
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหสัโปรแกรม : 14731 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชัน้ 4  เคาน์เตอร ์F ประตู

ทางเขา้เบอร ์3-4 สายการบนิ JeJu Air (7C) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และ
อ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระเชค็อนิ 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

  สายการบนิ  JEJU AIR  ใชเ้ครือ่ง B737-800  จ านวน 189 ทีน่ ัง่ 
        ไดร้บัการยอมรบัจากท ัว่โลก‘ในดา้นความปลอดภยั’และ‘สมรรถภาพ’ 
 เป็นเครือ่งบนิทีใ่ชม้ากทีส่ดุ และมชีือ่เสยีงในตา่งประเทศ   จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3 

           (น า้หนกักระเป๋า 15 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 
 

 
 
 

 

วนัที ่1     สนามบนิสวุรรณภูม ิ                                                                                                     (-/-/-) 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

01.00 น. บนิลดัฟ้าสูก่รุงโซลโดยสายการบนิเจจแูอร ์เทีย่วบนิที ่7C2204  

08.40 น. ถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน สาธารณรัฐเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ช.ม.กรุณาปรับนาฬกิาของ
ท่านเป็นเวลาทอ้งถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ 

หลงัจากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์  
(เต็มวนั)  ซึง่ถูกขนานนามว่า ดสินียแ์ลนดเ์กาหล ีเป็น
สวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศ โดยมีบรษัิท

ซมัซงุเป็นเจา้ของ ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะไดน่ั้ง
กระเชา้ลิฟต์ และท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟาร ี
ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ที่น่ีท่านจะพบกับเจา้ป่า

สงิโตและเสอืดนิแดนแห่งเทพนยิาย ชมกจิกรรมและการ
แสดงต่าง ๆ ดว้ยบัตรเขา้ชมแบบ ไม่จ ากัดจ านวนรอบ 
และสนุกกบัเครือ่งเลน่นานาชนิด แบ่งออกเป็นโซนถงึ 5 

โซน  
 โซนที ่1 Global Fair จะไดพ้บกับการตกแต่งดว้ย

สถาปัตยกรรมต่าง ๆ ของโลกตะวันออกและตะวันตก ที่

ผสมผสานเขา้กนัไดอ้ย่างลงตวั อย่างเมโสโปเตเมยี เรอเนสซองส ์ไปจนถงึแบบโมเดริน์  
โซนที ่2 Zootopia เป็นโซนซาฟาร ีหรอืสวนสตัว ์ส่วนใหญ่
ผูม้าที่น่ีจะไปเที่ยวโซนน้ีกันก่อน โดยขึ้น Human Sky  

กระเชา้ลอยฟ้าที่ใหห้ย่อนขาชื่นชมบรรยากาศสองขา้ง
ทางผ่านหุบเขา เมื่อมาถงึจะไดพ้บกับสัตวน์านาชนิด ที่เป็น
ไฮไลท์เลยก็คือลูกไลเกอร์ (Liger) ที่เป็นลูกแฝดผสมที่
เกดิขึน้จากสงิโตเพศผูแ้ละเสอืเพศเมยี นับเป็นแฝดผสมเสอื-

สงิโตคู่แรกในโลก นอกจากน้ียังไดช้มการแสดงที่น่าตื่นตา
ตืน่ใจของหม ีเพนกวนิ แมวน ้า และไดช้มสัตวต์่าง ๆ อกี กว่า 
20 ชนดิ มากถงึ 100 กวา่ตวั 

โซนที่3 European Adventure โซนEuropean 
Adventure ไดร้ับการตกแตง่อย่างสวยงามตามแบบยุโรป ทัง้

ตกึทีจ่ าลองเป็นหมู่บา้น และการแต่งสวนสวยสไตลฝ์รั่งเศส มีสวนดอกไมส้สีันสวยงามที่จะปรับเปลีย่นไปตาม

ฤดกูาล ทัง้สวนกหุลาบ สวนทวิลปิ สวนสีฤ่ด ูเป็นตน้ และทีพ่ลาดไม่ไดค้อืการเล่นเครื่องเล่นอกีหลากหลายชนิด 
ทีเ่ป็นไฮไลทข์องโซนน้ีเลยก็คอื รถไฟเหาะ T Express ซึง่เป็นรถไฟเหาะรางไมท้ี่สูงที่สุดในโลกและมีความชัน
ถงึ 77 องศา วิง่ดว้ยความเร็ว 104 กม./ชั่วโมง ซึง่ถือว่าเป็นเครื่องเล่นที่หวาดเสยีวที่สุด ใครชอบความตืน่เตน้

ตอ้งไม่พลาด 
 

 
 

 
 

วนัที ่2     สนามบนิสวุรรณภูม ิ– สนามบนิอนิชอน – สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ (เต็มวนั)                         (-/-/D) 



 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
โซนที ่4 Magic Land ดนิแดนแห่งเทพนิยายแฟนตาซี ที่ตกแต่งไดอ้ย่างสวยงามราวกับเมืองในฝัน ม ี

AESOP'S VILLAGE เป็นโลกแห่งนทิานอสีป ทีส่อดแทรกเน้ือหาสอนใจผ่านตัวละครที่เป็นสัตวน่์ารัก ๆ มากมาย 
เป็นโซนที่เด็ก ๆ จะตอ้งชืน่ชอบเป็นอย่างมาก โซนน้ีมีเครื่องเล่นเบาๆ ใหเ้ล่นหลากหลาย เช่น มา้หมุน รถไฟ
เหาะส าหรับเด็ก เป็นตน้ 

โซนที ่5 American Adventure โซนน้ีจะจ าลอง
ประเทศสหรัฐอเมรกิายอ้นกลบัไปตัง้แต่เริม่ตน้เมื่อ 500 
ปีก่อน สมัยโคลัมบัสคน้พบประเทศอเมริกาใหม่  ๆ 

เรื่อยมาจนกระทั ้งยุคเฟ่ืองฟู ซึ่งทั ้งโซนจะมีดนตรี
ประกอบเป็นจังหวะสนุกสนานเรา้ใจเหมาะกับวัยรุ่นและ
ผูใ้หญ่ เครือ่งเลน่โซนน้ีจะเป็นแบบผาดโผน และที่เป็น

ไฮไลทก็์คอื เรือเหาะ Columbus Adventures, รถไฟ
เหาะ Rolling X-Train และ เครื่องเล่นป่ันๆ หมุน Let's 
Twist  
ตอนกลางคนืยงัมกีารแสดง Moonlight Parade 
และ Dream of Laciun ชมแสง ส ีเสยีง สวยงาม
ตระการตา ซึง่การแสดงโชว ์และการจัดสวนในพื้นที่ต่าง ๆ จะหมุนเวยีนปรับเปลีย่นไปตามเทศกาลและฤดูกาล

ตา่ง ๆ 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
เทศกาลดอกไม ้

เดอืนเมษายน เทศกาลดอกทวิลปิ (Tulip Garden) ดอกซากรุะ (Cherry Blossom) 
เดอืนพฤษภาคม-มถิุนายน เทศกาลดอกกหุลาบ (Rose Garden) ดอกลลิลี ่(Lily Garden) 
เดอืนกนัยายน-ตลุาคม เทศกาลดอกกหุลาบเบญจมาศ (Chrysanthemun Garden) 

เทศกาลตามฤดูกาล 
เดอืนสงิหาคม สสีนัแห่งฤดรูอ้น (Summer Splash) 
เดอืนตลุาคม เทศกาลฮาลาวนี (Happy Halloween) 

เดอืนธันวาคม เทศกาลครสิตม์าส 
เดอืนมกราคม-กมุภาพันธ ์เทศกาลหมิะและการเลน่เลือ่นหมิะ 

เทีย่ง   เพือ่เป็นการไมร่บกวนเวลา  อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั    
ค า่  บรกิารอาหารค า่(1) ณ ภตัตาคาร  เมนูหมูยา่งเกาหล ี  ตน้ต ารบัอาหารเลือ่งชือ่ของประเทศเกาหลใีต ้

เป็นหมูยา่งทีผ่า่นการหมกัจนไดท้ ี ่น ามายา่งบนเตาถา่นรอ้นๆ สุกก าลงัด ีแลว้ตดัชิน้พอค า รบัประทาน
กบัซอส, กระเทยีม, กมิจ ิและใชใ้บผกักาดหอมสดห่อเป็นค ่า ๆ คลา้ยเมีย่งค า แกลม้ดว้ยพรกิเกาหลี
เม็ดโตสเีขยีวสด พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ 

 
 
 

 
 



 
 

 

 

 
 พกัที ่ SEORAK : HYUNDAI  SOO  RESORT   หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 3 ดาว 

 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้(2)  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม    
น าท่านเดนิทางสู่ อุทยานแห่งชาตซิอรคัซาน  หรือ สวสิเซอรแ์ลนดข์อง

เกาหล ีเป็นอทุยานแห่งชาตขินาดใหญ่มีเน้ือที่ ถงึ 354 ตารางกโิลเมตร จัด
ไดว้่าเป็นแนวเขาที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในเกาหลซี ึง่ประกอบดว้ย โอ
ซอรัค เนซอรัค และนัมซอรัค เทอืกเขาแนวนอกแนวใน และแนวใต ้มีหุบเขา

ทีม่ดีอกไมบ้านสะพรั่งทัง้ฤดใูบไมผ้ล ิและฤดูใบไมเ้ปลีย่นส ีหุบเขาแห่งน้ีจะ
เปลีย่นเป็นสแีดงสทีองทั่วทัง้หุบเขา  
จากนัน้น าท่าน น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า สู่จุดชมววิของอุทยานแห่งชาตเิขาซอรัค 

ทีไ่ดข้ ึน้ชือ่วา่เป็นภูเขาสีฤ่ดู และสวสิเซอรแ์ลนดข์องเกาหล ีเขาซอรัคตัง้อยู่
ใจกลางภูเขาแทแบคซึง่ทอดยาวไปถงึเขาคมึคังของประเทศเกาหลีเหนือ มีเทือกเขา ป่าไม ้หุบเขา สายน ้า 
ทะเลสาบ หนิรูปร่างตา่ง ๆ ทีส่วยงาม ซึง่เกดิขึน้เองตามธรรมชาตทิีห่าดไูดย้ากยิง่ ตามรอยต านานที่เล่าขานของ

จุดก าเนดิเพลงอารรีัง ภูเขาซอรัคซานมคีวามงามเฉพาะตวัตลอดปี แต่ช่วงฤดูใบไมเ้ปลีย่นสจีะเป็นช่วงที่งดงาม
ที่สุด นอกจากน้ีบริเวณโดยรอบของอุทยานแห่งชาติซอรัคซาน ยังมี  วดัชินฮงึซา (SINHEUNGSA 
TEMPLE) วดัเกา่แกส่รา้งในสมัย อาณาจักรชลิลา่อายุกวา่ 1,000 ปี ท่านสามารถนมัสการกราบไหวพ้ระพุทธรูป

สมัฤทธิป์างสมาธขินาดใหญ่ทีป่ระดษิฐานเป็นสญัลกัษณข์องอทุยาน กอ่นจะผ่านสะพานช าระลา้งจติใจเขา้สู่เขต
วดัเพือ่ไหวพ้ระขอพร 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูโอซมัพลโูกกิ(3)  อาหารยอดนิยมอกีหนึ่งชนิดของครัวเกาหลที าจาก
ปลาหมึกน ามาผัดกับผักต่าง ๆ และวุน้เสน้ของเกาหลี พอใหม้ีน ้าขลุกขลกิเล็กนอ้ย ปรุงรสใหอ้อกรสหวาน
เล็กนอ้ย รับประทานคูก่บัขา้วสวย และกมิจชินดิตา่ง ๆ 

บา่ย จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงรา้นเครื่องส าอางยอดนิยม ของนักชอ้ปชาวไทยที่ COSMETIC OUTLET ใหท้่านได ้
เลอืกซือ้กลบัไปฝากเป็นของทีร่ะลกึ อาทเิชน่  ROJUKISS, ครมีน ้าแตก ซึง่ราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเกอืบเท่าตัว 
และบางผลติภัณฑย์ังไม่มีขายในไทย  จากนัน้น าท่านสู่โรงงานสาหรา่ย ทุกท่านจะไดเ้รียนรูเ้กีย่วกับการ ท า

คมิบบั (ขา้วห่อสาหร่าย) อาหารง่ายๆ ที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน คมิ 
แปลว่า สาหร่าย บับ แปลว่า ขา้ว จะเป็นแท่งยาวๆ แลว้เคา้ก็จะหั่นเป็นชิน้ๆ
พอดีค า พรอ้มทั ้งสวม ชุดฮนับก เป็นชุดประจ าชาติของเกาหลีพรอ้ม

ถ่ายภาพเป็นที่ระลกึ จากนัน้อสิระใหท้่านเดนิชอ้ปป้ิงกันที่ ตลาดฮงอกิ ซึง่
เป็นย่านชอ้ปป้ิงชือ่ดงัของเหลา่วยัรุ่นเกาหล ีเป็นอกีเสน้หนึ่งที่มีบรรยากาศโร
แมนตกิ อีกทัง้ยังมีรา้นกาแฟที่เป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี่ รา้นคา้จ าหน่าย

สนิคา้แฟชัน่ คลบั ตลาดศลิปะ และรา้นอาหารที่น่าสนใจในหมู่วัยรุ่นอายุ 20-
30 ปีทีน่ยิมมาเดนิเลน่ ราคาของสนิคา้และรา้นอาหารตา่ง ๆ ก็ยังไม่แพงอกีดว้ย ซึง่จะคกึคักเป็นพเิศษตัง้แต่ช่วง
บ่ายเป็นตน้ไป เพราะรา้นคา้แต่ละรา้นจะทยอยเปิดใหบ้รกิาร ของที่ขายกันเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสนิคา้แฟชั่น 

เชน่ เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของกิ๊ฟชอ้ป เครือ่งเขยีน และทีเ่ยอะไม่แพก้นัก็คอืขนมตา่ง ๆ 
ค า่ อสิระอาหารค า่ เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

 พกัที ่ SEOUL: BLVD  HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 3 ดาว 

วนัที ่3      อุทยานแหง่ชาตซิอรคัซาน – น ัง่กระเชา้ชมววิซอรคัซาน – วดัซนิองึซา –                         (B/L/-) 

               ศนูยเ์ครือ่งส าอาง – โรงงานสาหรา่ย+โรงเรยีนท าคมิบบั +ใสชุ่ดฮนับก – ตลาดฮงอกิ                                                                             



เชา้   บรกิารอาหารเชา้(4)  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม     
หลังจากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ ศูนยส์มุนไพรน า้มนัสนเข็มแดง  เป็นผลติภัณฑ ์ที่สกัดจากน ้ามันสน ที่มี

สรรพคุณช่วยบ ารุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษา

สมดลุในร่างกาย  ต่อดว้ย ศูนยส์มุนไพร ฮ็อกเกตนามู ตน้ไมช้นิดน้ี
เจรญิเตบิโตในป่าลกึ  บนภูเขาทีป่ราศจากมลภาวะและระดบัสงูเหนือน ้า
ทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพันธุฮ็์อกเกตน้ี ชาวเกาหลรีุ่นใหม่นิยม

น ามารับประทานเพือ่ชว่ยดแูลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง 
ไม่ถูกท าลายจากการดืม่แอลกอฮอล ์กาแฟ บุหรี ่สารตกคา้งจากอาหาร
และยา  จากนั้นน าท่ าน เดินทางสู่  พระราชวงั ถ็อกซูกุง 

(Deoksugung Palace) ตัง้อยู่ที่หัวมุมสี่แยกใจกลางเมืองที่

คกึคกัทีส่ดุของกรุงโซล ซึง่เป็นเพยีงพระราชวงัแห่งเดยีวทีล่อ้มรอบ
ดว้ยอาคารสไตลต์ะวนัตกทีเ่พิม่ความเป็นเอกลกัษณ์ของทวิทัศน์ได ้
เป็นพระราชวังที่เล็กที่สุดในบรรดา 5 พระราชวังของเกาหลี มี

จุดเด่นคืออาคารภายในพระราชวังนั้นเป็นการผสมผสานระหว่าง
วฒันธรรมเกาหลแีละวัฒนธรรมตะวันตก เมื่อเดนิเขา้สู่พระราชวังด็
อกซูซุง และแทฮันมุน ผูเ้ขา้ชมจะตอ้งเดนิผ่านสะพานกึมชอน

(Geumcheon Bridge) ไปจนถึงอาคารบ็อบจอน(Beopjeon 
Building)ทีม่ปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนาน อาคารปีกดา้นตะวันออกเป็น
หอ้งของกษัตริย์ ส่วนปีกตะวันตกเป็นของราชนีิ นอกจากน้ียังมี

อาคาร Jeonggwanheon สถาปัตยกรรมสไตลต์ะวนัตกแห่งแรกทีส่รา้งขึน้ภายในพืน้ทีพ่ระราชวังในปีค.ศ. 1900 
ไม่เพยีงแตอ่าคารรูปแบบเกาหลเีท่านัน้ ภายในพระราชวังยังมีอาคารทรงยุโรปตะวันตกอกีดว้ย เป็นอาคารแบบ
โรมันและดา้นหนา้เป็นสวนสวยแบบสมมาตร ซึง่เป็นสวนแบบตะวันตกแห่งแรกในเกาหล ี ดา้นในตกึมีการจัด

แสดงหอ้งต่าง ๆ ซึง่ไม่สามารถเดนิชมดว้ยตัวเองได ้แต่จะมีทัวรแ์ละไกดพ์าเขา้ชม (ไม่ตอ้งเสียค่าใชจ้่าย
เพิม่เตมิ) 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนูชาบู ชาบู(5) สุก ีห้มอ้ไฟสไตลเ์กาหล ีอาหารพืน้เมอืงของ
คาบสมุทรเกาหลตี ัง้แตส่มยัมองโกเลยีบกุคาบสมุทรเกาหล ีลกัษณะคลา้ยสุก ีห้มอ้ไฟ  

บา่ย น าท่านชอ้ปป้ิงปลอดภาษีที่ ดวิตร ีฟ้ร ีชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม  มากมาย อาท ินาฬกิา,แว่นตา,เครื่องส าอาง,
กระเป๋า,กลอ้งถ่ายรูป หรอืจะเป็นโทรศพัทม์อืถอื ใหท้่านอสิระไดเ้ลอืกซือ้อย่างเต็มที ่หลังจากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง
ตลาดดงัทีส่ดุของเกาหล ีตลาดเมยีงดง หรือสยามสแควรเ์กาหล ีหากท่านตอ้งการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลี

เป็นอย่างไร กา้วล ้าน าสมัยเพียงใดท่านจะตอ้งมาที่เมียงดงแห่งน้ีพบกับสนิคา้วัยรุ่น อาทิ เสื้อผา้บุรุษ-สตร ี
เครื่องส าอางดังๆ อาท ิETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE 
หรอือกีมายใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ซึง่ราคาถูกกวา่ทีเ่มอืงไทย 2-3 เท่า 

 
 
 

 
 
 

 
 
ค า่ อสิระอาหารค า่ เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

 พกัที ่ SEOUL : BLVD  HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 3 ดาว 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้(6) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม    
หลงัจากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่สมุนไพรโสมเกาหล ีหรือราชาแห่งมวลสมุนไพร และโสมถูกน ามาใชเ้พื่อบ ารุง

สุขภาพเป็นเวลานานกว่า 2,000 ปี  ในต ารายาแผนโบราณจีน ระบุว่าโสมเป็น
สมุนไพรทีช่ว่ยเสรมิความแข็งแรงใหแ้กร่ะบบย่อยอาหารและปอด ช่วยท าใหจ้ติใจ

สงบและเพิ่มพละก าลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบ ารุงหัวใจ 
ป้องกนัโรคหัวใจขาดเลอืด เสรมิประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง และ
เร็วๆ น้ี โสมเกาหลอีาจจะไดจ้ดทะเบียนมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโก  ทุกวันน้ี

ผลติภัณฑโ์สมเป็นสิง่ทีข่าดไม่ไดส้ าหรับผูท้ี่ค านึงถงึสุขภาพในปัจจุบัน  หลังจาก
นัน้ แวะชม โรงงานเจยีระไนพลอยอเมทสิ แดนเกาหลเีป็นแดนของพลอยสมี่วง 

พลอยแห่งสขุภาพและน าโชค โดยมตีัง้แตส่มี่วงออ่นเย็นตาจนถงึสมี่วงไวน ์มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยน้ีจะงามจับ

ตาเมือ่มาท าเป็นแหวน จี ้ตา่งหู และสรอ้ยขอ้มอื 

วนัที4่     ศนูยส์มุนไพรน า้มนัสนเข็มแดง – ศนูยส์มุนไพรฮอกเก นามู – พระราชวงัถ็อกซูกุง –               (B/L/-) 

               ดวิตีฟ้ร ี– ตลาดเมยีงดง 

วนัที5่     ศนูยส์มุนไพรโสม – พลอยแอมมาทสี – ฮุนได พรเีมยีม เอาทเ์ลต – รา้นละลายเงนิวอน        (B/L/-)            
              สนามบนิอนิชอน – กรุงเทพฯ 



เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  พุลโกกิ(7)  อาหารขึน้ชือ่ของเกาหลเีหมอืนกนั จะเรียกว่าเป็นสุกีก้ ึง่น ้ากึง่
แหง้ก็คงไดค้รับ ส่วนผสมของเมนูน้ี คอืหมูหมักชิน้บาง ๆ ปลาหมกึสด ผักต่าง ๆ เช่น กะหล าปล ีฟักทองอ่อน 

ถั่วงอก แครอท เห็ดและวุน้เสน้มาตม้รวมกัน โดยสามารถทานไดท้ัง้แบบแหง้และน ้า เครื่องเคยีงต่าง ๆ คือ 
ถั่วงอกดอง วุน้เสน้ปรุงรสสาหร่าย กมิจ ิ

บา่ย จากนัน้อสิระใหท้่านเดนิชอ้ปป้ิงกันที่ Hyundai Premium 

Outlet  เป็นชอ้บป้ิงเอาทเ์ลตขนาดใหญ่ของอาณาจักรฮุนได 
รา้นสนิคา้แบรนดเ์นมระดบัโลกมากมาย หลายพันรา้นคา้ และ
น าท่านแวะ ซุปเปอรม์าเก็ต ซือ้ของ (ละลายเงนิวอน 5 แถม 

1) สาหร่าย ขนมต่าง ๆ ช็อกโกแล๊ตหิน ซีเรียลช็อกโก  
ผลติภัณฑข์องใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชา

โสม โคลนพอก

หนา้โสม ครีม
ลา้งหนา้โสม เครื่องส าอางโสม หมอนสุขภาพ กมิจิ เป็บโปโร ้
(ป๊อกกีเ้กาหล)ี ชนิราเมง (มาม่าเกาหล)ี เป็นตน้ 

 

 เหนิฟ้าสูก่รุงเทพฯโดยสายการบนิเจจแูอร ์20.05 น.
เทีย่วบนิที ่7C2203  
23.59 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

-------- 

 
 

อตัราคา่บรกิาร  
 

เดอืนตลุาคม 2562 

ก าหนดการเดนิทาง ราคาผูใ้หญห่อ้งละ 2-3 ทา่น พกัเดีย่ว (จา่ยเพิม่) 

01 – 05 ตลุาคม 16,990.- 5,000.- 

02 – 06 ตลุาคม 17,990.- 5,000.- 

03 – 07 ตลุาคม 17,990.- 5,000.- 

04 – 08 ตลุาคม 17,990.- 5,000.- 

05 – 09 ตลุาคม 17,990.- 5,000.- 

06 – 10 ตลุาคม 16,990.- 5,000.- 

07 – 11 ตลุาคม 16,990.- 5,000.- 

08 – 12 ตลุาคม 16,990.- 5,000.- 

09 – 13 ตลุาคม 17,990.- 5,000.- 

10 – 14 ตลุาคม 19,990.- 5,000.- 

11 – 15 ตลุาคม 19,990.- 5,000.- 

12 – 16 ตลุาคม 17,990.- 5,000.- 

13 – 17 ตลุาคม 16,990.- 5,000.- 

14 – 18 ตลุาคม 16,990.- 5,000.- 

15 – 19 ตลุาคม 16,990.- 5,000.- 

16 – 20 ตลุาคม 17,990.- 5,000.- 

17 – 21 ตลุาคม 17,990.- 5,000.- 

18 – 22 ตลุาคม 17,990.- 5,000.- 

19 – 23 ตลุาคม 19,990.- 5,000.- 



20 – 24 ตลุาคม 16,990.- 5,000.- 

21 – 25 ตลุาคม 16,990.- 5,000.- 

22 – 26 ตลุาคม 16,990.- 5,000.- 

23 – 27 ตลุาคม 17,990.- 5,000.- 

24 – 28 ตลุาคม 17,990.- 5,000.- 

25 – 29 ตลุาคม 17,990.- 5,000.- 

26 – 30 ตลุาคม 17,990.- 5,000.- 

27 – 31 ตลุาคม  16,990.- 5,000.- 

28 ตลุาคม – 01 พฤศจกิายน 16,990.- 5,000.- 

29 ตลุาคม – 02 พฤศจกิายน 16,990.- 5,000.- 

30 ตลุาคม – 03 พฤศจกิายน 17,990.- 5,000.- 

31 ตลุาคม – 04 พฤศจกิายน 17,990.- 5,000.- 

 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 

เดอืนพฤศจกิายน 2562 

ก าหนดการเดนิทาง ราคาผูใ้หญห่อ้งละ 2-3 ทา่น พกัเดีย่ว (จา่ยเพิม่) 

01 – 05 พฤศจกิายน 15,990.- 5,000.- 

02 – 06 พฤศจกิายน 15,990.- 5,000.- 

03 – 07 พฤศจกิายน 15,990.- 5,000.- 

04 – 08 พฤศจกิายน 14,990.- 5,000.- 

05 – 09 พฤศจกิายน 15,990.- 5,000.- 

06 – 10 พฤศจกิายน 16,990.- 5,000.- 

07 – 11 พฤศจกิายน 15,990.- 5,000.- 

08 – 12 พฤศจกิายน 15,990.- 5,000.- 

09 – 13 พฤศจกิายน 15,990.- 5,000.- 

10 – 14 พฤศจกิายน 15,990.- 5,000.- 

11 – 15 พฤศจกิายน 15,990.- 5,000.- 

12 – 16 พฤศจกิายน 15,990.- 5,000.- 

13 – 17 พฤศจกิายน 16,990.- 5,000.- 

14 – 18 พฤศจกิายน 15,990.- 5,000.- 

15 – 19 พฤศจกิายน 15,990.- 5,000.- 

16 – 20 พฤศจกิายน 15,990.- 5,000.- 

17 – 21 พฤศจกิายน 15,990.- 5,000.- 

18 – 22 พฤศจกิายน 15,990.- 5,000.- 

19 – 23 พฤศจกิายน 15,990.- 5,000.- 



** ไมม่รีาคาเด็ก ** 
** เด็ก คอื อายุต า่กวา่ 12 ปีบรบิรูณ์ ใหย้ดึตามเดอืนเกดิเป็นหลกั ** 

หากจ านวนผูเ้ดนิทางไมค่รบ 10 ทา่น ทางบรษิทัขอเลือ่นการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 – 24 พฤศจกิายน 16,990.- 5,000.- 

21 – 25 พฤศจกิายน 15,990.- 5,000.- 

22 – 26 พฤศจกิายน 15,990.- 5,000.- 

23 – 27 พฤศจกิายน 15,990.- 5,000.- 

24 – 28 พฤศจกิายน 15,990.- 5,000.- 

25 – 29 พฤศจกิายน 15,990.- 5,000.- 

26 – 30 พฤศจกิายน 15,990.- 5,000.- 

27 พฤศจกิายน – 01 ธนัวาคม 16,990.- 5,000.- 

28 พฤศจกิายน – 02 ธนัวาคม 15,990.- 5,000.- 

29 พฤศจกิายน – 03 ธนัวาคม 15,990.- 5,000.- 

30 พฤศจกิายน – 04 ธนัวาคม 15,990.- 5,000.- 

หมายเหต ุ 

1. ทา่นถกูเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงทัง้ของทางประเทศไทยและเกาหล ีปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงของท่าน ถอื
เป็นเหตผุลทีอ่ยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของทางบรษัิท ทางบรษัิท ขอสงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะคนืค่าใชจ้่าย ใด ๆ 
ทัง้ส ิน้แกท่า่น  

2. โปรแกรมทัวรเ์กาหล ีจะเป็นโปรแกรมทีจ่ะตอ้งลงรา้นชอ้ปป้ิง หากทา่นไมป่ระสงคท์ีจ่ะเขา้ ท่านจะตอ้งจ่ายเงนิ
คา่ไมเ่ขา้รา้น ใหก้ับทางรา้นคา้ รา้นละ 100 USD/ทา่น 

3. กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทาง เป็นกรุ๊ปดงูาน หรอื กรุ๊ปนักศกึษา ซึง่ไมไ่ดม้กีารแจง้มากับทางบรษัิทฯ ไวก้่อนท าการจอง
ทัวร ์ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิด์ าเนนิการเก็บเงนิเพิม่กับทางลกูคา้โดยตรงทีเ่กาหลทีันท ี 
4.เมนูอาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ ทางบรษัิทจะจัดเป็นเมนูตามปกต ิหากท่านไม่สามารถทานได ้เชน่ 

ทานเจ, มังสวรัิต,ิ อาหารอสิลาม หรอืแพอ้าหารชนดิอืน่ ๆ กรณุาแจง้ใหเ้จา้หนา้ทีท่ราบทันทตีัง้แตจ่องทัวร ์



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

อตัรานีร้วม 

 คา่ต ัว๋เคร ือ่งบนิไป – กลบั ช ัน้ประหยดั  เสน้ทางตามทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรม  (ต ัว๋กรุป๊)  
 คา่น ้าหนัก กระเป๋าสมัภาระเดนิทางโหลดใตท้อ้งเครือ่ง ตามทีส่ายการบนิก าหนดแตล่ะเสน้ทาง  (ไมเ่กนิทา่นละ 15 กโิลกรมั

เทา่น ัน้) ถอืขึน้เครือ่งได ้(ไมเ่กนิ 10 กโิลกรมั และสว่นเกนิคดิกโิลกรมัละ 900 บาท)  
 คา่ธรรมเนียม น ้ามันเชือ้เพลงิของสายการบนิและภาษีสนามบนิทุกแห่ง    

 คา่หัวหนา้ทัวรห์รอืมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ผูช้ านาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทางมัคคเุทศกข์องบรษัิทจากกรงุเทพฯ 
 คา่โรงแรมทีพ่ัก ตามทีร่ะบุในรายการ (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)      

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามทีร่ะบุในรายการ 
 คา่พาหนะเดนิทางระหวา่งน าเทีย่วตามทีร่ะบุในรายการ    

 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ ตามทีร่ะบุในรายการ  
 คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท  (หมายเหตุ: ค่าประกันอุบติเิหตุ

ส าหรับเด็กทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 2 ปี และ ผูใ้หญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบรษัิทประกันฯจะชดใชค้่าสนิไหมทดแทนเพียงครึง่หนึ่ง
ของสญัญาฯ)  (กรณีสง่จอยหนา้รา้น) 

อตัรานีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั นอกเหนือจากรายการทัวรร์ะบุไว ้ เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่,คา่ซกัรดี,คา่โทรศพัท,์คา่มนิบิารแ์ละทวีชีอ่ง

พเิศษ ฯลฯ  

 คา่ธรรมเนียม น ้ามันเชือ้เพลงิและภาษีสนามบนิทีท่างสายการบนิอาจเรยีกเก็บเพิม่ตามภาวะอตัราแลกเปลีย่น  
 คา่ภาษีตา่ง ๆ หัก ณ ทีจ่่าย 3% และภาษีมูลคา่เพิม่ 7% (กรณีทีล่กูคา้ตอ้งการใบก ากบัภาษี)  

 คา่ปรับ ส าหรับกระเป๋าสมัภาระเดนิทางทีเ่กนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด   

 คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ (รวมทา่นละ 1,500 บาทหรอื 50,000 วอน/ทา่น/ทรปิ) 
 

ราคาทวัรน์ ีไ้มร่วมทปิ พนกังานขบัรถ,  ไกดท์อ้งถิน่  และหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย 

คา่ทปิ จ านวน 1,500 บาท หรอื 50,000 วอน   

*กรณุายืน่คา่ทปิใหก้บัหวัหนา้ทวัรท์ ีส่นามบนิ (วนัแรก)  



 

วธิกีารช าระเงนิ  
1. ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 5,000 บาท (ช่วงเทศกาล 10,000 บาท) ภายใน 24 ชัว่โมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บัญชี

และสง่หลกัฐานการโอนเงนิใหเ้จา้หนา้ทีท่ีด่แูลเสน้ทาง ทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดรั้บ เงนิมัดจ าแลว้เทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง (ทีม่อีายุการใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน)  
3. หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณลีกูคา้อยูต่า่งจงัหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออกบัตร
โดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ 
4. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเขน็ (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัวหรอืไมส่ะดวกในการ
เดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กันทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของ

ทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 

การช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษิทัฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนัทา่นควรจดัเตรยีมคา่
ทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนดเนือ่งจากทางบรษิทัตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพ่กัและต ัว๋เคร ือ่งบนิ มฉิะน ัน้

จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 
 
 

การยกเลกิและการเปลีย่นแปลง  
 กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลส าคัญ จะไม่มีการคนืเงนิมัดจ า หรือค่าทัวรท์ัง้หมด หากไม่ไดป้ฏบิัตติาม

เงือ่นไขตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบุไว ้    
 ชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดตอ่เน่ืองตอ้งแจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 45 วนั ท าการหรอืกอ่นหนา้นัน้  
 การยกเลกิจะ ตอ้งแจง้ทางบรษัิทกอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั ท าการหรอืกอ่นหนา้นัน้คนืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 ยกเลกิการ เดนิทางภายใน 30 วนั คดิคา่ใชจ้่าย 50 เปอรเ์ซ็นตข์องราคาทัวรใ์นทุกกรณี 
 ยกเลกิการ เดนิทางภายใน 15 วนั ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมดในทุกกรณี 

 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลที่ตอ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรือกรุ๊ปที่มีการการันตคี่ามัดจ าที่พักโดยตรง

หรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ และไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ EXTRA FLIGHT และ 
CHARTER FLIGHT จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้ 
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หัีวหนา้ทัวร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหัีวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

เงือ่นไขอืน่ ๆ 
- รายการทัวรส์ามารถปรับเปลีย่นการเดนิทางได ้ตามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ แต่ทางบรษัิทจะยังคง

รักษาผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นสิง่ส าคญั 

- บรษัิทฯรับเฉพาะผูม้ีวัตถุประสงคเ์ดนิทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น หากท่านถูกเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้น ๆ
ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใด ๆ ก็ตามถอืเป็นเหตุผลซึง่อยู่นอกเหนืออ านาจและความรับผดิชอบของบรษัิทฯ ทาง
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมดหากท่านถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนท าใหท้่าน

ไม่สามารถเดนิทางตอ่ไปได ้คณะทัวรท์่านอืน่ ๆ รวมถงึไกดจ์ะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบนิได ้จ าเป็นตอ้งออกเดนิทางตาม
โปรแกรมทีว่างไว ้แตท่างตวัแทนบรษัิทฯจะท าหนา้ทีป่ระสานงานและเจา้หนา้ทีจ่ะท าการตดิตอ่และชว่ยเหลอืท่านเป็นระยะ ๆ 

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่ายใด ๆทัง้ส ิน้  ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ เชน่ การยกเลกิหรอืการล่าชา้

ของสายการบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจราจรตดิขัด หรือสิง่ของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกดิขึน้
เหนืออ านาจการควบคมุของบรษัิทฯ และเจา้หนา้ทีนั่น้ ๆ ทีจ่ะสง่ผลท าใหเ้สยีเวลาในการท่องเทีย่วตามรายการทัวร ์ผูเ้ดนิทาง
ไม่สามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหาย ไม่วา่ในกรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้ ทัง้คา่เสยีเวลา คา่เสยีโอกาส คา่เสยีความรูส้กึ และคา่ใชจ้่ายทีบ่รษัิท

จ่ายไปแลว้ เป็นตน้  
- กรณียกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดหรอืบางส่วนใหก้ับท่าน เมื่อท่านตก

ลงช าระเงนิไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทถอืวา่ท่านไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่ง ๆ ที่ไดร้ะบุไวท้ัง้

หมดแลว้  
- เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละ

สทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่วา่กรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

- ถา้กรุ๊ปทีท่่านจองทัวรไ์ว ้ไม่สามารถออกเดนิทาง จากกรณีจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ครบจ านวนตามที่ก าหนดไว ้หรือสายการบนิ
แจง้ยกเลกิบนิ ทางบรษัิทจะคนืเงนิคา่ทัวรใ์หท้่าน แตท่างบรษัิทจะขอหักเงนิคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ  เช่น ค่าธรรมเนียมในการ
ยนืขอวซีา่ของประเทศทีท่่านจะเดนิทาง  (ถา้โปรแกรมทีท่่านเดนิทางจะตอ้งยืน่ขอวซีา่) 

- อตัราคา่บรกิารคดิค านวณจากอตัราแลกเปลีย่น และราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจุบัน บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่น
คา่บรกิารในกรณีทีม่กีารขึน้ราคาคา่ตัว๋ เครือ่งบนิ ภาษีเดนิทาง คา่ประกนัภัย คา่ธรรมเนียมน ้ามัน หรอืมกีารประกาศลดคา่เงนิ
บาท หรอือตัราแลกเปลีย่นไดป้รับขึน้ในชว่งใกลว้นัทีค่ณะจะเดนิทาง 

- เน่ืองจากตัว๋เครือ่งบนิชดุน้ีเป็นตัว๋ราคาพเิศษ (ตัว๋กรุ๊ป) ตอ้งเดนิทางตามวนัทีท่ีร่ะบไุวบ้นหนา้ตัว๋เท่านัน้ จงึไม่สามารถยกเลกิ
หรอืเปลีย่นแปลงใด ๆ ทัง้ส ิน้ และถา้ทางบรษัิทไดด้ าเนนิการออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้นัน้ ไม่สามารถยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลง



รายชือ่ผูเ้ดนิทางได ้(ยกเวน้บางสายการบนิ ทีส่ามารถเปลีย่นแปลงรายชือ่ผูเ้ดนิทางได ้เมือ่ท่านตอ้งการเปลีย่นแปลงรายชือ่ผู ้
เดนิทางหลงัจากออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายในการด าเนนิการ ทัง้น้ีจะขึน้อยู่กบัสายการบนิเท่านัน้) 

- บรษัิทฯท าหนา้ทีเ่ป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชจ้ากสายการบนิ, โรงแรมหรอืบรษัิทขนสง่เมือ่เกดิการสญูหายของ
สมัภาระ 
ระหวา่งการเดนิทาง แตจ่ะไม่รับผดิชอบตอ่การสญูหายดงักลา่วในระหวา่งการ ท่องเทีย่วน้ี หากท่านไม่ใชบ้รกิารใด ๆ ไม่วา่

ทัง้หมดหรอืบางสว่น ถอืวา่ท่านสละสทิธิไ์มส่ามารถเรยีกรอ้งขอคนืคา่บรกิารไดห้ากท่านไม่ เดนิทางกลบัพรอ้มคณะทัวร ์ ตัว๋
เครือ่งบนิขากลบัซึง่ยังไมไ่ดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคนืเงนิไดค้า่บรกิารที ่ท่านช าระกบัทางบรษัิทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด 
และทางบรษัิทฯไดช้ าระใหก้บับรษัิทฯ ตวัแทนแตล่ะแห่งแบบเหมาขาดเชน่กนั ดงันัน้หากท่านมเีหตอุนัใดทีท่ าใหท้่านไม่ได ้

ท่องเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการ ทีร่ะบุไว ้ ท่านจะขอคนืคา่บรกิารไม่ไดบ้รษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทัวร์
ตามความเหมาะสม และสถานการณต์า่ง ๆ ทัง้น้ีทางบรษัิทฯจะยดึถอืและค านงึถงึ ความปลอดภัย รวมถงึประโยชนส์งูสดุของ
ลกูคา้สว่นมากเป็นส าคัญ 

 

 

 

 

 


