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น ้ำหนกักระเป๋ำโหลดได ้23 กโิลกรมั ขึน้เครือ่งได ้7 กโิลกรมั  
 

บรษิทัจะแจง้ไฟลท์และเวลำทีแ่น่นอนอกีคร ัง้ก่อนเดนิทำง  
หำกลูกคำ้เดนิทำงมำจำกต่ำงจงัหวดัดว้ยเครือ่งบนิภำยในประเทศ 

*****กรุณำแจง้เจำ้หน้ำทีก่อ่นท ำกำรจองค่ะ***** 

รำยกำรทวัร ์
วนัแรก               พบกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม–ิ ออกเดนิทางจากสนามบินสุวรรณภูม ิ

21.30 น.   คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4  สายการบิน เอเชียน่า แอร์ไลน์ ทางเข้าที ่5  แถว  K 
เจา้หนา้ท่ีจากบริษทั คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

FLIGHT DETAILS 
 OZ 742 BKK-ICN 01.10 – 09.15 

OZ 741 ICN-BKK 19.30 - 23.10 

 รำยกำรทวัร ์ เชำ้ เทีย่ง เย็น ทีพ่กั 
วนัที ่1 

14 ส.ค. 62 
พบกนัทีส่นำมบนิสุวรรณภูม–ิ 
ออกเดนิทำงจำกสนำมบนิสุวรรณภูม ิ

- - - 
- 

วนัที ่2 
15 ส.ค. 62 

เดนิทำงถงึสนำมบนิอนิชอน – 
พระรำชวงัเคยีงบกกงุ +ใส่ชดุฮนับก 
K-WORLD FESTA 2019 (Opening Concert) 

- ซมัเกทงั X 
WD HOTEL 
หรอืเทยีบเท่ำ 
ระดบั 3 ดำว 

วนัที ่3 
16 ส.ค. 62 

รำ้นเครือ่งส ำอำง  – วดัพงอนึซำ – SM TOWN 
– หำ้ง COEX Starfield – Starfield Library โรงแรม บูแดจเีก 

ชำบู 
ชำบู 

WD HOTEL 
หรอืเทยีบเท่ำ 
ระดบั 3 ดำว 

วนัที ่4 
17 ส.ค. 62 

เทศกำล Crayon Shinchan Festival – 
Running Man Theme Park – PooPoo Land 
– Sm Duty Free – N’seoul Tower – 
ตลำดเมยีงดง 

โรงแรม ทงคตัส ึ X 

WD HOTEL 
หรอืเทยีบเท่ำ 
ระดบั 3 ดำว 

วนัที ่5 
18 ส.ค. 62 

พพิธิภณัฑส์ำหรำ่ย + ท ำคมิบบั + 
ถำ่ยชดุฮนับก  – ย่ำนมหำวทิยำลยัฮงแด – 
กรุงเทพฯ 

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

วนัที ่2                เดนิทางถึงสนามบินอนิชอน – พระราชวงัเคยีงบกกงุ +ใส่ชุดฮันบก - K-WORLD FESTA 2019 (Opening Concert) 

01.10น.     ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต ้ โดยสายการบิน เอเชียน่า แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี  OZ742 บริการเสิร์ฟอาหารร้อนบนเคร่ือง 
09.15 น.     ถึง สนามบินอินชอน กรุงโซลประเทศเกาหลีใต(้เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

หลงัจากพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้  ไกดท์อ้งถ่ินคอยตอ้นรับทุกท่าน ....  
จากนั้นพาท่านชม พระราชวงัเคียงบกกงุ (Gyeongbokgung Palace) สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1394 เพื่อเป็นพระราชวงัหลกั 
ของราชวงศโ์ชซอน (1392-1910) อนั เป็นราชวงศท่ี์สถาปนาข้ึนโดยกษตัริยแ์ทโจ ในจ านวนพระราชวงัทั้ง 5 ท่ีสร้างข้ึนใน 
ราชวงศน้ี์ พระราชวงัเคียงบกกงุ ถือเป็นพระราชวงัท่ีสวยงามและยิง่ใหญ่ท่ีสุด สุดปลายทางดา้นเหนือของถนนเซจองโน 
เราจะเห็นพระราชวงัเคียงบกกงุตั้งโดดเด่นเป็นสง่า ค าวา่ "เคียงบกกงุ" ในภาษาเกาหลี แปลวา่ "พระราชวงัแห่งพรท่ีส่องสวา่ง 
(The Palace of Shining Blessings)" เป็นพระราชวงัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของราชวงศโ์ชซอน ในบริเวณพระราชวงัน้ี 
ยงัเป็นท่ีตั้งของพิพิธภณัฑแ์ห่งชาติเกาหลีและพิพิธภณัฑพ้ื์นบา้นแห่งชาติ ณ ท่ีสองแห่งน้ีนกัท่องเท่ียวจะไดเ้ท่ียวชมลกัษณะ 
เด่นๆ ทางวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ของเกาหลีและวถีิชีวติความเป็นอยูใ่นอดีต ไม่วา่จะเป็นพระท่ีนัง่คึนจองจอน ศาลา 
เคียงฮวยรูซ่ึงตั้งอยูก่ลางสระ ศาลายางวอนจอง หรืออาคารส่ิงปลูกสร้างอ่ืนหลายอาคาร ลว้นแลว้แต่แสดงถึงสถาปัตยกรรม    
อนังดงามและแวดลอ้มดว้ย พิเศษ!! พาท่านใส่ชุดประจ าชาติเกาหลี หรือ ชุดฮันบก และถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

 
 
 

 
 
 
 
 

http://bit.ly/2NMk5YE
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เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั(1) เมนูซัมเกทงั (ไก่ตุ๋นโสม) 
พาท่านเดินทางไปยงั สวนสาธารณะโอลิมปิก (Olympic Park ) เพ่ือร่วมงาน K-WORLD FESTA 2019 (Opening Concert) 
เป็นเทศกาลKorean wave ท่ีใหญ่และดีท่ีสุดในเกาหลี โดยเทศกาลจะจดัข้ึนตั้งแต่วนัท่ี 15 – 24 สิงหาคม 2019  
พร้อมศิลปินเกาหลีท่ีเขา้ร่วมมากมาย อาทิเช่น 
https://www.kworldfesta.com/kspodome    **Update Line up on 04 Jul 2019**  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kworldfesta.com/kspodome
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ค า่               อสิระรับประทานอาหารค า่ตามอธัยาศัย 
 จากนั้นน าท่านเข้าสู่ที ่WD HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัที ่3              ร้านเคร่ืองส าอาง  – วดัพงอนึซา – SM TOWN – ห้าง COEX Starfield – Starfield Library 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือ ภตัตาคาร (2) 
พาท่านสู่ ศูนย์รวมเคร่ืองส าอางค์ ประเภทเวชส าอางคท่ี์หมอศลัยกรรมเกาหลี ร่วมออกแบบมากมาย เช่น ผลิตภณัฑบ์ ารุง 
ผิวหนา้ เคร่ืองส าอางคห์ลากหลายแบรนด์ และอ่ืนๆอีกมากมาย อาทิเช่น B2B ,Closee Dr.,Rojukiss ,etc นอกจากน้ี 
ยงัมีครีมท่ีโด่งดงั  อาทิเช่น ครีมเมือกหอยทาก , เซร่ัมพิษงู , ครีมโบท็อก , Aloevera Gel . ครีมน ้ าแตก , BB Cream , etc 
น าท่านไหวพ้ระขอพร เพื่อเป็นศิริมงคล ณ วดัพงอนึซา หรือ คนไทยอาจเรียก บงอึนซา เป็นวดัท่ีข้ึนช่ือของพระพทุธรูป 
ขนาดใหญ่ของโซล อยูใ่นยา่นคงันมั เป็นท่ีประดิษฐานของพระพทุธรูปขนาดใหญ่ท่ีสุดในเกาหลี คนเกาหลีมกัจะมาสกัการะ 
ขอพรในโอกาสส าคญัๆต่างๆ เป็นสถานท่ีท่ีมีการจดัโครงการ Temple Stay ส าหรับนกัท่องเท่ียวเพื่อไดเ้รียนรู้ 
พระพทุธศาสนาตามฉบบันิกายเซ็น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั(3) เมนู บูแดจเีก 

น าท่านไปยงั SM Town @ Coex Atrium SM Town แห่งน้ีจะแบ่งเป็น 6 ชั้นแต่จะเปิดใหเ้ขา้ชมได ้แค่ 5 ชั้นเท่านั้น 
แต่ละชั้นก็จะมีทั้งรูปถ่ายศิลปินในค่ายในอริยาบถต่างๆใหไ้ดเ้ดินดูไปจ้ินไป โดยจะมีทั้งร้านขายของท่ีระลึก SUM 
ท่ีมีสินคา้ใหเ้อากลบัไปกร๊ีดกนัตอ่ท่ีบา้น หรือจะเป็น Cafe สุดมุง้ม้ิงท่ีชั้น 4 พร้อมไอเทมธีมสีชมพ ูและท่ีส าคญัไฮไลทท่ี์ชั้น 
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5 คือจะเป็น จุดชมการแสดงแบบ Hologram ของศิลปินต่างๆ และจุดถ่ายรูปแบบ VR ท่ีจะเหมือนกบัมีศิลปินสุดท่ีรักของเรา 
ออกมายนืถ่ายรูปคู่ดว้ย  ส่วนศิลปินในค่าย SM มีดงัน้ี Kangta, S.E.S., BoA, TVXQ, TRAX, CSJH The Grace, Super Junior, 
Girls’ Generation, J-Min, Shinee, f(x), Henry, Zhou Mi, EXO, Red Velvet, NCT, H.O.T., Fly to the Sky, Shinhwa 
รวมทั้งนกัแสดงอีกหลายคนเช่น Kim Min-jong และ Lee Yeon-hee 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ใกล้ๆ กนัท่ีหา้ง Coex Starfield จะมีหอ้งสมุด Starfield Library เป็นท่ีเท่ียวถ่ายรูปสุดชิคแห่งใหม่ ของกรุงโซล 
ท่ีเพ่ิงเปิดไดไ้ม่นาน เหมาะกบัใครท่ีมาเท่ียวเกาหลีหลายคร้ังแลว้ อยากเปล่ียนบรรยากาศหามุมใหม่ๆ ท่ีใหม่ๆ ไวเ้ช็คอินบา้ง 
เพราะท่ีน่ีมีการออกแบบตกแต่งท่ีสวยงามแปลกตา ไม่น่าเบ่ืออยา่งท่ีเรามกัจะนึกภาพหอ้งสมุดกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค า่                รับประทานอาหารค า่ (4) เมนูชาบูชาบู 
 จากนั้นน าท่านเข้าสู่ทีพ่กั WD HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัที ่4                เทศกาล Crayon Shinchan Festival – Running Man Theme Park – PooPoo Land – Sm Duty Free –N’seoul Tower – 
ตลาดเมยีงดง 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือ ภตัตาคาร (5) 
พาท่านเดินทางไปยงั เทศกาล Crayon Shinchan Festival แบ่งออกเป็น 7 โซนดว้ยกนั เร่ิมตน้โซนแรกคือ โซนถ ้าหิน 
ท่ีแกะสลกัเป็นรูปใบหนา้ครอบครัวโนะฮาร่า ไดแ้ก่ ชินโนซึเกะ (ชินจงั), ฮิมาวาริ (นอ้งสาว), มิซาเอะ (แม่), ฮิโรชิ (พอ่) 
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และสุนขัชีโร่ แลว้ยงัมีโซนเล่นเกมส์ โซนระบายสี โรงเรียนอนุบาล Futaba รวมไปถึงมุมถ่ายรูปต่างๆ ในบา้นของชินจงั 
ทั้งหอ้งครัว หอ้งดูทีว ี หอ้งน ้ า ซ่ึงไม่ใช่แค่ฉากจ าลองเปล่าๆ เท่านั้น แต่มาพร้อมกบัหุ่นคาแรคเตอร์แทบจะทุกตวัการ์ตูน 
ในเครยอนชินจงั ตั้งโชวไ์วต้ามโซนต่างๆ ในอิริยาบถท่ีแตกต่างกนัไป ใหน้กัท่องเท่ียวไดถ่้ายภาพเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก 
อีกโซนท่ีจะพลาดไม่ไดเ้ลยนัน่ก็คือ คาเฟ่ชินจงั ท่ีเปิดใหบ้ริการแบบเฉพาะกิจ มีขนมน่ารักๆ และเคร่ืองด่ืมเยน็ๆ 
หลากหลายเมนู ซ่ึงตกแต่งเป็นใบหนา้ของตวัการ์ตูนในเครยอนชินจงั สามารถเลือกทานไดต้ามใจชอบ 
 
 
 
 
 
 
 

 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั(6) เมนูทงคตัสึ 

พิเศษสุด!!! พาท่านพบกบั RunningManThemePark แหล่งเท่ียวแห่งใหม่ในยา่นอินซาดง ท่ีมาพร้อมกบัธีม รันน่ิงแมน 
รายการวาไรต้ียอดฮิตของเกาหลีท่ีมีแฟนคลบัจากทัว่โลกRunning Man EP1 ‘Find The Treasure’ จะมีภารกิจต่างๆ กวา่ 10 
ภารกิจ ใหไ้ดต้ามล่าสะสมคะแนน R-Point ซ่ึงหากผูเ้ล่นสะสมคะแนนไดม้ากกวา่ 80 คะแนนจะไดรั้บใบประกาศ 
นียบตัรท่ีระบุวา่คุณคือสมาชิกคนใหม่ของ Running Man คนท่ี 8 ! 
  

 
 
 
 
 
 

 
จากนั้นพาท่านชม พิพิธภณัฑอึ์ หรือ Poo Poo Land สถานท่ีท่ีน าเสนอส่ิงท่ี ไม่เหมือนใคร และยงัสามารถใหค้วามรู้แก่เด็ก 
และผูใ้หญ่เก่ียวกบัความส าคญัของสุขภาพล าไสผ้า่นระบบยอ่ยอาหารจากกิจกรรมจ าลองเสมือนจริงและเกมต่างๆ 
และสามารถเดินทางจากชั้น 4 ลงมายงัชั้น 2 ไดด้ว้ยสไลเดอร์ท่ีจ าลองระบบทางเดินอาหารและออกจากร่างกาย 
ในฐานะของเสีย นอกจากน้ียงัมีร้านคา้ท่ีจ าหน่ายสินคา้มากมายเก่ียวกบัอึ ไม่วา่จะเป็นของท่ีระลึก ขนม และผลิตภณัฑ ์
เสริมความงามต่าง ๆ 
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แลว้พาท่านช็อปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ี SM ดวิตีฟ้รี โดยท่ีน่ีมีสินคา้ชั้นน าใหท่้านเลือกซ้ือมากมายกวา่ 500 ชนิด อาทิ 
น ้ าหอม เส้ือผา้   เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา ฯลฯ   
จากนั้นน าท่านยอ้นรอยละครซีรียเ์กาหลีช่ือดงั My name is Kim Sam Soon ท่ีภูเขานมัซานภูเขาแห่งเดียวท่ีตั้งอยู ่
ใจกลางเมืองโซล สูง 274 เมตร   บนยอดเขามีหอ Seoul Tower *.*ไม่รวมค่าข้ึนลิฟท ์ *.*. ซ่ึงเป็น 1 ใน 18 
หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดบัน ้ าทะเล ท่านสามารถชมทศันียภาพของกรุงโซล 
ไดร้อบทิศ 360 องศา ท่ีคู่รักทุกคู่ชาวเกาหลีจะตอ้งท าคือ การคลอ้งกญุแจคู่รัก Love Key Ceremonyบนโซลทาวเวอร์ 
โดยท่ีจะเขียนขอ้ความหรือช่ือของคู่รักไวบ้นแม่กญุแจและก็จะน าแม่กญุแจน้ีไปคลอ้งกบัร้ัวเหลก็ ส่วนลูกกญุแจเคา้จะท้ิง 
ไปดว้ยความเช่ือท่ีวา่หากคู่รักคู่ใดไดม้าเยอืน และคลอ้งกญุแจคูรั่กกนัท่ีน่ีจะท าใหค้วามรักของทั้งคู่ยนืยาวไม่พรากจากกนั 
ไปตลอดกาล 

 
 
 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ตลาดเมยีงดง (Myeong-dong) 
หรือท่ีรู้จกัในนามสยามสแควร์เกาหลี แหล่งชอ้ปป้ิง 
ใจกลางกรุงโซล ครบครันทั้งสินคา้แบรนดเ์นม เส้ือผา้ 
รองเทา้ กระเป๋า ร้านอาหาร จุดชอ้ป เคร่ืองส าอางคด์งัๆ 
อาทิ Etude House, Skin Food, The Face Shop, Missha, 
Rojukiss, LANEIGE หรือแบรนดอ่ื์นๆ อีกมากมาย 
แมก้ระทัง่ร้านคา้ แผงลอยท่ีไดร้สชาติแบบคนเกาหลีแท้ๆ  
100%  และยา่นน้ีถือเป็นศูนยร์วมแฟชัน่ชั้นน า 
ของหนุ่มสาวชาวเกาหลี ใหท่้านอิสระเดินเล่นเดินชมชอ้ปป้ิงสินคา้ตามอธัยาศยั ซ่ึงราคาถูกกวา่ท่ีเมืองไทย 2-3 เท่ากนัเลย 
ทีเดียว  

ค า่                 อสิระรับประทานอาหารค า่ตามอธัยาศัย 
 จากนั้นน าท่านเข้าสู่ทีพ่กั WD HOTEL หรือเทยีบเท่า 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือ ภตัตาคาร (7) 
น าท่านเดินทางสู่ พพิธิภณัฑ์สาหร่าย (Seaweed Museum) เป็นสถานท่ีผลิตและ แสดงการเล้ียงสาหร่ายครบวงจร 
ทุกท่านสามารถเลือกซ้ือสาหร่าย พร้อมทั้งทดลองชิมไดต้ามอธัยาศยั และชมการแปรรูปสาหร่ายเป็นรสต่างๆ เช่น รสกุง้ 
รสหม ู รสกิมจิ รสวาซาบิ ฯล จากนั้นใหท่้านไดล้องท า คมิบบั (ขา้วห่อสาหร่ายเกาหลี) แลว้สวมชุดฮันบก (Hanbok) 
ซ่ึงเป็นชุดประจ าชาติของประเทศเกาหลีใต ้ ถ่ายรูปกบัฉากจ าลอง 4 มิติซ่ึงมีความสวยงามและประทบัใจ พร้อมถ่ายรูป 
เป็นท่ีระลึกเพื่อไปอวดคนทางบา้น 

 
 
 
 
 

วนัที ่5              พพิธิภณัฑ์สาหร่าย + ท าคมิบับ + ถ่ายชุดฮันบก  – ย่านมหาวทิยาลยัฮงแด – กรุงเทพฯ 
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เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั (8) เมนูจมิดกั (ไก่พะโล้ผดัวุ้นเส้นเส้นแบน) 
เดินเล่นยอ่ยอาหารก่อนกลบั ท่ีตลาดสุดฮิป ตลาดฮงอกิ 
แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีอยูล่อ้มรอบไปดว้ย มหาวทิยาลยัช่ือดงัในเกาหลี 
สินคา้ในยา่นน้ีส่วนใหญ่เป็นสินคา้วยัรุ่นท่ีทนัสมยัและราคาไม่แพง 
เช่น เส้ือผา้ท่ีออกแบบโดยดีไซดเ์นอร์เกาหลีรองเทา้ กระเป๋า 
เคร่ืองประดบั เคร่ืองส าอาง และยงัมีร้าน แบรนดเ์นม อยูท่ัว่ไปเช่น 
EVISU, ZARA ทุกวนัเสาร์ลานหนา้ประตูของ มหาวทิยาลยัฮงอิก 
จะมีผลงาน ศิลปะในรูปแบบต่างๆ เช่น เคร่ืองประดบั ตุก๊ตา เส้ือผา้ 
และของแฮนดเ์มดท่ีน่ารักและ ใชค้วามคิดสร้างสรรค ์ของบางอยา่งท ามาช้ิน เดียวเพ่ือใหไ้ดเ้ลือกซ้ือ  

 จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ร้านละลายเงนิวอนหรือ Supermarket ท่ีน่ีมีขนม  พ้ืนเมืองเกาหลีหลากชนิด อาทิเช่น 
ขนมขา้วพอง ช็อคโกแลตสม้ กิมจิ สม้อบแหง้ มาม่า วุน้เสน้ รวมไปถึงของใชใ้นครัวเรือน เช่น ตะเกียบ ถว้ยใส่ขา้ว กะทะ 
ลูกบอลซกัผา้  เคร่ืองส าอางชั้นน า Etude , Skinfood  และของฝากของท่ีระลึกมีใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือมากมาย 
พร้อมทั้งมีบริการบรรจุกล่องตามเง่ือนไขของร้าน 

 
 
 

 
19.30 น.         เหินฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เอเชียน่า แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี  OZ741  บริการเสิร์ฟอาหารร้อนบนเคร่ือง 
23.10 น.         ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ  

 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พกั 
2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 
12 ปี 

INFANT พกัเดีย่ว 
ราคาทวัร์ 
ไม่รวมตัว๋ 

14 – 18 สิงหาคม 2562 29,900 7,000 6,900 7,900 

**หมำยเหตุ : ผูร้ว่มเดนิทำงตอ้งไม่น้อยกว่ำ 20 ท่ำน 
**กรณีตดักรุป๊เหมำ เร ิม่ตน้เพิม่ 1,000 บำท ส ำหรบักลุ่มลูกคำ้ท ัว่ไป หำกลูกคำ้เป็นขำยตรง/นกัเรยีน/นักศกึษำป.โท/
รำชกำร ตอ้งเชค็รำคำแลนดก์บัเจำ้หน้ำทีอ่กีคร ัง้ 
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อตัรานีร้วม 

 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั (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 - ออกของบุคคลต่างดา้ว ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศของบุคคลต่างดา้ว (ถา้มี) 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาพิเศษส าหรับบุคคลต่างดา้ว หรือยืน่วซ่ีาเร่งด่วน ซ่ึงบริษทัฯ จะเรียกเก็บเพ่ิมเป็นกรณีตามจริง  
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 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัเช่น ค่าโทรศพัท ์โทรสาร โทรเลข ค่าซกัรีด ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืมนอกเหนือจากรายการ  
 ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์ช่องพิเศษภายในหอ้งพกั และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าน ้ าหนกักระเป๋าเกินพิกดั (สายการบินก าหนดใหไ้ม่เกินท่านละ 23 กก.) 
 ค่าทปิมคัคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถท่านละ 1,500 บาท / ทปิ / ท่าน (กรณีจ่ายเป็นเงนิวอนกรุณาเช็คเรท ณ วนัเดนิทางค่ะ) 

 ค่าใช้จ่ายอนัเน่ืองมาจากความล่าช้าของสายการบิน, เหตุสุดวสัิย, การเมือง หรือ ภัยธรรมชาต ิฯลฯ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษกีารบริการหักณ ทีจ่่าย 3% (ในกรณีทีต้่องการขอใบเสร็จมภีาษี) 
หมายเหตุ  
 รายการ และราคาส าหรับผูร่้วมเดินทางผูใ้หญ่อยา่งนอ้ย 30 ท่าน เดินทางไป และกลบัพร้อมคณะ 
 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่กบั 

สายการบิน และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิน ตาม

สถานการณ์ดงักล่าว 
 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย ส าหรับกระเป๋าเดินทาง หรือของมีค่าส่วนตวัของท่านระหวา่ง

การเดินทาง 
 บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบ และขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงนิไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีทีผู้่เดนิทางมไิด้รับอนุญาตให้เดนิ

ทางเข้า หรือออกนอกประเทศ อนัเน่ืองมาจากการพจิารณาของเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง หรือ มส่ิีงผดิกฎหมาย หรือ เอกสาร
เดนิทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนเงนิไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ด้วยเหตุอนัเน่ืองมาจากความผดิพลาด  
ความล่าช้า การเปลีย่นแปลงบริการของสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เหตุการณ์ทางการเมือง การจลาจล  
ภัยธรรมชาต ิอนันอกเหนือจากความควบคุม 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนเงนิไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีทีผู้่เดนิทางไม่ใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด โดยความ
สมคัรใจของผู้เดนิทางเอง และ/หรือไม่เดนิทางไปพร้อมคณะ และ/หรือไม่ปรากฏตวัในวนัเดนิทาง 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ีไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเวลา การจราจร 
สภาพอากาศ และเหตุสุดวสิยัอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ทั้งน้ี เพ่ือความปลอดภยั และประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย  
การสูญหาย หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

 มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู ้
มีอ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 

 เด็ก หมายถึง ผูท่ี้มีอายนุอ้ยกวา่ 12 ปี 
 หนังสือเดนิทางจะต้องมอีายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดนิทาง 
 *.*.*. น า้หนักกระเป๋าคนละ 23 กโิล คนละ 2ใบ เท่านั้น *.*.*. 
เง่ือนไขการให้บริการ 

1. การจองคร้ังแรก มดัจ าท่านละ 10,000 บาทภายใน 24 ชัว่โมง หลงัการจอง และช าระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 30 วนั 
หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวนัหยดุยาวช าระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 35 วนั   
(การไม่ช าระเงินค่ามดัจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดใด ผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจดั 
หรือยกเลิกการเดินทาง)  
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2. ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

การยกเลกิ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-29 วนั เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-20 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 80% ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1 - 6 วนั เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์  

**ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิก หรือเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได*้* 
 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 

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

 

 


