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** ราคานีไ้มแ่จกกระเป๋า ไมร่วมทปิไกด ์และทปิคนขบัรถ ** 

ชมความนา่รกัและความสวยงามของหมูบ่า้นเทพนยิาย  

สมัผสัวฒันธรรมจนีในเกาหล.ี..อนิชอนไชนา่ทาวน ์

The Garden of Morning Calm สวนพนัธุไ์มแ้ละดอกไมน้านาชนดิ 

ชอ้ปป้ิงอยา่งจุใจที ่ตลาดเมยีงดงและถนนฮงอกิ แหลง่ช็อบป้ิงท ีข่ ึน้ช ือ่ท ีสุ่ดของเกาหล ี

อสิระเลน่สกทีา้ลมหนาว....เพลดิเพลนิกบัลานหมิะท ีก่วา้งใหญ 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ - สนามบนิอนิชอน  

2 
หมูบ่า้นเทพนยิาย - อนิชอนไชนา่ทาวน ์-  The Garden of 

Morning Calm   
X O O 

 Ritz Suwon 

Hotel เมอืงซวูอน,

หรอืเทยีบเทา่ 

3 
อสิระเลน่สก ี- ไรส่ตอเบอรี-่สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์- Cosmetic 

Shop-Duty Free - ถนนฮงอกิ 
O O O 

 Inter City Hotel

หรอืเทยีบเทา่ระดบั 
3 ดาว, เมอืงโซล 

4 พระราชชางด๊อกคงุ  - น ้ามันสนเข็มแดง–พลอยอเมทสิ- ศนูยโ์สม - ศนูย์ O O X 
 Inter City Hotel

หรอืเทยีบเทา่ระดบั 

ก าหนดวนัเดนิทาง:ธนัวาคม :  

11-15/17-21/19-23 ธ.ค.60            
18,900.- 

ก าหนดวนัเดนิทาง:ธนัวาคม :  

13-17/15-19/21-25ธ.ค.60            
19,900.- 

ก าหนดวนัเดนิทาง: ธนัวาคม :  

03-07/05-09/07-11 ธ.ค. 60 (วนัหยุดชดเชยวนัรฐัธรรมนญู) 
20,900.- 

ก าหนดวนัเดนิทาง ธนัวาคม : 09-13 ธ.ค.60 (วนัหยุดชดเชยวนัรฐัธรรมนญู) 22,900.- 
ก าหนดวนัเดนิทาง:ธนัวาคม : 23-27 ธ.ค.60 25,900.- 
ก าหนดวนัเดนิทาง:ธนัวาคม : 25-29/27-31 ธ.ค. 60 26,900.- 
ก าหนดวนัเดนิทาง:ธนัวาคม : 29 ธ.ค.60-02 ม.ค.61/30 ธ.ค.60-03 ม.ค.61 

(วนัหยุดขึน้ปีใหม)่ 
28,900.- 

เกาหล ีSnow Special Winter  
5วนั 3 คนื (XJ) 

โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์ 
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สมุนไพรเกาหล-ี โซลทาวเวอร ์- ชอ้ปป้ิงเมียงดง 3 ดาว, เมอืงโซล 

5 ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต -อนิชอน – กรงุเทพฯ O X X  

 

วนัท ีแ่รก        กรงุเทพ - อนิชอน 

23.30 น. คณะมาพรอ้มกนัที ่สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ช ัน้ 3 เคานเ์ตอร ์2 สายการ
บนิ ไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(Thai Air Asia X)เช็คอนิกรุป๊ของสายการบนิโดยมี
เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวก 

 

วนัท ีส่อง        หมูบ่า้นเทพนยิาย - อนิชอนไชนา่ทาวน ์-  The Garden of Morning Calm   

02.50 น. 
 

ออกเดนิทางสู ่เมอืงอนิชอนประเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต  ้โดยสายการบนิ 
ไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(Thai Air Asia X) เทีย่วบนิที ่XJ700 
*ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งเนื่องจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสาย
การบนิซึง่ระบบการจองทีน่ั่งเป็นแบบสุม่ทีน่ั่งวา่ง หากทา่นมคีวามประสงคท์ีจ่ะระบุ
ทีน่ั่งบนเครือ่ง หรอืเปลีย่นทีน่ั่ง จะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ สามารถดอูตัราคา่บรกิารได ้
จากทา้ยรายการนี*้ 

 

10.05 น. 
 
 

เดนิทางถงึท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอนสาธารณรัฐเกาหลใีตเ้วลาทอ้งถิน่
เร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง (เพือ่ความสะดวกในการนัดหมายกรณุาปรบันาฬิกา
ของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่) น าทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ 

 

กลางวนั 
 
 

บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร “จาจงัเมีย่น”หรอืบะหมีด่ าเป็นอาหารที่

ไดร้ับความนิยมเป็นอย่างมากในเกาหลีและอาหารทีพ่บเห็นบ่อยครัง้ในซีร ีย์
ภาพยนตรเ์กาหลดีงัหลายๆเรือ่ง 

บะหมีด่ าเกาหล ี

บา่ย  
 
 
 
 
 

น าทา่นสู ่หมู่บา้นเทพนยิาย หรอื "ดงฮวามาอลึ" (ภาษาเกาหลแีปลว่าหมู่บา้น
เทพนิยาย) ถูกตกแต่งประดับประดาและวาดสีสันใหห้มู่บา้นแสนจะธรรมดา
กลายเป็นหมู่บา้นแห่งเทพนยิายมนียิายโดง่ดงัหลายเรือ่งอาทเิชน่สโนวไ์วทก์บัคน
แคระทัง้7 , หนูนอ้ยหมวกแดง, ปีเตอรแ์พน, อะลาดนิกบัตะเกยีงวเิศษฯลฯรวมอยู่
ในหมู่บา้นแห่งนี ้ จากนัน้ใหท้า่นอสิระเดนิเลน่ย่าน อนิชอนไชน่าทาวน ์ จากนัน้ 
น าท่านสู่The Garden of Morning Calm สวนแห่งนี้ตัง้อยู่ทีเ่มืองกาพยอง 
จงัหวดัคยองกโีดเป็นสวนของเอกชนขนาดใหญ่ทีเ่ต็มไปดว้ยพันธุ์ไมแ้ละดอกไม ้
นานาพันธุม์ากกวา่ 5,000 ชนดิและเป็นสวนทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของเกาหล ีเปิดใหเ้ขา้ชม
ตลอดทัง้ปีแตล่ะชว่งฤดทูีน่ีจ่ะมกีารจัดเทศกาลดอกไมช้นิดต่างๆ เปลีย่นไปตาม
ฤดกูาล ภายในสวนมธีมีดอกไมก้วา่ 20 ธมีและมรีา้นอาหารรา้นเครือ่งดืม่ใหบ้รกิาร 
***ชว่งฤดูหนาวจะมีการจัดงาน  Lighting Festival จัดแสดงไฟ ใหท้่านไดช้ม

เทศกาลโคมไฟ ประดบัประดาทัง้สวนใหส้วา่งสไวสสีนัตระการ  

หมายเหต ุก าหนดการจดัแสดงไฟ ยังไม่ทราบแน่ชดั*** 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารบรกิารท่านดว้ย “ชาบชูาบ”ูอาหารพื้นเมือง

ของคาบสมุทรเกาหลตีัง้แตส่มัยมองโกเลยีบุกคาบสมุทรเกาหลลีักษณะคลา้ยสุกี้
หมอ้ไฟของญีปุ่่ น โดยน าเครือ่งเคยีงตา่ง ๆ เชน่ผักหลากชนดิ เห็ดตามฤดู โอเดง้ 
เบคอนหมูทีจ่ดัเตรยีมไว ้มาจดัเรยีงใหส้วยงามในหมอ้ เวลาทาน เตมิน ้าซุปชาบู
ปรงุรสแลว้ตม้ใหเ้ดอืด แลว้จงึน าอุดง้สดลงตม้ สามารถรับประทานเป็นอุดง้รอ้น 
และ ทานพรอ้มขา้วสวยรอ้น น ้าจิม้ซอีิว้เกาหล ีและเครือ่งเคยีงนานาชนดิ 

สกุ ีห้มอ้ไฟแบบ
เกาหล ี

 ทีพ่กั  โรงแรม Ritz Suwon Hotel เมอืงซูวอน ระดบั3ดาว,หรอืเทยีบเท่า  

วนัท ีส่าม อสิระเลน่สก ี- ไรส่ตอเบอรี-่สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์- Cosmetic Shop - Duty Free 

ถนนฮงอกิ 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

 น าทา่นสุ่ สกรีสีอรท์ ใหท้่านไดอ้สิระเพลดิเพลนิกับกจิกรรมต่าง ๆ บนลานสก ี
เพลดิเพลนิกบัลานหมิะทีก่วา้งใหญ่ และเนนิเลน่สกรีะดบัตา่ง ๆ กระเชา้ลฟิท ์เนิน
เขาเลน่สโนสเลด ทางรสีอรท์ยังมีหลากหลายบรกิารอืน่ๆ ส าหรับผูท้ ีไ่ม่ตอ้งการ
เลน่สก ีเชน่  รา้นอาหาร คอฟฟ่ีชอ้ป ซปุเปอรม์าเก็ดไวบ้รกิาร 
 (ราคาทวัรไ์ม่รวมคา่เขา้ลานสก,ีชดุ,อปุกรณ,์รองเทา้,คา่ครฝึูก คา่อุปกรณ์การเล่น
สกรีาคาประมาณ 50,000 วอน ) 
***หมายเหต ุลานสกบีางแห่งไม่สามารถเขา้ไปในลานสกไีด ้เพราะเนื่องจากจะ
เป็นการรบกวนผูเ้ลน่สก ีหากตอ้งการเขา้ชมจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการเชา่อปุกรณ์
ในการเลน่สก ี*** จากนัน้น าทา่นสู ่ ไร่สตรอเบอรร์ ี ่  ขอเชญิท่านลิม้รสสตรอ
เบอรร์ ีเ่กาหลสีดๆ พรอ้มชมบรรยากาศภายในไร ่ซึง่ทา่นจะไดพ้บกบัวถิชีวีติชาวไร่
สตรอเบอรร์ ีข่องเกาหลวีา่มวีธิกีารปลูกอย่างไรจงึไดผ้ลสตรอเบอรร์ ีท่ ีข่นาดใหญ่
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เป็นพเิศษ และหวานหอมชวนน่ารบัประทานเป็นทีช่ ืน่ชอบของชาวเกาหลเีอง และ
ชาวตา่งชาต ิและยังเป็นผลไมส้ง่ออกของประเทศอกีดว้ย ชมวธิกีารปลกู การดูแล
รกัษา และทา่นยังสามารถเลอืกซือ้สตรอเบอรร์ ีไ่ดจ้ากภายในไรไ่ดอ้กีดว้ย 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ย “คาลบี”้หมูย่าง

เกาหล ีเป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลทีีเ่ล ือ่งชือ่และรูจ้ักกันดทีั่วโลก มีรสชาตอิอก
หวาน นุ่มและกลมกลอ่ม น าหมูสเต๊กส่วนทีต่ดิกับกระดูก(เชือ่ว่าเป็นส่วนทีอ่ร่อย
ทีส่ดุ) ย่างบนเตาถา่นแบบดัง้เดมิและตดัเป็นชิน้พอค า ห่อทานแบบเมี่ยงค าไทย 
โดยใสน่ ้าจิม้เตา้เจยีวและเครือ่งเคยีงทีช่อบหรอืขา้วสวยรอ้นตามทีช่อบ บรกิาร
เครือ่งเคยีงตา่งๆ 

หมูย่างเกาหล ี

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ซึง่ถกูขนานนามวา่ดสินยี์แลนดเ์กาหล ี
เป็นสวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศโดยมีบรษัิทซัมซุงเป็นเจา้ของ 
ตัง้อยู่ทา่มกลางหุบเขา ใหท้า่นไดอ้สิระเทีย่วชมทอ่งไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟาร ี
ชมไลเกอรแ์ฝดคู่แรกของโลก ทีน่ี่ท่านจะพบเจา้ป่าสงิโต และเสอืสามารถอยู่
ดว้ยกนัไดอ้ย่างเป็นสุข ชมความน่ารักของหมีทีส่ารถสือ่สารกับคนขับรถไดเ้ป็น
อย่างด ีหรอืเขา้สูด่นิแดนแห่งเทพนยิาย สวนสีฤ่ด ูซึง่จะปลกูดอกไมเ้ปลีย่นไปตาม
ฤดกูาล อกีทัง้ยังสามารถสนุกกบัเครือ่งเลน่นานาชนิด อาทเิช่น สเปซทัวร ์รถไฟ
เหาะและหนอนสะบัด ชมสวนดอกไมซ้ึง่ก าลงับานสะพรัง่อวดสสีันเต็มสวน (ทัง้นี้
ข ึน้อยู่กับสภาพอากาศ เดอืนมีนาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทิวลปิ , เดือน
พฤษภาคม - เดอืนมถินุายน เป็นดอกกหุลาบ, เดอืนสงิหาคม - เดอืนกนัยายน เป็น
สวนดอกลลิลี,่ เดอืนตุลาคม - เดอืนพฤศจกิายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชม
กจิกรรมและการแสดงต่างๆ ทีจ่ัดตามตารางประจ าวันดว้ยบัตรเขา้ชมแบบ ONE 
DAY TICKET เลน่ไดท้กุเครือ่งเลน่ไม่จ ากดัรอบ เลอืกชมและเลอืกซือ้ชอ้บป้ิงใน
รา้นคา้ของทีร่ะลกึตา่งๆอย่างมากมาย จากนัน้น าท่านชม Cosmetic Shop ศูนย์
รวมเครือ่งส าอางคช์ือ่ดงัของเกาหล ีมากมายหลายแบรนดด์ังจากนัน้น าท่านชอ้ป
ป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีทีห่า้ง Duty Free จากนัน้ใหท้า่นอสิระ ชอ้ปป้ิงถนนฮงอกิ 
แหล่งช็อปป้ิงสุดฮติของวัยรุ่นเก่าหลใีนกรุงโซล มีสนิคา้ศลิปะมากมายใหท้่าน
เลอืกช็อป  

 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ย “จมิดกั” 

ไกอ่บซอีิว๋ด าวุน้เสน้เมนูพืน้เมอืงดัง้เดมิของเมอืงอนัดงปัจจบุันไดร้บัความนยิม 

อย่างแพรห่ลายและรสชาตขิองจมิดกัก็เป็นทีถ่กูปากถกูลิน้คนไทยเป็นอย่างยิง่. 

ไกพ่ะโลผ้ดัวุน้
เสน้ 

 ทีพ่กั โรงแรม Inter City Hotelหรอืเทยีบเท่าระดบั 3 ดาว, เมอืงโซล  

วนัท ีส่ ี ่ พระราชชางด๊อกคุง - น า้มนัสนเข็มแดง–พลอยอเมทสิ- ศูนยโ์สม - ศูนยส์มุนไพร

เกาหล-ี โซลทาวเวอร ์- ชอ้ปป้ิงเมยีงดง 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

 น าทา่นชม พระราชชางด๊อกคุง  พระราชวังทีส่วยงามและทรงคุณค่า ทีสุ่ดใน
ประวัติศาสตร์เกาหลีเป็นหนึ่งในหา้พระราชวังที่ส าคัญทีสุ่ดของเกาหล ีและ
พระราชวงัทีส่รา้งหลงัจากพระราชวงัเคยีงบกกงุน าทา่นสู ่ น า้มนัสนเข็มแดงเป็น
การสกดัจากใบสนเข็มแดงบรสิทุธิ ์100% ซึง่สรรพคณุของน ้ามันสนเข็มแดงนัน้มี
ประโยชนอ์ย่างมากมายทัง้ชว่ยละลายคลอเรสเตอรอลและไขมันทีอุ่ดตันในเสน้
เลอืดลดระดบัน ้าตาลในเลอืดชว่ยขับสารพิษออกจากร่างกายในรูปแบบของเสยี
เช่นเหงือ่ปัสสาวะอุจจาระช่วยลา้งสารพิษหรอืดท็ีอกซเ์ลอืดใหส้ะอาดเพิ่มการ
ไหลเวยีนของเลอืดไดส้ะดวกขึน้ชว่ยเพิม่ภมูติา้นทานใหก้บัรา่งกายบ ารุงผิวพรรณ
ใหส้ดใสจากภายในและลดอัตราเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งจากนั ้นน าท่านสู ่
โรงงานพลอยอเมทสิ หรอื พลอยสมี่วง ทีม่ชี ือ่เสยีงของประเทศเกาหล ี ซึง่ชาว
โสมเชือ่วา่ถา้ไดม้พีลอยชนิดนี้ตดิตัวไว ้จะท าใหม้ีโชคลาภและสิง่ดีๆ เกดิขึน้กับ
ชวีติ 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ย “ซมัเกทงั” 

อาหารชาววงัในสมัยก่อนปัจจุบัน เป็นอาหารเลือ่งชือ่ของเมืองหลวง เชือ่กันว่า
บ ารงุและเสรมิสุขภาพ เสรฟิท่านละ 1 ตัวในหมอ้ดนิรอ้น ภายในตัวไก่จะมีขา้ว
เหนยีว รากโสม พุทราแดง เกาลดั เสริฟ์พรอ้มเครือ่งเคยีง เสน้ขนมจนี เหลา้โสม 
พรกิไทยด าและเกลอื 

ไกตุ่น๋โสม
เกาหล ี

บา่ย น าทา่นสู ่ศนูยโ์สม ซึง่รฐับาลรบัรองคณุภาพวา่ผลติจากโสมทีม่อีายุ 6 ปี ซึง่ถอืวา่
เป็นโสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุ ชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่ี
คณุภาพดทีีท่ ีส่ดุและราคาถกูกวา่ไทยถงึ 2 เทา่ เพือ่น าไปบ ารุงร่างกาย หรอืฝาก
ญาตผิูใ้หญ่ทีท่า่นรกัและนับถอืน าท่านชม ศูนยย์าสมุนไพรเกาหล  ีใหท้่านได ้
เลอืกซือ้เลอืกชม สมุนไพรฮอตเกนามูของเกาหล ีทีน่ ามาแปรรปูเป็นรูปแบบต่างๆ 
ทีม่ ีสรรพคุณรักษาโรค และบ ารุงร่างกาย น าท่านชม โซลทาวเวอร ์1 ใน 18 
หอคอยเมอืงทีส่งูทีส่ดุในโลกมคีวามสงูถงึ 480 เมตร เหนอืระดบัน ้าทะเล น าท่าน
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สามารถชมทศันยีภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอรไ์ดร้อบทศิ 360 องศา
โดยสามารถมองไดถ้งึเขาพูกกัซนั และถา้หันไปยังทศิตรงขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถงึ
แม่น ้าฮันกัง *** ราคาไม่รวมค่าขึน้ลฟิท ์***จากนัน้ใหท้่าน ชอ้ปป้ิงตาม
อธัยาศยั ณ ตลาดเมยีงดง แหลง่รวมวยัรุน่ย่านสยามสแควร ์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เป็นแหล่งรวมเครือ่งส าอางคช์ือ่ดัง อาท ิEtude, Skinfood, The Face Shop, 
Misshaเป็นตน้ 

ค า่  เพือ่ไม่เป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของท่าน อสิระอาหารค า่  

 ทีพ่กั โรงแรม Inter City Hotelหรอืเทยีบเท่าระดบั 3 ดาว, เมอืงโซล  

วนัท ีห่า้ ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต -อนิชอน – กรงุเทพฯ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ย“อูดง้” บะหมีเ่กาหล ี

 น าทา่นสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน เพื่อน าท่านเดนิทางกลับสู่ กรุงเทพฯ 
โดยระหวา่งทางน าทา่นชอ้ปป้ิงที ่ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต  ซึง่มสีนิคา้ตา่งๆ มากมายให ้
เลอืกซือ้หาเป็นของฝาก เชน่ กมิจ ิบะหมีก่ ึง่ส าเร็จรปู สาหรา่ย ขนมขบเคีย้ว ลกูอม 
ผลไมต้ามฤดกูาลและของทีร่ะลกึตา่งๆจากนัน้ น าทา่นสู ่ทา่อากาศยานนานาชาติ
อนิชอน เพือ่น าทา่นเดนิทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยระหว่างทางน าท่านชอ้ปป้ิงที ่
ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต  ซึง่มสีนิคา้ตา่งๆ มากมายใหเ้ลอืกซือ้หาเป็นของฝาก เชน่ กมิจ ิ
บะหมีก่ ึง่ส าเร็จรปู สาหรา่ย ขนมขบเคีย้ว ลกูอม ผลไมต้ามฤดกูาลและของทีร่ะลกึ
ตา่งๆ 

 

11.15น.  น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพฯโดยสายการบนิ ไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(Thai 
Air Asia X) เทีย่วบนิที ่ XJ701 

 

14.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ   
 

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายุกอ่นการเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน 
ในกรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ท ีก่รงุเทพฯ และทีป่ระเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอื

เขา้ประเทศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่คนืคา่ใชจ้า่ยไม่วา่กรณใีดๆ ทิง้ส ิน้ 

 

หมายเหต ุ**   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปล ีย่นแปลงเทีย่วบนิท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสายการบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปล ีย่นแปลงรายการเพือ่ความเหมาะสมไม่วา่จะเกดิจาก

ความขดัขอ้งของ ยานพาหนะหรอืมเีหตหุนึง่เหตใุดจนท าใหไ้ม่สามารถด าเนนิการตามหมายก าหนดการได้

โปรแกรมการเดนิทางเปล ีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปล ีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วบางรายการหรอื

ทดแทนรายการท่องเทีย่วบางรายการ และจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสารจ านวน 15 ท่านขึน้ไปจงึออกเดนิทาง ใน

กรณทีีม่จี านวนผูโ้ดยสารไม่ถงึ 15 ท่านไม่มหีวัหนา้ทวัรไ์ทย    อตัราคา่บรกิารนี ้ส าหรบัเดนิทางต ัง้แต ่30 ท่าน

ขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นการเปล ีย่นแปลงราคาในกรณทีีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึ 30 ทา่น 

 
** กรณุาสง่มอบหนงัสอืเดนิทางใหบ้รษิทัฯ กอ่นวนัเดนิทาง เพือ่ประโยชนข์องท่านเอง ** 
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ก าหนดการเดนิทาง 

ก าหนดการเดนิทาง 

ราคา 

ผูใ้หญ ่

(หอ้งละ2 

ท่าน) 

เด็กอายุต า่

กวา่ 12  ปี 

พกักบั

ผูใ้หญ่ 1 

ท่าน 

เด็กอายุต า่

กวา่ 12 ปี 

พกักบั

ผูใ้หญ่ 2 

ท่าน มเีตยีง

เสรมิ 

เด็กอายุต า่

กวา่ 12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ่ 

2 ท่าน ไม่มี

เตยีงเสรมิ 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

ก าหนดวนัเดนิทาง:ธนัวาคม :  

11-15/17-21/19-23 ธ.ค.60            
18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 5,900.- 

ก าหนดวนัเดนิทาง:ธนัวาคม :  

13-17/15-19/21-25ธ.ค.60            
19,900.- 19,900.- 19,900.- 19,900.- 5,900.- 

ก าหนดวนัเดนิทาง: ธนัวาคม :  

03-07/05-09/07-11 ธ.ค. 60  

(วนัหยุดชดเชยวนัรฐัธรรมนูญ) 

20,900.- 20,900.- 20,900.- 20,900.- 5,900.- 

ก าหนดวนัเดนิทาง ธนัวาคม :  

09-13 ธ.ค.60  

(วนัหยุดชดเชยวนัรฐัธรรมนูญ) 

22,900.- 22,900.- 22,900.- 22,900.- 5,900.- 

ก าหนดวนัเดนิทาง:ธนัวาคม :  

23-27 ธ.ค.60 
25,900.- 25,900.- 25,900.- 25,900.- 7,900.- 

ก าหนดวนัเดนิทาง:ธนัวาคม :  

25-29/27-31 ธ.ค. 60 
26,900.- 26,900.- 26,900.- 26,900.- 7,900.- 

ก าหนดวนัเดนิทาง:ธนัวาคม :  

29 ธ.ค.60-02 ม.ค.61 

30 ธ.ค.60-03 ม.ค.61 

(วนัหยุดขึน้ปีใหม)่ 

28,900.- 28,900.- 28,900.- 28,900.- 7,900.- 

 

ราคาจอยแลนด ์ไมร่วมราคาต ัว๋เคร ือ่งบนิ 8,900  บาท/ทา่น 

ราคาจอยแลนด ์(ชว่ง 23 ธ.ค.-04 ม.ค.61) ไมร่วมราคาต ัว๋เคร ือ่งบนิ 9,900  บาท/ทา่น 

 

** ลกูคา้ทีบ่นิกบัสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซม์เีง ือ่นไขเพิม่ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง ** 

 

 

1. สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซใ์ชร้ะบบการจองทีน่ั่งเป็นแบบสุม่ทีน่ั่งวา่ง อาจจะท าใหค้รอบครวัทีม่าดว้ยกนัไม่ไดน้ั่ง

ตดิกนั หากลกูคา้เทา่ไดป้ระสงคจ์ะจองทีน่ั่งตดิกนัจะมรีายละเอยีดการคา่ใชจ้า่ยในการซือ้ทีน่ั่งเพิม่…ดงันี ้
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*หมายเหตุ...ส าหรบัผูโ้ดยสารทีต่อ้งการน ัง่ในโซน Quiet Zone และ บรเิวณทางออกฉุกเฉนิจะตอ้งมี

คุณสมบตัติามเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้

- ผูโ้ดยสารจะตอ้งมอีายุ 10 ปีข ึน้ไป ส าหรบัท ีน่ ัง่ Quiet Zone 

- ผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางรว่มกบัผูโ้ดยสารทีม่อีายุต า่กวา่ 10 ปี (เด็กหรอืทารก) 

- มคีวามพรอ้มทางดา้นรา่งกายและจติใจเพือ่ท ีจ่ะชว่ยเหลอืลูกเรอืในกรณีฉุกเฉนิ 

- สามารถเขา้ใจค าแนะน าในกรณีฉุกเฉนิฉบบัพมิพ/์ค าพดูได้ 

- อายุ 15 ปีข ึน้ไป ส าหรบัท ีน่ ัง่บรเิวณทางออกฉุกเฉนิ 

- ไมใ่ชผู่ท้ ีก่ าลงัต ัง้ครรภ ์

- ไมไ่ดซ้ือ้ท ีน่ ัง่เสรมิ 

ส าหรบัเหตผุลดา้นความปลอดภยั ทางสายการบนิขอสงวนสทิธิใ์นการก าหนดทีน่ ัง่ใหม่บนเคร ือ่ง หากผูโ้ดยสารไม่

มคีณุสมบตัติามเกณฑท์ีก่ลา่วไวข้า้ง 
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2. ทางแอรเ์อเชยีมนี า้หนกักระเป๋าใหท้่านละ 20 กก. ตอ่ 1 เทีย่วการเดนิทาง ท่านใดประสงคจ์ะซือ้น า้หนกัเพิม่

กรณุาแจง้เจา้หนา้ที ่ณ วนัจองทวัร.์..อตัราคา่สมัภาระตามรายละเอยีดดา้นลา่ง.. 

3.  สว่นลกูคา้ทีจ่ะซือ้อุปกรณท์ีเ่ก ีย่วกบัการกฬีา อาทเิช่น ไมก้อลฟ์ ตอ้งซือ้คา่สมัภาระเป็นคา่อุปกรณ์กฬีา

เพิม่เตมิแยกจากคา่สมัภาระ ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง  

น า้หนกัขาไป /กลบั 20 KG 25 KG 30 KG 40 KG 

ราคา [จา่ยเพิม่] บาท - 350.- 550.- 1,490.- 

คา่อุปกรณก์ฬีา 900.- 1,150.- 1,250.- 1,550.- 

** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัซือ้น า้หนกัเพิม่หลงัจากท าการจองแลว้ ถา้ลกูคา้มนี า้หนกัเกนิก าหนดตอ้งจา่ยคา่

สมัภาระเพิม่หนา้เคานเ์ตอรต์ามอตัราทีส่ายการบนิก าหนดคอื... 

- ออกเดนิทางจาก สนามบนิดอนเมอืง น า้หนกัเกนิกวา่ก าหนด คดิกโิลละ 500 บาท / ท่าน / เทีย่ว 

- ออกเดนิทางจาก สนามบนิอนิชอน น า้หนกัเกนิกวา่ก าหนด คดิกโิลละ 18,000 วอน / ท่าน / เทีย่ว 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่บัตรโดยสารชัน้ทศันาจรไป – กลบั (ตัว๋กรุป๊) รวมภาษี สนามบนิและภาษีน ้ามนัไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

2. คา่ทีพ่ัก 3 คนื หอ้งละ 2 - 3 ทา่น 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

4. หัวหนา้ทวัรห์รอืมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ผูช้ านาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง 

5. ประกนัอบุัตเิหตวุงเงนิทา่นละ200,000 บาท  เสยีชวีติ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

6. ราคารวมภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

7. สมัภาระน ้าหนักไม่เกนิทา่นละ 20 กก.  

อตัราคา่บรกิารนีไ้ม่รวม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้ 

3. คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 20 กโิลกรมั 

4. วซีา่เขา้ประเทศเกาหล ี ในกรณทีีผู่เ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว หรอื ประเทศทีท่ ีต่อ้งท าวซีา่เขา้ประเสา

ธารณรฐัเกาหลใีต ้ คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่ทา่นละ 1,400 บาท ส าหรบัผูท้ ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท า

เรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

5. คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถประมาณ 30,000 วอน ตอ่ทา่นตอ่ทรปิ 

การเดนิทางจากประเทศไทยเขา้สูป่ระเทศเกาหลแีละพธิกีารเขา้เมอืง  

เอกสารทีค่วรเตรยีมกอ่นการเดนิทาง เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลจีะพจิารณาใหเ้ฉพาะ

นักทอ่งเทีย่วทีม่าทอ่งเทีย่วโดยสจุรติเทา่นัน้ทีผ่่านเขา้เมอืงได ้และพจิารณาจาก  

1. หลกัฐานการท างานประจ าของนักทอ่งเทีย่ว ซึง่สมควรทีน่ าตดิตวัไปแสดงดว้ย เชน่ บัตรพนักงาน นามบัตร 

จดหมายการท างานภาษาองักฤษ (กรณเีดนิทางคนเดยีว) จดหมายรบัรองออกโดยบรษัิทผูจ้ดัคณะ  

2. หลกัฐานการเงนิ ในระหวา่งการทอ่งเทีย่วประเทศเกาหลสีมควรทีจ่ะน าเงนิสดตดิตวัไปดว้ยประมาณ  300

เหรยีญสหรฐั หรอืประมาณ 300,000 วอน ส าหรบัการเดนิทาง 2   วนั (หากไม่มบีัตรเครดติคารด์) หากมบีัตร

เครดติตา่งประเทศ เชน่ Visa Card, American Express, Dinners Club หรอื Master Card ตอ้งน าตดิตวัไปดว้ย

หรอืหลกัฐานการเงนิอืน่ใดทีจ่ะแสดงใหเ้จา้หนา้ทีท่ราบวา่ทา่นคอืนักทอ่งเทีย่ว 

3. ใบรบัรองสถานศกึษาหากทา่นยังอยู่ในระหวา่งการศกึษาหรอืบัตรนักศกึษาและควรเดนิทางกบัผูป้กครอง เชน่ 

บดิา มารดา ป้า นา้ อา ทีม่นีามสกลุเดยีวกนั 

4.  หากเป็นพาสปอรต์ใหม่ ควรน าพาสปอรต์เกา่เย็บเลม่คูก่บัพาสปอรต์ใหมห่รอืน าตดิตวัไปดว้ย   

5.  การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนักทอ่งเทีย่ว ไม่ควรสวมใสร่องเทา้แตะ 

 

การส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรณุาส ารองทีน่ั่ง+ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่+สกลุ เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื ช าระทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 15วนั 

3.  เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัใน

เงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

1.  ส าหรบัผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิ

การเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

2.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-45 วนัเกบ็เงนิมดัจ าท ัง้หมด 
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3.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วนัเก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทวัร ์ตอ่ทา่น 

4.  ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทวัร ์

5. ยกเลกิการเดนิทางในวนัเดนิทาง,ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและประเทศสาธารณรฐัเกาหลี

ใต ้ไม่มกีารคนืเงนิท ัง้หมดไม่วา่กรณใีดๆท ัง้ส ิน้ในกรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ จะตอ้งมใีบรบัรอง

แพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่น

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าตัว๋ทา่นละ 10,000 บาทและคา่ใชจ้า่ย

อืน่ๆ 

6.  ยกเวน้กรุป๊ท ีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีัดจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพ่ักโดยตรงหรอื

โดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight 

และ Charter Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดไม่วา่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

7. กรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ

ทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **ส าคญั!! บรษิทั ท าธุรกจิเพือ่การท่องเทีย่วเท่าน ัน้ ไมส่นบัสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศเกาหลใีต ้

โดยผดิกฎหมายและในข ัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและเกาหลใีต ้ขึน้อยู่กบัการ

พจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ท่าน ัน้ ลกูคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของท่านเอง ทาง

มคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามช่วยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

8. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไม่วา่กรณใีดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 

1.  บรษัิทฯ มสีทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2.  บรษัิทฯ ไม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิตัแิละอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนอื

การควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, 

การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 

3.  หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไม่รบัผดิชอบคนื

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณใีดๆ ทัง้ส ิน้ 

4.  บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณอีืน่ๆ 

5.  รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6.  ราคานีค้ดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เครือ่งบนิปรบัสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ ีจ่ะปรบัราคาตัว๋

เครือ่งบนิตามสถานการณด์งักลา่ว 

7.  กรณเีกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร

จากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจดับรกิารทวัร์

อืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้ าหรบัคา่บรกิารนัน้ๆ 

8.  มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9.  หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจดัหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดย

ขอสงวนสทิธิก์ารจดัหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. กรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที ่

 บรษัิทระบุในรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์ม่คนืคา่บรกิารไม่วา่กรณใีด ๆทัง้ส ิน้ 

11.  บรษัิทฯ รบัเฉพาะผูม้จีดุประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเกาหลเีทา่นัน้ 

12.  เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13.  เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัใน

เงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

14. โรงแรมทีพ่ักในประเทศเกาหลมีมีาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของทีพ่ักแตกตา่งกบัประเทศไทย โดย

โรงแรมทีพ่ักทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจดัหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจดัระดบัดาวของประเทศเกาหลี

ตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ โรงแรมทีป่ระเทศเกาหลโีดยสว่นใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพักคู ่(Twin หรอื

Double) ในกรณทีีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ3ทา่นขึน้อยู่กบัขอ้จ ากดัของหอ้งพักและการวางรปูแบบของ

หอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มคีวามแตกตา่งกนัอาจจะท าใหท้า่นไม่ไดห้อ้งพักตดิกนั และไม่สามารถเสรมิเตยีง
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ไดต้ามทีต่อ้งการโรงแรมหลายแห่งจะไมม่เีครือ่งปรบัอากาศเนือ่งจากประเทศเกาหลอียู่ในแถบทีม่อีณุหภมูติ า่

เครือ่งปรบัอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

15. กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรพัยส์นิสว่นตวัของทา่น ทางบรษัิทจะไม่รบัผดิชอบตอ่ความเสยีหายสญูหายลา่ชา้ 

หรอือบุัตเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้ส ิน้ 

16. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ

ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่วา่กรณใีดๆ ทัง้ส ิน้และถา้ท่านตอ้งการ

แยกตวัออกจากกรุป๊ทวัรเ์พือ่ทอ่งเทีย่วเอง โดยไมล่งรา้นศนูยโ์สม, ศนูยส์มุนไพร, รา้นน า้มนัสน, ศนูย์

เคร ือ่งส าอาง และรา้นพลอยอะเมทสิ ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงนิ 

300 USD ตอ่ท่าน 

17. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิร์าคานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยและทอ่งเทีย่วเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour 

เท่าน ัน้ กรณีตอ้งการตดักรุป๊เหมาโปรดสอบถามทางบรษิทัอกีคร ัง้หากเป็นนกัท่องเทีย่วชาวตา่งชาต ิ

หรอื พระสงฆ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ท่านละ 4,000 บาท 

18. ในระหวา่งทอ่งเทีย่วจะมช่ีางภาพมาถา่ยรปูและช่วยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และใน

วนัสดุทา้ยของการเดนิทางช่างภาพจะน าภาพถา่ยมาจ าหน่ายหากวา่ท่านใดสนใจสามารถซือ้ไดแ้ตถ่า้

ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซือ้ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัความพงึพอใจของท่าน ทางบรษิทัทวัรไ์ม่มกีารบงัคบัใหซ้ือ้แต่

อย่างใดแตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้เพือ่ใหผุ้เ้ดนิทางไดร้บัทราบ 

19. ในกรณทีีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯกอ่นทุกคร ัง้มิ

เช่นน ัน้ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท ัง้ส ิน้ 

 

 

 

 
 


