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Code: IS17-KOR-Summer-KR12-53BX-May2023-18-20-A230325 

 

 

ตารางบนิ ( ข ึน้เครือ่งสวุรรณภมู ิ) 

ขาไป BX 748    กรงุเทพ (BKK)  -   อนิชอน (ICN) เวลา 22.10 – 06.10+ น. 

ขากลบั BX 747    อนิชอน (ICN)    -   กรงุเทพ (BKK) เวลา 17.15 – 21.10 น. 
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รายการโปรแกรมทวัร ์

 

วนัแรก        กรงุเทพฯ - สนามบนิสวุรรณภมู ิ- เกาหลใีต ้

 

19.00 น. พรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 10  โปรด

สงัเกตป้ายตอ้นรับทีส่นามบนิ  “HAPPY TOGETHER”  โดยมไีกดค์อยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความ

สะดวกแกท่า่น 

 

22.10 น. เดนิทางสูป่ระเทศ เกาหลใีต ้โดยสายการบนิ แอรป์ซูาน เทีย่วบนิ BX 748  

 

วนัทีส่อง สนามบนิอนิชอน – เช็คอนิแลนดม์ารค์ชือ่ดงัของเกาหล ี“เกาะนาม”ิ – ตืน่เตน้กบัการเดนิบน

สะพานกระจก โซยางคงั (SOYANGGANG SKY WALK ) – แวะถา่ยรปูกบัมหา'ลยัทีส่วยทีส่ดุ

ในเกาหล ี"คยองฮ"ี – เขา้สูท่ ีพ่กั 

 

06.10 น.   ถงึ สนามบนินานาชาตอินิชอน ประเทศเกาหลใีต ้หลังผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง และรับ

สมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถิน่ประเทศเกาหลใีต ้เร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง)  

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงชุนชอน จงัหวดัคงัวอน เพือ่ไปชมความงดงามของ “เกาะนาม”ิ NAMI 

ISLAND ทีเ่ทีย่วเกาหลยีอดฮติตลอดกาลทีไ่มว่า่ใครก็ตอ้งไปเยอืนทกุครัง้ทีไ่ปเทีย่วเกาหล ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมือ่เดนิทางถงึเกาะนาม ิจากนัน้น าท่านขึน้เรอืเฟอร์รีข่า้มฟากไปยังเกาะนามใิชเ้วลาเพยีง 5 

นาที ท่านสามารถขึน้ไปชมววิบนดาดฟ้าของเรือเพื่อชมววิรอบๆเกาะ และเมือ่เดนิทางถงึเกาะนาม ิ

ระหว่าง 2 ขา้งทาง เต็มไปดว้ยธรรมชาตทิี่เขยีวขจี ทัง้ตน้ไม ้ดอกไม ้พรอ้มทัง้มีมุมถ่ายรูปสวยๆที่

ตกแต่งไวต้อ้นรับลูกคา้ จากนัน้น าท่านไปถ่ายรูปกับจุดไฮไลทข์องเกาะ “ทวิตน้สน และรูปปั้นพระเอก
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นางเอกซรียีเ์กาหลชีือ่ดัง Winter Love song “ใครทีม่ายงัเกาะนามแิลว้ไมไ่ดม้าถา่ยรูปจุดนี ้ถอืวา่

ยงัมาไมถ่งึเกาะนามเิลยทเีดยีว ”  อสิระใหท้า่นถา่ยรปูตามอธัยาศัย... 

นอกจากนี้ ภายในเกาะนามยิังมขีองอร่อยๆ ใหท้่านเลอืกทานคลายหวิ อาท ิรา้นซาลาเปาถั่ว

แดง รา้นแพนเคก้ รา้นไสก้รอก รา้นมนัเผารอ้นๆ หรอืจะน่ังจบิชา กาแฟ ในรา้น Coffee Shop  

 

จากนัน้ไดเ้วลานัดหมาย น าทา่นขึน้เรอืเฟอรร์ี ่กลับมายงัลานจอดรถ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร เมนทูคัคาลบี ้ไกผ่ดัซอสเกาหล ี(1) 

 

 จากนั้นน าท่านไปตื่นเตน้กับการเดนิบน “สะพานกระจกโซยางคงั” (SOYANGGANG SKY 

WALK ) ซึง่อยู่ไม่ไกลจากเกาะนามมิากนัก สะพานนี้มคีวามยาว 156 เมตร และท าจากกระจกนริภัย 

แข็งแรง ทนทาน ทางดา้นปลายสุดจะเป็นลานกระจกใส วงกลมขนาดใหญ่ ถงึตรงนี้บอกเลยว่าตอ้งมี

หลายคนที่กา้วขาไม่ออกเลยทีเดียว เพราะอดที่จะหวาดเสียวของววิขา้งล่างไม่ได ้ และมุมนี้ท่าน

สามารถชมววิทะเลสาปแบบ 360 องศาเลยทเีดยีว  
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จากนัน้น าทา่นไปถา่ยรปูกบั “มหาวทิยาลยัคยองฮ”ี KYUNGHEE UNIVERSITY  

หนึง่ในมหาวทิยาลัยเอกชนชัน้น าของเกาหลใีต ้โดยถกูจัดอยูใ่นอนัดับที ่9 ของมหาวทิยาลัยทีด่ทีีส่ดุใน

เกาหลใีตโ้ดย QS Ranking ก่อตัง้มาตัง้แต่ปี 1949 และถอืเป็นมหาวทิยาลัยทีโ่ด่งดังในหมู่นักเรยีน

ต่างชาติ เนื่องจากมีสถาบันสอนภาษาเกาหลีที่มีชื่อเสียงมากทีเดียว อีกทัง้มีคนดังมากมายที่จบ

การศกึษาจากมหาวทิยาลัยแห่งนี้ ไมว่่าจะเป็น คุณมนุแจอนิ อดตีประธานาธบิดขีองเกาหลใีต ้คุณกงย ู

นักแสดงชือ่ดังจากซรียีส์ดุฮติ Goblin คุณจดีรากอ้นและคุณแดซอง วง Big Bang คุณคยฮูยอน วง 

Super Junior คณุพยอนแบคฮยอน วง EXO และท่านอืน่ ๆ อกีมากมาย เมือ่เขา้มาดา้นในมหาวทิยาลัย 

จะพบตกึเรยีนทีส่รา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบยโุรป สไตลโ์กธคิ รวมทัง้ระหว่างทางเดนิยังมีรูปปั้นต่าง ๆ 

ประดับประดาอยา่งสวยงาม อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยรปูตามอธัยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  เมนบูลูโกก ิ(หมผูดัซอสเกาหล ี) (2) 

 

ทีพ่กั L'ART HOTEL หรอื CS AVENUE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม  สนกุกบัเครือ่งเลน่ ณ สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์- ชอ้ปป้ิงเครือ่งส าอาง COSMETIC - ชอ้ปป้ิง

ตลาดฮงแด ( ตลาดชอ้ปป้ิงยา่นมหาลยั ) – เขา้สูท่ ีพ่กั 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (3) 

 

จากนัน้ น าทา่นไปสนุกสนานเต็มทีก่บัเครือ่งเลน่นานาชนดิ ที ่“สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด”์ แบบเต็มวนั!!  

สวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศ ตัง้อยูท่า่มกลางหบุเขา  
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จากนัน้น าท่านไปน่ังกระเชา้ลฟิท ์เพือ่ลงไปยังหุบเขาดา้นล่างเพือ่สนุกกับเครือ่งเล่นไฮไลท ์อาท ิ T-

Express (รถไฟรางไม)้ HURRICANE , DOUBLE ROCK SPIN ,COLUMBUS ADVENTURE ,AMAZON 

EXPRESS หรอื ล่องแกง่ และในสวนสนุกยังมกีารแสดงขบวนพาเหรด ใหท้่านไดช้มความน่ารักของตัว

การต์นูตา่งๆ และอกี 1 ไฮไลทค์อื  “โซนซาฟาร ีเวลิด์” ทา่นจะไดช้มความน่ารักและแสนรูข้องสัตวป่์า 

อาท ินอ้งหมแีพนดา้ นอ้งหมดี า เสอืโคร่ง สงิโตเจา้ป่า ยรีาฟ และสัตว์อืน่ๆอกีมากมาย และ “โซน 

LOST VALLEY” ใหท้า่นไดน่ั้งรถชมสตัวป่์าทัง้บนบกและในน ้า พรอ้มทัง้ถ่ายรูปกับนอ้งยรีาฟ และนอ้ง

มา้ลาย ทีเ่ขา้มาถา่ยรปูกบันักทอ่งเทีย่วแบบใกลช้ดิ 
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เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนั ณ สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์เพือ่ใหท้า่นไดส้นกุอยา่งเต็มที ่ 

 

จากนัน้น าทา่นไปชอ้ปป้ิง “เครือ่งส าอางปลอดภาษ”ี COSMETIC OUTLET  

เครื่องส าอางขึน้ชือ่ของเกาหลี อาท ิโบท็อกหนา้เด็ก หนา้กาก LED ช่วยฟ้ืนฟูสภาพผวิ, SNAIL 

CREAM (ครมีหอยทาก) , ครมีบ ารุงต่างๆ , CC ครมี ซึง่ราคาถูกกว่าทีเ่มอืงไทยเกอืบเท่าตัว และบาง

ผลติภณัฑย์งัไมม่ขีายในไทย   

 

จากนัน้น าทา่นไปชอ้ปป้ิงตอ่ที ่“ตลาดฮงแด”  

แหล่งรวมสนิคา้แฟชั่น ย่านมหาวทิยาลัยฮงอกิ ภายในถนนเสน้นี้เต็มไปดว้ยรา้นคา้ 2 ขา้งทาง เสือ้ผา้

แฟชั่น รองเทา้ กระเป๋า หมวก แว่นตา อกีทัง้เป็นสตรทีฟู้ดทีม่อีาหาร เครือ่งดืม่ และขนมทานเล่น ให ้

เลอืกทานมากมาย และในชว่งวันเสารอ์าทติยว์ัยรุน่เกาหลกี็จะจัดการแสดงรอ้งเพลง เตน้ฮปิฮอป ใหช้ม

แบบฟรีๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (4) เมนหูมยูา่งเกาหลแีสนอรอ่ย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขา้สูท่ ีพ่กั L'ART HOTEL หรอื CS AVENUE HOTEL หรอืเทยีบเทา่  
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วนัทีส่ ี ่           โสมเกาหล ี- น า้มนัสนเข็มแดง – ถา่ยรปูสวยๆกบั หมูบ่า้นบกุชอนฮนัอก - ชมพระราชวงัเคยีง

บกกงุ (พระราชวงัทีใ่หญท่ีส่ดุของกรงุโซล ) - ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นม @ดวิตีฟ้ร ี- ชอ้ปป้ิงตลาด

เมยีงดง 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (5) 

 

จากนัน้น าทา่นไปชมสมนุไพรชือ่ดังของเกาหล ีน่ันก็คอื โสมเกาหล ี 

ทีม่คีุณสมบัตชิว่ยเสรมิสรา้งความแข็งแรงใหแ้กร่ะบบยอ่ยอาหารและปอด ชว่ยท าใหจ้ติใจสงบและเพิม่

พละก าลัง สรรพคุณทางการแพทย ์ชว่ยบ ารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลอืด เสรมิประสทิธภิาพทาง

เพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง   

 

จากนัน้น าทา่นไปชม  “น า้มนัสนเข็มแดง”  RED PINE  

สมนุไพรชือ่ดังทีไ่ดรั้บความนยิมมากเพราะมสีรรพคณุชว่ยลดระดับน ้าตาลในเสน้เลอืด  ชว่ยละลายไขมนั

ในเสน้เลือด  ลา้งสารพษิหรือดีท็อกซ ์เลือดใหส้ะอาดและเพิม่การไหลเวียนของเลือดไดส้ะดวกขึน้ 

เหมาะกบัผูป่้วยโรคเบาหวาน ความดนั ไขมนัอุดตนัในเสน้เลอืด คอเลสเตอรอลในเลอืดสูง ไข

ขอ้เสือ่ม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จ 
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จากนัน้น าทา่นไปชม “หมูบ่า้นบกุชอนฮนัอก”  

หมู่บา้นทีม่อีายุยาวนานกว่า 600 ปี ตัง้แต่สมัยราชวงศโ์ชซอน ซึง่ตัง้อยูร่ะหว่างพระราชวังเคยีงบกกุง 

พระราชวังชางด็อก ภายในหมูบ่า้นมบีา้นเรอืนทัง้หมดประมาณ 100 หลัง ในสมัยกอ่นนัน้หมูบ่า้นนี้เคย

เป็นทีอ่ยูอ่าศัยของสมาชกิราชวงศโ์ชซอนและขนุนางระดับสงู ปัจจุบันไดป้รับเปลีย่นใหก้ลายเป็นมรดก

ทางวัฒนธรรมของเกาหล ีและกลายเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วแหง่หนึง่ อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยรปูตามอธัยาศัย   

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร เมนขูา้วย าเกาหล ี(บบิมิบบั) (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน ัน้น าทา่นไปชมพระราชวงัทีใ่หญ่ทีสุ่ดในกรุงโซล “พระราชวงัเคยีงบกกุง” พระราชวังที ่

สรา้งมาตัง้แต่ในยคุโชซ็อน มหีมูอ่าคารถงึ 200 กว่าอาคาร  แต่ในสมัยทีญ่ีปุ่่ นท าสงครามกับเกาหล ีวัง

แหง่นีถ้กูเผาและท าลายลงไปสว่นหนึง่ ตอ่มาไดม้กีารบรูณะขึน้มาใหมต่ามแบบแผนเดมิในสมัยของพระ

เจา้โคจอง เมือ่ราวรอ้ยกวา่ปีทีผ่า่นมา แตม่กีารสรา้งเฉพาะต าหนักส าคัญๆ เพยีง 10 ต าหนัก ในปัจจบุนันี้

ก็ยังมกีารบรูณะอาคารส าคัญๆ ก่อนเขา้ไปดา้นในพระราชวัง ดา้นหนา้ของพระราชวังจะมทีหารเวรยาม

ผลัดเปลีย่นยนืประจ าการ ซึง่เป็นทีน่่าสนใจของนักท่องเทีย่วทีไ่ดถ้่ายรูปกับทหารทีใ่สช่ดุเกาหลโีบราณ 

เหมอืนหลดุไปอยูใ่นซรียีเ์ลยทเีดยีว   
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จดุถา่ยรปูทีเ่ป็นแลนดม์ารค์ คอื “พระทีน่ ัง่คนึจองจอน”  

พระทีน่ั่งทีก่ษัตรยิใ์ชอ้อกว่าราชการและเป็นทีท่รงงานของพระองค ์ภายในพระทีน่ั่งไมส่ามารถ

เขา้ไปชมภายในไดแ้ตส่ามารถถา่ยภาพ  

 

จากนัน้น าทา่นไป “ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม” DUTY FREE  

อาท ินาฬกิา,แว่นตา, กระเป๋า, น ้าหอม เครือ่งส าอางแบรนด ์ชัน้ดัง อาท ิSULWHASOO , LANEIGE , 

SHISEIDO, SKII  และ กระเป๋าแบรนดด์ัง อาท ิMCM , LOUIS VUITTON, CHANEL   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าทา่นไปชอ้ปป้ิงตอ่กนัที ่“ตลาดเมยีงดง” MYEONGDONG  

ตลาดแหง่นีท้า่นจะพบกบัสนิคา้ อาท ิเสือ้ผา้แฟชัน่ แบรนดด์ังต่างๆ ZARA , SPAO , Uniqlo รองเทา้แบ

รนด ์NIKE  Adidas New Balance หรอืจะเลอืกชอ้ปป้ิงเครือ่งส าอางทีม่ใีหท้่านไดเ้ลอืกซือ้มากมาย ที่

ส าคญัตลาดแหง่นีย้งัโดง่ดงัเรือ่ง Food Street อกีดว้ย 2 ขา้งทางยังมรีา้นอาหาร และเครือ่งดืม่ 

ใหท้่านเลือกทาน อาท ิต๊อกบกก ีโอเดง้ปลา มันฝร่ังทอด ปลาหมกึย่าง เกาลัดคั่วรอ้นๆ ขนมเคก้ไข ่

รวมถงึของฝากของทีร่ะลกึ ตุ๊กตาเกาหล ีพวงกญุแจ ชอ้น ตะเกยีบ ฯลฯ 

 

ค า่ อสิระอาหารเย็น ตามอธัยาศยั เพือ่ใหท้า่นไดส้ะดวกในการชอ้ปป้ิง   

 

เขา้สูท่ ีพ่กั L'ART HOTEL หรอื CS AVENUE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่า้         หอคอยโซลทาวเวอร ์- ฮ็อกเก็ตนาม ู– ชมโรงงานพลอยอเมทสิ - พาทา่นแวะถา่ยรปู !! “I  

SEOUL U” – แวะซือ้ของฝากรา้นละลายเงนิวอน - สนามบนิอนิชอน – กรงุเทพฯ 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (7) 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปยงัแลนดม์ารค์ดังของกรงุโซล N’SEOUL ณ เขานมัซาน  

ภูเขาเพยีงลูกเดียวใจกลางกรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยเมอืงที่สูงที่สุดในโลก สูงถงึ 480 เมตร เหนือ

ระดับน ้าทะเล ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูกบัหอคอยโซลทาวเวอรเ์ป็นทีร่ะลกึ และชมบรรยากาศบา้นเมอืงของกรุง

โซล บนยอดเขานัมซาน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าทา่นไปชม “ศนูยส์มนุไพรฮ็อกเก็ตนาม”ู   

สมนุไพรทีค่นเกาหลนียิมรับประทาน เพือ่ชว่ยป้องกันโรคตับแข็ง จากการดืม่แอลกอฮอล ์สบูบหุรี ่หรอื

สารตกคา้งจากอาหารและยาทีท่านเขา้ไปสะสมเป็นเวลานาน  

 

จากนัน้น าทา่นไปยงั “YEOUIDO HANGANG PARK”  

สวนสาธารณะตัง้อยูร่มิชายฝ่ังของแมน่ ้าฮัน (HAN RIVER) ถา้อากาศดีๆ  ท่านจะไดเ้ห็นววิทวิทัศน์ฝ่ัง

ตรงขา้มแมน่ ้าเป็นตกึสงู พรอ้มกบัววิแมน่ ้าทีเ่งยีบสงบ คนเกาหลนียิมมาเดนิเลน่รับลมและออกก าลังกาย 

และไฮไลทอ์กีจดุทีต่อ้งไปเก็บภาพใหไ้ดค้อื “I SEOUL U”  มมุถ่ายรูปจุดยอดฮติ ทีใ่ครมาเกาหลแีลว้

ตอ้งมาถา่ยคูก่บัตัวอกัษรนีใ้หไ้ด ้อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยรปูตามอธัยาศัย   

 

จากนัน้พาท่านแวะชม “ โรงงานพลอยอเมทสิ” เพือ่ชมพลอยสมีว่งขึน้ชือ่ของเกาหล ีทีโ่รงงานจะท า

เป็นเครือ่งประดับสวยงามใหเ้ลอืกมากมาย อาท ิสรอ้ยคอ แหวน ก าไล หรอื พวงกญุแจ อสิระใหท้่านได ้

เลอืกชมตามอธัยาศัย   
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เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  เมนชูาบ ูชาบ ู(8) 

 

จากนัน้ น าท่านแวะซือ้ของฝากที ่“รา้นละลายเงนิวอน” รา้นทีม่ขีนมเกาหลใีหเ้ลอืกมากมาย อาท ิเว

เฟอร์ช็อกโกแลต มาม่าเกาหลรีสต่างๆ ป็อกกี ้บราวนี่ มันฝร่ัง ต๊อกบกก ีถั่วอัลมอนด์ สาหร่ายเกาหล ี

เหลา้โซจ ูฯลฯ อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ตามอธัยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

ไดเ้วลาอนัสมควร...น าทกุทา่นเดนิทางสูส่นามบนิอนิชอน เพือ่ท าการเช็คอนิต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

 

17.15 น. เดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ แอรป์ซูาน เทีย่วบนิ BX 747 

21.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ  

 

 

ขอความกรณุาลกูคา้กอ่นท าการจองทวัร ์ 

รบกวนลงทะเบยีน K-ETA ใหผ้า่นเรยีบรอ้ยกอ่นจองทวัร ์

หากทา่นไมล่งทะเบยีนกอ่นจองทวัร ์แลว้มกีารมดัจ าคา่ทวัรเ์ขา้มา  

หลงัจากน ัน้ทา่นลงทะเบยีนไมผ่า่น 

 ทางบรษิทัฯ ขออนญุาตหกัคา่มดัจ าต ัว๋ตามจรงิทา่นละ 3,000 บาท 

 

** ทางบรษิทัขออนญุาตเก็บคา่ทปิทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ** 

** ทา่นละ 1,700 บาท / ทา่น / ทรปิการเดนิทาง ** 
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อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง ราคา / ทา่น  พกัเดีย่ว จอยแลนด ์

เด็กต า่กวา่ 

2 ขวบ  

( INF ) 

วนัที ่01 – 05 พฤษภาคม 66 19,699 5,000 8,900 5,900 

วนัที ่02 – 06 พฤษภาคม 66 19,699 5,000 8,900 5,900 

วนัที ่03 – 07 พฤษภาคม 66 20,699 5,000 8,900 5,900 

วนัที ่05 – 09 พฤษภาคม 66 19,699 5,000 8,900 5,900 

วนัที ่06 – 10 พฤษภาคม 66 18,999 5,000 8,900 5,900 

วนัที ่07 – 11 พฤษภาคม 66 18,999 5,000 8,900 5,900 

วนัที ่08 – 12 พฤษภาคม 66 18,999 5,000 8,900 5,900 

วนัที ่09 – 13 พฤษภาคม 66 18,999 5,000 8,900 5,900 

วนัที ่10 – 14 พฤษภาคม 66 19,699 5,000 8,900 5,900 

วนัที ่12 – 16 พฤษภาคม 66 19,699 5,000 8,900 5,900 

วนัที ่13 – 17 พฤษภาคม 66 18,999 5,000 8,900 5,900 

วนัที ่14 – 18 พฤษภาคม 66 18,999 5,000 8,900 5,900 

วนัที ่15 – 19 พฤษภาคม 66 18,999 5,000 8,900 5,900 

วนัที ่16 – 20 พฤษภาคม 66 18,999 5,000 8,900 5,900 

วนัที ่17 – 21 พฤษภาคม 66 19,699 5,000 8,900 5,900 

วนัที ่19 – 23 พฤษภาคม 66 19,699 5,000 8,900 5,900 

วนัที ่20 – 24 พฤษภาคม 66 18,999 5,000 8,900 5,900 
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วนัที ่21 – 25 พฤษภาคม 66 18,999 5,000 8,900 5,900 

วนัที ่22 – 26 พฤษภาคม 66 18,999 5,000 8,900 5,900 

วนัที ่23 – 27 พฤษภาคม 66 18,999 5,000 8,900 5,900 

วนัที ่24 – 28 พฤษภาคม 66 19,699 5,000 8,900 5,900 

วนัที ่26 – 30 พฤษภาคม 66 19,699 5,000 8,900 5,900 

วนัที ่27 – 31 พฤษภาคม 66 18,999 5,000 8,900 5,900 

วนัที ่28 พ.ค. – 01 ม.ิย. 66 18,999 5,000 8,900 5,900 

วนัที ่29 พ.ค. – 02 ม.ิย. 66 18,999 5,000 8,900 5,900 

วนัที ่30 พ.ค. – 03 ม.ิย. 66 18,999 5,000 8,900 5,900 

วนัที ่31 พ.ค. – 04 ม.ิย. 66 19,699 5,000 8,900 5,900 

 

อตัรานีร้วม 

 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ  กรงุเทพ - อนิชอน - กรงุเทพ   ( สายการบนิแอร ์ปซูาน) 

 คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 

 ไกดค์อยดแูลทา่นตลอดทัง้ทรปิ  

 บตัรเขา้ชมสถานทีเ่ทีย่วตา่งๆ   

 โรงแรมทีพ่ัก 3 คนื + พรอ้มอาหารเชา้ 

 รถบสัพรอ้มคนขบัดแูลทา่นตลอดทัง้ทรปิ  

 ประกนัคุม้ครองอบุตัเิหต ุตลอดทรปิการเดนิทาง  

 คา่น า้หนกักระเป๋าโหลด ทา่นละ 15 กก.  / หิว้ข ึน้เครือ่งได ้7 กก.  

 

อตัรานีไ้มร่วม 

 

 คา่ลงทะเบยีน K-ETA เพิม่ทา่นละ 600 บาท / ทา่น 
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 คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ หวัหนา้ทวัร ์1,700 บาท / ทา่น / ทรปิการเดนิทาง 

 **เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ขวบ ไมต่อ้งจา่ยคา่ทปิไกด ์** 

 กรณีลกูคา้ตอ้งการซือ้เพิม่ คา่ประกนัสขุภาพในตา่งประเทศ (คุม้ครองคา่รกัษาพยาบาล )  

 กรณีอตัราคา่ภาษีเชือ้เพลงิและประกนัวนิาศภยัทางอากาศสายการบนิ (ปรบัเพิม่) 

 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว และ เก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่อกี 3,000 บาท ส าหรบัพาสตา่งชาต ิ 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่โทรศัพทส์ว่นตัว, คา่ซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้ง, รวมถงึค่าอาหาร 

และเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสั่งเพิม่ กรุณาตดิต่อหัวหนา้ทัวรแ์ลว้จ่ายเพิม่เอง

ตา่งหาก) 

 ราคาตามโปรแกรมทัวร ์ยงัไมร่วมคา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และ ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

เงือ่นไขการช าระเงนิ 

 

 ทางบรษิทัฯ ขอรบัมดัจ า 11,000 บาท ส าหรับการจองนับตัง้แตว่ันจองภายใน 2 วัน  

 กรณุาช าระสว่นทีเ่หลอื กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วนัหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด (การไมช่ าระเงนิคา่มดั

จ า หรอื ช าระไม่ครบ หรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดๆ บรษัิทฯ มสีทิธยิกเลกิทัวร ์หรอื

ยกเลกิการเดนิทาง )   

 หากจองทวัรน์อ้ยกวา่ 15 วนั รบกวนช าระคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน 

 

 เอกสารทีต่อ้งใชส้ าหรบัเตรยีมตวักอ่นเดนิทาง 

 

 พาสปอรต์ตวัจรงิ อายกุารใชง้านตอ้งเหลอืมากกวา่ 6 เดอืน 

 กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 10 ปี / ตัง้ครรภ ์/ ผูส้งูอาย ุ65ปีขึน้ไป ทีย่งัไมไ่ดฉ้ดีวคัซนี จะตอ้งเดนิทางพรอ้ม

ผูป้กครองทีฉ่ดีวคัซนีครบ  

 เอกสารใบรับรองทีไ่ดรั้บวคัซนีป้องกนัโควดิ 19 (Vaccinated Certificate) (จากแอปหมอพรอ้ม ) 

 เอกสาร E-Vaccine passport (International Vaccinated Certificate) (จากแอปหมอพรอ้ม)  

 

 ข ัน้ตอนกอ่นเดนิทางกอ่นเขา้เกาหล ี

 

ส าหรับนักทอ่งเทีย่วทีจ่ะเดนิทางเขา้ประเทศเกาหล ีจะตอ้งลงทะเบยีน 3 App ดังนี ้

o ลงทะเบยีน K-ETA เพือ่ไมต่อ้งท าวซีา่เขา้เกาหล ี (ทัวรล์งทะเบยีนให ้) จา่ยเพิม่ 600 บาท/ ทา่น 

o ลงทะเบยีน Q-CODE เพือ่ไมต่อ้งกกัตวัทีเ่กาหล ี ( ทางทัวรล์งทะเบยีนให ้)  
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 เอกสารทีใ่ชใ้นการลงทะเบยีน K-ETA 

 

 รปูถา่ยหนา้พาสปอรต์ (ถา่ยชดัๆเฉพาะหนา้ทีม่ขีอ้มลูสว่นตวั ) 

 รปูถา่ยพืน้หลังสขีาว ขนาดไฟล ์700 X 700 พกิเซล (ขอไฟลร์ปูจากรา้นถา่ยรปูแบบคมชดั) 

 กรอกขอ้มลูสว่นตวั และขอ้มลูการท างาน ( ทวัรจ์ะมแีบบฟอรม์ใหก้รอก )  

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

 

1. กรณีกรุป๊เต็มแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิทกุกรณี ยกเวน้จะเปลีย่นผูเ้ดนิทางสามารถแจง้มายงั

บรษัิทกอ่นเดนิทาง 10 วัน  

2. กรณีจ านวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น ทางบรษิทัฯอาจมกีารเปลีย่นแปลงคา่ทวัร ์( ในกรณีลกูคา้ยนืยนั

ทีจ่ะเดนิทาง ) หรอื ยกเลกิกรุป๊ หรอื เลือ่นการเดนิทาง ท ัง้นีจ้ะแจง้ใหล้กูคา้ทราบกอ่นเดนิทาง 10 วนั  

3. ส าหรับลกูคา้ทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย เมือ่วซีา่ผา่นแลว้ แตจ่ะมกีารยกเลกิการเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่มดัจ าทวัรใ์ดๆทัง้สิน้ ยกเวน้จะเปลีย่นผูเ้ดนิทางใหมม่าแทน 

4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัข ึน้ไป บรษิทัฯจะคนืเงนิคา่มดัจ าใหท้ ัง้หมด โดยหกัคา่ธรรมเนยีมทา่น

ละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ อาท ิคา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ คา่มดัแลนด ์คา่ลงทะเบยีนอืน่ๆ 

ยกเวน้ในกรณีวนัหยดุเทศกาล วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วนั จะคนืเงนิคา่มดัจ า

ใหท้ ัง้หมด โดยหกัคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

5. ยกเลกิ 15 - 29 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ใชจ้่าย 50% ของราคาทวัร+์คา่ธรรมเนยีมท่านละ 

1,000 บาท หรอืหักคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิคา่มดัจ าทัวรเ์ครือ่งบนิ คา่

มดัจ าแลนด ์คา่บรกิารอืน่ๆ  

6. ยกเลกิ 1 - 14 วนั กอ่นการเดนิทาง ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิใดๆท ัง้ส ิน้ เนื่องจากทางบรษัิทฯไดจ้่ายขาด

ไปหมดแลว้  

7. กรณีลูกคา้ถูกกรมแรงงานไทยไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกนอกประเทศไทย หรอื เจา้หนา้ทีต่รวจคน

เขา้เมอืงเกาหล ี( ต.ม เกาหล ี) ปฎเิสธการเดนิทางเขา้ประเทศเกาหล ี เนือ่งดว้ยดุลพนิจิของ

เจา้หนา้ที ่ทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถคนืคา่ทวัรไ์ด ้เนือ่งจากคา่ใชจ้า่ยตา่งๆมกีารจา่ยขาดไปหมดแลว้  

 

ขอ้ควรทราบ 

 

1. วนัเดนิทาง “กรณุาเตรยีมเอกสารการท างาน” เชน่ หนงัสอืรบัรองการท างาน , นามบตัร , บตัร

พนกังาน หรอืหากมธีุรกจิสว่นตวัตอ้งมนีามบตัร หากเปลีย่นชือ่สกลุตอ้งน าเอกสารมายนืยนั 

2. โปรแกรมทวัรอ์าจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสมของหนา้งาน อาท ิหากมฝีนตก 

หรอื รถตดิ อาจปรบัโปรแกรม (ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสถานการณ์หนา้งาน ) ไกดแ์ละหวัหนา้ทวัรจ์ะแจง้ให้

ทราบในแตล่ะวนั  
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3. รา้นชอ้ปป้ิงทีท่างรฐับาลใหท้วัรล์ง ตามทีร่ะบใุนโปรแกรมทวัร ์ขอความรว่มมอืลกูทวัรล์งทกุรา้น ซือ้

ไมซ่ือ้ไมว่า่กนั  ทางบรษิทัฯไมม่นีโนบายบงัคบัซือ้แตอ่ยา่งใด ขึน้อยูก่บัความพงึพอใจของลกูคา้  

4. ทวัรน์ีจ้ดัใหเ้ฉพาะลกูคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปทอ่งเทีย่วตามรายการของทวัรท์กุวนัเทา่น ัน้  หากทา่นไม่

สามารถรว่มทวัรท์กุวนั แคส่มคัรมารว่มทวัรเ์พยีงเพือ่การใชต้ ัว๋เครือ่งบนิและทีพ่กัในราคาพเิศษ  

รบกวนแจง้บรษิทัฯ ตามจรงิ หากทา่นไมแ่จง้ และปรากฏวา่ทา่นไมร่ว่มทวัรต์ามโปรแกรมทวัร ์

ทางบรษิทัจะคดิคา่ด าเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่วเอง 300 USD / ทา่น ***                                                                                                                                                                 

 

หมายเหต ุ

 

1. กรณุาตรงตอ่เวลา !! มาตามเวลานดัหมาย หากทา่นมาชา้กวา่เวลาทีร่ถออกเดนิทาง ท าใหท้า่น  ตกท

รปิทอ่งเทีย่ว ทา่นจะไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหายใดๆได ้

2. รายการทอ่งเทีย่วและรายการอาหารทีร่ะบุไว ้อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามสถานการณ์ตามความ

เหมาะสมของหนา้งาน 

3. คณะเดนิทางชว่งวันหยดุยาว หรอื ชว่งเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืจ่ายเต็มแบบมเีงือ่นไข จะไมม่กีารคนื

เงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมด   

4. หากมกีารถอนตัวหรอืไมใ่ชบ้รกิารตามทีร่ะบเุอาไวใ้นโปรแกรมทัวร ์ผูจั้ดถอืวา่ผูท้อ่งเทีย่วสละสทิธิแ์ละจะไมค่นื

เงนิค่าบรกิารทีไ่ดช้ าระไว ้ไมว่่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ เนื่องจากค่าใชจ้่ายทีท่่านไดจ้่ายใหก้ับบรษัิทฯ เป็นการช าระ

เหมาจา่ยแลว้ 

5. ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอุบัตเิหตุทีเ่กดิ

จากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทนหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลงการบรกิาร

จากบรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะพยายามแกไ้ขอยา่งสดุความสามารถทีจ่ะประสานงาน

ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกล่กูคา้ แตท่ัง้นีท้ัง้นัน้จะไมม่กีารคนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ  

7. ในกรณีทีท่างสายการบนิมกีารเรยีกเก็บคา่ภาษีเชือ้เพลงิเพิม่เตมิ ราคานีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามประกาศ

สายการบนิ...  

8. หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน  

9. หากมเีพื่อนหรือญาตขิองท่านตอ้งการร่วมเดนิทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหล ีแลว้เกดิ

ปัญหาตา่ง ๆ  กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบ หากทา่นมคีวามจ าเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ้ ืน่เพือ่ทีจ่ะน าไป

ยังประเทศนัน้ ๆ  หรอืน ากลับประเทศไทย ควรตรวจสิง่ของนัน้ว่าตอ้งไม่เป็นสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่ของผดิ

กฎหมายบางประเภท อาจมโีทษถงึขัน้ประหารชวีติ เจา้หนา้ทีจ่ะไมรั่บฝากกระเป๋าหรอืสิง่ของใดๆ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  

11. เนือ่งดว้ยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบนิทั่วโลก กอ่นท่านขึน้เครือ่งบนิ กรุณาแยกของเหลว เจล 

สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ แยกใสถุ่งพลาสตกิใสมซีปิล็อคปิดสนทิ โดยทีข่นาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 
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มลิลลิติรต่อช ิน้ และรวมกันทุกชิน้ไมเ่กนิ 1 ลติร และตอ้งน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด

เอ็กซเ์รย ์ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจภุณัฑม์ากกวา่ทีก่ าหนด รวมถงึสิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ 

กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้ และ

ประเทศเกาหล ีมกีฎหมายหา้มน าเขา้ผลติภัณฑท์ี่ท ามาจากพืช และเนื้อสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก 

ผลไมส้ด ไข ่เนื้อสัตว ์ไสก้รอก เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิต่อทีจ่ะมาจากสิง่เหล่านี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ

จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก 

 

โปรดทราบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
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กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


