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บริการแบบฟูลเซอร์วิส พักโรงแรม เซจง มาตรฐานระดับ 4 ดาว ใจกลางแหล่งช้อปป้ิง 
พกัโซล 3 คืน + ฟรีเดย์ 1 วัน  

 ขั้นตอนการเดินทางเข้าเกาหลใีต้ 

• กรอก K-ETA บริษทัฯ บริการกรอกให ้(รวมในค่าทวัร์ราคา 10,300 WON) 
• ลงทะเบียน Q-CODE เพื่อขอยกเวน้การกกัตวัท่ีเกาหลี ลงทะเบียน 3 วนั ก่อนการเดินทาง 
เง่ือนไข K-ETA 
1. กรณีกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางไดด้ว้ยเหตุผลเช่นคนท่ีผ่าน K-ETA  ไม่ถึง 15 ท่านลูกคา้สามารถเล่ือนวนั

เดินทางไดแ้ละขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง 
2. หากลูกคา้ไม่ผา่น K-ETA ขอสงวนสิทธ์ิหกัค่าธรรมเนียมลงทะเบียน 500 บาท 
บนิตรงกรุงเทพฯ – อนิชอน โดยสายการบิน ASIANA AIRLANES (OZ) 
FLIGHT:  DEPARTURE OZ742  BKK-ICN 01.10-09.15  
 RETURN OZ741  ICN-BKK 19.30-23.10 

ฟรีน ้าหนักกระเป๋าขาไป – กลบั 23 กโิลกรัม /  ถือขึน้เคร่ือง 10 กโิลกรัม 
 
วันแรก         กรุงเทพ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) -  เกาหลใีต้ (สนามบินอนิชอน) 
21.00  พร้อมกนัท่ีจุดนดัหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ช้ัน 4  
 GROUP TOUR ZONE ลงประตูทางเข้าหมายเลข 10  

 โดยมีหวัหนา้ทวัร์และเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ รอตอ้นรับและอ านวยความสะดวกก่อนขึ้นเคร่ือง  
  

วัน โปรแกรมการเดินทาง เช้า กลางวัน เย็น โรงแรมที่พกั 

1 กรุงเทพฯ-อินชอน X X X - 

2 วดัโบวงัซา-สะพานแขวนมาจงั-อมิชินกกั ปาร์ค-มลัตงโดนทัทาวน ์ X   
SEJONG HOTEL  

หรือเทียบเท่า 

3 
RED PINE-ศูนยส์มุนไพร-พิพิธภณัฑส์าหร่าย-ศูนยเ์คร่ืองส าอางค-์ 
พระราชวงัถอ็กซูกุง-หมู่บา้นโบราณอิกซอนดง-ช็อปป้ิงฮงแด 

โรงแรม   
SEJONG HOTEL  

หรือเทียบเท่า 

4 อิสระท่องเท่ียว โรงแรม X X 
SEJONG HOTEL  

หรือเทียบเท่า 

5 ดิวต้ีฟรี-ฮุนได พรีเม่ียมเอาทเ์ลท็-ซุปเปอร์มาร์เก็ต-สนามบิน โรงแรม  X - 
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วันท่ีสอง      วัดโบวังซา-สะพานแขวนมาจัง-อมิชินกัก ปาร์ค-มัลตงโดนัททาวน์ 
01.10 บินลดัฟ้าสู่ ประเทศเกาหลใีต้ โดยสายการบิน ASIANA AIRLINES (OZ) เท่ียวบินท่ี OZ742 
 บริการท่านด้วยอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเท่ียวบิน 
09.15        เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอนิชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต ้น าท่านผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
 (เวลาทอ้งถ่ิน เร็วกวา่เมืองไทยประมาณ 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬิกาเพื่อความสะดวกในการนดัหมายเวลา) 
 เดินทางสู่ เมืองพาจู (PAJU) เมืองหน่ึงในจงัหวดัคยองกีโด เป็นพื้นท่ีซ่ึงอยู่เหนือสุดของประเทศ ซ่ึงคุณ

สามารถมองเห็นดินแดนเกาหลี เหนือได ้
  
  
 
 
 
 
  
 

 เดินทางสู่ วัดโบวังซา (BOGWANGSA TEMPLE) วดัโบราณในศาสนาพุทธ วดัแห่งน้ีตั้งอยูท่่ามกลางหุบ
เขา ท่ีรายลอ้มไปดว้ยเทือกเขา และน ้าตกท่ีมีความสวยงามหลายแห่ง ดว้ยเหตุน้ีบริเวณโดยรอบของวดัแห่ง
น้ี จึงมีความสงบ และร่มร่ืนไปดว้ยพรรณไมส้น คละเคลา้ไปกบัเสียงน ้าตก เป็นท่ีน่าร่ืนรมย ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เดินทางสู่ ทะเลสาบมาจัง ทะเลสาบท่ีไม่ไดเ้กิดขึ้นตามธรรมชาติ สร้างเม่ือปี 2000 เพื่อใชเ้ป็น 
 สวนสาธารณะและศูนยก์ลางธรรมชาติใหก้บัเมืองพาจู  จุดไฮไลท ์สะพานแขวนมาจัง (MAJANG LAKE 

SUSPENSION BRIDGE) ถือ เ ป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในเกาหลี มีความยาวถึง  220 เมตร 
และสูง10 เมตร ตรงกลางสะพานมีพื้นกระจก ท าให้สามารถมองเห็นความสูงจากพื้นน ้ า สะพานท่ีขา้ม
ทะเลสาบมาจงั ทิวทศัน์ของภูเขาท่ีสูงตระหง่าน กวา้งใหญ่และน่าต่ืนตาต่ืนใจจนไม่สามารถลืมเลือน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน 
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 น าท่านสู่ IMJINGAK TOUR  พบและสัมผสั DMZ (เขตปลอดทหาร) สถานท่ีชมเกาหลีเหนือท่ีใกลท่ี้สุด

ในเกาหลีใต ้เยี่ยมชมสถานท่ีทางประวติัศาสตร์ อุโมงค์หมายเลข3  เส้นทางอพยพท่ีอยู่ใตดิ้นของเขตแดน
ระหว่างเกาหลีเหนือและใต้ สัมผสัวิวแบบรอบทิศทางของเกาหลีเหนือจาก หอสังเกตการณ์โดรา ชม
ประเทศเกาหลีในมุมมองท่ีต่างออกไปจากจุดชมวิวของหอสังเกตการณ์โอดูซาน หรือขึ้น กระเช้ากอนโดลา 
ท่ีมีความยาวกว่า 850 เมตรท่ีสวนอิมจินกกั (IMJINGAK PYEONGHWA NURI PARK) เพลิดเพลินกบั
ทศันียภาพวิวของคาบสมุทรจางดนั ภูเขาบุกฮนัซาน,สะพานอิสรภาพ, สะพานด็อกแกและสวนอิมจินกกั 
(ไม่รวมค่าขึน้กระเช้ากอนโดล่า) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 เดินทางสู่ MALDDONG DONUT DESSERT TOWN คาเฟ่ของหวานหลากหลายสี ในเมืองพาจู สวรรค์

ของคนชอบของหวานตกแต่งสีสันสดใสทั้งภายในและภายนอกท่ีเป็นเอกลกัษณ์ไม่เหมือนใครเหมือน
พิพิธภณัฑข์องเล่นขนาดใหญ่ สายคาเฟ่ สายชิล สายหวาน สายเช็คอิน ถ่ายรูปสวย ไม่ควรพลาด  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
      เข้าสู่ท่ีพกั SEJONG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 
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วันท่ีสาม RED PINE-ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู -พพิธิภัณฑ์สาหร่าย-ศูนย์เคร่ืองส าอาง- พระราชวังถ็อกซูกุง-
หมู่บ้านโบราณอกิซอนดง-ช็อปป้ิงฮงแด 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านสู่ RED PINE เป็นผลิตภณัฑ ์ท่ีสกดัจากน ้ามนัสน ท่ีมีสรรคุณช่วยบ ารุงร่างกาย ลดไขมนั ช่วยควบคุม
อาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย เดินทางสู่  ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึก
บนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะและระดบัสูงเหนือน ้ าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพนัธุ์ของสมุนไพรฮ็อตเกตนามูน้ี 
เป็นท่ีนิยมของคนเกาหลีรุ่นใหม่ เพราะมีผลช่วยดูแลตบัให้แขง็แรง ป้องกนัโรคตบัแข็งไม่ถูกท าลายจากการ
ด่ืมแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหาร และยา 

 
 
 
 
 
 

 เดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย เรียนรู้วิธีการท าสาหร่ายของชาวเกาหลี การบอกเล่าเร่ืองราวขั้นตอนความ
เป็นมาของสาหร่าย ในประเทศเกาหลีใตส้าหร่ายถืออาหารเป็นท่ีนิยม น าท่านเปิดประสบการณ์ การท าขา้ว
ห่อสาหร่ายสไตล์ (คิมบบั) อาหารง่ายๆท่ีคนเกาหลีนิยมรับประทาน โดยการน าขา้วสุกและส่วนผสมอ่ืนๆ 
เช่น แตงกวา แครอท ผกัโขม ไข่เจียว ปูอดั แฮม เป็นตน้ วางแผบ่นแผน่สาหร่าย มว้นเป็นแท่งยาวๆ แลว้หัน่
เป็นช้ินพอดีค า เสิร์ฟพร้อมหัวไชเทา้ดองและกิมจิ หลงั ให้ทุกท่าน สวมชุดฮนับก (HANBOK)  ชุดประจ า
ชาติของประเทศเกาหลีใต ้ถ่ายรูปกบัฉากจ าลอง 4 มิติซ่ึงมีความสวยงาม เดินทางสู่ ศูนย์รวมเคร่ืองส าอาง
แบรนด์ดังเกาหลี เช่น ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือในราคาพิเศษ 

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เดินทางสู่ พระราชวังถ็อกซูกุง (DEOKSUGUNG PALACE) มีความหมายว่า พระราชวงัแห่งคุณธรรม

และอายุยืน (PALACE OF VIRTUOUS LONGEVITY) พระราชวงัแห่งน้ีเป็นพระราชวังท่ีเล็กท่ีสุดใน
บรรดาของ พระราชวังหลวงท้ังห้าแห่งของกรุงโซล (FIVE GRAND PALACES OF SEOUL) เดิม
พระราชวงัแห่งน้ีเป็นท่ีพ  านกัอาศยัของเจา้ชายวลซานแดกุน(WOLSANDAEGUN)พี่ชายของกษตัริยซ์องจง
แห่งโชซอน (SEONGJONG OF JOSEON)  ในปี ค.ศ. 1904  เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้คร้ังใหญ่ซ่ึงท าให้
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พระราชวงัไดรั้บความเสียหายและทรุดโทรม พระราชวังถ็อกซูกุง เป็นพระราชวงัเพียงแห่งเดียวท่ีมีภูมิ
ทศัน์ซ่ึงสวยงามรายลอ้มไปดว้ยอาคารสไตล์ตะวนัตกแบบนีโอคลาสสิก และมีสวนสไตล์ตะวนัตกแห่ง
แรกของเกาหลี 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 เดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง (IKSEON DONG HANOK VILLAGE) หมู่บ้านโบราณ ตั้ งแต่

สมยัโชซอน อายุกว่า 100 ปี ท่ีตั้งอยู่กลางกรุงโซล แหล่งท่องเท่ียวใหม่ในย่านเก่าท่ียงัคงเต็มไปดว้ยกล่ิน
อายของอดีต เอกลกัษณ์ของท่ีน้ีคือบา้นโบราณแบบเกาหลี (HANNOK) ท่ีตวับา้นจะก่อขึ้นจากอิฐสีน ้ าตาล
เรียงรายอยา่งสวยงาม  ตรอกเลก็ๆ ตรอกนอ้ยท่ีเตม็ไปดว้ยร้านอาหาร ร้านขายขนม ร้านขายเส้ือผา้ ร้านขาย
เคร่ืองประดบั ตลอดจนคาเฟ่หลากหลายสไตล ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เดินทางสู่ ฮงแด (HONGDAE) ย่านช้อปป้ิงสุดฮิต บริเวณด้านหน้าของ มหาวิทยาลัยฮงอิก (HONGIK 

UNIVERSITY) ศูนย์รวมเด็กวยัรุ่นและเด็กมหาวิทยาลัย สินค้าในย่านน้ีส่วนใหญ่เป็นสินค้าวยัรุ่นท่ี
ทนัสมยัและราคาไม่แพง เช่น เส้ือผา้ท่ีออกแบบโดยดีไซดเ์นอร์เกาหลี มีร้านกาแฟท่ีเป็นเอกลกัษณ์ แกลเลอ
ร่ี ร้านคา้จ าหน่ายสินคา้แฟชัน่ คลบั ตลาดศิลปะและร้านอาหารร้านเด็ด  นอกจากน้ียงัมีกิจกรรมต่างๆ ทาง
วฒันธรรมทางศิลปะ การแสดงและงานเทศกาลท่ีน่าสนใจ  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
 เข้าสู่ท่ีพกั SEJONG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 
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วันท่ีส่ี         อสิระท่องเท่ียว (FREE DAY) 
เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม      
 อสิระท่องเท่ียว (FREE DAY)            

 เข้าสู่ท่ีพกั SEJONG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 
วันท่ีห้า       ดิวตีฟ้รี-ฮุนได พรีเมี่ยมเอาท์เล็ท-ซุปเปอร์มาร์เกต็-สนามบิน 
เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร ของโรงแรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 เดินทางสู่ DUTY  FREE ชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี ทั้งสินคา้แบรนดเ์นม และแบรนดเ์กาหลีมากมาย อาทิ 
นาฬิกา แวน่ตาเคร่ืองส าอาง กระเป๋า กลอ้งถ่ายรูป หรือจะเป็นโทรศพัทมื์อถือ   

     กลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                  เดินทางสู่ HYUNDAI PREMIUM GIMPO OUTLET พรีเมียมเอา้ทเ์ลทท่ีใหญ่ท่ีสุดในเกาหลี แหล่งรวม
ร้านคา้แบรนด์เนมระดับโลก เช่น Armani, Calvin Klein, Diesel, DKNY, Guess, Escada เป็นตน้ ให้ท่าน
เลือกช้อปป้ิงกนัอย่างจุใจ น าท่านสู่ SUPER MARKET ซ่ึงท่านสามารถเลือก ซ้ือสินคา้เกาหลีไดอี้กรอบ 
โดยเฉพาะของกิน เช่น บะหม่ีซินราเมียน (มาม่าสไตลเ์กาหลี) อูดง้ กิมจิ ขนมช็อคโกพ้าย น ้ าจ้ิมปรุงรสหมู
ย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมส าเร็จรูป ในราคาพิเศษก่อนกลบัเมืองไทยจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน
นานาชาติอนิชอน  

19.30 น. เดินทางกลบัสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน ASIANA AIRLINES (OZ) เท่ียวบินท่ี OZ741 
23.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

*************************** 
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อตัราค่าบริการ 
ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน 

ราคา/ท่านละ 

02-06 มีนาคม 66 32,888.- 
15-19 มีนาคม 66 29,888.- 

22-26 มีนาคม 66 32,888.- 

29 มีนาคม – 02 เมษายน 66 32,888.- 
01-05 เมษายน 66 34,888.- 
02-06 เมษายน 66 34,888.- 
03-07 เมษายน 66 34,888.- 
04-08 เมษายน 66 34,888.- 

05-09 เมษายน 66 34,888.- 

06-10 เมษายน 66 34,888.- 
07-11 เมษายน 66 34,888.- 
08-12 เมษายน 66 34,888.- 
09-13 เมษายน 66 34,888.- 
10-14 เมษายน 66 34,888.- 

11-15 เมษายน 66 39,888.- 

12-16 เมษายน 66 39,888.- 
13-17 เมษายน 66 39,888.- 
14-18 เมษายน 66 34,888.- 
15-19 เมษายน 66 34,888.- 
16-20 เมษายน 66 34,888.- 

17-21 เมษายน 66 34,888.- 

18-22 เมษายน 66 34,888.- 

19-23 เมษายน 66 34,888.- 
20-24 เมษายน 66 34,888.- 
21-25 เมษายน 66 34,888.- 
22-26 เมษายน 66 34,888.- 

23-27 เมษายน 66 34,888.- 

24-28 เมษายน 66 34,888.- 

25-29 เมษายน 66 34,888.- 
26-30 เมษายน 66 34,888.- 
27 เมษายน – 01 พฤษภาคม 66 34,888.- 
28 เมษายน – 02 พฤษภาคม 66 34,888.- 
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29 เมษายน – 03 พฤษภาคม 66 34,888.- 
30 เมษายน – 04 พฤษภาคม 66 34,888.- 
01-05 พฤษภาคม 66 34,888.- 
02-06 พฤษภาคม 66 34,888.- 
03-07 พฤษภาคม 66 34,888.- 

04-08 พฤษภาคม 66 34,888.- 

05-09 พฤษภาคม 66 34,888.- 
06-10 พฤษภาคม 66 32,888.- 
07-11 พฤษภาคม 66 32,888.- 
08-12 พฤษภาคม 66 32,888.- 
09-13 พฤษภาคม 66 32,888.- 

10-14 พฤษภาคม 66 32,888.- 

11-15 พฤษภาคม 66 32,888.- 
12-16 พฤษภาคม 66 32,888.- 
13-17 พฤษภาคม 66 32,888.- 
14-18 พฤษภาคม 66 32,888.- 
15-19 พฤษภาคม 66 32,888.- 

16-20 พฤษภาคม 66 32,888.- 

17-21 พฤษภาคม 66 32,888.- 
18-22 พฤษภาคม 66 32,888.- 
19-23 พฤษภาคม 66 32,888.- 
20-24 พฤษภาคม 66 32,888.- 
21-25 พฤษภาคม 66 32,888.- 

22-26 พฤษภาคม 66 32,888.- 

23-27 พฤษภาคม 66 32,888.- 

24-28 พฤษภาคม 66 32,888.- 
25-29 พฤษภาคม 66 32,888.- 
26-30 พฤษภาคม 66 32,888.- 
27-31 พฤษภาคม 66 32,888.- 

28 พฤษภาคม – 01 มิถุนายน 66 32,888.- 

29 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 66 32,888.- 

30 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 66 32,888.- 
31 พฤษภาคม – 04 มิถุนายน 66 32,888.- 
พกัเด่ียวเพิ่ม ท่านละ  8,900.- 
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จอยแลนด์มีตั๋วแล้วหักค่าตั๋ว 10,000 บาท / เด็กอายุต ่ากว่า 2 ขวบ ราคา 9,900 บาท 

 
ราคาทัวร์รวม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามเส้นทางท่ีระบุในรายการ ชั้นทศันาจรไป-กลบัพร้อมคณะ   
      กรณีอยูต่่อตอ้งเสียค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ 
2. ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 
3. ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุหรือเทียบเท่า 
4. ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
5. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี 
6. ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละ 23 กก. 1ใบ/ท่าน 
7. ค่าหวัหนา้ทวัร์น าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 
8. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง การชดเชยอุบติัเหตุส่วนบุคคลกรณี เสียชีวิต  
      สูญเสียอวยัวะสายตาหรือ ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 1,000,000  บาท 
9. ค่า K-ETA 10,300 วอน 

ราคาทัวร์ไม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส่์วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในหอ้ง, 

รวมถึงค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อ
หวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพิ่มเองต่างหาก) 

2. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 60,000 วอน หรือ 1,700 บาท ต่อท่านตลอดท้ังทริป  
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือ

ต้องการใบก ากบัภาษี) 
4. ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด  (ปกติ 23 กก.) 1 ใบ/ท่าน 
5. ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว  
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 เง่ือนไขการจองและการให้บริการ 

1. ในการจองคร้ังแรก มดัจ า ท่านละ 10,000 บาท หรือช าระทั้งหมด  
2. ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง 30 วนั ในกรณีท่ีไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามเวลาท่ีก าหนด ขอสงวนสิทธ์ิในการบอก

ยกเลิกการเดินทาง 
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์โดยจะตอ้งส่งแฟกซ์หรืออีเมลใ์บจองทวัร์ให้เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายพร้อมกรอกรายช่ือของผู ้

เดินทางท่ีสะกดตรงตามหนงัสือเดินทาง 
4. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บเพิ่ม300 USDหากลูกคา้ตอ้งการขอแยกออกจากกรุ๊ปหรือไม่เท่ียวตามรายการท่ีก าหนด  

 การยกเลกิ 
1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเม่ือไดแ้ฟกซ์ หรือ อีเมล ์การยกเลิกใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย  
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัท าการขึ้นไป  คืนเงินทั้งหมด 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15 วนัท าการขึ้นไป เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์ 
• ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1 - 14 วนัท าการ  เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์ 

** การยกเลกิไม่นับวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ** 
2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเจ็บป่วยหรือมีเหตุจากร่างกายท่ีไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาท่ีจองได้ การ  

ยกเลิกการเดินทาจะตอ้งแสดงใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลให้กบัเจา้หน้าท่ีฝ่ายขายทั้งน้ีบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ
พิจารณาในการคืนเงินใหก้บัลูกคา้เป็นกรณีไป  

3. ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท 
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 
4. ในกรณีกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาล บริษทัฯไดมี้การการันตีมดัจ าหรือซ้ือขายแบบมีเง่ือนไขกบัสาย
การ บิน รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาล า), EXTRA FLIGHT (เท่ียวบินพิเศษท่ีเพิ่มเขา้มาช่วง
 วนัหยดุ หรือ เทศกาลดงักล่าว) บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด 
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หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีจ านวนผูเ้ดินทาง ต ่ากวา่  15 ท่าน(ผูใ้หญ่) ขึ้นไป  

โดยบริษทัฯ จะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนการเดินทาง  
2. เท่ียวบินและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของ 

ผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
3. หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อ
 ท่องเท่ียวเท่านั้น 
4. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งส้ิน อนัเน่ืองมาจากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการ

บินการประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภยัธรรมชาติ (โดยบริษทัฯจะด าเนินการ
ประสานงานเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
แก่ลูกคา้)  

5. ทางบริษทัฯสงวนสิทธิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ เช่น ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่าง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
ก่อนออกเดินทางแลว้ 

6. ทางบริษทัฯสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ี
เกิดจากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

7. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯจะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลง
ต่างๆแลว้ ตามท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
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หากสนใจจองกรณุาตดิต่อ 
➢ สอบถามผา่น Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทวัรผ์า่น FB inbox กไ็ดเ้ช่นกนั -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรอืโทร 02-234-5936 
 
 
 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

