
รหัสโปรแกรม : 12593 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 



วนัที ่1 : สนามบนิสวุรรณภมู ิ                                                                                 (-/-/-)
 

22.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศชัน้ 4  เคาน์เตอร ์F ประตู
ทางเขา้เบอร ์3-4 สายการบนิ JeJu Air (7C) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และ
อ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระเช็คอนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัที ่2    อนิชอน  –  สวนศลิปะ (Anyang art park) – เทศกาลประดับแสงไฟ –  Fruit farm     (-/L/D)                                                                                                                            

01.00 น. บนิลัดฟ้าสูก่รงุโซลโดยสายการบนิ JeJu Air เทีย่วบนิที7่C2204 
08.15 น. ถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน สาธารณรัฐเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ช.ม.กรุณาปรับ

นาฬกิาเวลาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่สะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้

เมอืงและศุลกากรแลว้จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อไปยังเมอืงอันยางเพือ่ไปชม สวนศลิปะ (Anyang 

http://bit.ly/2NMk5YE


art park) ซึง่รายลอ้มไปดว้ยภูเขาและธรรมชาตอิันงดงาม มาพรอ้มสวนสาธาณะศลิปะอันยางโดย

สามารถเดนิทางมาชมงานศลิปะดไีซนส์วยแปลกตาไดอ้ยา่งงา่ยดายซึง่มาพรอ้มมมุจัดแสดงงานศลิปะ

ไวใ้หถ้่ายรูปไดม้ากถงึ 25 จุดดว้ยกัน โดยบางมุมอาจมเีดนิขึน้เขาบา้งเล็กนอ้ย แต่หากเทียบกับมุม

ถ่ายรูปสวยๆ ของทีน่ี่แลว้ก็นับวา่คุม้คา่สดุๆโซนแรกทีถ่อืเป็นจุดเดน่ของสวนอันยางก็คอื โซน Linear 

Building Up In The Trees ซึง่เป็นโซนของงานสถาปัตยกรรมประเภทอโุมงคด์ไีซน์โดดเดน่สะดดุตา

ที่ตัง้อยู่บรเิวณดา้นในสุดของสวนแห่งนี้อกีหนึ่งงานดีไซน์ที่น่าสนใจไม่แพก้ันก็คือโซน Elements 

house หรอืบา้นทีผ่สมผสานดว้ยธาตตุา่งๆ ทัง้จากวัสดปุระเภทเหล็ก, ไม,้ คอนกรตี, หนิกรวด และ

กระจกหากใครอยากสัมผัสบรรยากาศของน ้าตกท่ามกลางธรรมชาต ิทีส่วนแห่งนี้ก็มมีุมน ้าตกบนงาน

ดไีซนส์วยแปลกตาใหช้มกัน 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนู ทัคคาลบี ้(1) โดยจะเป็นการ
น าเนื้อไก่ทีห่ั่นเป็นชิน้ ๆ ไปผัดบนกระทะเหล็กขนาดใหญ ่คลุกกับ โคชจัูง 

หรอื พรกิแป้งเปียก , น ้าพรกิสไตลเ์กาหล ีกับผักตา่ง ๆ เชน่ ผักกะหล า่, มัน

เทศ, หัวหอม มาคลกุเคลา้ใหเ้ขา้กันแลว้รับประทาน 

 

บา่ย จากนัน้น าทุกท่านเดนิทางตอ่ไปชม เทศกาลประดบัแสงไฟ(The Garden of Morning Calm)

เป็นสวนพฤกษศาสตรข์นาดใหญท่ีต่ัง้อยูใ่นเมอืงกาพยอง 

จังหวัดคยองก ีรวบรวมพืชพรรณตน้ไมแ้ละดอกไมก้ว่า 

5,000 ชนดิ เหมาะกับการไปถ่ายรูปสวยๆ และสดูอากาศ

บรสิทุธิซ์ ึง่โซนหลักๆ ของสวนอย่างเชน่โซน Hakyung 

Garden, Hometown House Garden, Bonsai Garden, 

Moonlight Garden, และ Sky Path and Garden of 

Eden ก็จะไดรั้บการประดับแสงไฟที่มีสสีันสวยงาม

ต่างๆกันเพื่อใหไ้ดรั้บชมซึง่ สวน The Garden Of 

Morning Calm สวนนีไ้ดรั้บฉายาของประเทศเกาหลทีีไ่ด ้

ชือ่วา่เป็นดนิแดนแหง่ความสงบ สวนดอกไมข้นาดใหญท่ี่

เปิดใหบ้รกิารแกนั่กทอ่งเทีย่วตลอดทัง้ปี ซึง่ถอืไดว้า่เป็นสวรรคส์ าหรับชา่งภาพ ครอบครัว คูรั่กและผูท้ี่

ชืน่ชอบธรรมชาต ิที่มักจะมาพักผ่อนรวมทัง้ถ่ายภาพสวยๆของที่นี่เสมอ เนื่องจากสวนแห่งนี้เต็มไป

ดว้ยดอกไมน้านาพรรณ ที่ส่งกลิน่หอมหวานอบอวลไปท่ัวทั้งสวน รวมถึงตน้สนมากมายที่มอบ

ทัศนยีภาพแหง่ความงามทีไ่มเ่หมอืนทีไ่หนจากนัน้น าท่านเดนิทางสูไ่รผ่ลไมต้ามฤดูนักท่องเทีย่วจะ

ไดส้ัมผัสกับผลไมต้่างๆตามฤดูกาลมากมายซึง่ผลไมพ้วกนี้จะเป็นผลไมท้ี่ปลอดสารพิษแลว้มี

กระบวนการผลติทีเ่ป็นระบบระเบยีบนัน้เอง 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  เมนูชาบ ูชาบู(2)  สกุีห้มอ้ไฟสไตลเ์กาหล ี

อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลตีัง้แต่สมัยมองโกเลยีบุกคาบสมุทร

เกาหล ีลักษณะคลา้ยสกุีห้มอ้ไฟ 

 พกัที ่Suwon : Pacific Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 
 
 

วนัที ่3       สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ – ทะเลสาบซอกชนโฮซ ุ– คอสเมตกิ  –                          (B/L/D)                                                                                                                                                                                                    
พพิธิภัณฑส์าหรา่ย+ คมิบบั + ฮนับก –โซลทาวเวอร ์ –  ตลาดดงแดมนุ                                                                                
เชา้   บรกิารอาหารเชา้(3)  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดนิทางตอ่ไปยังสวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์
ซ ึง่ถูกขนานนามว่า ดสินีย์แลนด์เกาหลี เป็นสวนสนุก
กลางแจง้ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีบรษัิทซัมซุง
เป็นเจา้ของ ตัง้อยูท่า่มกลางหบุเขา ทา่นจะไดน่ั้งกระเชา้
ลฟิท ์และท่องไปกับโลกของสัตวป่์าซาฟาร ีชมไลเกอร์
แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่ท่านจะพบว่าเจา้ป่าสงิโต และ
เสอืดนิแดนแห่งเทพนยิาย และสนุกกับเครือ่งเล่นนานา
ชนดิ อาทเิชน่ สเปสวร ์รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชมสวน



ดอกไมซ้ ึง่ก าลังบานสะพร่ังอวดสสีันเต็มสวน (ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพอากาศ เดอืนมนีาคม - เมษายน 
เป็นสวนดอกทวิลปิ, เดอืนพฤษภาคม - เดอืนมถิุนายน เป็นดอกกุหลาบ, เดอืนสงิหาคม - เดอืน
กันยายน เป็นสวนดอกลลิลี,่ เดอืนตลุาคม - เดอืนพฤศจกิายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ)  ชมกจิกรรม
และการแสดงตา่งๆ ดว้ยบัตรเขา้ชมแบบไมจ่ ากัดจ านวนรอบ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนูหมูย่างเกาหล ี(4)  ตน้ต ารับอาหารเลือ่งชือ่ของประเทศ
เกาหลใีต ้เป็นหมูย่างทีผ่า่นการหมักจนไดท้ี ่น ามาย่างบนเตาถ่านรอ้นๆ สกุก าลังด ีแลว้ตัดชิน้พอค า 
รับประทานกับซอส, กระเทยีม, กมิจ ิและใชใ้บผักกาดหอมสดหอ่เป็นค าๆ คลา้ยเมีย่งค า แกลม้ดว้ย
พรกิเกาหลเีม็ดโตสเีขยีวสด พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ  

 
 

 
 
 
 
 

บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางตอ่ไป ทะเลสาบซอกชนโฮซุ(Seokchonhosu Lake, 석촌호수) เป็น

ทะเลสาบขนาดใหญ่ของกรุงโซลที่ถูกแบ่งเป็น 2 ฝ่ังดว้ยถนนคนเดนิตรงกลาง มีสวนสาธารณะ
ลอ้มรอบทะเลสาบส าหรับชาวเมอืงไดม้าพักผอ่นและออกก าลังกาย เป็นจดุชมดอกพอทกด หรอืดอก
ซากุระเกาหล ีและใบไมเ้ปลีย่นสทีีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงดว้ยแตเ่ดมิจะเป็นสว่นทีแ่ม่น ้าฮันกังไหลผา่น 
เป็นทะเลสาบเดยีวขนาดใหญ ่แตต่อ่มาไดม้กีารตัดถนนใหญท่ีช่ ือ่วา่ Songpa-daero Boulevard ผา่
กลางทะเลสาบจนกลายเป็น 2 ฝ่ังอย่างในปัจจุบัน มขีนาดรวมกันประมาณ 136 ไร่เทศกาลชมดอก
พอทกวก หรอืดอกซากรุะเกาหล ีทีจ่ะจัดขึน้เป็นประจ าทุกปีทีบ่รเิวณสวนสาธารณะรมิทะเลสาบซอก
ชน โฮซ ุชว่งประมาณ ตน้เดอืนถงึกลางเดอืนเมษายน แตจ่ะไมเ่ท่ากันในแตล่ะปีขึน้อยูก่ับชว่งเวลาที่
ดอกซากุระจะบานดว้ยจากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงรา้นเครื่องส าอางยอดนิยมของนักชอ้ปชาวไทยที ่
COSMETIC OUTLET ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้กลับไปฝากเป็นของทีร่ะลกึ อาทเิชน่ ROJUKISS, ครมี
น ้าแตก ซึง่ราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเกือบเท่าตัวหลังจากนั้นน าท่านเดนิทางต่อไปยัง น าท่านสู ่
พพิธิภณัฑส์าหรา่ยเพือ่ทีจ่ะไดเ้ห็นกระบวนการและวธิกีารท าสาหร่ายและน าท่านเดนิทางตอ่ไปยัง
โรงเรยีนสอนท าคมิบบั เพือ่ใหท้่านเรยีนรูว้ัฒนธรรมการท าคมิบับใหท้่านไดส้นุกสนานเพลดิเพลนิ
กับการท าคมิบับพรอ้มทัง้สวมชุดฮนับกเป็นชดุประจ าชาตขิองเกาหลพีรอ้มถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึและ
ท่านยังสามารถน ากมิจ ิผมีอืของท่านกลับไปเป็นของฝากไดอ้กีจากนัน้น าท่านยอ้นรอยละครดัง ชม
ววิกรุงโซล ณ โซลทาวเวอร ์“Witch You Hee” “Kim Sang Soon” “Boys Over Flowers หรอื F4 
เกาหล”ี ณ เขานัมซาน-ภูเขาเพยีงลกูเดยีวใจกลางเมอืงหลวง กรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยเมอืงทีส่งู
ทีส่ดุในโลก สงูถงึ 480 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล ณ เขานัมซานใจกลางเมอืงหลวง ชมทัศนียภาพ
กรงุโซลและชานเมอืงแบบรอบทศิ 360องศาและทา่นสามารถคลอ้งกญุแจคูรั่ก ตามความเชือ่ทีว่า่ถา้
คู่รักไดค้ลอ้งกุญแจร่วมกันจะรักกันตลอดไป (ไม่รวมค่าข ึน้ลฟิทช์มววิ)หลังจากนั้นน าท่านสู ่
Dongdaemun Design Plaza แลนดม์ารก์แหง่ใหมใ่นกรุงโซลประเทศเกาหลใีตอ้อกแบบโดย 
Zaha Hadid สถาปนกิลกูครึง่อรัิก-อังกฤษ ภายในแบง่ออกเป็น 3 โซนใหญ ่ๆ ไดแ้ก ่Design Lab 
ซึง่เป็นพืน้ทีส่ าหรับผูรั้กการออกแบบเพือ่แลกเปลีย่นความรูแ้ละการท าธุรกจิแฟชั่น โซนทีส่อง คอื 
Museum พพิธิภัณฑก์ารออกแบบส าหรับดไีซเนอรท์ีร่ว่มกันแชรไ์อเดยีดา้นการออกแบบของกรงุโซล
สูส่ากล และโซนสดุทา้ย คอื Art Hall พืน้ทีส่ าหรับนักคดิทีม่าพรอ้มกับเทรนดแ์ฟชั่นใหม่ ๆ, การ
แสดงแฟชั่นโชว ์รวมทัง้นทิรรศการดา้นแฟชั่น โดย Dongdaemun Design Plaza ยังตัง้เป้าส าหรับ
การเป็นเบอรห์นึง่ดา้นอตุสาหกรรมแฟชัน่และการออกแบบของเอเชยี  



ค า่    บรกิารอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร เมนูโอซมัพลโูกกิ(5)  อาหารยอดนยิมอกีหนึง่ชนดิของครัวเกาหลที า
จากปลาหมกึน ามาผัดกับผักตา่งๆ และวุน้เสน้ของเกาหล ีพอใหม้นี ้าขลกุขลกิเล็กนอ้ย ปรุงรสใหอ้อก
รสหวานเล็กนอ้ย รับประทานคูก่ับขา้วสวย และกมิจชินดิตา่งๆ 

 พกัที ่Seoul : BLVD Hotel หรอื เทยีบเทา่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่4  ศนูยส์มนุไพรน ้ามันสนเข็มแดง – ศนูยส์มนุไพรฮอกเก นาม ู – พระราชวงัชางดอ๊กกงุ      (B/L/-)                                                                                                                                         
–  Duty Free – ตลาดเมยีงดง   

เชา้   บรกิารอาหารเชา้(6)  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
หลังจากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่ศนูยส์มนุไพรน า้มนัสนเข็มแดง  เป็นผลติภัณฑ ์ทีส่กัดจากน ้ามันสน 
ทีม่สีรรพคณุชว่ยบ ารุงร่างกาย ลดไขมัน ชว่ยควบคมุอาหารและรักษาสมดลุในร่างกายหลังจากนัน้น า
ท่านเดนิทางสู ่ศนูยส์มุนไพรฮ็อกเกตนาม ูตน้ไมช้นดินี้เจรญิเตบิโตในป่าลกึ   บนภูเขาทีป่ราศจาก
มลภาวะและระดับสงูเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพันธุฮ์๊อตเกตนี้ ชาวเกาหลรีุ่นใหม่นยิม
น ามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกท าลายจาการดื่ม
แอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี ่สารตกคา้งจากอาหารและยาน าท่านเดนิทางตอ่ไปยังพระราชวงัชางดอ๊ก
กงุ (Changdeokgung Palace) ป็นพระราชวงัล าดับทีส่องทึถู่กสรา้งตอ่จากพระราชวังเคยีงบกกงุ 
(Gyeongbukgung Palace) ในปี ค.ศ. 1405 และมีความส าคัญในการเป็นที่พ านักของ
พระมหากษัตรยิห์ลายพระองคใ์นสมัยราชวงศโ์ชซอน (Joseon) และยังเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวัง
ส าคัญทีย่ังคงรักษาไว ้ประกอบไปดว้ย เขตพระราชฐานชัน้นอก, เขตพระราชฐานชัน้ใน และสวน
ดา้นหลังส าหรับเป็นทีพั่กผอ่นของพระมหากษัตรย ์ซึง่มตีน้ไมข้นาดยักษ์อายกุวา่ 300 ปี, บอ่น ้า และมี
ศาลารมิน ้า 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนูไก่ตุ๋นโสม(7)  เป็นอาหารบ ารุงสขุภาพ เสริฟ์ในหมอ้ดนิ
ทา่มกลางน ้าซปุทีก่ าลังเดอืดพลา่น คัดเลอืกไกข่นาด ก าลังเหมาะ     
หลังจากนั้น น าท่านชอ้ปป้ิงปลอดภาษีที ่
ดวิตรีฟ้ร ีชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม  มากมาย 
อาท ินาฬกิา,แวน่ตา,เครือ่งส าอางค,์กระเป๋า,
กลอ้งถ่ายรูป หรอืจะเป็นโทรศัพท์มอืถือ ให ้
ทา่นอสิระไดเ้ลอืกซือ้อยา่งเต็มทีห่ลังจากนัน้
น าท่านชอ้ปป้ิงตลาดดังที่สุดของเกาหล ี
ตลาดเมยีงดง หรอืสยามสแควรเ์กาหล ีหาก
ท่านตอ้งการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลเีป็น
อยา่งไร กา้วล ้าน าสมัยเพยีงใดทา่นจะตอ้งมา
ที่เมียงดงแห่งนี้พบกับสินคา้วัยรุ่น อาท ิ
เสื้อผา้บุรุษ-สตรี เครื่องส าอางดังๆ อาท ิ



ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE หรอือกีมาย
ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ซึง่ราคาถกูกวา่ทีเ่มอืงไทย 2-3 เทา่ เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนในการชอ้ปป้ิง 
 

ค า่ เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนใหท้า่นอสิระรบัประทานอาหารตามอศัยาศยั 

 พกัที ่Seoul : BLVD Hotel หรอื เทยีบเทา่ 

 

วนัที ่5       ศนูยส์มนุไพรโสม  –  พลอยแอมมาทสี –   ชมซากรุะยออโิด - ตลาดฮงอกิ             (B/L/-) 
               943 King’s Cross Café –  รา้นละลายเงนิวอน                                                                                                                                                                                                                                                                 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้(8)  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมนุไพรโสมเกาหล ีหรอืราชาแหง่มวลสมนุไพรโสมถกู น ามาใชเ้พือ่สขุภาพเป็นเวลานานกวา่ 2,000 
ปี  ในต ารายาแผนโบราณจนี ระบวุา่โสมเป็นสมนุไพรทีช่ว่ยเสรมิความแข็งแรงใหแ้กร่ะบบยอ่ยอาหาร
และปอด ชว่ยท าใหจ้ติใจสงบและเพิม่พละก าลังโดยสว่นรวมสรรพคณุทางการแพทย ์ชว่ยบ ารุงหัวใจ 
ป้องกันโรคหัวใจขาดเลอืด เสรมิ  ประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง และเร็วๆ นี้ โสมเกาหลี
อาจจะไดจ้ดทะเบียนมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก  ทุกวันนี้ผลติภัณฑ์โสมเป็นสิง่ที่ขาดไม่ได ้
ส าหรับผูท้ีค่ านงึถงึสขุภาพในปัจจุบัน  หลงัจากน ัน้น าทุกทา่นสู ่ โรงงานเจยีระไนพลอยอเมทสิ 
แดนเกาหลเีป็นแดนของพลอยสมีว่ง พลอยแหง่  สุขภาพและน าโชค โดยมตี ัง้แตส่มีว่งออ่น
เย็นตาจนถงึสมีว่งไวน ์มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนีจ้ะงามจบัตาเมือ่มาท าเป็นแหวน จี ้ตา่งห ู
และสรอ้ยขอ้มอื 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูโอซัมพลูโกกิ(9)  
อาหารยอดนิยมอีกหนึ่งชนิดของครัวเกาหลีท าจากปลาหมกึ
น ามาผัดกับผักตา่งๆ และวุน้เสน้ของเกาหล ีพอใหม้นี ้าขลกุขลกิ
เล็กนอ้ย ปรุงรสใหอ้อกรสหวานเล็กนอ้ย รับประทานคู่กับขา้ว
สวย และกมิจชินดิตา่งๆ 
บา่ย น าท่านเดนิทางไปถนนยออโิดซึง่เป็นถนนซากุระ
แห่งกรุงโซลทีม่ตีน้ซากุระกว่า 1,400 ตน้ในเดอืนนี ้ซึง่
ท่านจะไดร้บัชมความงามของดอกซากุระและไดถ้่ายรูป
เป็นทีร่ะลกึอกีดว้ย(ชมดอกซากรุะไดต้ ัง้แตเ่ดอืนมนีาคมถงึ
เดอืนเมษายน)จากนั้นอสิระใหท้่านเดนิชอ้ปป้ิงกันที่ ตลาดฮ
งอกิ ซึง่เป็นย่านชอ้ปป้ิงชือ่ดังของเหล่าวัยรุ่นเกาหล ีซึง่ฝ่ังตรง
ขา้มของย่านนี้เป็นมหาวทิยาลัยฮงอกิจากนั้นน าท่านเดนิทาง
ตอ่ไปยั งคาเฟ่'943 King’s Cross ชานชาลา 9 เศษสาม
สว่นสี'่คาเฟ่สไตลแ์ฮรี ่ทีย่กมาเอาใจแฟนคลับ  แฮรีพ่อตเตอร์
ถงึย่านฮงแดเลยค่าเฟ่ใหม่กลางใจกรุงโซลแห่งนี้ เพิง่เปิดใหม่
แบบสด ๆ รอ้น ๆ เลยคา่ ตัวรา้นจะมทัีง้หมด 4 ชัน้เลย แถมยังมี
มมุถ่ายรูปเก๋ ๆ และพร็อพต่าง ๆ มากมาย ไมว่า่จะเป็นชดุคลมุ หรอืผา้พันคอของทัง้ 4 บา้นพรอ้มไม ้
กายสทิธิ ์ใครเคยวาดฝันไวว้่าอยากอยู่บา้นไหน ก็เลอืกใส่ไดต้ามใจชอบเลยใครเป็นแฟนคลับแฮรี ่
พอตเตอร ์หา้มพลาดเด็ดขาด  จากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยัง ซุปเปอรม์าเก็ต ซือ้ของ  (ละลายเงนิ
วอน 5 แถม 1) สาหรา่ย ขนมตา่งๆ ช็อกโกแลต๊หนิ ซเีรยีลช็อกโก  ผลติภัณฑข์องใบและรากฝอยของ
โสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครมีลา้งหนา้โสม เครือ่งส าอางโสม หมอนสขุภาพ 
กมิจ ิ เป็บโปโร ้(ป๊อกกีเ้กาหล)ี ชนิราเมง (มามา่เกาหล)ี เป็นตน้ 

19.30 น. เหริฟ้าสูก่รงุเทพฯโดยสายการบนิ JeJu Air เทีย่วบนิที ่7C2203  
23.45 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 



 

 

 

อตัราคา่บรกิารเดอืนเมษายน 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญห่อ้งละ 

          2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

 1 – 5     เมษายน 2562 16,990.- 5,000.- 

 2 – 6     เมษายน 2562 16,990.- 5,000.- 

 3 – 7     เมษายน 2562 16,990.- 5,000.- 

 6 – 10   เมษายน 2562 16,990.- 5,000.- 

 7 – 11   เมษายน 2562 16,990.- 5,000.- 

 8 – 12   เมษายน 2562 16,990.- 5,000.- 

 9 – 13   เมษายน 2562 16,990.- 5,000.- 

10 – 14  เมษายน 2562 21,990.- 5,000.- 

13 – 17  เมษายน 2562 22,990.- 5,000.- 

14 – 18  เมษายน 2562 16,990.- 5,000.- 

15 – 19  เมษายน 2562 16,990.- 5,000.- 

16 – 20  เมษายน 2562 16,990.- 5,000.- 

17 – 21  เมษายน 2562 16,990.- 5,000.- 

 18 – 22 เมษายน 2562 16,990.- 5,000.- 

 19 – 23 เมษายน 2562 16,990.- 5,000.- 

 20 – 24 เมษายน 2562 16,990.- 5,000.- 

 21 – 25 เมษายน 2562 16,990.- 5,000.- 

 22 – 26 เมษายน 2562 16,990.- 5,000.- 

 23 – 27 เมษายน 2562 16,990.- 5,000.- 

 24 – 28 เมษายน 2562 17,990.- 5,000.- 

25 – 29  เมษายน 2562 17,990.- 5,000.- 

26 – 30  เมษายน 2562 17,990.- 5,000.- 

27 – 01 พฤษภาคม 2562 18,990.- 5,000.- 

                        
       ** รายการสแีดง เป็นวนัเดนิทางชว่งวนัหยดุ ** 

 

 

 

 

 

 



อตัราคา่บรกิารเดอืนพฤษภาคม 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญห่อ้งละ 

          2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

 1 – 5     พฤษภาคม 2562 21,990.- 5,000.- 

 2 – 6     พฤษภาคม 2562 21,990.- 5,000.- 

 3 – 7     พฤษภาคม 2562 21,990.- 5,000.- 

 4 – 8     พฤษภาคม 2562 16,990.- 5,000.- 

 7 – 11   พฤษภาคม 2562 16,990.- 5,000.- 

 8 – 12   พฤษภาคม 2562 16,990.- 5,000.- 

 9 – 13   พฤษภาคม 2562 16,990.- 5,000.- 

10 – 14  พฤษภาคม 2562 16,990.- 5,000.- 

11 – 15  พฤษภาคม 2562 16,990.- 5,000.- 

12 – 16  พฤษภาคม 2562 16,990.- 5,000.- 

13 – 17  พฤษภาคม 2562 16,990.- 5,000.- 

14 – 18  พฤษภาคม 2562 15,990.- 5,000.- 

18 – 22  พฤษภาคม 2562 15,990.- 5,000.- 

19 – 23  พฤษภาคม 2562 15,990.- 5,000.- 

20 – 24  พฤษภาคม 2562 15,990.- 5,000.- 

21 – 25  พฤษภาคม 2562 15,990.- 5,000.- 

22 – 26  พฤษภาคม 2562 15,990.- 5,000.- 

23 – 27  พฤษภาคม 2562 15,990.- 5,000.- 

24 – 28  พฤษภาคม 2562 15,990.- 5,000.- 

25 – 29  พฤษภาคม 2562 15,990.- 5,000.- 

26 – 30  พฤษภาคม 2562 15,990.- 5,000.- 

27 – 31  พฤษภาคม 2562 15,990.- 5,000.- 

28 – 01  มถินุายน    2562 15,990.- 5,000.- 

29 – 02  มถินุายน    2562 15,990.- 5,000.- 

30 – 03  มถินุายน    2562 15,990.- 5,000.- 

 
** รายการสแีดง เป็นวนัเดนิทางชว่งวนัหยดุ ** 

 

 

 

 

 

 

 

 



อตัราคา่บรกิารเดอืนมถินุายน 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญห่อ้งละ 

          2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

 2 – 6     มถินุายน    2562 14,990.- 5,000.- 

 3 – 7     มถินุายน    2562 14,990.- 5,000.- 

 4 – 8     มถินุายน    2562 14,990.- 5,000.- 

 5 – 9     มถินุายน    2562 15,990.- 5,000.- 

 6 – 10   มถินุายน    2562 15,990.- 5,000.- 

 7 – 11   มถินุายน    2562 15,990.- 5,000.- 

 9 – 13   มถินุายน    2562 14,990.- 5,000.- 

 10 – 14 มถิุนายน    2562 14,990.- 5,000.- 

 11 – 15 มถิุนายน    2562 14,990.- 5,000.- 

 12 – 16 มถิุนายน    2562 15,990.- 5,000.- 

 13 – 17 มถิุนายน    2562 15,990.- 5,000.- 

 14 – 18 มถิุนายน    2562 15,990.- 5,000.- 

 15 – 19 มถิุนายน    2562 15,990.- 5,000.- 

 16 – 20 มถิุนายน    2562 14,990.- 5,000.- 

 17 – 21 มถิุนายน    2562 14,990.- 5,000.- 

 18 – 22 มถิุนายน    2562 14,990.- 5,000.- 

 19 – 23 มถิุนายน    2562 15,990.- 5,000.- 

 20 – 24 มถิุนายน    2562 15,990.- 5,000.- 

 21 – 25 มถิุนายน    2562 15,990.- 5,000.- 

 22 – 26 มถิุนายน    2562 15,990.- 5,000.- 

 23 – 27 มถิุนายน    2562 14,990.- 5,000.- 

 24 – 28 มถิุนายน    2562 12,990.- 5,000.- 

 25 – 29 มถิุนายน    2562 14,990.- 5,000.- 

 26 – 30 มถิุนายน    2562 15,990.- 5,000.- 

 27 – 01กรกฎาคม   2562 15,990.- 5,000.- 

 28 – 02กรกฎาคม   2562 15,990.- 5,000.- 

 29 – 03กรกฎาคม   2562 15,990.- 5,000.- 

             ** รายการสแีดง เป็นวนัเดนิทางชว่งวนัหยดุ ** 
อตัราคา่บรกิาร ** ไมม่รีาคาต ัว๋เด็ก ** 

 

** เด็ก คอื อายตุ า่กวา่ 12 ปีบรบิรูณ์ ใหย้ดึตามเดอืนเกดิเป็นหลกั ** 

 

ราคาทวัรน์ ีไ้มร่วมทปิ พนกังานขบัรถ,  ไกดท์อ้งถิน่  และหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย 

คา่ทปิ จ านวน 1,500 บาท  *กรณุายืน่คา่ทปิใหก้บัหวัหนา้ทวัรท์ ีส่นามบนิ (วนัแรก)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ 

1. ท่านถูกเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงทัง้ของทางประเทศไทยและเกาหล ีปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงของท่าน ถอื
เป็นเหตผุลทีอ่ยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของทางบรษัิท ทางบรษัิท ขอสงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะคนืคา่ใชจ้่าย ใดๆ 
ทัง้ส ิน้แกท่า่น  
2. โปรแกรมทัวรเ์กาหล ีจะเป็นโปรแกรมทีจ่ะตอ้งลงรา้นชอ้ปป้ิง หากท่านไมป่ระสงคท์ีจ่ะเขา้ ท่านจะตอ้งจ่ายเงนิ
คา่ไมเ่ขา้รา้น ใหก้ับทางรา้นคา้ รา้นละ 100 USD/ทา่น 
3. กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทาง เป็นกรุ๊ปดงูาน หรอื กรุ๊ปนักศกึษา ซึง่ไมไ่ดม้กีารแจง้มากับทางบรษัิทฯ ไวก้อ่นท าการจอง
ทัวร ์ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิด์ าเนนิการเก็บเงนิเพิม่กับทางลกูคา้โดยตรงทีเ่กาหลทัีนท ี 
4.เมนูอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ ทางบรษัิทจะจัดเป็นเมนูตามปกต ิหากท่านไม่สามารถทานได ้เชน่ 

ทานเจ, มังสวรัิต,ิ อาหารอสิลาม หรอืแพอ้าหารชนดิอืน่ๆ กรณุาแจง้ใหเ้จา้หนา้ทีท่ราบทันทตีัง้แตจ่องทัวร ์



 

 

อตัรานีร้วม 

 คา่ต ัว๋เครือ่งบนิไป – กลบั ช ัน้ประหยดั  เสน้ทางตามทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรม  (ต ัว๋กรุป๊)  
 ค่าน ้าหนัก กระเป๋าสัมภาระเดนิทาง ตามที่สายการบนิก าหนดแต่ละเสน้ทาง  (ไม่เกนิ 15 กโิลกรมัเทา่น ัน้) โหลดใต้

เครือ่งบนิ ถอืขึน้เครือ่งได ้10 กโิลกรมั และสว่นเกนิคดิกโิลกรมัละ 900บาท  
 คา่ธรรมเนยีม น ้ามนัเชือ้เพลงิของสายการบนิและภาษีสนามบนิทกุแหง่   คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทจากกรงุเทพฯ 
 คา่โรงแรมทีพ่ัก ตามทีร่ะบใุนรายการ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)      คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่พาหนะเดนิทางระหวา่งน าเทีย่ว  ตามทีร่ะบใุนรายการ    คา่อาหารและเครือ่งดืม่ ตามทีร่ะบใุนรายการ  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท  (หมายเหตุ: ค่าประกันอบุติเิหตุ

ส าหรับเด็กทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 2 ปี และ ผูใ้หญอ่ายมุากกวา่ 70 ปี ทางบรษัิทประกนัฯจะชดใชค้่าสนิไหมทดแทนเพยีงครึง่หนึง่
ของสญัญาฯ)  (กรณีสง่จอยหนา้รา้น) 

อตัรานีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว นอกเหนอืจากรายการทวัรร์ะบไุว ้ เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่,คา่ซกัรดี,คา่โทรศัพท,์คา่มนิบิารแ์ละทวีชีอ่ง

พเิศษ ฯลฯ  
 คา่ทปิบรกิาร ส าหรับพนักงานบรกิาร เชน่ คา่ทปิคนขบัรถ คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ คา่ทปิพนักงานเสริฟ์ พนักงานยกกระเป๋า  
 คา่ธรรมเนยีม น ้ามนัเชือ้เพลงิและภาษีสนามบนิทีท่างสายการบนิอาจเรยีกเก็บเพิม่ตามภาวะอตัราแลกเปลีย่น  
 คา่ภาษีตา่งๆ หกั ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (กรณีทีล่กูคา้ตอ้งการใบก ากบัภาษี)  
 คา่ปรับ ส าหรับกระเป๋าสมัภาระเดนิทางทีเ่กนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด   
 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท  (หมายเหต:ุ คา่ประกนัอบุติเิหตุ

ส าหรับเด็กทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 2 ปี และ ผูใ้หญอ่ายมุากกวา่ 70 ปี ทางบรษัิทประกนัฯจะชดใชค้า่สนิไหมทดแทนเพยีงครึง่หนึง่
ของสญัญาฯ)  (กรณีเหมาตดักรุป๊) 

วธิกีารช าระเงนิ กรณุาช าระคา่มดัจ า ทา่นละ  5,000 บาท (ชว่งเทศกาล 10,000 บาท) 
  แฟกซห์รอือเีมล ์หนา้หนังสอืเดนิทาง (Passport) ของผูเ้ดนิทาง (หนงัสอืเดนิทางมอีายกุารใชง้าน 6  เดอืนขึน้ไป) 
 ค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอื บรษัิทฯขอเก็บค่าทัวรท์ัง้หมด กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วันท าการ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มดัจ าทัง้หมด 

การยกเลกิและการเปลีย่นแปลง  
 กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ ฤดูท่องเทีย่ว เทศกาลส าคัญ จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืค่าทัวรท์ัง้หมด หากไม่ไดป้ฏบิัตติาม

เงือ่นไขตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุว ้    

 ชว่งเทศกาลหรอืวันหยดุตอ่เนือ่ง ตอ้งแจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 45 วัน ท าการหรอืกอ่นหนา้นัน้  
 การยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษัิทกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วันท าการหรอืกอ่นหนา้นัน้คนืคา่ทัวรท์ัง้หมด 
 ยกเลกิการ เดนิทางภายใน 30 วัน คดิคา่ใชจ้า่ย 50 เปอรเ์ซน็ตข์องราคาทัวรใ์นทกุกรณี 
 ยกเลกิการ เดนิทางภายใน 15 วัน ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมดในทกุกรณี 
 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีารการันตคี่ามัดจ าทีพ่ักโดยตรง

หรอืโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ และไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ EXTRA FLIGHT 
และ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ 

 
 
 
 



เง ือ่นไขอืน่ๆ 
- รายการทัวรส์ามารถปรับเปลีย่นการเดนิทางได ้ตามความเหมาะสม โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ แต่ทางบรษัิทจะยังคง

รักษาผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นสิง่ส าคัญ 
- บรษัิทฯรับเฉพาะผูม้วีัตถุประสงค์เดนิทางเพื่อท่องเทีย่วเท่านัน้ หากท่านถูกเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามถอืเป็นเหตผุลซึง่อยูน่อกเหนืออ านาจและความรับผดิชอบของบรษัิทฯ ทาง
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมดหากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ไมว่า่ประเทศใดจนท าใหท้า่น
ไมส่ามารถเดนิทางตอ่ไปได ้คณะทัวรท์า่นอืน่ๆ รวมถงึไกดจ์ะไมส่ามารถรอทา่น ณ สนามบนิได ้จ าเป็นตอ้งออกเดนิทางตาม
โปรแกรมทีว่างไว ้แตท่างตัวแทนบรษัิทฯจะท าหนา้ทีป่ระสานงานและเจา้หนา้ทีจ่ะท าการตดิตอ่และชว่ยเหลอืทา่นเป็นระยะๆ 

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้  ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัตา่งๆ เชน่ การยกเลกิหรอืการลา่ชา้
ของสายการบนิ, อบุตัเิหต,ุ ภยัธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การจราจรตดิขัด หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิขึน้
เหนอือ านาจการควบคมุของบรษัิทฯ และเจา้หนา้ทีนั่น้ๆ ทีจ่ะสง่ผลท าใหเ้สยีเวลาในการทอ่งเทีย่วตามรายการทัวร ์ผูเ้ดนิทาง
ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหาย ไมว่า่ในกรณีใดๆทัง้สิน้ ทัง้คา่เสยีเวลา คา่เสยีโอกาส คา่เสยีความรูส้กึ และคา่ใชจ้า่ยทีบ่รษัิท
จา่ยไปแลว้ เป็นตน้  

- กรณียกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดหรอืบางสว่นใหก้ับท่าน เมือ่ท่าน
ตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุว ้
ทัง้หมดแลว้  

- เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละ
สทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

- ถา้กรุ๊ปทีท่า่นจองทัวรไ์ว ้ไมส่ามารถออกเดนิทาง จากกรณีจ านวนผูเ้ดนิทางไมค่รบจ านวนตามทีก่ าหนดไว ้หรอืสายการบนิ
แจง้ยกเลกิบนิ ทางบรษัิทจะคนืเงนิค่าทัวรใ์หท้่าน แต่ทางบรษัิทจะขอหักเงนิค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ  เชน่ ค่าธรรมเนียมใน
การยนืขอวซีา่ของประเทศทีท่า่นจะเดนิทาง  (ถา้โปรแกรมทีท่า่นเดนิทางจะตอ้งยืน่ขอวซีา่) 

- อตัราคา่บรกิารคดิค านวณจากอตัราแลกเปลีย่นและราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนับรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่น
คา่บรกิารในกรณีทีม่กีารขึน้ราคาคา่ตัว๋ เครือ่งบนิ ภาษีเดนิทาง คา่ประกนัภยั คา่ธรรมเนยีมน ้ามนั หรอืมกีารประกาศลดคา่เงนิ
บาท หรอือตัราแลกเปลีย่นไดป้รับขึน้ในชว่งใกลว้ันทีค่ณะจะเดนิทาง 

- เนือ่งจากตัว๋เครือ่งบนิชดุนีเ้ป็นตั๋วราคาพเิศษ (ตัว๋กรุ๊ป) ตอ้งเดนิทางตามวันทีท่ีร่ะบไุวบ้นหนา้ตั๋วเทา่นัน้ จงึไม่สามารถยกเลกิ
หรอืเปลีย่นแปลงใดๆทัง้สิน้ และถา้ทางบรษัิทไดด้ าเนนิการออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้นัน้ ไมส่ามารถยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลง
รายชือ่ผูเ้ดนิทางได ้(ยกเวน้บางสายการบนิ ทีส่ามารถเปลีย่นแปลงรายชือ่ผูเ้ดนิทางได ้เมือ่ทา่นตอ้งการเปลีย่นแปลงรายชือ่
ผูเ้ดนิทางหลังจากออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการ ทัง้นีจ้ะขึน้อยูก่บัสายการบนิเทา่นัน้) 

- บรษัิทฯท าหนา้ทีเ่ป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชจ้ากสายการบนิ,โรงแรมหรอืบรษัิทขนสง่เมือ่เกดิการสญูหายของ
สมัภาระระหวา่งการเดนิทาง แตจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่การสญูหายดังกลา่วในระหวา่งการ ทอ่งเทีย่วนี ้ หากทา่นไมใ่ชบ้รกิารใดๆ 
ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มส่ามารถเรยีกรอ้งขอคนืคา่บรกิารไดห้ากทา่นไม ่เดนิทางกลับพรอ้มคณะทัวร ์
ตั๋วเครือ่งบนิขากลับซึง่ยงัไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ามารถน ามาขอคนืเงนิไดค้า่บรกิารที ่ทา่นช าระกบัทางบรษัิทฯ เป็นการช าระแบบเหมา
ขาด และทางบรษัิทฯไดช้ าระใหก้บับรษัิทฯ ตัวแทนแตล่ะแหง่แบบเหมาขาดเชน่กนั ดังนัน้หากทา่นมเีหตอุนัใดทีท่ าใหท้า่น
ไมไ่ดท้อ่งเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการ ทีร่ะบไุว ้ทา่นจะขอคนืคา่บรกิารไมไ่ดบ้รษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการ
ทัวรต์ามความเหมาะสมและสถานการณ์ตา่งๆทัง้นีท้างบรษัิทฯจะยดึถอืและค านงึถงึความปลอดภยัรวมถงึประโยชนส์งูสดุของ
ลกูคา้สว่นมากเป็นส าคญั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


