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ชมเทศกาลทีห่า้มพลาดในฤดูใบไมร้ว่ง  
เทศกาลขอบฟ้าเมอืงกมิเจ (Gimje Horizon Festival) 
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น ้าหนกักระเป๋าโหลด 15 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่ง 10 กโิลกรมั 

บรษิทัจะแจง้ไฟลท์และเวลาทีแ่น่นอนอกีคร ัง้ก่อนเดนิทาง  
หากลูกคา้เดนิทางมาจากต่างจงัหวดัดว้ยเครือ่งบนิภายในประเทศ 

*****กรุณาแจง้เจา้หน้าทีก่อ่นท าการจองค่ะ***** 

รายการทวัร ์

 
 
 
22.00 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์สายการบนิ JIN AIR 
  เจา้หนา้ทีจ่ากบรษิทัฯคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหท้่านกอ่นขึน้เคร ือ่ง 
 
 
 

FLIGHT DETAILS 
 LJ002 BKK-ICN 01.05 - 08.25 

LJ001 ICN-BKK 19.55 - 23.35 

 รายการทวัร ์ เชา้ เทีย่ง เยน็ ทีพ่กั 

วนัที ่
1 

พบกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม–ิ ออก
เดนิทางจากสนามบนิสุวรรณภูม ิ

- - - - 

วนัที ่
2 

เดนิทางถงึสนามบนิอนิชอน 
เดนิทางสู่เมอืงกมิเจ  – เทศกาลขอบ
ฟ้าเมอืงกมิเจ  – หมู่บา้นโบราณเมอืง
จอนจู  YOUTH STREET 

- บุลโกก ิ ชาบู  

ชาบู 

RONI HOTEL หรอื
เทยีบเท่าระดบั 3 ดาว 

วนัที ่
3 

สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ 
รา้นเครือ่งส าอางค ์ – คลอ้งกญุแจคู่รกั 
โซลทาวนเ์วอร ์

โรงแรม หมูย่าง
เกาหล ี

บบีมิบบั INTER CITY HOTEL 
หรอืเทยีบเท่าระดบั 3 

ดาว 

วนัที ่
4 

พระราชวงัเคยีงบกกุง – ศูนยโ์สม – 
ศุนยส์มุนไพร – DUTY FREE – ตลาด
เมยีงดง 

โรงแรม ไกตุ่๋น
โสม 

บาบคีวิ
บุฟเฟ่ต ์

INTER CITY HOTEL 
หรอืเทยีบเท่าระดบั 3 

ดาว 

วนัที ่
5 

น ้ามนัสนเข็มแดง – ตลาดฮงอกิ 
รา้นละลายเงินวอน -  กรุงเทพฯ 

โรงแรม จมิดกั - - 

วนัที ่1  พบกนัที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิ- ออกเดนิทางจากสนามบนิสุวรรณภูม ิ
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บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
 
 
 
01.05 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศเกาหลใีต ้ โดยสายการบนิ JIN AIR เทีย่วบนิที ่LJ002 
  (มอีาหารบรกิารบนเครือ่งเป็น BOX SET) 

 
***บรษิทัจะแจง้ไฟลท์และเวลาทีแ่น่นอนอกีคร ัง้ก่อนเดนิทาง หากลูกคา้เดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัดว้ยเครือ่งบนิ

ภายในประเทศ กรุณาแจง้เจา้หน้าทีก่่อนท าการจองคะ่*** 
 
 

 

 

 

 

 

วนัที ่2   เดนิทางถงึสนามบนิอนิชอน –  เดนิทางสูเ่มอืงกมิเจ  – เทศกาลขอบฟ้าเมอืงกมิเจ     
– หมูบ่า้นโบราณเมอืงจอนจู – YOUTH STREET 

http://bit.ly/2NMk5YE
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        อาหารบนเครือ่งบนิจนิแอรข์าไป 

08.25 น. ถงึสนามบนิอนิชอน กรงุโซล ประเทศเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เรว็กวา่ประเทศไทย 2 ช ัว่โมง) 
เชา้ หลงัผ่านพธิกีารทางตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย พาท่านเดนิทางไปยงัเมอืงกมิเจ (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3 ช ัว่โมง) ตัง้อยู่ที ่ จงัหวดัชลลาบุก-โด เพือ่ชม เทศกาลขอบฟ้ากมิเจ (Gimje 
Horizon Festival) เป็นเทศกาลทีจ่ดัแสดงเกีย่วกบัเกษตรกรรมงานเดยีวของเกาหล ี โดยเมอืง
กมิเจถอืไดว้า่เป็นยุง้ฉางธญัญาหารทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศเกาหลใีต ้ กจิกรรมภายในงานจะให ้
นักท่องเทีย่วไดม้โีอกาสลงแขกเกีย่วขา้วในบรเิวณเขือ่นชลประทานบนยอคกอลเจซึง่ถูกสรา้งขึน้ใน
สมยัอาณาจกัรแพ็กเจ (18 ปีกอ่น ค.ศ. - ค.ศ. 660) มกีารแขง่ขนัการท าอาหารบนเกวยีนเทยีม 
แขง่ขนัการท าหุ่นไล่กา มกีารแสดงดนตรขีองชา่งผูเ้ช ีย่วชาญทรพัยส์นิทางวฒันธรรม จดัแสดง
มรดกตกทอดของประวตัศิาสตรแ์ห่งการกสกิรรมของเกาหลแีละการชลประทาน การแสดงการกอ่
กองฟางกลางแจง้ การแสดงพืน้บา้นทีส่ะทอ้นไดถ้งึวฒันธรรมการปลกูขา้ว รวมถงึมกีารละเลน่
พืน้เมอืงตา่งๆ เชน่ การแข่งชกัเย่อ ปัญจกรทีา การแขง่ขนัมวยปล า้ ซรีมึ (Sireum) 

                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (1) เมนูบุลโกก ิ(หมูผดัซอส)   
 

จากน้ันพาท่านเดนิทางไปยงัเมอืงจอนจ ูเพอืชม หมู่บา้นโบราณเมอืงจอนจู (Jeonju Hanok 
Village) หมู่บา้นซึง่มบีา้นฮนัอกแบบเกาหลกีวา่ 800 หลงั ทีย่งัคงรกัษาเสน่ห ์และประเพณีอนั
เกา่แกไ่ว ้และในปี ค.ศ. 2010 ถูกก าหนดใหเ้ป็น Slow City ตามหลกัแนวคดิเมอืงวถิชีวีติชา้ เพือ่
ชะลอความเรง่รบีในสงัคม ทีม่แีตก่ารแกง่แย่งแขง่ขนั โดยใชว้ถิชีวีติทีเ่รยีบง่าย เพือ่ใหเ้ป็นเมอืงแห่ง
ความสขุอย่างแทจ้รงิ 
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พาทุกท่านเดนิถนนชอืดงัของเมอืงจอนจ ูYouth Street โดยเร ิม่จากถนน Ogeori Gwantongro 
ถนนสายนีจ้ะพาน าท่านไปสูอ่นินเ์ฮา้สแ์บบดัง้เดมิ 
และมชีอื Streets of History ซึง่เป็นการรวมกนั
ของอดตี และอนาคต ถนนเหลา่นีม้ที ัง้รถราทีส่ญัจร
ภายใตก้ารควบคมุอย่างเป็นระเบยีบและคนเดนิเทา้ 
และมรีา้นหนังสอืขนาดยกัษ ์มรีา้นก๋วยเตีย๋วถัว่ชอืดงั
ใหท้่านลองชมิได ้นอกจากนีย้งัมรีา้นสตัวเ์ลีย้ง รา้น
ขายตน้ไมส้ าหรบัจดัสวน หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่
ทีเ่ป็นศนูยร์วมเสือ้ผา้แฟช ัน้ รองเทา้ เคร ือ่งส าอางอกี
มากมายใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้อย่างจใุจ 

ค ่า  รบัประทานอาหารค า่ (2) เมนูชาบู ชาบู (สุกีส้ไตลเ์กาหล)ี   
  จากน้ันน าท่านเขา้สูท่ีพ่กั RONI HOTEL JEONJU หรอืเทยีบเท่า ระดบั 3 ดาว 
 
  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (3) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
จากน้ันน าท่านเดนิทางสู ่น าท่านเดนิทางสู ่สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์สวนสนุกนีถู้กขนานนามวา่ 
ดสินียแ์ลนดเ์กาหล ีเป็นสวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศ โดยมบีรษิทัซมัซงุเป็นเจา้ของ 
ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะไดน่ั้งกระเชา้ลฟิท ์และท่องไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟาร ีชมไลเกอร ์
(สงิโตผสมกบัเสอื) แฝดคู่แรกของโลก ทีน่ี่ท่านจะพบวา่เจา้ป่าสงิโต และเสอืสามารถอยู่ดว้ยกนัไดอ้ย่าง
เป็นสขุชมความน่ารกัของหม ีทีส่ามารถสือ่สารกบัคนขบัรถไดเ้ป็นอย่างด ีเขา้สูด่นิแดนแห่งเทพนิยาย 
สวนสีฤ่ด ูซ ึง่จะปลกูดอกไมเ้ปลีย่นไปตามฤดูกาลและสนุกกบัเคร ือ่งเลน่นานาชนิด อาทเิชน่ สเปสทวัร ์
รถไฟเหาะ หนอนสะบดั ชมกจิกรรมและการแสดงต่าง ๆ ทีจ่ดัตามตารางประจ าวนั 
 

วนัที ่3     สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์– รา้นเคร ือ่งส าอางค ์ – คลอ้งกุญแจคูร่กั โซลทาวนเ์วอร ์
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สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั(4)  เมนูหมูย่างเกาหล ี

ตอ่มาอสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เคร ือ่งส าอางคแ์บรนดด์งัของเกาหล ีณ ศูนยเ์คร ือ่งส าอาง มใีหเ้ลอืก
มากมายหลายยีห่อ้ เชน่ ครมีน า้แตกทีโ่ดง่ดงั ครมีหอยทาก ฯลฯ พรอ้มทัง้อพัเดตสนิคา้ดา้นความงาม
แบบใหม่ๆ เคล็ดลบัความงามทีส่าวเกาหลนิียมใชก้นั   
จากน้ันน าท่านไปยงั ภูเขานมัซานภเูขาแห่งเดยีวทีต่ ัง้อยูใ่จกลางเมอืงโซล สงู 274 เมตร   บน
ยอดเขามหีอ Seoul Tower *.*ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท ์*.*. ซึง่เป็น 1 ใน 18 หอคอยเมอืงทีส่งูทีส่ดุ
ในโลกมคีวามสงูถงึ 480 เมตร เหนือระดบัน า้ทะเลท่านสามารถชมทศันียภาพของกรงุโซล ได ้
รอบทศิ 360 องศา ทีคู่ร่กัทุกคูช่าวเกาหลจีะตอ้งท าคอื การคลอ้งกญุแจคูร่กั Love Key 

Ceremonyบนโซลทาวเวอร ์โดยทีจ่ะเขยีนขอ้ความ หรอืช ือ่ของคูร่กัไวบ้นแม่กญุแจและก็จะน า
แม่กญุแจนีไ้ปคลอ้งกบัร ัว้เหล็ก สว่นลกูกญุแจเคา้จะทิง้ไปดว้ยความเชือ่ทีว่า่หากคูร่กัคูใ่ด 
ไดม้าเยอืนและคลอ้งกญุแจคูร่กักนัทีน่ี่จะท าใหค้วามรกัของทัง้คูย่นืยาวไม่พรากจากกนัไป
ตลอดกาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N SEOUL TOWER 
 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (5) เมนูบบีมิบบั (ขา้วย าเกาหล)ี 
  และน าท่านเขา้ สูท่ีพ่กัโรงแรม  INTER CITY HOTEL หรอืเทยีบเท่า ระดบั 3 ดาว 
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (6) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากน้ันพาท่านไปชม พระราชวงัชางด็อกกงุ(Changdeokgung Palace) เป็นพระราชวงัที่

สรา้งหลงัจากพระราชวงัเคยีงบกกุง และเคยเป็นพระราชวงัหลกัของกษตัรยิห์ลายพระองคข์อง
ราชวงศโ์ชซอน ทีไ่ดร้บัการดแูลรกัษาไวอ้ย่างด ีภายในประกอบดว้ยพืน้ทีส่าธารณะ อาคารพระราชวงั
ส าหรบัราชวงศ ์และสวนบวีอน หรอืรูจ้กักนัในนามสวนฮูวอน สวนหย่อมดา้นหลงัทีเ่ต็มไปดว้ยตน้ไม ้
ยกัษอ์ายุกวา่ 300 ปี บ่อน ้า และศาลาพกัผ่อน มคีวามธรรมชาตมิากทีส่ดุ ไวเ้ป็นทีพ่กัผ่อน ชว่งเวลาที่

สวยงามทีส่ดุคอื ฤดูใบไมร้ว่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พาท่านเขา้ชม ศูนยโ์สม ซ ึง่รฐับาลรบัรองคุณภาพวา่ผลติจากโสมทีม่อีายุ 6 ปี ซ ึง่ถอืวา่เป็นโสมที ่
                    มคีณุภาพดทีีส่ดุ ชมวงจรชวีติของโสม พรอ้มใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีณุภาพดทีีสุ่ดและราคาถูก 

กวา่ไทยถงึ 2 เท่า กลบัไปบ ารงุรา่งกายหรอืฝากญาตผูิใ้หญ่ทีท่่านรกัและนับถอื น าท่านสู ่ศูนย ์
สมุนไพรโบกานยอง สมุนไพรบ ารุงตบั ตน้ไมช้นิดนีเ้จรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาทีป่ราศจาก
มลภาวะและระดบัสงูเหนือน า้ทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลรีุน่ใหม่นิยมน ามรบัประทานเพือ่ชว่ยดแูล
ตบัใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็งไม่ถูกท าลายจาการดืม่แอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร ี ่สารตกคา้ง
จากอาหารและยา  

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (7) เมนูไกตุ่๋นโสม 
  
  แลว้พาท่านชอ็ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที ่Duty Free โดยทีน่ี่มสีนิคา้ช ัน้น าใหท้่านเลอืกซือ้  
  มากมายกวา่ 500 ชนิด อาท ิน า้หอม เสือ้ผา้ เคร ือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิา ฯลฯ     
  จากน้ันใหท้่านเดนิชอ็ปป้ิง ณ ตลาดเมยีงดง แหลง่ชอ็ปป้ิงขึน้ช ือ่และ สถานทีร่วมแฟช ัน่ช ัน้  
  น าของกรงุโซลหรอืทีค่นไทยรูจ้กักนัในชือ่สยามแสควรเ์กาหล ีท่านจะพบกบัสนิคา้วยัรุน่มากมาย 
  หลากหลายยีห่อ้ไม่วา่จะเป็นเคร ือ่งส าอางยีห่อ้ดงัๆ อย่าง 3CE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP,  

วนัที ่4         พระราชวงัเคยีงบกกงุ – ศูนยโ์สม – ศุนยส์มุนไพร – DUTY FREE – ตลาดเมยีงดง 
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  ETUDE HOUSE, MISSHA ฯลฯเสือ้ผา้แฟช ัน่มสีไตล,์ รองเทา้สน้สงูน่ารกัๆ, รองเทา้ผา้ใบเก๋ๆ,  
  นอกจากนีย้งัมรีา้นอาหารและรา้นคาเฟ่น่ารกัๆ ซ ึง่ทีน่ี่จะมวียัรุน่ หนุ่มสาวเกาหลไีปรวมตวั  
  กนัมากมายในแตล่ะวนั 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 ตลาดเมยีงดง 

เย็น  รบัประทานอาหารกลางวนั (8) เมนูบารบ์คีวิบุฟเฟ่ต ์
  และน าท่านเขา้ สูท่ีพ่กัโรงแรม  GALAXY HOTEL หรอืเทยีบเท่า ระดบั 3 ดาว 

 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (9) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พาท่านชม น ้ามนัสนเข็มแดง(Red Pine) ปัจจุบนันิยมมารบัประทานเพือ่ลา้งพษิในรา่งกาย ลา้ง
ไขมนัในเสน้ เลอืดทัว่ทัง้รา่งกาย ป้องกนัไขมนัอดุตนัในเสน้เลอืด, โรคหวัใจ, โรคภูมแิพ ้เป็นตน้ และ
ยงัใหท้่านไดล้องตรวจเสน้เลอืดภายในรา่งกายท่านฟร ีอกีดว้ย  

  เดนิเลน่กอ่นกลบั ทีต่ลาดสดุฮปิ ตลาดฮงอกิ แหลง่ชอ้ปป้ิงทีอ่ยู่ลอ้มรอบไปดว้ยมหาวทิยาลยั  
  ชือ่ดงัในเกาหล ีสนิคา้ในย่านนี ้สว่นใหญ่เป็นสนิคา้วยัรุน่ทีท่นัสมยัและราคาไม่แพงทีอ่อกแบบ  
          โดยดไีซดเ์นอรเ์กาหลรีองเทา้กระเป๋า  เคร ือ่งประดบั เคร ือ่งส าอาง และยงัมรีา้นแบรนดเ์นมอยู่ท ัว่ไป 

เชน่ EVISU, ZARA ทุกวนัเสารล์านหนา้ประตูของมหาวทิยาลยัฮงอกิ จะมผีลงาน ศลิปะในรูปแบบ     
ตา่งๆเชน่ เคร ือ่งประดบั ตุก๊ตา เสือ้ผา้ และของแฮนดเ์มดทีน่่ารกัและใชค้วามคดิสรา้งสรรค ์

    ของบางอย่างท ามาชิน้ เดยีวเพือ่ใหไ้ดเ้ลอืกซือ้ บางทีอ่าจเป็นสนิคา้ ทีม่ชี ิน้เดยีวในโลก 

วนัที ่5       น ้ามนัสนเขม็แดง – ตลาดฮงอกิ – รา้นละลายเงินวอน -  กรุงเทพฯ 
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  ตลาดฮงอกิ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (10) เมนูจมิดกั (ไกแ่ละวุน้เสน้เกาหลผีดัซอส) 

 
                 แลว้พาท่านละลายเงนิวอนที ่รา้นคา้สนามบนิ หรอืซปุเปอรม์ารเ์ก็ต ซ ึง่ท่านสามารถเลอืกซือ้สนิคา้          
             พืน้เมอืงเป็นการสง่ทา้ยกอ่นอ าลาเกาหล ีอาท ิบะหมีช่นิรามยนิ อดูง้ กมิจ ิลกูอมรสแปลกๆ บราวน่ี  

ฮนัน่ีบตัเตอรช์พิ ถัว่รสต่างๆ ป๊อกกีร้สตา่งๆ นมกลว้ย ขนมธญัพชื และอืน่ๆอกีมากมาย 
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  จากน้ันเดนิทางไปยงัสนามบนิอนิชอนเพือ่เดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย 
 
19.55 น.   น าท่านเดนิทางสู ่กรงุเทพฯโดยสายการบนิ JINAIR เทีย่วบนิที ่LJ001 
  (มอีาหารบรกิารบนเครือ่งเป็น BOX SET) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      อาหารบนเครือ่งบนิจนิแอรข์ากลบั 
  
23.35 น.     ถงึสนามบนิสวุรรณภูม ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ่
พกั  

2 ท่าน 

เด็กอายุต ่า
กวา่ 
12 ปี  

INFANT พกัเดีย่ว 
ราคาทวัร ์ 
ไม่รวมต ัว๋ 

28 กนัยายน – 02 ตุลาคม 2562 16,900 3,000 5,900 7,000 

30 กนัยายน – 04 ตุลาคม 2562 16,900 3,000 5,900 7,000 

**หมายเหตุ : ผูร้ว่มเดนิทางตอ้งไม่น้อยกว่า 20 ท่าน 
**กรณีตดักรุป๊เหมา เร ิม่ตน้เพิม่ 1,000 บาท ส าหรบักลุ่มลูกคา้ท ัว่ไป หากลูกคา้เป็นขายตรง/นกัศกึษา/ป.โท/ราชกาล ตอ้งเชค็ราคา
แลนดก์บัเจา้หน้าทีอ่กีคร ัง้ 
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อตัรานีร้วม 
 คา่ตั๋วโดยสารเคร ือ่งบนิไป - กลบัช ัน้ประหยดั(ตั๋วกรุป๊) ตามเสน้ทางทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่โรงแรมทีพ่กัตามรายการระบุ (สองทา่นตอ่หน่ึงหอ้ง) 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบุ 
 คา่อาหาร และเคร ือ่งดืม่ตามรายการระบุ 
 คา่รถรบัสง่ ตามรายการระบุ 
 น ้าดืม่ท่านละ 1 ขวด / คน / วนั 
 คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่ง(ขึน้อยู่กบัการผนัแปรของภาษนี ้ามนั ณ วนันัน้ๆ) 
 คา่มคัคเุทศกข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯ คอยอ านวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
อตัรานีไ้ม่รวม 
 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 
 คา่ธรรมเนียมแจง้เขา้ - ออกของบุคคลตา่งดา้วค่าวซีา่เขา้ประเทศของบุคคลตา่งดา้ว (ถา้ม)ี 
 คา่ธรรมเนียมวซีา่พเิศษส าหรบับุคคลตา่งดา้ว หรอืยืน่วซีา่เรง่ดว่น ซึง่บรษิทัฯ จะเรยีกเก็บเพิม่เป็นกรณีตาม จรงิ  
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัเชน่ คา่โทรศพัทโ์ทรสารโทรเลขคา่ซกัรดีคา่อาหาร-เคร ือ่งดืม่นอกเหนือจากรายการ 
 คา่มนิิบาร ์คา่ชมภาพยนตรช์อ่งพเิศษภายในหอ้งพกั และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
 คา่น า้หนักกระเป๋าเกนิพกิดั (สายการบนิก าหนดใหไ้ม่เกนิทา่นละ 15 กก.) 
 คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ คนขบัรถท่านละ 1,500 บาท / ทปิ / ท่าน  
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(กรณีจ่ายเป็นเงินวอนกรุณาเชค็เรท ณ วนัเดนิทางคะ่) 
 (ในสว่นของหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
 คา่ใชจ้า่ยอนัเน่ืองมาจากความลา่ชา้ของสายการบนิ, เหตสุดุวสิยั, การเมอืง หรอื ภยัธรรมชาต ิฯลฯ 
 คา่ภาษมูีลคา่เพิม่ 7% ค่าภาษกีารบรกิารหกั ณ ทีจ่่าย 3%(ในกรณีทีต่อ้งการขอใบเสรจ็มภีาษ)ี 
หมายเหต ุ 
 รายการ และราคาส าหรบัผูร้ว่มเดนิทางผูใ้หญอ่ยา่งนอ้ย 20 ทา่น เดนิทางไป และกลบัพรอ้มคณะ 
 รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯ อกีคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งกบั 
สายการบนิ และโรงแรมทีพ่กัในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย อยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเคร ือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเคร ือ่งบนิปรบัสงูขึน้ บรษิทัฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรบัราคาตั๋วเคร ือ่งบนิ 
ตามสถานการณด์งักลา่ว 
 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีเกดิความเสยีหาย หรอืสญูหาย ส าหรบักระเป๋าเดนิทาง หรอืของมคีา่ส่วนตวัของทา่น
ระหวา่งการเดนิทาง 
 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบ และขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงินไม่ว่าท ัง้หมด หรอืบางส่วน ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
มไิดร้บัอนุญาตใหเ้ดนิทางเขา้ หรอืออกนอกประเทศ อนัเน่ืองมาจากการพจิารณาของเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้
เมอืง หรอื มสีิง่ผดิกฎหมาย หรอื เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืเงินไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางส่วน ดว้ยเหตอุนัเน่ืองมาจากความผดิพลาด 
ความล่าชา้ การเปลีย่นแปลงบรกิารของสายการบนิ บรษิทัขนส่ง หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เหตกุารณท์าง
การเมอืง การจลาจล ภยัธรรมชาต ิอนันอกเหนือจากความควบคมุ 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืเงินไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางส่วน ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ใชบ้รกิารบางส่วน
หรอืท ัง้หมด โดยความสมคัรใจของผูเ้ดนิทางเอง และ/หรอืไม่เดนิทางไปพรอ้มคณะ และ/หรอืไม่ปรากฏตวัในวนั
เดนิทาง 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์ไ้ดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัเวลา 
การจราจร สภาพอากาศ และเหตสุดุวสิยัอืน่ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ได ้ทัง้นี ้เพือ่ความปลอดภยั และประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย 
หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 
 มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษิทัฯ นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัฯ ก ากบัเทา่น้ัน 
 บรษิทัฯ จดัใหเ้ฉพาะลกูคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปทอ่งเทีย่วตามรายการของทวัรท์กุวนัเทา่น้ัน  หากทา่นไม่สามารถรว่มทวัรท์กุวนั 
แคส่มคัรมารว่มทวัรเ์พยีงเพือ่การใชต้ั๋วเคร ือ่งบนิและทีพ่กัในราคาพเิศษ  หากทา่นไม่แจง้ และปรากฏวา่ทา่นไม่รวมทวัรใ์นบางวนั 
ทางบรษิทัจะคดิคา่ด าเนินการในการแยกท่องเทีย่วเอง 300 USD 
(กอ่นซือ้ทวัร ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท์ีเ่ป็นจรงิ เพือ่ทางผูจ้ดัจะไดค้ดิคา่บรกิารทีเ่หมาะสม) 
 เด็ก หมายถงึ ผูท้ีม่อีายนุอ้ยกวา่ 12 ปี 
*.*.*. น ้าหนกักระเป๋าคนละ 15 กโิลกรมั*.*.*. 
 
เง่ือนไขการใหบ้รกิาร 

1. การจองคร ัง้แรก มดัจ าทา่นละ 10,000 บาทภายใน 24 ช ัว่โมงหลงัการจอง และช าระทัง้หมดกอ่นเดนิทางภายใน 30 
วนั หากเป็นชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุยาวช าระทัง้หมดกอ่นเดนิทางภายใน 35 วนั   
(การไม่ช าระเงนิคา่มดัจ า หรอืช าระไม่ครบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงบัการจา่ยไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจ้ดัมสีทิธยิกเลกิ
การจดั หรอืยกเลกิการเดนิทาง)  

2. ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุน
รายการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่บรกิารไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

การยกเลกิ 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21-29 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-20 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาทวัร ์
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทวัร ์
 ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1 - 6 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร ์  
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**ชว่งเทศกาลไม่สามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได*้* 
 กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ 

รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Charter Flight, Extra Flight จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ า หรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
หมายเหต ุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

***หนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง*** 
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