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FLIGHT DETAIL 

 KE652 BKK-ICN 23.15 - 06.40 

KE651 ICN-BKK 17.20 – 21.30 

นํ�าหนกักระเป๋าโหลด 23 กโิลกรมั ถอืขึ �นเคร ื�อง 7 กโิลกรมั 
บรษิทัจะแจง้ไฟลท์และเวลาที�แน่นอนอกีคร ั�งก่อนเดนิทาง  

หากลูกคา้เดนิทางมาจากต่างจงัหวดัดว้ยเคร ื�องบนิภายในประเทศ 
*****กรุณาแจง้เจา้หน้าที�ก่อนทําการจองค่ะ*****
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รายการทวัร ์

 

รายการทวัร ์ เชา้ เที�ยง เย็น ที�พกั 

วนัที� 

1 

พบกนัที�สนามบนิสุวรรณภูม–ิ ออก

เดนิทางจากสนามบนิสุวรรณภูม ิ
- - - 

- 

วนัที� 

2 

เดนิทางถงึสนามบนิอนิชอน – สวน

แห่งความสงบงามเชา้ – เกาะนาม ิ – 

ไรส่ตรอเบอร ี� 

- ทคัคลับ ี
บาบคีวิ

บุฟเฟ่ต ์

PACIFIC HOTEL 

หรอืเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

วนัที� 

3 

สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์– คอสเมตกิ  –

พพิธิภณัฑส์าหรา่ย + ทําคมิบบั +ใส่

ชดุฮนับก – ตลาดฮงอกิ 
โรงแรม 

หมูย่าง

เกาหล ี
จมิดกั 

RAMADA ENCORE 

GIMPO 

หรอืเทยีบเท่า  

ระดบั 3 ดาว++ 

วนัที� 

4 

นํ�ามนัสนเข็มแดง – ศนุยส์มุนไพร –

พระราชวงัชางดอ็ก  – SM Duty Free – 

คลอ้งกุญแจคูร่กั โซลทาวเวอร ์– ชนิเซ

เกดวิตี �ฟร ี–  ตลาดเมยีงดง 

 

โรงแรม ไก่ตุ๋นโสม XXX 

RAMADA ENCORE 

GIMPO 

หรอืเทยีบเท่า 

ระดบั 3 ดาว++ 

วนัที� 

5 

ศูนยส์มุนไพร – ชมซากุระ@ยออโีด 

(เฉพาะช่วงที�ซากุระบานเทา่นั�น) – รา้น

ละลายเงินวอน –  กรุงเทพฯ 

โรงแรม 
ชาบู 

ชาบู 
- 

- 

 

วนัที� 1 พบกนัที� สนามบนิสุวรรณภูม ิ- ออกเดนิทางจากสนามบนิสุวรรณภูม ิ

20.00 น. 
คณะพรอ้มกนัที�สนามบินสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ั�น 4  สายการบนิโคเรยีนแอร ์

ทางเขา้ที� 6 แถว N เจา้หนา้ที�จากบรษิทั คอยตอ้นรบัและอํานวยความสะดวก 

 

 

 

23.15 น. 
 

***บรษิทัจะแจง้ไฟลท์และเวลาที�แน่นอนอกีคร ั�งกอ่นเดนิทาง 

หากลูกคา้เดนิทางมาจากต่างจงัหวดัดว้ยเครื�องบนิภายในประเทศ  

กรุณาแจง้เจา้หน้าที�กอ่นทําการจองค่ะ*** 
 

ออกเดนิทางสู่ประเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบินโคเรยีนแอร ์เที�ยวบนิ KE652 
(มอีาหารบรกิารบนเคร ื�องเป็น HOT MEAL) 

 

วนัที� 2
  

เดนิทางถงึสนามบนิอนิชอน – สวนแหง่ความสงบงามเชา้ – เกาะนาม ิ – ไรส่ตรอ
เบอรี� 

06.40 น.  ถงึสนามบนิอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิ�นเรว็กว่าประเทศไทย 2 ช ั�วโมง) 
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เชา้ หลงัผ่านพธิกีารทางตรวจคนเขา้เมืองเรยีบรอ้ย จากนั�นพาท่านไปยงั สวนแห่งความสงบงามเชา้  

(The Garden of Morning Calm) เป็นสวนสวยที�ต ั�งอยู่บนพื �นที� 30000 ตารางเมตร ที�นี�เปิด

ใหเ้ขา้ชมตลอดทั�งปี เป็นหนึ�งในสถานที�ที�น่าสนใจในจงัหวดัคยองกโีด สวนนี�เป็นสวนส่วนตวัที�

เกา่แกท่ี�สุดในประเทศเกาหลเีป็นพื �นที�ทางศลิปะที�มคีวามสมดุลระหว่างความสวยงามตามธรรมชาต ิ

กบัแนวคดิของเกาหล ีและที�นี�ดงึดดูนักท่องเที�ยวใหม้าเที�ยวกนัมาถงึ 600,000 คนตอ่ปี ดว้ย

วตัถปุระสงคค์อื เพื�อส่งเสรมิความงามของดอกไมแ้ละพชืเกาหลีไปทั�วโลก ตอ้งหา้มพลาด!! กบั

เทศกาล Spring Festival of The Garden of Morning Calm  เทศกาลที�รวบรวมบรรดา

ดอกไมส้วยๆ ไวม้ากมาย ซ ึ�งจะจดัขึ �นในชว่งเดอืน เมษายน – พฤษภาคมของทุกปี 

สวนแห่งความสงบงามเชา้  (The Garden of Morning Calm) 

 นําท่านเดนิทางสู ่เกาะนาม ิโดยเรอืเฟอรร์ ี� เพื�อขา้มฝากไปยงัเกาะ ซ ึ�งเป็นสถานที�โรแมนตกิอกีแห่ง
หนึ�งสาํหรบัคูร่กัคู่หนุ่มสาว ครอบครวั เพื�อนๆ หนึ�งในสถานที�ถ่ายทําละครเร ื�องดงั เพลงรกัในสายลม
หนาว เกาะนามิมีรปูรา่งเหมอืนใบไมท้ี�ลอยอยูท่างตอนเหนือของแม่นํ�าฮนัและห่างจากกรงุโซลไปเพยีง 
63 กโิลเมตร ณ ที�แห่งนี�ท่านสามารถเชา่จกัรยานเที�ยวรอบเกาะ เดนิเล่นชมสวนเกาหล ีเคารพสุสาน
นายพลนาม ิเดนิผ่านกลางแมกไมแ้ห่งสวนสนที�สงูเสยีดฟ้า ดงตน้สน ดอกสน เลอืกนั�งที�มา้นั�งขา้ง
ชายฝั�ง เพื�อชมบรรยากาศอนัโรแมนตกิใตเ้งาไม ้มองดพูนัธุส์ตัวต์่างๆ เชน่ นกกระจอกเทศ กระต่าย 
กระรอก เป็ด กวาง ฯลฯ 

เกาะนาม ิ

เที�ยง รบัรบัประทานอาหารกลางวนั (1) เมนูทคัคลับ ี(ไกผ่ดัซอสเกาหล)ี   

        

 
จากนั�นนําท่านเดนิทางสู ่ไรส่ตรอเบอรี� เชญิท่านลิ �มรสผลสดในบรรยากาศไรส่ตรอเบอรร์ ี�จรงิๆ ได ้
เรยีนรูว้ถิชีวีติชาวไรส่ตรอเบอร ี�ของเกาหลวี่า มีวธิกีารปลกูอย่างไรจงึไดผ้ลสตรอเบอร ี�ที�ขนาดใหญ่
เป็นพเิศษ และหวานหอมชวนรบัประทาน 



 

 

4 | 05KR2823_HNT-ICN-3.1-KE _HI KOREA COZY Songkran _5D3N  11-15APR 

 

 
ไรส่ตรอเบอรี� 

คํ�า รบัประทานอาหารเย็น (2) เมนูบารบ์คีวิบุฟเฟ่ต ์

จากนั�นนําท่านเขา้สู่ที�พกั เมอืงซวูอน  PACIFIC HOTEL หรอืเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

วนัที� 3 สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์– คอสเมตกิ  –พพิธิภณัฑส์าหรา่ย + ทาํคมิบบั +ใส่
ชุดฮนับก – ตลาดฮงอกิ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ (3) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
นําท่านเดนิทางสู ่สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์สวนสนุกนี�ถูกขนานนามวา่ ดสินียแ์ลนดเ์กาหล ีเป็น
สวนสนุกกลางแจง้ที�ใหญ่ที�สดุของ ประเทศ โดยมบีรษิทัซมัซงุเป็นเจา้ของ ต ั�งอยู่ท่ามกลางหุบเขา 
ท่านจะไดน้ั�งกระเชา้ลฟิท ์และท่องไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟารชีมไลเกอร ์(สงิโตผสมกบัเสอื) แฝดคู่
แรกของโลก ที�นี�ท่านจะพบวา่เจา้ป่าสงิโต และเสอืสามารถอยู่ดว้ยกนัไดอ้ย่างเป็นสุขชมความน่ารกั
ของหมทีี�สามารถสื�อสารกบัคนขบัรถไดเ้ป็นอย่างด ีเขา้สูด่นิแดนแห่งเทพนิยาย สวนสี�ฤดู ซึ�งจะปลกู
ดอกไมเ้ปลี�ยนไปตามฤดกูาลและสนุกกบัเครื�องเลน่นานาชนิด อาทิเชน่ สเปสทวัร ์รถไฟเหาะ หนอน
สะบดั ชมกจิกรรมและการแสดงตา่ง ๆ ที�จดัตามตารางประจาํวนั 

สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์
เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั (4)  เมนูหมูย่างเกาหล ี

 ตอ่มาอิสระใหท้่านไดเ้ลอืกซ ื �อเคร ื�องสําอางคแ์บรนดด์งัของเกาหล ีณ ศูนยเ์คร ื�องสําอาง มใีหเ้ลอืก

มากมายหลายยี�หอ้ เชน่ ครมีนํ�าแตกที�โดง่ดงั ครมีหอยทาก ฯลฯ พรอ้มทั�งอพัเดตสนิคา้ดา้นความ

งามแบบใหม่ๆ เคล็ดลบัความงามที�สาวเกาหลนิียมใชก้นั จากนั�นนําท่านเดนิทางสู่ พพิธิภณัฑ ์

สาหรา่ย (Seaweed Museum) เป็นสถานที�ผลติและแสดงการเลี �ยงสาหรา่ยครบวงจร ทุกท่าน

สามารถเลอืกซ ื �อสาหรา่ย พรอ้มทั�งทดลองชมิไดต้ามอธัยาศยั และชมการแปรรูปสาหรา่ยเป็นรส

ตา่งๆ เชน่ รสกุง้ รสหม ูรสกมิจ ิรสวาซาบ ิฯล พเิศษ!! ใหท้่านไดเ้รยีนรูว้ธิกีารทํา คมิบบั (ขา้วห่อ
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สาหรา่ย) พรอ้มทั�งใหท้่านไดใ้ส่ชดุฮนับก ชดุประจาํชาตขิองเกาหล ีเพื�อถา่ยภาพเป็นที�ระลกึ 

พพิธิภณัฑส์าหรา่ย 

 จากนั�นพาท่านอัพเดตเทรนแฟช ั�นของวยัรุน่เกาหล ีณ ตลาดสุดฮิป ตลาดฮงอกิ แหล่งชอ้ปปิ�งที�

อยู่ลอ้มรอบไปดว้ยมหาวทิยาลยัชื�อดงัในเกาหล ีสนิคา้ในย่านนี� ส่วนใหญ่เป็นสนิคา้วยัรุน่ที�ทนัสมยั
และราคาไม่แพงที�ออกแบบโดยดไีซดเ์นอรเ์กาหลรีองเทา้กระเป๋าเครื�องประดบั เคร ื�องสําอาง และยงัมี
รา้นแบรนดเ์นมอยู่ท ั�วไป เชน่ EVISU, ZARA ทุกวนัเสารล์านหนา้ประตขูองมหาวทิยาลยัฮงอิก จะมี
ผลงาน ศิลปะในรูปแบบ ต่างๆเชน่ เคร ื�องประดบั ตุก๊ตา เสื �อผา้ และของแฮนดเ์มดที�น่ารกัและใช ้
ความคดิสรา้งสรรคข์องบางอย่างทํามาชิ �น เดยีวเพื�อใหไ้ดเ้ลอืกซื �อ บางที�อาจเป็นสินคา้ ที�มีช ิ �นเดียว
ในโลก 

 
ตลาดฮงอกิ 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น (5) เมนูจมิดกั (ไกแ่ละวุน้เสน้เกาหลผีดัซอส) 

จากนั�นนําท่านเขา้สู่ที�พกั RAMADA ENCORE GIMPO  หรอืเทยีบเท่า ระดบั 3 ดาว++ 

วนัที� 4 
นํ�ามนัสนเข็มแดง – ศุนยส์มุนไพร –พระราชวงัชางดอ็ก  – SM Duty Free – 
คลอ้งกุญแจคูร่กั โซลทาวเวอร ์– ชนิเซเกดวิตี �ฟร ี–  ตลาดเมยีงดง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ (6) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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พาท่านชม นํ�ามนัสนเข็มแดง(Red Pine) ปัจจุบนันิยมมารบัประทานเพื�อลา้งพษิในรา่งกาย ลา้ง

ไขมนัในเสน้ เลอืดทั�วทั�งรา่งกาย ป้องกนัไขมนัอุดตนัในเสน้เลอืด, โรคหวัใจ, โรคภูมแิพ ้เป็นตน้ และ

ยงัใหท้่านไดล้องตรวจเสน้เลอืดภายในรา่งกายท่านฟร ีอกีดว้ย นําท่านสู่ ศูนยส์มุนไพรบํารุงตบั 

ตน้ไมช้นิดนี�เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาที�ปราศจากมลภาวะและระดบัสงูเหนือนํ�าทะเล 50-800 

เมตร ชาวเกาหลีรุน่ใหม่นิยมนํามรบัประทานเพื�อชว่ยดแูลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็งไม่

ถกูทําลายจาการดื�มแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร ี� สารตกคา้งจากอาหารและยา จากนั�นพาท่านไปชม 

พระราชวงัชางด็อกกุง(Changdeokgung Palace) เป็นพระราชวงัที�สรา้งหลงัจาก

พระราชวงัเคยีงบกกุง และเคยเป็นพระราชวงัหลกัของกษตัรยิห์ลายพระองคข์องราชวงศโ์ชซอน ที�

ไดร้บัการดแูลรกัษาไวอ้ย่างด ีภายในประกอบดว้ยพื �นที�สาธารณะ อาคารพระราชวงัสาํหรบัราชวงศ ์

และสวนบีวอน หรอืรูจ้กักนัในนามสวนฮูวอน สวนหย่อมดา้นหลงัที�เต็มไปดว้ยตน้ไมย้กัษอ์ายุกวา่ 

300 ปี บ่อนํ�า และศาลาพกัผ่อน มคีวามธรรมชาตมิากที�สดุไวเ้ป็นที�พกัผ่อน 

  

 
พระราชวงัชางด็อกกุง(Changdeokgung Palace) 

  
 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั (7) เมนูไกตุ่๋นโสม 

  
แลว้พาท่านชอ็ปปิ�งสนิคา้ปลอดภาษีที� SM Duty Free โดยที�นี�มสีนิคา้ช ั�นนําใหท้่านเลอืกซื �อ
มากมายกว่า 500 ชนิด อาท ินํ�าหอม เสื �อผา้ เคร ื�องสาํอาง กระเป๋า นาฬกิา ฯลฯ   
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SM Duty Free 

 
จากนั�นนําท่านไปยงั ภเูขานัมซานภเูขาแห่งเดยีวที�ต ั�งอยู่ใจกลางเมืองโซล สูง 274 เมตร   บนยอด
เขามีหอ Seoul Tower**ไม่รวมค่าขึ �นลฟิท ์** ซึ�งเป็น 1 ใน 18 หอคอยเมืองที�สูงที�สุดในโลกมี
ความสูงถงึ 480 เมตร เหนือระดบันํ�าทะเลท่านสามารถชมทศันียภาพของกรุงโซล ไดร้อบทิศ 360 
องศา ที�คูร่กัทุกคูช่าวเกาหลีจะตอ้งทําคอื การคลอ้งกญุแจคูร่กั Love Key Ceremonyบนโซลทาว
เวอร ์โดยที�จะเขียนขอ้ความ หรอืชื�อของคู่รกัไวบ้นแม่กุญแจและก็จะนําแม่กุญแจนี�ไปคลอ้งกบัร ั�ว
เหล็ก สว่นลกูกญุแจเคา้จะทิ �งไปดว้ยความเชื�อที�วา่หากคูร่กัคูใ่ด ไดม้าเยือนและคลอ้งกุญแจคู่รกักนั
ที�นี�จะทําใหค้วามรกัของทั�งคูย่นืยาวไม่พรากจากกนัไปตลอดกาล 

 

Seoul Tower 

 จากนั�นพาท่านชอ็ปปิ�ง ณ หา้งชนิเซเกดวิตี�ฟร ี(Shinsegae Duty Free)  เป็นหา้งที�มขีนาด
ใหญ่มาก อยู่ใจกลางกรุงโซล โดยมโีซนเครื�องสาํอางคแ์บบ Duty Free ที�ใหญ่ที�สุดในเกาหล ีและ
เนน้สนิคา้แฟช ั�น งานดไีซน ์ที�ผสมผสานกนัระหว่างความเก่ากบัความใหม่ ไปจนถงึแบรนดห์รรูะดบั
โลกอย่างครบครนั จากนั�นใหเ้วลาท่านเดนิชอ็ปปิ�ง ณ ตลาดเมยีงดง แหลง่ชอ็ปปิ�งขึ �นชื�อและ 
สถานที�รวมแฟช ั�นช ั�นนําของกรงุโซลหรอืที�คนไทยรูจ้กักนัในชื�อสยามแสควรเ์กาหล ีท่านจะพบกบั
สนิคา้วยัรุน่มากมายหลากหลายยี�หอ้ไม่วา่จะเป็นเคร ื�องสาํอางยี�หอ้ดงัๆ อย่าง 3CE, SKIN FOOD, 
THE FACE SHOP, ETUDE HOUSE, MISSHA ฯลฯเสื �อผา้แฟช ั�นมสีไตล,์ รองเทา้สน้สงูน่ารกัๆ, 
รองเทา้ผา้ใบเก๋ๆ, นอกจากนี�ยงัมรีา้นอาหารและรา้นคาเฟ่น่ารกัๆ ซึ�งที�นี�จะมวียัรุน่ หนุ่มสาวเกาหลี
ไปรวมตวักนัมากมายในแตล่ะวนั 
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ตลาดเมยีงดง 

เย็น อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพื�อไม่ใหเ้ป็นการรบกวนเวลาชอ็ปปิ�งของท่าน  

จากนั�นนําท่านเขา้สู่ที�พกั RAMADA ENCORE GIMPO  หรอืเทยีบเท่า ระดบั 3 ดาว++ 

วนัที� 5 
ศูนยส์มุนไพร – ชมซากุระ@ยออโีด (เฉพาะชว่งที�ซากุระบานเทา่นั�น) – รา้น
ละลายเงินวอน –  กรุงเทพฯ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ (8) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

จากนั�นนําท่านชม รา้นสมุนไพร(Korea Herb) ใหม่ล่าสุดของเกาหล ีโดยมีการจดลขิสทิธิ �

เรยีบรอ้ยแลว้ เป็นสมุนไพรเมล็ดฮอตเก  (ฮอตเกนามู) ทางการแพทยเ์รยีกว่า ผลไมท้อง มีรสเปร ี �ยว 
ดสีาํหรบับุคคลที� นิยมดื�มเหลา้ ชา กาแฟ นํ�าอดัลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะชว่ยในการลา้งสารพิษที�

ตกคา้งหรอืไขมนัที�สะสม อยู่ภายในผนังของตบั หรอืไต ชว่ยใหต้บั หรอืไตของท่านแข็งแรงขึ �น ซ ึ�งยงั
สง่ผลดตี่อสขุภาพรา่งกายของท่านเอง จากนั�นพาท่านชมดอกซากุระ หรอือีกชื�อนึงเรยีกวา่ดอก
เชอร ี� (Cherry Blossom) จะบานสะพร ั�ง ไปทั�วถนนยออโิด (Yeouido's Streets) ซึ�งมีตน้
ซากุระกว่า 1,400 ตน้ในบรเิวณนี� ในเดือนเมษายนในแต่ละปี ประมาณกลางเดือน จะมีการจดั
เทศกาลดอกซากุระ ณ ถนนสายนี� ทุกท่านจะไดส้มัผสัสสีนัแห่งดอกซากรุะ พรอ้มถา่ยรูปเป็นที�ระลกึ
ในบรรยากาศสดุโรแมนตคิ กบัสขีาวอมชมพูของดอกซากรุะที�สวยงาม 
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ชมดอกซากรุะ ณ ถนนยออโิด (Yeouido's Streets) 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั (9) เมนูชาบูชาบู 

 
แลว้พาท่านละลายเงนิวอนที� รา้นละลายเงินวอน หรอื Supermarket ซึ�งท่านสามารถเลอืกซื �อ

สนิคา้พื �นเมอืงเป็นการสง่ทา้ยกอ่นอําลาเกาหล ีอาท ิบะหมี�ชนิรามยนิ อูดง้ กมิจ ิลูกอมรสแปลกๆ 

บราวนี� ฮนันี�บตัเตอรช์พิ ถ ั�วรสต่างๆ ป๊อกกี �รสตา่งๆ นมกลว้ย ขนมธญัพชื และอื�นๆอกีมากมาย 

 

รา้นละลายเงินวอน หรอื Supermarket 
17.20 น. เหนิฟ้ากลบัสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิโคเรยีนแอร ์เที�ยวบนิที�  KE651 

 (มอีาหารบรกิารบนเครื�องเป็น HOT MEAL) 

21.30 น.    ถงึสนามบนิสวุรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ... 
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อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ่พกั 

2 ท่าน 

เด็กอายุตํ�า
กว่า 
12 ปี 

INFANT พกัเดี�ยว 
ราคาทวัร ์
ไม่รวมต ั�ว 

11 – 15 เมษายน 2563 29,900 7,000 6,900 7,000 

**หมายเหตุ : ผูร้ว่มเดนิทางตอ้งไม่น้อยกว่า 25 ท่าน 

**กรณีตดักรุป๊เหมา เริ�มตน้เพิ�ม 1,000 บาท สําหรบักลุ่มลูกคา้ท ั�วไป หากลูกคา้เป็นขายตรง/นกัศกึษา/ป.โท/ราชการ  
ตอ้งเชค็ราคาแลนดก์บัเจา้หน้าที�อกีคร ั�ง 

อตัรานี�รวม 

 คา่ตั�วโดยสารเคร ื�องบนิไป - กลบัช ั�นประหยดั(ต ั�วกรุป๊) ตามเสน้ทางที�ระบุในรายการ 
 คา่โรงแรมที�พกัตามรายการระบุ (สองท่านตอ่หนึ�งหอ้ง) 

 คา่เขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการระบุ 
 คา่อาหาร และเคร ื�องดื�มตามรายการระบุ 
 คา่รถรบัสง่ ตามรายการระบุ 

 นํ�าดื�มท่านละ 1 ขวด / คน / วนั 
 คา่ภาษีสนามบนิทุกแห่ง (ขึ�นอยู่กบัการผนัแปรของภาษนํี�ามนั ณ วนันั�นๆ) 
 คา่มคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯ คอยอํานวยความสะดวกแกท่่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 

 คา่ประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัรานี�ไม่รวม 

 คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 
 คา่ธรรมเนียมแจง้เขา้ - ออกของบุคคลต่างดา้วค่าวซีา่เขา้ประเทศของบุคคลต่างดา้ว (ถา้มี) 

 คา่ธรรมเนียมวซีา่พเิศษสาํหรบับุคคลตา่งดา้วหรอืยื�นวซีา่เรง่ด่วนซึ�งบรษิทัฯจะเรยีกเก็บเพิ�มเป็นกรณีตามจรงิ  
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวัเชน่ ค่าโทรศพัทโ์ทรสารโทรเลขคา่ซกัรดีคา่อาหาร-เครื�องดื�มนอกเหนือจากรายการ 

 คา่มนิิบาร ์ค่าชมภาพยนตรช์อ่งพเิศษภายในหอ้งพกั และคา่ใชจ้า่ยอื�นๆ ที�ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 คา่นํ�าหนักกระเป๋าเกนิพกิดั (สายการบินกาํหนดใหไ้ม่เกนิท่านละ 23 กก.) 
 ค่าทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น คนขบัรถท่านละ 1,500 บาท / ทปิ / ท่าน  

(กรณีจา่ยเป็นเงินวอนกรุณาเชค็เรท ณ วนัเดนิทางค่ะ) 
(ในส่วนของหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของท่าน) 

 คา่ใชจ้่ายอนัเนื�องมาจากความล่าชา้ของสายการบนิ, เหตสุุดวสิยั, การเมือง หรอื ภยัธรรมชาต ิฯลฯ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% ค่าภาษีการบรกิารหกั ณ ที�จา่ย 3% 
(ในกรณีที�ตอ้งการขอใบเสรจ็มภีาษ)ี 

หมายเหตุ 

 รายการ และราคาสําหรบัผูร้ว่มเดนิทางผูใ้หญ่อย่างนอ้ย 25 ท่าน เดนิทางไป และกลบัพรอ้มคณะ 

 รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษิทัฯ อีกคร ั�งหนึ�ง หลงัจากไดส้ํารองที�นั�งกบั 

สายการบิน และโรงแรมที�พกัในต่างประเทศเป็นที�เรยีบรอ้ย อย่างไรก็ตามรายการนี�อาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความ
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เหมาะสม 

 ราคานี�คดิตามราคาตั�วเครื�องบนิในปัจจุบ ัน หากราคาตั�วเครื�องบินปรบัสูงขึ �น บรษิทัฯ สงวนสิทธิ �ที�จะปรบัราคา

ตั�วเคร ื�องบนิ ตามสถานการณด์งักล่าว 

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสยีหาย หรอืสูญหาย สําหรบักระเป๋าเดินทาง หรอืของมีค่า

สว่นตวัของท่านระหวา่งการเดนิทาง 

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบ และขอสงวนสทิธิ �ในการไม่คนืเงินไม่ว่าทั�งหมด หรอืบางส่วน ในกรณีที�ผู ้

เดินทางมิไดร้บัอนุญาตใหเ้ดินทางเข้า หรือออกนอกประเทศ อนัเนื� องมาจากการพิจารณาของ

เจา้หน้าที�ตรวจคนเขา้เมอืง หรอื มสีิ�งผดิกฎหมาย หรอื เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธ

ในกรณีอื�น 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิ �ที�จะไม่คืนเงินไม่ว่าท ั�งหมดหรอืบางส่วน ดว้ยเหตุอนัเนื� องมาจากความ

ผดิพลาด ความล่าชา้ การเปลี�ยนแปลงบรกิารของสายการบนิ บรษิทัขนส่ง หรอืหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

เหตุการณท์างการเมอืง การจลาจล ภยัธรรมชาต ิอนันอกเหนือจากความควบคุม 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ที�จะไม่คืนเงินไม่ว่าท ั�งหมดหรอืบางส่วน ในกรณีที�ผูเ้ดนิทางไม่ใชบ้รกิาร

บางส่วนหรอืท ั�งหมด โดยความสมคัรใจของผูเ้ดนิทางเอง หรอืไม่เดนิทางไปพรอ้มคณะ หรอืไม่ปรากฏ

ตวัในวนัเดนิทาง 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ในการเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์�ไดต้ามความเหมาะสม ทั�งนี�ขึ �นอยู่กบั

เวลา การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวสิยัอื�นๆ ที�อาจเกดิขึ �นได ้ทั�งนี� เพื�อความปลอดภยั และประโยชนข์องผู ้

เดนิทางเป็นสําคญั 

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายเพิ�มเตมิที�เกดิขึ �นทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกทํารา้ย การ

สญูหาย หรอืจากอุบตัเิหตตุ่างๆ 

 มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไม่มีสทิธิ �ในการใหค้ําสญัญาใดๆ ทั�งสิ �นแทน บรษิัทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อีํานาจของบรษิทัฯ กาํกบัเท่านั�น 

 บรษิทัฯ จดัใหเ้ฉพาะลกูคา้ที�ประสงคจ์ะไปท่องเที�ยวตามรายการของทวัรท์ุกวนัเท่านั�น  หากท่านไม่สามารถรว่ม

ทวัรท์ุกวนั แค่สมคัรมารว่มทวัรเ์พยีงเพื�อการใชต้ ั�วเครื�องบินและที�พกัในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏว่า

ท่านไม่รวมทวัรใ์นบางวนั ทางบรษิทัจะคดิค่าดําเนินการในการแยกท่องเที�ยวเอง 300 USD 

(กอ่นซ ื �อทวัร ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท์ี�เป็นจรงิ เพื�อทางผูจ้ดัจะไดค้ดิคา่บรกิารที�เหมาะสม) 

 เด็ก หมายถงึ ผูท้ี�มอีายุนอ้ยกวา่ 12 ปี 

*.*.*. นํ�าหนักกระเป๋าคนละ 23 กโิลกรมั*.*.*. 

เงื�อนไขการใหบ้รกิาร 

การจองคร ั�งแรก มดัจาํท่านละ 10,000 บาทภายใน 2 วนัหลงัการจอง และชาํระทั�งหมดกอ่นเดนิทาง

ภายใน 20 วนั  

หากเป็นชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดยาวชาํระทั�งหมดกอ่นเดนิทางภายใน 30 วนั 

(การไม่ชาํระเงนิค่ามดัจํา หรอืชาํระไม่ครบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงบัการจา่ยไม่ว่าดว้ยสาเหตใุดใด ผูจ้ดัมสีทิธิ

ยกเลกิการจดั หรอืยกเลกิการเดนิทาง) 

ในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั�งที�กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศที�ระบใุน

รายการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ที�จะไม่คนืคา่บรกิารไม่ว่ากรณีใดๆ ทั�งสิ �น 
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การยกเลกิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัขึ �นไป คนืเงนิทั�งหมด 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21-29 วนั เก็บค่าใชจ้า่ย ท่านละ 10,000 บาท 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-20 วนั เก็บค่าใชจ้า่ย 50% ของราคาทวัร ์
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วนั เก็บค่าใชจ้า่ย 80% ของราคาทวัร ์

 ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1 - 6 วนั เก็บค่าใชจ้่ายทั�งหมด 100 % ของราคาทวัร ์  
**ชว่งเทศกาลไม่สามารถยกเลกิ หรอืเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทางได*้* 

 กรุป๊ที�เดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลที�ตอ้งการนัตมีดัจาํกบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอื
ตา่งประเทศ รวมถงึเที�ยวบนิพเิศษเชน่ Charter Flight, Extra Flight จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจํา หรอืคา่ทวัร ์
ท ั�งหมด 

หมายเหตุ : รายการทวัรส์ามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

***หนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายุเหลอืมากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง*** 
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