
 
 

 
ก าหนดการเดนิทาง 29 ธนัวาคม 2560-2 มกราคม 2561 *ปีใหม*่ 
วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ
19.00 น. คณะพรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประต ู6 เคานเ์ตอร ์K1-K9 
  สายการบนิ JIN AIR (LJ) มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวก  
22.40 น. เหริฟ้า สูก่รงุโซล โดยสายการบนิ JIN AIR เทีย่วบนิที ่LJ004 (บนิประมาณ 4.30-5 ชัว่โมง) 

 

วนัทีส่อง สนามบนิอนิชอน-La Provence Village-Procheon Art Valley (รวมคา่รถราง  
          Mono Rail)-เลน่สก ี

06.00 น.  เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศเกาหลใีต ้  (เวลาเร็วกวา่ไทย 2 ช.ม.) 
นําทกุทา่นสู ่ Provence Village หรอืทีค่นไทยเรยีกวา่ "หมูบ่า้นสลีกูกวาด " เริม่ตน้ดว้ยรา้นอาหาร
ฝร่ังเศสทีเ่กไ๋กใ่นปี 1996 ทีน่ีจ่งึมธีมีเป็นหมูบ่า้นทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นอาหารตา่งๆ และยงัมี  Provence 
Living Gallery ทีต่กแตง่อยา่งมดีไีซนแ์ละสวยงาม รวมถงึ Herb Village ก็เป็นบา้นสมนุไพรหมูท่ีเ่ต็ม
ไปดว้ยกลิน่หอมหวาน ทัง้ยงัมรีา้นเสือ้ผา้แฟชัน่ รา้นเบเกอรร์ีแ่ละคาเฟ่สไตลย์โุรปดว้ย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมน ู: ชาบ ูชาบ ู สกุ ีส้ไตลเ์กาหลี  ประกอบไปดว้ย
ผกัสดหลากหลายชนดิ เห็ดตามฤดกูาล  หมสูไลด  ์ตม้ในนา้ซุปปรงุรสกลมกลอ่ม  ทานพรอ้ม
เครือ่งเคยีงและขา้วสวยเกาหลทีีร่สชาตถิกูปากคนไทย 
จากนัน้นําทา่นสูเ่มอืงโปชอน น่ังรถราง Mono Rail หรอื รถไฟฟ้ารางเดีย่วสเีหลอืงสดใส เขา้สูห่บุ
เขาศลิปะแหง่เมอืงโปชอน “POCHEON ART VALLEY” สถานที่ทอ่งเทีย่วแหง่ใหมท่ีเ่พิง่สรา้ง
ขึน้มาไมน่าน โดยดา้นในจะเป็นศลิปะแหง่หบุเขา ทีถ่กูดัดแปลงจากหบุเขาตามธรรมชาต ิใหเ้ป็น
สิง่ประดษิฐร์ปูแบบงานศลิปะ ทีม่นุษยไ์ดอ้อกแบบขึน้รปูแบบตา่งๆ  มทีัง้หนา้ผาทีถ่กูตัดเป็นแนวดิง่สงู
ระฟ้าทีส่ลับซบัซอ้น สรา้งไดก้ลมกลนืกบัทะเลสาบสเีขยีว  ซึง่ชว่งฤดหูนาวสถานทีท่อ่งเทีย่วแหง่นีจ้ะ
ถกูปกคลมุไปดว้ยหมิะสขีาวโผลนทีด่แูลว้สวยงาม 
นําคณะเดนิทางสู ่ ลานสกรีสีอรท์  ระหวา่งทางทา่นจะไดช้ืน่ชมบรรยากาศสองขา้งทางในชว่งฤดู
หนาวอนัแสนงดงามของประเทศเกาหลทีีส่วยทีส่ดุ... ถงึสกรีสีอรท์อสิระใหท้กุทา่นได ้สมัผัสหมิะและ
สถานทีท่ีง่ดงาม พรอ้มถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ  เลน่สกทีา้ทายความสามารถของทา่นพรอ้มเพลดิเพลนิกบั
บรรยากาศของสายลมเย็นในฤดหูนาวและทํากจิกรรมสนุกๆ บนลานหมิะกวา้ง  (**ไมร่วมคา่เชา่ชดุ 
อปุกรณ์ประมาณ 35,000-50,000 วอน และครฝึูก**) 

ค า่ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  เมน:ู บเูดชเิก หรอืซุปทหาร  ใสก่มิจ ิแป้งต็อก รามยอน 
เนือ้สตัว ์แฮม ไสก้รอก เบคอน ผกัและเห็ด มรีสชาตจิดัจา้นเล็ก นอ้ยๆ 
น าทา่นสูโ่รงแรมทีพ่กั : Central Plaza Hotel Suwon หรอื เทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 

 

วนัทีส่าม ไรส่ตรอเบอรร์ ี-่สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด-์D.I.Y Cupcake-สวนลอยฟ้า Seoullo 7017 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่ไรส่ตรอเบอรร์ี่ ชมวธิกีารปลกู การดแูลรักษาผลสตอเบอรี ่ และทา่นยงัสามารถ
เลอืกเก็บเลอืกชมิไดจ้ากภายในไร ่ (จํากดัจํานวนโดยขึน้อยูก่บัผลผลติแตล่ะสปัดาห์ ) ทา่นสามารถ
ซือ้นํากลับมาเป็นของฝากไดด้ว้ย 
นําทา่นเดนิทางสู ่“เอเวอรแ์ลนด”์ สวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญท่ีส่ดุของเกาหล ีตัง้อยูท่ีเ่มอืงยงอนิ ให ้
ทา่นไดท้อ่งไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟาร ีทา่นจะไดพ้บกบั ไลเกอร ์ซึง่เป็นลกูแฝดผสมทีเ่กดิขึน้จาก
ความรักระหวา่งสงิโตผูเ้ป็นพอ่และเสอืผูเ้ป็ นแมนั่บเป็นแฝดผสมเสอื- สงิโตคูแ่รกในโลก เตมิเต็ม
ความสขุของทา่นสนุกสนานกบัเครือ่งเลน่ตา่งๆ ไมจํ่ากดัชนดิ !! 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมน:ู BBQ Buffet ป้ิงยา่งสไตลเ์กาหล ีเนือ้หม ูเนือ้
ไก ่ปลาหมกึ กุง้ อาหารเกาหล ีกนิคูก่บัเครือ่งเคยีงตา่งๆ เตมิไมอ่ ัน้ 
นําทา่นสนุกสนาน  และแสดงความคดิสรา้งสรรคใ์นการตกแตง่หนา้คัฟเคก้ดว้ยฝีมอืของทา่นเอง ที ่
“D.I.Y Cupcake” พรอ้มถา่ยรปูเป็นทรีะลกึ 
จากนัน้นําทา่น ชมสวนลอยฟ้า  แลนดม์ารก์แหง่ใหมก่รงุโซลที ่ Seoullo 7017 สวนและทางเดนิ
ลอยฟ้านีจ้ะ ตกแตง่ดว้ยตน้ไม ้พุม่ไมแ้ละดอกไมก้วา่ 24,085 ตน้ จาก 228 สายพันธุใ์นตอนกลางคนื 
กระถางดอกไม ้ 645 กระถางจะสอ่งสวา่งเป็นสีๆ  ถงึ 3 สดีว้ยกนัมคีวามยาวกวา่ 1.7 กโิลเมตร 
กลายเป็นพืน้ทีส่เีขยีวใจกลางเมอืง 

ค า่  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  เมน:ู จมิทคั ไกอ่บกบัวุน้เสน้ใสซ่อี ิว๊ด า อาหารขึน้ชือ่อกี 
อยา่ง มรีสชาตเิผ็ดเล็กนอ้ย กนิคูก่บัขา้ว 
น าทา่นสูโ่รงแรมทีพ่กั : Benikea H Avenue Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 
 



 
 

 

วนัทีส่ ี ่ ศนูยโ์สม-ศนูยส์มนุไพรน า้มนัสนเข็มแดง-Cosmetic Shop-ชมสวนดอกหญา้ ฮานลึ
ปารค์ (บรกิารน ัง่รถแทรม)-Duty Free-คลองชองเกชอน-ตลาดเมยีงดง 

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําทา่นชม “ศนูยโ์สม” หรอื ราชาแหง่มวลสมนุไพร เพราะเกาหลใีตเ้ป็นประเทศทีม่กีารผลติโสม
เกาหลทีีม่คีณุภาพเป็นอนัดับ 1 ของโลกซึง่รัฐบาลรับรองคณุภาพโสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุ            
จากนัน้ นําทา่นเดนิทางชม “ผลติภณัฑน์ า้มนัสนเข็มแดง ” นยิมมารับประทานเพือ่ลา้งสารพษิใน
รา่งกาย ลา้งไขมนัในเสน้เลอืด ทั่วทัง้รา่งกาย ป้องกนัไขมนัอดุตันในเสน้เลอืด ,โรคหัวใจ,โรคภมูแิพ ้
เป็นตน้ นําทกุทา่น น ัง่รถแทรม  สมัผัสบรรยากาศกนัที ่  Haneul Park  สวนสาธารณะทีว่า่กนัวา่
สวยงามทีส่ดุในกรงุโซล สวนแหง่นีต้ัง้อยูบ่นเขามทีัศนยีภาพทีส่วยงาม และสามารถเทีย่วไดท้กุฤดู   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนู: ไกตุ่น๋โสม อาหารวงัในสมยักอ่น เชือ่กนัวา่
บ ารงุและเสรมิสขุภาพ เสริฟ์ทา่นละ 1 ตวั ในหมอ้ดนิรอ้น เป็นเมนอูาหารวงัต ัง้แตส่มยั
ราชวงศโ์ซซอน 
นําท่านแวะชม  “คลองชองเกชอน ” เดมิเป็นคลองเกา่แกใ่นอดตีมอีายกุวา่ 600 ปีที่ ทอดผา่นใจ
กลางเมอืงหลวงแตใ่นปัจจบุนัไดม้กีารพัฒนาและบรูณะคลองแหง่นีข้ ึน้มาใหมทํ่าใหก้รงุโซลมคีลองที่
ยาวกวา่ 6 เมตร จากนัน้ใหท้า่นได ้“ช็อปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษทีีด่วิต ีฟ้รี” ทีน่ีม่สีนิคา้ชัน้ นํา ใหท้า่น
เลอืกซือ้มากมายกวา่ 500 ชนดิ อาท ิน้ําหอม เสือ้ผา้ เครือ่งสําอาง กระเป๋ า นาฬกิา เครือ่งประดับ 
เป็นตน้ นําทา่นเดนิทางสู ่Cosmetic Center ทา่นสามารถชมการสาธติวธิใีชเ้ครือ่งสําอางค ์เคล็ด
ไมล่ับหนา้ใสของสาวเกาหล ีและเลอืกซือ้เวชสําอางคช์ือ่ดังของเกาหลไีด ้ในราคาทอ้งถิน่ อาท ิเชน่ 
Dr.MJ, DEWINS, MISSHA และอืน่ๆ อกีมากมาย 
นําทา่นชอ็ปป้ิงยา่นเมยีงดง “MYEONGDONG” หรอื สยามสแควรเ์กาหล ีหากทา่นตอ้งการทราบวา่
แฟชัน่ของเกาหลเีป็นอยา่งไรกา้วล้ํานําสมยัเพยีงใดทา่นจะตอ้งมาทีเ่มยีงดงแหง่นีพ้บกบัสนิคา้วัยรุน่ 
อาท ิเสือ้ผา้แฟชัน่แบบอนิเทรนเครือ่งสําอางดังๆของเกาหลพีบกบัความแปลกใหมใ่นการชอ้ปป้ิง 

ค า่ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร   เมนู: พเิศษสดุๆ กบั เมนูบฟุเฟตน์านาชาติ+ขาปูยกัษ ์
พรอ้มเบยีรส์ด และไวน ์ไมอ่ ัน้ 
น าทา่นสูโ่รงแรมทีพ่กั : Benikea H Avenue Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 
 

วนัทีห่า้ ศนูยส์มนุไพรฮอกเกตนาม-ู พลอยอเมทสิ- ตลาดฮงแด- One Piece Café-
Supermarket 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําทา่นชม  “ศนูยส์มนุไพรบ ารงุตบั ฮอตเกนามู ” ตน้ไมช้นดินีเ้จรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาที่
ปราศจากมลภาวะและระดับสงูเหนอืน้ําทะเล  50-800 เมตร ชาวเกาหลรีุน่ใหมน่ยิมนํามารับประทาน
เพือ่ชว่ยดแูลตับใหส้ะอาดแข็งแรง  จากนัน้นําทา่น “ชมโรงงานเจยีระไนพลอยอเมทสิ ” แดน
เกาหลเีป็นแดนของพลอยสมีว่ง พลอยแหง่สขุภาพและนําโชค โดยมตีัง้แตส่มีว่งออ่นเย็นตาจนถงึสี

มว่งไวน ์มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนีจ้ะงามจับตาเมือ่มาทําเป็นแหวน จี ้ตา่งห ูและสรอ้ยขอ้มอื 
ใหท้า่นได้ชอ้ปป้ิงบนถนนวยัรุน่สดุชคิที ่ยา่นแด Hongdae ซึง่เป็นยา่นชอ้ปป้ิงบรเิวณดา้นหนา้
ของมหาวทิยาลัยฮงอกิ จงึเป็นศนูยร์วมเด็กวัยรุน่ มทีัง้สนิคา้แฟชัน่  เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ 
ของกิ๊ฟชอ้ป เครือ่งเขยีนตา่งๆ รวมทัง้กจิกรรมทางวัฒนธรรมทางศลิปะ การแสดง และงานเทศกาลที่
น่าสนใจมากมาย  จากนัน้มาเอาใจสาวกแฟนคลับวันพชีที ่ ONE PIECE คาเฟ่วันพชี ซึง่เป็น
รา้นอาหารทีต่กแตง่ สไตลว์ันพชีทัง้หมด ใหบ้รรยากาศแบบชลิล์ๆ  และเป็นกนัเองสดุๆ  แถมยงัมี
เมนูอาหารทีน่่าสนใจหลากหลายเมนูดว้ยกนั แถมบางเมนูยงัถกูออกแบบใหเ้ป็นรปูตัวการต์นูวันพชีอกี
ดว้ย (ไมร่วมคา่อาหารและเครือ่งดืม่) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน:ู  ต็อกป๊อกก ีบฟุเฟ่ต ์เตมิไดไ้มอ่ ัน้ 
ไดเ้วลานําทา่น เดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน  เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับกรงุเทพฯ 
ระหวา่งทางแวะชอ้ปป้ิงที ่  SUPERMARKET เพือ่ซือ้ของฝากคนทางบา้น ทีร่า้นแหง่นีม้ขีนม
พืน้เมอืงเกาหลหีลากชนดิรวมทัง้กมิจ ิไกตุ่น๋โสมทีบ่รรจอุยูใ่นถงุสญุญากาศ ตะเกยีบ ถว้ยใสข่า้วและ
ของฝากของทีร่ะลกึ 

17.25 น. ออกเดนิทางกลบั โดยสารการบนิ JIN AIR เทีย่วบนิที ่LJ004  
บรกิารอาหารและ เครือ่งดืม่บนเครือ่ง (Snack Box)  

21.25 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ     
 
 
 



 
 

 

** พาสปอรต์ควรมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืนนบัจากวนัเดนิทาง ** 
เวลานดัหมายและเคาทเ์ตอรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงอนัเนือ่งมาจากการเปลีย่นแปลงจากสายการบนิ  

กรณุาเช็คกอ่นวนัเดนิทาง 
 
เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
กรณุาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มชําระ มดัจําทา่นละ  5,000 บาท ภายใน 3-5 วันทีทํ่าการจอง  หากไมช่ําระ
ตามกําหนดขออนุญาตตัดทน่ัีงโดยอตัโนมตั ิ *ชว่งเทศกาลมดัจํา ทา่นละ 10,000 บาท *หากเป็นราคาโปรโมช ัน่
ช าระเงนิเต็มจ านวนเทา่น ัน้  สว่นทีเ่หลอืชําระทันทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 21 วัน มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิ
การเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ 

 

อตัราคา่บรกิาร  (*ไมม่รีาคาเด็ก*) 

 
ราคารวม 
*คา่พาหนะและนําเทีย่วตามรายการ  *คา่ตั๋วเครือ่งบนิและภาษีน้ํามนัทกุแหง่ ไป-กลับ พรอ้มคณะ 
*น้ําดืม่วันละ 1 ขวด    *คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการ                          
*คา่โรงแรมตามรายการทีร่ะบหุอ้งละ 2-3 ทา่น    *คา่อาหารตามรายการทีร่ะบ ุ 
*คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 15 กก.  
*คา่ประกนัภยัอบุตัเิหตุระหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
ราคาไมร่วม 
*คา่ทําหนังสอืเดนิทางและคา่วซีา่สําหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว                                                                                                                                            
*คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ซกัรดี,มนิบิารใ์นหอ้ง  และอืน่ๆ                                                                             
*คา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่น ละ 30,000 วอน หรอื 1,050 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  
*คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์แลว้แตค่วามพงึพอใจในบรกิาร                                                                                        

*คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%   (กรณีออกใบเสร็จในนามบรษัิทหรอืตอ้งการใบกํากบัภาษี )                                                                                                   
*คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระ ทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
* ยกเลกิการเดนิทางกอ่น 30 วัน ไมม่คีา่ใชจ้า่ย         * ยกเลกิการเดนิทางกอ่น 20 วันยดึมดัจํา 50%                                            
* ยกเลกิการเดนิทางไมถ่งึ 15 วันยดึเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมด 
* ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯและในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุน
รายการ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆ ทั ้ งสิน้ กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่
จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะทําการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แต่
ทัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยคอื  คา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตั๋วทา่นละ  10,000 บาท และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ  ทีไ่มส่ามารถ
เรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีม ในการมดัจํา 
เงือ่นไขการเดนิทาง 
* รายการทอ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ 
* หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯรับเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพือ่
ท่องเทีย่วเทา่นัน้  หากลกูคา้ไมส่ามารถเดนิทางไดเ้นือ่งจากเหลอืพาสปอรต์นอ้ยกวา่ 6 เดอืน ทางบรษัิทจะไม่
รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 
* ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การประทว้ง,การนัดหยดุงาน,การกอ่
จลาจล หรอืกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้
จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
* ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไมท่าน
อาหารบางมือ้  เพร าะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯ ไดช้ําระคา่ใชจ้า่ยใหก้บัตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออก
เดนิทางแลว้  
* ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจาก
ความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง  

วนัเดนิทาง 
ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) 
พกัหอ้งละ 2-3  ทา่น 

พกัเดยีว*เพิม่ 
(บาท / ทา่น)  

ทีน่ ัง่ 

**29 ธนัวาคม-2 มกราคม 2561 **ปีใหม ่
***พเิศษ!! บฟุเฟตน์านาชาต+ิขาป ูเบยีร ์ไวน ์ไมอ่ัน้*** 

25,999 4,900 26 

 



 
 

 
*** ทวัรน์ีจ้ดัใหเ้ฉพาะลกูคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปทอ่งเทีย่วตามรายการของทวัรท์กุวนัเทา่น ัน้  บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิ ์หากลกูคา้ตอ้งการขอแยกออกจากกรุป๊ หรอืไมเ่ทีย่วตามรายการทีบ่รษิทัก าหนด บรษิทัขอปรบัทา่นละ 
300 USD*** 
* ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจาก
ความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง  
* ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถนํามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิได ้ หากทา่น
ตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลับกรงุเทพ ฯ กรณุาเลอืกซือ้บตัรโดยสารภ ายในประเทศประเภทที่
สามารถเลือ่นวันและเวลาในการเดนิทางได ้  ทัง้นีเ้พือ่ป้องกนัปัญหาเทีย่วบนิลา่ชา้หรอืการเปลีย่นแปลงเวลาของ

เทีย่วบนิหรอืการเปลีย่นแปลงวันเดนิทางกรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการบนิ (ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ  
การยกเลกิเทีย่วบนิ  มกีารยบุเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง  เนือ่งจากสายการบนิพจิารณา

สถานการณ์แลว้วา่  อยูน่อกเหนอืความควบคมุ  หรอืเหตผุลเชงิพาณชิย์  หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้ ) 
โปรดเขา้ใจและรับทราบวา่ ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี กรุ๊ปทีเ่ดนิทางตอ้ง

การันตมีดัจํากบัสายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศ หรอืตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Charter 
Flight, Extra Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมด 
*เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ท ัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่ าทา่นไดย้อมรบัใน
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ท ัง้หมด 

ขอสงวนสทิธิส์ าหรบัลกูคา้ชาวไทยเทา่น ัน้ทีเ่ดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุป๊ 
*ถา้ลกูคา้เป็นชาวตา่งชาตชิ าระเพิม่ทา่นละ 2,000 บาท* 

หมายเหตุ ** บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ  ท ัง้ไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสายการบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการเพือ่ความเหมาะสมไมว่า่
จะเกดิจาก  ความขดัขอ้งของ  ยานพาหนะหรอืมเีหตหุนึง่เหตใุดจนท าใหไ้มส่ามารถด าเนนิการตาม
หมายก าหนดการได้  โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม  หรอืเปลีย่นแปลงรายการ
ทอ่งเทีย่วบางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการ  อตัราคา่บรกิารนี้ เป็นการเดนิทางต ัง้แต่  
20 ทา่นขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 20 ทา่น 
 

**ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการตรวจพจิารณาจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืงในการ เขา้-ออกท ัง้ประเทศไทย
และประเทศเกาหลใีต ้หรอืการถกูปฎเิสธในกรณีอืน่ๆทกุกรณี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่

กรณีใดๆทิง้ส ิน้** 
 

 

 

 


