัเจา้แม่กวนอมิ ซึง่เป็นไฮไลทข์องเมอืงชุนชอนงดงามอย่างคาดไม่ถงึ 

 

 

 

 

 



  

น าท่านเดนิทางสู ่ สะพานแขวนโซกึมซาน (Sogeumsan) ตัง้อยู่ในจงัหวดั วอนจ ู สะพานแขวน

โซกมึซานเป็นสะพานแขวนทีย่าวทีส่ดุในเกาหล ี โดยสะพานแหง่นี้กวา้ง 1.5 เมตร และมคีวามยาวถงึ 200

เมตร สะพานแห่งนี้ไดเ้ปิดใหใ้ชบ้รกิารครัง้แรกในวนัที ่ 11 มกราคม 2018 นอกจากนี้ยงัมกีารตดิตัง้สกาย      

วอลค์พืน้กระจกใสทีห่อชมววิทีอ่ยู่ดา้นขา้งสะพาน การทีทุ่กทา่นไดย้นือยู่บนพืน้กระจกใส จะท าใหคุ้ณรูส้กึ

เหมอืนกบัไดเ้ดนิอยู่บนกอ้นเมฆเลยทเีดยีว สถานทีท่่องเทีย่วนี้คลา้ยกบัเกาะนามิไดเ้ลย หอ้มลอ้มดว้ยทวิทศัน์

อนัน่าตื่นตาตื่นใจของธรรมชาตอินังดงามในช่วงใบไมเ้ปล่ียนสีจะสวยมาก นอกจากมีแม่น ้ าซมัซนัชอนเป็น

แม่น ้ าสายหลกัของเมืองวอนจูทอดยาวสุดสายตา เหมาะส าหรับถ่ายรูปเก็บความประทบัใจและความสวยงามของ

ธรรมชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

จากนัน้พาทุกท่านชม แสง ส ีเสยีง Sonata Of Light ซึง่ถอืว่าเป็นหนึ่งในโชวแ์สงสเีสยีงทีน่่าตื่นตา

ตื่นใจและแปลกใหม่ แสดงใหเ้หน็ถงึวถิทีศัน์ทีม่ชีวีติชวีาและมเีสน่หใ์นยามค ่าคนื  ความสวยงามนี้จดัแบ่งเป็น 

5 โซนประกอบไปดว้ย  การบรรเลงดนตรดีว้ยจงัหวะของแสงจนัทรก์ลางสระบวั  การแสดงแสงสรีะยบิระยบั

เปรยีบเสมอืนหิง่หอ้ยเคลื่อนทีต่ามจงัหวะ  การแสดงแสงไฟบนพืน้ทางเดนิเป็นรปูดอกไมต่้างๆทีเ่คลื่อนไหว

ไปมา  การแสดงออเคสตรา้บอกเล่าเรื่องราวในป่าแวดลอ้มไปดว้ยธรรมชาต ิ และการแสดงดนตรแีบบผ่อน

คลาย ควบคู่ไปกบัแสงจนัทร ์สถานทีแ่ห่งนี้เหมาะกบัการเป็นแหล่งท่องเทีย่วยามค ่าคนืทีไ่ม่ควรพลาดเลย 

 

 

 

 

 



  

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ (มือ้ท่ี2) 

ทีพ่กั พาทุกท่านเดนิทางเขา้ทีพ่กั Oak Valley Ski Resort หรอืเทยีบเท่า (ระดบั 3 ดาว) 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ท่ี 3) 

พาทุกท่านเดนิทางสู ่ LOTTE SEOUL SKY (ลอ็ตเต้ โซล สกาย) ตัง้อยูใ่จกลางกรุงโซล เป็นตกึทีส่งูทีส่ดุ 

ในเกาหลแีละสงูเป็นอนัดบัที ่5 ของโลกมทีัง้หมด 123 ชัน้ ความสงูอยู่ที่

ประมาณ 555  เมตร  เรยีกไดว้า่เป็นแลนดม์ารค์แห่งใหม่ของกรุงโซล 

ส าหรบัหอชมววิ “Seoul Sky” ซึง่ไดถู้กบนัทกึใหเ้ป็นหอชมววิทีส่งูเป็น

อนัดบัสามของโลก และจะเปิดใหเ้ขา้ชมในเดอืนเมษายน 2017 ซึง่

ตัง้อยู่บนชัน้ 117-123 ของตกึทีส่งูทีส่ดุในโซลอย่าง “Lotte World 

Tower”  Seoul Sky นัน้ไดท้ าลาย 3 สถติขิอง Guinness World  

Records อย่างแรกเลยคอื “ชัน้ลอยฟ้าทีอ่ยู่สงูทีส่ดุในโลก” บนชัน้ 118, “ลฟิตท์ีเ่รว็ทีส่ดุในโลก” ทีม่คีวามเรว็

ถงึ 600 เมตรต่อนาท ีและสดุทา้ยคอื “ระยะทางของลฟิตท์ีย่าวทีส่ดุในโลก” Seoul Sky ถูกดไีซน์ภายใตค้อน

เซป็ต ์“The Beauty and Pride of Korea" (ความงามและความภาคภูมใิจของเกาหล)ี 

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษทีี ่ลอ็ตเต้ ดิวต้ีฟรี  มสีนิคา้ชัน้น าปลอดภาษใีหท้่านเลอืก 

ซือ้มากมายกว่า 500 ชนิด ทัง้ น ้าหอม เสือ้ผา้ เครื่องส าอางค ์

กระเป๋า แว่นตา นาฬกิา กลอ้งถ่ายรปู และเครื่องประดบั ฯลฯ 

หลากหลายแบรนดช์ัน้น า อาทเิช่น  MCM , PRADA , 

SULWHASOO , DIOR , ANNA SUI ,LOUIS VUITTON ,SK II 

และอื่นๆอกีมากมายทีคุ่ณจะอดใจไม่ได ้

น าท่านเดนิทางเขา้สู ่สวนสนุกลอ็ตเต้เวิลด ์LOTTE WORLD เป็นสวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ทีต่ัง้อยู่ที่

เขตชมัซลิ (Jamsil) ในกรุงโซล ทีน่ี่มทีัง้สวนสนุกในร่ม ซึง่

จดัไดว้่าเป็นสวนสนุกในร่มทีม่ชีือ่เสยีงทีส่ดุแห่งหนึ่งในโลก 

เลยกว็่าได ้และมโีซนสวนสนุกกลางแจง้ ทีส่รา้งเป็นเกาะอยู่

กลางทะเลสาบซอกชน (Seokchon Lake) สญัลกัษณ์ของ

สวนสนุกแห่งนี้ กค็อืแรคคนูทีช่ือ่ Lotty และ Lorry ทัง้คู่เป็น

แฟนกนั สวนสนุกแหง่นี้ มกีารแบ่งพืน้ทีเ่ป็น 2 โซนใหญ่ๆ 

คอื สวนสนุกในร่ม Lotte World Adventure เครื่องเล่นสว่น

ใหญ่ของโซนนี้จะเน้นหนกัส าหรบัเดก็เลก็บวกกบัมลีาน 

วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง     ลอ็ตเต้ โซล สกำย  - ลอ็ตเต้ดิวต้ีฟรี -  สวนสนุกลอ็ตเต้เวิลด ์ - รำ้นสมุนไพร  -            

ศนูยร์วมเครือ่งส ำอำงค ์ -พิพิธภณัฑศิ์ลปะสำมมิติ -  ฮงแด ชอ็ปป้ิงสตรีท 
 



  

สเกต็น ้าแขง็ไวบ้รกิารพรอ้มทัง้ยงัเชื่อมต่อกบั พพิธิภณัธพ์ืน้บา้นลอ็ตเตเ้วลิด ์(Lotte World Folk Museum) 

สว่นอกีโซนนึงจะเป็นโซน Outdoor เชื่อมต่อไปยงัดา้นนอกสู ่Magic Island เตม็ไปดว้ยเครื่องเล่นหวาดเสยีว

แบบเอก็ซต์รมีต่างๆ ใหไ้ดส้นุกสนานกนัตลอดทัง้สีฤ่ด ูมาดเูครื่องเล่นผาดโผนกนับา้งดกีว่า GYRO DROP 

คอื 1 ใน 4 ของเครื่องเล่นแนวเอก็ซต์รมีของทีน่ี่ ทีค่นชอบความหวาดเสยีวและทา้ทายไม่ควรพลาด 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ท่ี 4) 

   จากนัน้น าท่านชม รา้นสมุนไพร(Korea Herb) ใหม่ล่าสดุของเกาหล ีโดยมกีารจดลขิสทิธิ ์

เรยีบรอ้ยแลว้ เป็นสมุนไพรเมลด็ฮอตเก  (ฮอตเกนาม)ู ทางการแพทย์

เรยีกว่า ผลไมท้อง มรีสเปรีย้ว ดสี าหรบับุคคลที ่นิยมดื่มเหลา้ ชา กาแฟ 

น ้าอดัลม ฯลฯ เมลด็ฮอตเก จะชว่ยในการลา้งสารพษิทีต่กคา้งหรอืไขมนั

ทีส่ะสมอยู่ภายในผนงัของตบัหรอืไต ช่วยใหต้บัหรอืไตของท่านแขง็แรง

ขึน้ ซึง่ยงัสง่ผลดต่ีอสขุภาพร่างกายของท่านเอง 

   จากนัน้พาท่านเดนิทางสู ่ศนูยร์วมเครือ่งส าอางค ์Midam Cosmetic  ประเภทเวช 

ส าอางคท์ีห่มอศลัยกรรมเกาหลรี่วมออกแบบมากมาย เช่น 

ผลติภณัฑบ์ ารุงผวิหน้า เครอืงส าอางค ์หลากหลายแบรนด ์และ

อื่นๆอกีมากมาย อาทเิช่น B2B ,Closee Dr.,Rojukiss ,etc 

นอกจากนี้ยงัมคีรมีทีโ่ด่งดงั  อาทเิช่น ครมีเมอืกหอยทาก , 

เซรัม่พษิง ู, ครมี    โบทอ็ก , Aloevera Gel . ครมีน ้าแตก , BB 

Cream , etc 

  พาทุกท่านเขา้ชม  TRICKEYE MUSEUM  เป็นสถานทีท่่องเทีย่วชื่อดงัทีจ่ดัขึน้แบบพพิธิภณัฑแ์กล

เลอรีศ่ลิปะและภาพวาด  คอืเทคนิคงานศลิปะแบบ 2D และ

ลกัษณะภาพวาดจะเป็นแบบ 3D แทนทีจ่ะเป็น การดภูาพวาด

ธรรมดาๆเหมอืนหอศลิป์ทัว่ไป นกัท่องเทีย่วจะตื่นตาตื่นใจ

กบัภาพวาดแนว 3D ทีเ่สมอืนว่าไดเ้ขา้ไปเป็นสว่นหนึ่งใน

รปูภาพนัน้ ท าใหน้กัท่องเทีย่วเพลนิเพลนิสนุกสนานไม่มเีบื่อ 

trickeye ถอืเป็นพพิธิภณัฑศ์ลิปะยอดนิยมของชาวเกาหลแีละ

นกัท่องเทีย่ว 

  จากนัน้พาท่านสู ่ HONGDAE SHOPPING 

STREET  ศนูยร์วมเครื่องส าอางค ์ผลติภณัฑบ์ ารุงผวิพรรณ  

ผลติภณัฑบ์ ารุงผวิหน้า หลากหลายแบรนดด์งัทีก่ าลงัเป็นทีน่ยิม

ในเกาหล ีเช่น SKINFOOD ,IT’S SKIN , CLUB CLIO , 

BANILACO. THE FACE SHOP , NATURE REPUBLIC ฯลฯ 



  

มใีหท้่านไดเ้ลอืกซือ้อย่างมากมาย และยงัสามารถมอบเป็นของฝากใหก้บัคนใกลต้วัไดอ้กีดว้ย 

เยน็ อิสระอาหารเยน็ ณ ฮงแด 

ทีพ่กั Lucebridge  Hotel ระดบั 3 ดาว หรอื เทยีบเท่า 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ท่ี 5) 

พาท่านเยีย่มชม พระราชวงัถอ็กซูกงุ (Deosugung Palace) 

ซึง่แปลว่า พระราชวงัแห่งความอายุยนืนานและมัง่คง ทีไ่ดร้บั

การพระราชทานชื่อจากกษตัรยิช์ุนจอง เป็นทีป่ระทบัของเจา้ชาย

วอนชาน ระหว่างปี 1454 – 1488  จนถงึกษตัรยิโ์กจอง กษตัรยิ์

ก่อนองคส์ดุทา้ยของราชวงศโ์ชชอนกถ็ูกบงัคบัใหส้ละราชสมบตัิ

ทีน่ี่โดยญีปุ่่ น ในปี 1907 และพระองคก์ท็รงประทบัอยู่ทีน่ี่จน

สิน้พระชนม ์ในปี ค.ศ.1919 พระราชวงันี้ตัง้อยูต่รงขา้มกบั ศาลาว่าการเมอืงแห่งกรงุโซล (City  Hall) มปีระตู

ทางเขา้ทีส่วยงาม คอืประตแูทฮนัมุน (Daehanmun Gate) ภายในมพีระทีน่ัง่ซุงวาจอน (Junghwajeon) หนั

หน้าไปทางทศิใต ้บรเิวณรอบก าแพงดา้นหน้าพระราชวงั มชี่างแกะสลกัไม้เป็นตวัอกัษรฮนักลึ และมกีาร

แสดงพธิเีปลีย่นเวรยามหน้าประตูพระราชวงั 

จากนัน้พาท่านเดนิทางต่อที ่รา้นน ้ามนัสนเขม็แดง มหศัจรรยแ์ห่ง

ธรรมชาต ิผ่านผลงานการวจิยัมากมาย จากมหาวทิยาลยัแห่งชาตโิซล 

ประเทศเกาหลใีต ้มสีรรพคุณช่วยลดไขมนัและน ้าตาลในกระแสเลอืด 

ป้องกนัการเกดิเสน้เลอืดตบี แตก ตนั และสามารถลา้งสารพษิในร่างกาย 

เพื่อเพิม่ภูมติา้นทานและท าใหอ้ายุยนืแบบชาวเกาหล ีซึง่ก าลงัเป็นสิง่ที่

ไดร้บัความนยิมจากคนในประเทศเกาหลเีป็นอย่างมาก 

จากนัน้น าท่านสู ่ศนูยโ์สม (Ginseng Center) ซึง่รฐับาลรบัรองคุณภาพ

ว่าผลติจากโสมทีอ่ายุ 6 ปี ซึง่ถอื ว่าเป็นโสมทีม่คีุณภาพดทีีส่ดุ ชมวงจร

ชวีติของโสม พรอ้มใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีุณภาพดทีีส่ดุและราคาถูก

กว่าไทย 2 เท่า กลบัไปบ ารุงร่างกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่่านรกัและนบั

ถอื 

กลางวนั    รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ท่ี 6)  

วนัท่ีส่ีของกำรเดินทำง พระรำชวงัถอ็กซูกงุ  - ศนูยน์ ้ำมนัสนเขม็แดง  - ศนูยโ์สม  - ตลำดเมียงดง  - รำ้นละลำยเงินวอน 
 

 
 



  

จากนัน้น าท่าน ช้อปป้ิงท่ียา่นเมียงดง ไดช้ื่อว่าเป็นแหล่งรวมแฟชัน่แบ

รนดเ์กาหลชีัน้น า ซึง่ในแต่ละวนัจะ มวียัรุ่นเกาหลมีาเดนิชอ้ปป้ิงกนัอย่าง

ลน้หลาม ท่านสามารถหาซือ้สนิคา้ไดอ้ย่างหลากหลายทัง้เสือ้ผา้,รองเทา้,

กระเป๋า,เครื่องส าอางคซ์ึง่เป็นทีรู่จ้กัอย่างดขีองคนไทย อาท ิEtude , 

Skinfood, Laneige, Innisfree, Tony Moly, The Face Shop 

เครื่องประดบั, ซดีเีพลง, วซีดี-ีดวีดีหีนงัและซรีีส่ฮ์ติ ตลอดจนของทีร่ะลกึที่

มรีปูดาราคนโปรดของท่านอยูใ่นสนิคา้ 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู ่รา้นละลายเงินวอนหรอื Supermarket ทีน่ี่มขีนมพืน้เมอืงเกาหลหีลากชนิด อาทิ

เช่น ขนมขบเคีย้ว ชอ็คโกแลต กมิจ ิมาม่า รวมไปถงึของใชใ้นครวัเรอืน เช่น ตะเกยีบ ถว้ยใสข่า้ว กระทะ 

ซอสปรุงรส และของฝากของทีร่ะลกึมใีหท้่านไดเ้ลอืกซือ้มากมาย พรอ้มมบีรกิารบรรจุกล่องตามเงื่อนไขของ

รา้น 

 

 

 

 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสูส่นามบนิอนิชอนเพื่อเตรยีมตวัเดนิทางกลบักรุงเทพฯ   

18.40 - 21.45 น. เหนิฟ้ากลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ  ASIANA AIRLINE  เทีย่วบนิที ่OZ741 // OZ743 

22.15 - 01.25 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบั 

**ขอสงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลงสายการบนิ เทีย่วบนิ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
**สายการบนิมกีารเปลีย่นแปลงไดใ้นระดบัเทยีบเท่ากนั น ้าหนกักระเป๋า 20 กโิลกรมั / 1 ชิน้ 

 
***กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุใน

รายการเดนิทาง ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้และขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าบรกิารไมว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ซึง่

อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทั*** ในกรณีเกดิเหตุสดุวสิยัต่างๆ เช่น กรณีการล่าชา้ของสายการบนิ อุบตัเิหตุ 

ภยัธรรมชาต ิการนดัหยุดงาน การจราจรตดิขดั หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิขึ้นอยู่เหนือการควบคมุของ

บรษิทั และเจา้หน้าที ่ทีจ่ะสง่ผลกระทบใหเ้สยีเวลาในการท่องเทีย่วทีร่ะบใุนโปรแกรม ผูเ้ดนิทางไม่สามารถเรยีกรอ้ง

ค่าเสยีหาย วา่ดว้ยกรณีใดๆทัง้สิน้ ค่าเสยีเวลา ค่าเสยีโอกาส และค่าใชจ้่ายทีล่กูคา้และบรษิทัจ่ายไปแลว้  

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



  

หมายเหต ุเมนูอาหาร 
 

- จมิดกั ไก่อบซอีิว๊ เป็นเมนูอาหารเกาหลพีืน้เมอืงดัง้เดมิ จมิดกัจานใหญ่นี้ประกอบไปดว้ย ไก่ชิน้โต วุน้เสน้
เกาหลนีี้มลีกัษณะเป็นเสน้แบนใหญ่ๆท าจากมนัฝรัง่ท าใหเ้หนียวนุ่มเป็นพเิศษผดัคลุกเคลา้กบัซอสสตูรเฉพาะ 
เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้ๆ การรบัประทานใชก้รรไกรตดัเสน้และไก่ฉบัๆใหเ้ป็นชิน้เลก็พอดคี า รบัรองตอ้งตดิใจ 

- ทคัคาลบี ้อาหารยอดนิยมอกีชนดิหนึ่ง ของคนเกาหล ีน าไก่ บารบ์คีวิ ผกัต่างๆ ผดัร่วมกบัซอสบารบ์คีวิ
เกาหลใีนกระทะแบน วธิกีารทานโดยห่อกบัผกักาดแกว้เกาหล ีเมื่อทานไประยะหนึ่งจะน าขา้วสวยและ
สาหร่ายแหง้มาผดัรวมกบัทคัคาลบีเ้พื่อใหเ้กดิอาหารชนิดใหม่ คอื ทคัคาลบีโ้ปคมีหรอืขา้วผดัทคัคาลบีท้ีท่ ัง้
หอม อร่อย เสริฟ์พรอ้มเครื่องเคยีง 

- ชาบ ูชาบ ูจะเป็นการน าผกัหลากหลายชนิด เหด็ต่างๆ โอเดง้ เบคอนหมรูวมกนัไวใ้นหมอ้ และจะเตมิดว้ยน ้า
ซุปรอ้นๆ สตูรเฉพาะของแต่ละรา้น แลว้ตม้จนเดอืด ก่อนจะเริม่รบัประทาน กจ็ะน าอุดง้ลงตม้อกีครัง้ จะทาน
พรอ้มกบัขา้วสวย หรอือุดง้กไ็ด ้เมนูชาบชูาบ ูถอืไดว้่าเป็นรายการอาหารทีข่าดไม่ไดใ้นโปรแกรมทวัรเ์กาหล ี
เพราะรสชาตขิองน ้าซุป ผกัต่างๆในหมอ้ ท าใหเ้ป็นทีช่ื่นชอบของหลายท่าน หากท่านใดทานรสจดัหน่อย ก็
สามารถขอน ้าจิม้เกาหล ีเตมิเพิม่รสชาต ิ

- พลุโกก ิสว่นผสมของเมนูนี้ คอืหมหูมกัชิน้บาง ๆ ผกัต่าง ๆ เชน่ กะหล ่าปล ีฟักทองอ่อน ถัว่งอก แครอท เหด็
และวุน้เสน้มาตม้รวมกนั โดยสามารถทานไดท้ัง้แบบแหง้และน ้า เครื่องเคยีงต่าง ๆ คอื ถัว่งอกดอง วุน้เสน้
ปรุงรสสาหร่าย กมิจ ิเสรฟิพรอ้มกบัขา้วสวยรอ้นๆ ท่านจะอิม่อร่อยกบัเมนูอาหารนี้อย่างแน่นอน 

คาลบ ิอาหารเกาหลแีบบป้ิงย่างทีม่ชีื่อเสยีงของเกาหล ีเป็นการน าเน้ือหมูมาหมกักบัเครื่องปรุงจนเนื้อนุ่ม แลว้
จงึน าไปย่างบนแผ่นโลหะทีถู่กเผาจนรอ้น ตอนย่างเนื้อนัน้จะย่างเป็นชิน้โตพอสมควร พอใกลส้กุแลว้กต็อ้งใช้
กรรไกรตดัเป็นชิน้พอดคี า ทานกบัเครื่องเคยีงจ าพวกผกั กระเทยีม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

โปรดอ่านก่อนท าการจองทุกครั้ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***เนื่องจากทางแลนด์เกาหลี ได้รับแจ้งเตือนหลายคร้ังจากกองตรวจคนเข้าเมอืงประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน 

เร่ืองผู้แอบแฝงมาเป็นนักท่องเที่ยว แต่ไปด้วยวัตถุประสงค์อ่ืน เช่น ไปท างาน แรงงานผิดกฎหมาย ดังนัน้ตั้งแต่วันที่ 1 

มีนาคม 2558 โปรแกรม HOT PROMOTION JEJU ทางแลนดเ์กาหลีจ าเป็นต้องเก็บค่าประกนัเพื่อให้ลูกคา้ไป-กลับพร้อม

กรุ๊ปเท่านั้น เปน็จ านวนเงนิ (10,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หากลกูค้าเปน็นักท่องเที่ยวจริงๆ เดินทางท่องเที่ยว

พร้อมกรุ๊ปและกลับพร้อมกรุ๊ปตามโปรแกรมที่ก าหนด สามารถขอรับเงินประกันนี้คืนเต็มจ านวน ดังนั้นจงึใคร่ขอความ

ร่วมมือจากลูกค้าปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว  (ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงนิประกนักรณีลูกค้าไม่ผ่านกองตรวจคนเข้าเมือง 

หรือ กรมแรงงานทั้งที่ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)*** 

หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตม.เกาหลี กักตัวไม่ให้เดนิทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เกดิข้ึนในระหว่างถูกกักตัวและส่งตัวกลับ

ประเทศไทย ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ช าระเองทั้งหมด 

หมายเหตุ : ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทัวร์จะออกเดินทางท่องเที่ยวหลังเวลาเคร่ืองลงประมาณ 1 ช่ัวโมง ทางทัวร์ไม่มี

นโยบายให้คณะรอ ท่านที่ติดด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผ่านเข้าเมืองได้จะต้องเดนิทางไปพบกับคณะทัวร์ด้วย

ตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทัวร์ได้ เพื่อความเปน็ระเบียบและคณะได้ท่องเที่ยวอย่างเตม็เวลา ขออภัยใน

ความไม่สะดวก 

 

 



  

‼ส าคัญ‼ 

เพื่อประโยชน์ของท่าน กรุณาอ่านอย่างละเอียด เพื่อประกอปการตัดสนิใจ 

ทัวร์เกาหลีนีเ้ปน็โปรโมช่ันราคาพิเศษ มเีงื่อนไขและข้อจ ากดัเป็นกรณีพิเศษดังนี้ 

กรุณาอ่านเงื่อนไขต่างๆ โดยละเอียด เพื่อผลประโยชน์ของท่าน และประกอบการตัดสินใจซื้อทัวร์

เกาหลีโปรโมช่ัน 

1. ทวัร์เกาหล ีSuper save นี้ เป็นรายการแบบ Join tour มีตัวกลางในการจดัทวัร์ 

2. ทุกคณะทัวร์จะไม่มีทัวรล์ีดเดอร์ที่เดนิทางไปพร้อมกับคณะ แต่มีเจ้าหน้าทีส่่งทัวร์ที่สนามบิน 

เพื่อแนะน าขั้นตอนและรายละเอียดการนดัหมายต่างๆ และแจกเอกสารการเดนิทาง และมีไกด์รอรับ

อยู่ที่เกาหล ี

3. อาจมกีารเรียกเก็บเงินประกัน 5,000-10,000 บาท (วัตถุประสงค์คือเพื่อปอ้งกันการโดดกรุ๊ป

ทัวร์) และจะได้รับเงนิคืนหลังจากวนัทีเ่ดนิทางกลบัภายใน 7-14 วัน 

4. ทัวร์เกาหลนีีเ้ปน็โปรโมช่ันราคาพิเศษ ที่เราได้ท าการดีลราคาต๋ัวเคร่ืองบนิกบัสายการบนิ Low 

Cost เกาหล ีหลายสายการบิน เช่น T Way, East star และอ่ืนๆ ได้ในราคาต่ ามาก จึงท าโปรโมช่ัน

ทัวร์ราคานี้ได ้

5. จากสญัญาของสายการบิน แต่ละกรุ๊ปที่ออกเดินทางอาจจะใช้สายการบนิทีแ่ตกต่างกนั ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งและเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน หรือสายการบิน ก่อนเวลาเดนิทางไม่นาน 

ซึ่งอาจมีผลท าให้ 

**เกดิการเปลี่ยนแปลงเวลานัดหมายทีส่นามบนิได ้2-5 ชม.** 

หรือ **มีการเปลี่ยนเที่ยวบนิ / เมืองทีเ่คร่ืองบินลงจอด** 

กรุณาเผ่ือเวลาเดินทาง โดยเฉพาะท่านที่ต้องเดนิทางมาจากต่างจังหวดั 

6. ท่านอาจได้รับใบนัดหมายก่อนเดนิทางเพียง 1-2 วัน (โดยโปรแกรมปกติจะเป็น 2-3 วัน ก่อน

การเดินทาง) 



  

7. นอกจากนี ้การเดินทางโดยสายการบิน Low cost เกาหล ีอาจเกิดกรณี "เรียกที่คืน" จากบาง

สาเหตุ เช่น การเปลี่ยนขนาดเคร่ืองบิน หรือเพื่อน าทีน่ั่งไปใช้กับกรุ๊ปของคนเกาหลี ซึง่สายการบิน

อาจจะแจ้งก่อนวันเดินทางเพียง 2-4 วันเท่านั้น 

***เหตุการณ์ไมส่ะดวกเหลา่นี้ ไม่ได้เกิดข้ึนบ่อย แต่อาจจะเกดิข้ึนได ้หากเกดิเหตดุังกล่าวขึน้ ทาง

บริษัทจะพยายามอย่างสดุความสามารถ ในการหาทัวร์ทดแทนในวันที่ใกล้เคียงที่สุด (ซึ่งอาจมี

ค่าใช้จ่ายส่วนต่างเกิดข้ึน) หรือ คืนเงินเต็มจ านวน เราไม่สามารถรับผิดชอบในเร่ืองของ "การแลก

เงินคนื" หรือ "ค่าใช้จ่ายในการเตรียมอุปกรณท์่องเทีย่ว" หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ไดค้่ะ*** 

ทั้งหมดที่กล่าวมา คือข้อจ ากัดของทวัร์เกาหลีต้นทุนต่ า นอกเหนือจากทัวร์ดังกล่าว บริษัทยังมี

ทัวร์เกาหล ีราคาปานกลางให้ท่านพิจารณา ซึ่งค่อนข้างแน่นอนในการเดินทางมากกว่า แต่ราคา

จะสูงกว่าราวๆ 3,000-8,000 บาท เนื่องจากใช้สายการบิน Air asiaX, การบินไทย หรือ Korean 

air เปน็ต้นคะ ส าหรับลกูค้าต้องการความแนน่อน เรามีให้เป็นตัวเลือกค่ะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัรำค่ำบริกำร 

พีเรียตเดินทำง 
รำคำ
ปกติ 

เดก็ไม่
เสริม
เตียง 

ราคาโปรโมชัน่ 
(8 ท่ีแรกเท่านัน้) 

พกัเด่ียว 

พฤษภาคม : 12-15 , 13-16 , 14-17 , 20-23 , 21-24 , 26-29 , 27-30 , 28-31  
มถุินายน : 2-5 , 3-6 , 4-7 , 9-12 , 10-13 , 11-14 ,16-19 , 17-20, 18-21,                  

23-26 , 24-27 , 25-28 

สงิหาคม : 21-24 , 25-28 , 26-29 , 27-30  
กนัยายน : 1-4 , 2-5 , 3-6 , 8-11 , 9-12 , 10-13 , 15-18 , 16-19 , 17-20 

13,800.-/คน 10,800.-/คน 

4,900 บาท 

พฤษภาคม : 8-11, 11-14 , 19-22 , 22-25 , 25-28 , 29-1 ม.ิย. 

มถุินายน : 1-4 , 5-8 , 8-11 , 12-15 , 15-18 , 19-22 , 22-25 , 26-29 , 29-2 ก.ค. 

สงิหาคม : 24-27 , 28-31 , 31-3 ก.ย. 
กนัยายน : 4-7 , 7-10 , 11-14 , 14-17 , 18-21 , 21-24 , 22-25 , 23-26 , 24-27 

14,100.-/คน 11,100.-/คน 

พฤษภาคม : 9-12 , 10-13 , 23-26 , 24-27 , 30-2 ม.ิย. , 31-3 ม.ิย.  

มถุินายน : 6-9 , 7-10 ,13-16 , 14-17 , 20-23 , 21-24 , 27-30 , 28-1 ก.ค. 

สงิหาคม : 22-25 , 23-26 , 29-1 ก.ย. , 30-2 ก.ย.  
กนัยายน : 5-8 , 6-9 , 12-15 , 13-16 , 19-22 , 20-23 , 25-28 , 28-1 ต.ค. , 29-2 ต.ค. 

14,400.-/คน 11,400.-/คน 

กนัยายน : 26-29 , 27-30 14,700.-/คน 11,700.-/คน 

พฤษภาคม : 15-18 15,100.-/คน 12,100.-/คน 

พฤษภาคม : 18-21 15,400.-/คน 12,400.-/คน 

พฤษภาคม : 16-19 18,400.-/คน 15,400.-/คน 

พฤษภาคม : 17-20 21,400.-/คน 18,400.-/คน 



  

เง่ือนไขการให้บริการกรณีส ารองท่ีนัง่ 
   1. ราคาโปรโมชัน่ช าระเงนิเตม็จ านวน 1 วนัหลงัไดร้บั invoice หรอืสรุปการจองจากเจา้หน้าที ่

 
 



  

 
ราคาน้ีรวม 
-           ค่าตัว๋เครื่องบนิ ตามทีร่ะบุในรายการ ไป-กลบัพรอ้มคณะ  
-           ค่าภาษสีนามบนิ ทุกแห่งทีม่ ี 
-            ค่าอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ / คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ 
-           ค่าทีพ่กัระดบัมาตรฐาน 2 คนื (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 
-            ค่ารถรบั-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ / ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 20 กก. /1ชิน้ 
-           ค่าหวัหน้าทวัรผ์ูช้ านาญเสน้ทาง น าท่านท่องเทีย่วตลอดรายการในต่างประเทศ 
            (ขอสงวนสทิธิห์วัหน้าทวัรไ์มบ่นิขึน้ไปพรอ้มกรุ๊ปทวัร)์ 
-           ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ กรุณาขอเอกสาร
จากสถานพยาบาลเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ 
 
ราคาน้ีไม่รวม 
-           ค่าธรรมเนียมคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ 800 บาท หรอื 25,000 วอน ต่อท่านตลอดทรปิ 
-           ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิค่าท าหนงัสอืเดนิทาง, ค่าโทรศพัทส์ว่นตวั, ค่าซกัรดี, มนิิบารใ์นหอ้ง, รวมถงึค่าอาหาร 
และ เครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพิม่ กรุณาตดิต่อหวัหน้าทวัรแ์ลว้จ่ายเพิม่เองต่างหาก) 



  

-           ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% (ในกรณีออกใบเสรจ็เตม็รปูแบบ) 
-           ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระ ทีห่นกัเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ20 กก.) 
-           ค่าวซี่าส าหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1) พาสปอรต์ 2) ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3)  
ใบส าคญัถิน่ทีอ่ยู่ 4) ส าเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี 5) สมุดบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6) รปูถ่ายส ี2 นิ้ว 2 รปู ผูเ้ดนิทางเตรยีม
เอกสารและด าเนินการยื่นวซี่าดว้ยตนเองเท่านัน้  (ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสอืเดนิทางตอ้งท าเรื่อง
แจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื่นวซี่า) 
-           ค่าอาหารทีล่กูคา้รบัประทานทานนอกเหนือหรอืเปลีย่นแปลงจากทีโ่ปรแกรมก าหนด หากลกูคา้ไม่สามารถ
รบัประทานอาหารทีท่างทวัรจ์ดัให ้กรุณาเตรยีมอาหารส าเรจ็รปูสว่นตวัส ารองมาดว้ย 
 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

(ราคาโปรโมชัน่ไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงวนัเดินทางและผูเ้ดินทางได้ในทุกกรณี )    
ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได้*** 

กรุป๊ท่ีเดินทางต้องการนัตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบิน
พิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ัง้หมด 

 
   หมายเหต ุ 
-           จ านวนผูเ้ดนิทาง ขัน้ต ่า ผูใ้หญ่ 20 ท่าน (ผูใ้หญ่) ขึน้ไป โดยบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วนั
ก่อนการเดนิทาง 
-           ราคาน้ีเป็นราคาส าหรบันกัท่องเทีย่วชาวไทยหรอืผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทยเท่านัน้ (นกัท่องเทีย่วต่างชาตชิ าระ
เพิม่ท่านละ 3,000 บาท) 
 -            เทีย่วบนิ ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดย
ค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
-           สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิทัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
-           หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดอืน และบรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพื่อ
ท่องเทีย่ว เท่านัน้ (หากหนงัสอืเดนิทางเหลอืน้อยกว่า 6 เดอืนท าใหไ้ม่สามารถเดนิทางไดท้างบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบ 
 
ใดๆทัง้สิน้) 
-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, 
การก่อจลาจล ภยัธรรมชาต ิหรอืกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หน้าที่
กรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 
-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ้า่ยทุกอย่าง ทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก 
เดนิทางแลว้ 
-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิจาก 
ความประมาทของตวันกัท่องเทีย่วเอง 
-           ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิ 
-          มคัคุเทศก ์พนกังาน  ไม่มทอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษิทัทัง้สิน้ เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจ
ของบรษิทัก ากบัเท่านัน้ 



  

-           หากท่านทีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ อาทเิช่นเครื่องบนิ รถไฟ กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนท า
การออกตัว๋ เพื่อป้องกนัปัญหาเทีย่วบนิล่าชา้ เปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ การยกเลกิไฟลท์บนิ เปลีย่นแปลงวนัเดนิทางกรณี
เกดิการผดิพลาดจากสายการบนิ  โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้าซึง่อยู่เหนือการควบคุมของทางบรษิทั ทางบรษิทัจะ 
ไม่รบัผดิชอบและคนืค่าใชจ้่ายใหใ้นทุกกรณี 
-           ถา้ลกูคา้ไม่เขา้รา้นคา้ชอ้ปป้ิงตามทีโ่ปรแกรมก าหนด ทางแลนดป์รบัเงนิค่าเขา้รา้นชอ็ปรา้นละ 3,000 บาท 
-           หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST ขึน้อยู่กบัหอ้งว่าง ณ วนัเขา้พกั และโรงแรมทีเ่ขา้
พกั ไม่สามารถ CONFIRM ใหไ้ด ้
-           ถา้ลกูคา้มคีวามประสงคข์อแยกตวัจากทวัรห์รอืการทอ่งเทีย่วกบัคณะ ทางแลนดป์รบัเงนิวนัละ 5,000 บาท/
ท่าน 
-           ขอสงวนสทิธิก์ารตดัหอ้งพกัส าหรบัผูท้ีไ่ม่เดนิทาง ผูร้ว่มเดนิทางไม่สามารถใชห้อ้งพกัได ้
-           ขอสงวนสทิธิส์ าหรบัลกูคา้ทีเ่ดนิทางท่องเทีย่ว และไปกลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ 
-            เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั
ในเง่ือนไข ข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้แลว้ทัง้หมด 
 

 

กรณุาอ่านเงือ่นไขการจองทวัรต์ามทีร่ะบุในรายการขา้งตน้ 
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามเจา้หน้าทีก่่อนท าการจอง 


