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ก ำหนดวนัเดนิทำง: กรกฎำคม 60 

30ม.ิย.-4ก.ค./05-09/07-11/12-16/14-18/19-23/21-25/28ก.ค.-01ส.ค.60 
15,900.- 

ก ำหนดวนัเดนิทำง: กรกฎำคม 60 

26-30 ก.ค. 60   
16,900.- 

ก ำหนดวนัเดนิทำง: สงิหำคม 60 

02-06/04-08/16-20/18-22/23-27/25-29/30ส.ค.-03 ก.ย.60 
16,900.- 

ก ำหนดวนัเดนิทำง: สงิหำคม 60 

09-13/11-15 ส.ค.60 (ชว่งวนัหยดุวันแมแ่หง่ชาต)ิ 
17,900.- 

ก ำหนดวนัเดนิทำง: กนัยำยน 60 

01-05/06-10/08-12/13-17/15-19/20-24/22-26/28ก.ย.-02ต.ค.60 
15,900.- 

 
ตอ้นรบัหนำ้รอ้น.. One Mount Snow Park ..ทกุพืน้ทีไ่ปเต็มไปดว้ยหมิะลำนน ำ้แข็ง

และควำมเย็นแบบตดิลบ 

ขึน้ตกึ G-Towerพรอ้มชมววิบรรยากาศรอบๆเมอืงซองโด  

ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูและชมความน่ารกัของตุก๊ตาหมตีวันอ้ยๆกบัTeddy Bear Museum 

ชอ้ปป้ิงอยา่งจใุจ ที ่ตลำดเมยีงดง,ถนนฮงอกิ 

พาทา่นคลอ้งกญุแจคูร่ัก ที ่โซลทำวเวอรช์มววิ กรงุโซลแบบ 360 องศา 

 

 

 

เกำหล ีSummer Snow 
5วนั 3 คนื (XJ) 

โดยสำยกำรบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์ 
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 โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ - สนามบนิอนิชอน  

2 
อนิชอน– หมูบ่า้นเทพนยิายดงฮวามาอลึ - สวนซองโด - Songdo 

central park  - G-Tower – One Mount Snow Park - โซล 
X O O 

Inter City Hotel 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 
สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์- พระราชวังชางด๊อกกงุ -ศนูยโ์สม- ศนูย์

สมนุไพรเกาหล-ีCosmetic Shop - Duty Free -ชอ้ปป้ิงถนนฮงอกิ 
O O O 

Inter City Hotel 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 
โซลทาวเวอร ์-น ้ามนัสนเข็มแดง - พลอยอเมทสิ - Teddy bear 

museum Seoul-ตลาดเมยีงดง 
O O X 

Benikea Incheon 

Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

5 ซปุเปอรม์ารเ์กต็– อนิชอน– กรงุเทพ O X X  

 

วนัทีแ่รก กรงุเทพ - อนิชอน 

23.30 น. คณะมาพรอ้มกนัที ่สนำมบนิดอนเมอืง อำคำร 1 ช ัน้ 3 เคำนเ์ตอร ์4 สำยกำร
บนิ ไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(Thai Air Asia X)เชค็อนิกรุ๊ปของสายการบนิโดยมี
เจา้หนา้ที ่ใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก 

 

วนัทีส่อง       อนิชอน–หมูบ่ำ้นเทพนยิำยดงฮวำมำอลึ-สวนซองโด - Songdo central park 
                    Songdo G-Tower – One Mount Snow Park - โซล 
02.20 น. 
 

ออกเดนิทางสู่ เมอืงอนิชอนประเทศสำธำรณรฐัเกำหลใีต  ้โดยสำยกำรบนิ 
ไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(Thai Air Asia X) เทีย่วบนิที ่XJ700 
*ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกที่น่ังบนเครือ่งเนื่องจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสาย
การบนิซึง่ระบบการจองทีน่ั่งเป็นแบบสุม่ทีน่ั่งว่าง หากท่านมคีวามประสงคท์ีจ่ะระบุ
ทีน่ั่งบนเครือ่ง หรอืเปลีย่นทีน่ั่ง จะมคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ สามารถดูอตัราคา่บรกิารได ้
จากทา้ยรายการนี*้ 

 

09.40น. 
 
 

เดนิทางถงึทำ่อำกำศยำนนำนำชำตอินิชอนสาธารณรัฐเกาหลใีตเ้วลาทอ้งถิน่
เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง (เพือ่ความสะดวกในการนัดหมายกรุณาปรับนาฬกิา
ของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่) น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ 

 

กลำงวนั 
 
 

บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรบรกิำรท่ำนดว้ย “จำจงัเมีย่น”หรือ
บะหมีด่ าเป็นอาหารทีไ่ดรั้บความนยิมเป็นอยา่งมากในเกาหลแีละอาหารทีพ่บเห็น
บอ่ยครัง้ในซรียีภ์าพยนตรเ์กาหลดีังหลายๆเรือ่ง 

บะหมีด่ ำเกำหล ี

บำ่ย  
 

น าท่านสู่ หมู่บำ้นเทพนยิำยหมู่บา้นเทพนิยายหรือ "ดงฮวามาอลึ" (ภาษา
เกาหลแีปลว่าหมูบ่า้นเทพนยิาย) ถูกตกแต่งประดับประดาและวาดสสีันใหห้มูบ่า้น
แสนจะธรรมดากลายเป็นหมูบ่า้นแหง่เทพนยิายมนียิายโดง่ดังหลายเรือ่งอาทเิชน่ส
โนวไ์วท์กับคนแคระทัง้7 , หนูนอ้ยหมวกแดง, ปีเตอรแ์พน, อะลาดนิกับตะเกยีง
วเิศษฯลฯรวมอยู่ในหมู่บา้นแห่งนี้น าท่านสู่ สวนซองโด(Songdo Central 

Park, 송도센트럴파크)เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่สุดไฮเทคใจกลางโซน

ธรุกจิเกดิใหมท่ีส่รา้งขึน้โดยมแีรงบนัดาลใจจากเมอืงชือ่ดังต่างๆของโลกเชน่แมน
ฮัตตันเวนชิซดินียป์ารสีนวิยอรค์และดูไบภายในมสีิง่อ านวยความสะดวกต่างๆครบ
ครันรวมทัง้กจิกรรมการพักผอ่นต่างๆทีน่่าสนใจบนเนื้อทีม่ากกวา่100 ไรส่รา้งขึน้ใน
Songdo international city ดินแดนแห่งสรวงสวรรค์สีเขียวขจีท่ามกลางตึกสูง
ระฟ้าแออัดเป็นศุนยก์ลางธุรกจิเชน่ฮอลลข์นาดใหญ่ส านักงานธุรกจิศุนยก์ารคา้ที่
พักหรูหราสวนสาธารณะโรงแรมโรงพยาบาลศูนย์ราชกาลโรงมหรศพสถานที่
ทอ่งเทีย่วสถาบนัการศกึษาพพิธิภณัฑฯ์ทัง้นีภ้ายในสวนสาธารณะยงัแบง่เป็นโซนๆ
เพือ่ใหนั้กท่องเทีย่วไดร้ว่มท ากจิกรรมต่างๆภายในสวนเชน่กจิกรรมทางน ้าพายเรอื
แคนูพายเรอืคายัคเชา่เรอืล่องแม่น ้าหรอืตืน่ตาตืน่ใจกับแท็กซีน่ ้าทีล่่องชมสวนที่
สวยงามหรอืจะเปลีย่นเป็นเดนิชมสวนในทุ่งหญา้เขยีวขจเีพือ่ชมทศนียภาพของ
สวนถือเป็นสวนสาธารณะที่เหมาะมาพักผ่อนและใชเ้วลาท ากจิกรรมร่วมกันกับ
ครอบครัวเป็นอย่างมากอกีทัง้ยังมโีซนเลี้ยงกระต่ายกวางโซนอาหารคาเฟ่โซน
หมูบ่า้นเกาหลโีบราณทีส่รา้งขึน้ภายในสวนสาธารณะจากนัน้น าทา่น Songdo G-
Towerตกึส าคัญแหง่หนึง่ของเมอืงซองโดใหท้า่นขึน้ตกึชมววิรอบเมอืงซองโดได ้
360 องศาน าทา่นสู ่One Mount Snow Park เป็นTheme Park แห่งความสนุก
ทีเ่นรมติทุกพืน้ทีไ่ปเต็มไปดว้ยหมิะลานน ้าแข็งและความเย็นแบบตดิลบดว้ยพืน้ที่
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มากถงึ161,602 ตารางเมตรภายในแบ่งพื้นที่เป็นหลายส่วนพรอ้มดว้ยสิง่อ านวย
ความสะดวกมากมายเช่นFitness & Golf, Club, Water Park, Shopping Mall, 
Roof Garden, Snow Park เป็นตน้นอกจากนีย้งัเคยเป็นสถานทีถ่า่ยท ามวิสคิวดีโีอ
เพลง "เจนเทลิแมน" (Gentleman) ของ "ไซ" หรือ"ปารค์แจ-ซัง" นักรอ้งหนุ่ม
ชาวเกาหลใีตเ้จา้ของเพลง"กังนัมสไตล"์ ทีโ่ด่งดังไปทั่วโลกเมือ่ปีทีผ่่านมาหรอื
แมก้ระทั่งรายการยอดฮติRunning Man ก็เคยมาถ่ายท าที่นี่**รวมค่าเขา้ Snow 
Park**(Snow Park บงัคบัตอ้งใสถุ่งมอืทุกทำ่น ลูกคำ้จะเตรยีมไปเองหรอื
เช่ำก็ไดค้่ะ รำคำค่ำเช่ำประมำณ 1,000 วอน/คู่  รำคำเช่ำ ชุดกนัหนำว 
(เส ือ้+กำงเกง) ประมำณ 3,000 วอน ตอ่ชุด) 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  บรกิำรทำ่นดว้ย เมน“ูซมัเกทงั”เป็นอาหาร
วังในสมัยกอ่นปัจจุบันเป็นอาหารเลือ่งชือ่ของเมอืงหลวงเชือ่กันว่าบ ารุงและเสรมิ
สขุภาพเสริฟ์ทา่นละ 1 ตัวในหมอ้ดนิรอ้นภายในตัวไกจ่ะมขีา้วเหนยีวรากโสมพทุรา
แดงเกาลัดเสริฟ์พรอ้มเครือ่งเคยีงเสน้ขนมจนีเหลา้โสมพรกิไทยด าและเกลอื 

ไกตุ่น๋โสม
เกำหล ี
 
 

 ทีพ่กั โรงแรมInter City  Hotelระดบั 3 ดำวหรอืเทยีบเทำ่, เมอืงโซล  

วนัทีส่ำม สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์- พระรำชวงัชำงดอ๊กกงุ- ศนูยโ์สม-ศนูยส์มนุไพรเกำหล ี - 

Cosmetic Shop-Duty Free-ชอ้ปป้ิงถนนฮงอกิ   

เชำ้   บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม    

 น าท่านเดนิทางสู ่สวนสนุกเอเวอรแ์ลนดเ์ป็นสวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของ
ประเทศโดยมบีรษัิทซัมซุงเป็นเจา้ของ ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขา ใหท้่านไดอ้สิระ
เทีย่วชมท่องไปกับโลกของสัตวป่์าซาฟาร ีชมไลเกอรแ์ฝดคู่แรกของโลก ทีน่ีท่่าน
จะพบเจา้ป่าสงิโต และเสอืสามารถอยู่ดว้ยกันไดอ้ย่างเป็นสุข ชมความน่ารักของ
หมทีีส่ารถสือ่สารกบัคนขบัรถไดเ้ป็นอยา่งด ีหรอืเขา้สูด่นิแดนแหง่เทพนยิาย สวนสี่

ฤดู ซ ึง่จะปลูกดอกไมเ้ปลี่ยนไปตามฤดูกาล อกีทัง้ยังสามารถสนุกกับเครือ่งเล่น
นานาชนดิ อาทเิชน่ สเปซทัวร ์รถไฟเหาะและหนอนสะบดั ชมสวนดอกไมซ้ ึง่ก าลัง
บานสะพร่ังอวดสีสันเต็มสวน ชมกจิกรรมและการแสดงต่างๆ ที่จัดตามตาราง
ประจ าวันดว้ยบัตรเขา้ชมแบบ ONE DAY TICKET เล่นไดทุ้กเครือ่งเล่นไม่จ ากัด
รอบ เลอืกชมและเลอืกซือ้ชอ้บป้ิงในรา้นคา้ของทีร่ะลกึตา่งๆอยา่งมากมาย 
**เทศกาล Everland Summer Splash & Fantastic Night**  
เทศกาลนี้เป็นหนึง่ในเทศกาลฤดรูอ้นหลักในเอเวอรแ์ลนดจ์ะจัดขึน้เป็นประจ าทกุปี
ตัง้แต่ช่วงประมาณกลางเดือนมถิุนายน-สงิหาคมในงานจะเต็มไปดว้ยโปรแกรม
ตา่งๆทีน่่าสนใจเชน่การสาดน ้าขบวนพาเหรดดอกไมไ้ฟและการแสดงต่างๆรวมถงึ
โชวแ์สงสเีสยีงแบบ3D ในชว่งเวลากลางคนืใหไ้ดช้มกนั **ยงัไมม่กี าหนดวันทีแ่น่
ชดั** 

 

กลำงวนั 
 
 
 
 

บรกิำรอำหำรกลำงวนัณ ภตัตำคำร  บรกิำรท่ำนดว้ย “คำลบี”้หมูย่าง
เกาหลี เป็นอาหารพื้นเมอืงเกาหลีที่เลื่องชือ่และรูจั้กกันดีทั่วโลก มรีสชาตอิอก
หวาน นุ่มและกลมกล่อม น าหมูสเต็กส่วนทีต่ดิกับกระดูก(เชือ่ว่าเป็นส่วนที่อร่อย
ทีสุ่ด) ย่างบนเตาถ่านแบบดัง้เดมิและตัดเป็นชิน้พอค า ห่อทานแบบเมีย่งค าไทย 
โดยใส่น ้าจิม้เตา้เจียวและเครือ่งเคียงที่ชอบหรอืขา้วสวยรอ้นตามที่ชอบ บรกิาร
เครือ่งเคยีงตา่งๆ 

หมยูำ่งเกำหล ี
 

บำ่ย น าท่านชม พระรำชวงัชำงดอ๊กกุงเป็นพระราชวังล าดับทีส่องทึถู่กสรา้งต่อจาก
พระราชวังเคียงบกกุงในปีค.ศ. 1405และมีความส าคัญในการเป็นที่พ านักของ
พระมหากษัตรยิห์ลายพระองคใ์นสมยัราชวงศโ์ชซอน (Joseon)  และยงัเป็น1ใน5
ของพระราชวังส าคัญทีย่งัคงรักษาไวน้ าทา่นสู ่ศนูยโ์สม ซึง่รัฐบาลรับรองคณุภาพ
วา่ผลติจากโสมทีม่อีาย ุ6 ปี ซึง่ถอืว่าเป็นโสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุ ชมวงจรชวีติของ
โสมพรอ้มใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมที่มคีุณภาพดทีีท่ี่สุดและราคาถูกกว่าไทยถงึ 2 
เท่า เพือ่น าไปบ ารุงร่างกาย หรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ที่ท่านรักและนับถอื น าท่านชม 
ศูนยส์มุนไพรเกำหลี ใหท้่านไดเ้ลือกซื้อเลือกชม สมุนไพรฮอตเกนามูของ
เกาหล ีที่น ามาแปรรูปเป็นรูปแบบต่างๆ ทีม่สีรรพคุณรักษาโรค และบ ารุงร่างกาย
จากนั้นน าท่านชม Cosmetic Shopศูนย์รวมเครื่องส าอางค์ชื่อดังของเกาหล ี
มากมายหลายแบรนดด์ัง อาทเิชน่ W.S.Nature,Rojukiss, Misshaเป็นตน้จากนัน้
น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีทีห่า้ง DUTY FREEจากนัน้ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิง
ถนนฮงอกิ 

 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรบรกิำรทำ่นดว้ย เมน“ูบฟุเฟ่ตบ์ำบคีวิสไตล์
เกำหล”ี 

บฟุเฟ่ตบ์ำบคีวิ
สไตลเ์กำหล ี

 ทีพ่กั โรงแรมInter City  Hotelระดบั 3 ดำวหรอืเทยีบเทำ่, เมอืงโซล  
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วนัทีส่ ี ่ โซลทำวเวอร ์-น ำ้มนัสนเข็มแดง - พลอยอเมทสิ-Teddy Bear Museum -ตลำดเมยีง
ดง 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม    

 น าท่านชม โซลทำวเวอร ์1 ใน 18 หอคอยเมอืงที่สูงที่สุดในโลกมคีวามสูงถงึ 
480 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล ท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอด
โซลทาวเวอรไ์ดร้อบทศิ 360 องศาโดยสามารถมองไดถ้งึเขาพูกักซัน และถา้หัน
ไปยงัทศิตรงขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถงึแมน่ ้าฮนักงั *** ราคาไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท ์*** 
น าท่านชม ศูนยส์มุนไพรสนเข็มแดง ซึง่ผลติจากใบสนเข็มแดงในประเทศ
เกาหลซี ึง่จะใชต้น้สนเข็มแดงจากยอดเขาทีป่ระเทศ เกาหลเีหนือมาผลติโดยใช ้

เทคโนโลยพีรอ้มกบัการวจิัยทีป่ระเทศเกาหลใีตอ้อกมา เป็น น ้ามนัสนเข็มแดง ภมู ิ
ประเทศ ของประเทศเกาหลเีป็นภูเขาประมาณ 70 เปอรเ์ซ็นต ์โดยกว่าจะมาเป็น
น ้ามันสนเข็มแดงได ้1 แคปซูล ตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กโิลกรัม มา
สกัดเอาน ้ามันมาผลิตและวจิัยออกมาเป็นน ้ามันสนนี้น าท่านสู่ โรงงำนพลอย 
อเมทสิ หรอื พลอยสมีว่ง ทีม่ชี ือ่เสยีงของประเทศเกาหล ี ซึง่ชาวโสมเชือ่วา่ถา้ได ้
มพีลอยชนดินีต้ดิตัวไว ้จะท าใหม้โีชคลาภและสิง่ดีๆ เกดิขึน้กบัชวีติ 

 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนัณ ภตัตำคำร  บรกิำรทำ่นดว้ย “จมิดกั” 

ไกอ่บซอี ิว๋ด าวุน้เสน้เมนูพืน้เมอืงดัง้เดมิของเมอืงอนัดงปัจจบุนัไดรั้บความนยิม 

อยา่งแพรห่ลายและรสชาตขิองจมิดักก็เป็นทีถ่กูปากถกูลิน้คนไทยเป็นอยา่งยิง่. 

ไกพ่ะโลผ้ดัวุน้
เสน้ 

บำ่ย น าท่านสู่ Teddy Bear Museum ใหท้่านไดถ้่ายรูปและชมความน่ารักของ
ตุ๊กตาหมตีัวนอ้ยๆกับพพิธิภัณฑห์มเีท็ดดีแ้บร์จากนัน้ใหท้่าน ชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย 
ณ ตลำดเมยีงดง แหล่งรวมวัยรุ่นยา่นสยามสแควร ์โดยเฉพาะอยา่งยิง่เป็นแหล่ง
รวมเครือ่งส าอางคช์ือ่ดัง อาท ิEtude, Skinfood, The Face Shop, Misshaเป็นตน้ 

 

ค ำ่  อสิระอำหำรเย็นเพือ่ใหท้ำ่นไดช้อ้ปป้ิงตำมอสิระอธัยำศยั  

 ทีพ่กั Benikea Incheon Hotel หรอืเทยีบเทำ่ ระดบั3ดำวหรอืเทยีบเทำ่  

วนัทีห่ำ้ ซุปเปอรม์ำรเ์ก็ต -อนิชอน - กรงุเทพฯ 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม    

 น าท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน เพือ่น าท่านเดนิทางกลับสู่ กรุงเทพฯ 
โดยระหว่างทางน าท่านชอ้ปป้ิงที ่ซุปเปอรม์ำรเ์ก็ต  ซึง่มสีนิคา้ต่างๆ มากมายให ้
เลอืกซือ้หาเป็นของฝาก เชน่ กมิจ ิบะหมีก่ ึง่ส าเร็จรปู สาหรา่ย ขนมขบเคีย้ว ลกูอม 
ผลไมต้ามฤดกูาลและของทีร่ะลกึต่างๆ 

 

11.15 น.  น าท่านเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯโดยสำยกำรบนิ ไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(Thai 
Air Asia X) เทีย่วบนิที ่ XJ701 

 

14.50 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ   
 

**************************************************** 

พำสปอรต์จะตอ้งมอีำยกุอ่นกำรเดนิทำงไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน 
ในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงท ัง้ทีก่รงุเทพฯ และทีป่ระเทศสำธำรณรฐัเกำหลใีต ้ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออกหรอื

เขำ้ประเทศ ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคำ่ใชจ้ำ่ยไมว่ำ่กรณีใดๆ ทิง้ส ิน้ 

 

หมำยเหต ุ**   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินกำรเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้

ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสำยกำรบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรเพือ่ควำมเหมำะสมไมว่ำ่จะเกดิจำก

ควำมขดัขอ้งของ ยำนพำหนะหรอืมเีหตหุนึง่เหตใุดจนท ำใหไ้มส่ำมำรถด ำเนนิกำรตำมหมำยก ำหนดกำรได้

โปรแกรมกำรเดนิทำงเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม หรอืเปลีย่นแปลงรำยกำรทอ่งเทีย่วบำงรำยกำรหรอื

ทดแทนรำยกำรทอ่งเทีย่วบำงรำยกำร และจะตอ้งมจี ำนวนผูโ้ดยสำรจ ำนวน 15 ทำ่นขึน้ไปจงึออกเดนิทำง ใน

กรณีทีม่จี ำนวนผูโ้ดยสำรไมถ่งึ 15 ทำ่นไมม่หีวัหนำ้ทวัรไ์ทย    อตัรำคำ่บรกิำรนี ้ส ำหรบัเดนิทำงต ัง้แต ่30 ทำ่น

ขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทำงไมถ่งึ 30 ทำ่น 

 
** กรณุำสง่มอบหนงัสอืเดนิทำงใหบ้รษิทัฯ กอ่นวนัเดนิทำง เพือ่ประโยชนข์องทำ่นเอง ** 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
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ก ำหนดกำรเดนิทำง 

รำคำ 

ผูใ้หญ ่

(หอ้งละ2 

ทำ่น) 

เด็กอำยตุ ำ่

กวำ่ 12  ปี 

พกักบั

ผูใ้หญ ่1 

ทำ่น 

เด็กอำยตุ ำ่

กวำ่ 12 ปี 

พกักบั

ผูใ้หญ ่2 

ทำ่น มเีตยีง

เสรมิ 

เด็กอำยตุ ำ่

กวำ่ 12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทำ่น ไมม่ี

เตยีงเสรมิ 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

วนัที ่:กรกฎำคม 60 

30ม.ิย.-4ก.ค./05-09/07-11/12-16/ 

14-18/19-23/21-25/ 

28ก.ค.-01ส.ค.60 

15,900.- 15,900.- 15,900.- 15,900.- 5,900 

วนัที ่:กรกฎำคม 60 

26-30ก.ค.60  

(วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จพระ

เจา้อยูห่ัว) 

16,900.- 16,900.- 16,900.- 16,900.- 5,900 

วนัที:่สงิหำคม 60 

02-06/04-08/16-20/18-22/23-27 

25-29/30ส.ค.-03 ก.ย.60 

16,900.- 16,900.- 16,900.- 16,900.- 5,900 

วนัที:่สงิหำคม 60 

09-13/11-15 ส.ค.60 

(ชว่งวนัหยดุวันแมแ่หง่ชาต)ิ 

17,900.- 17,900.- 17,900.- 17,900.- 5,900 

 
 

รำคำจอยแลนด ์ไมร่วมรำคำต ัว๋เครือ่งบนิ 7,900  บำท/ทำ่น 

 

** ลกูคำ้ทีบ่นิกบัสำยกำรบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซม์เีงือ่นไขเพิม่ตำมรำยละเอยีดดำ้นลำ่ง ** 

 

 

1. สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซใ์ชร้ะบบการจองทีน่ั่งเป็นแบบสุม่ทีน่ั่งวา่ง อาจจะท าใหค้รอบครัวทีม่าดว้ยกนัไมไ่ดน่ั้ง

ตดิกนั หากลกูคา้เทา่ไดป้ระสงคจ์ะจองทีน่ั่งตดิกนัจะมรีายละเอยีดการคา่ใชจ้า่ยในการซือ้ทีน่ั่งเพิม่…ดังนี ้
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*หมำยเหต.ุ..ส ำหรบัผูโ้ดยสำรทีต่อ้งกำรน ัง่ในโซน Quiet Zone และ บรเิวณทำงออกฉุกเฉนิจะตอ้งมี

คณุสมบตัติำมเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้

- ผูโ้ดยสำรจะตอ้งมอีำย ุ10 ปีข ึน้ไป ส ำหรบัทีน่ ัง่ Quiet Zone 

- ผูโ้ดยสำรทีไ่มไ่ดเ้ดนิทำงรว่มกบัผูโ้ดยสำรทีม่อีำยตุ ำ่กวำ่ 10 ปี (เด็กหรอืทำรก) 

- มคีวำมพรอ้มทำงดำ้นรำ่งกำยและจติใจเพือ่ทีจ่ะชว่ยเหลอืลกูเรอืในกรณีฉุกเฉนิ 

- สำมำรถเขำ้ใจค ำแนะน ำในกรณีฉุกเฉนิฉบบัพมิพ/์ค ำพดูได ้

- อำย ุ15 ปีข ึน้ไป ส ำหรบัทีน่ ัง่บรเิวณทำงออกฉุกเฉนิ 

- ไมใ่ชผู่ท้ ีก่ ำลงัต ัง้ครรภ ์
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- ไมไ่ดซ้ือ้ทีน่ ัง่เสรมิ 

ส ำหรบัเหตผุลดำ้นควำมปลอดภยั ทำงสำยกำรบนิขอสงวนสทิธิใ์นกำรก ำหนดทีน่ ัง่ใหมบ่นเครือ่ง หำกผูโ้ดยสำรไม่

มคีณุสมบตัติำมเกณฑท์ีก่ลำ่วไวข้ำ้ง 

2. ทำงแอรเ์อเชยีมนี ำ้หนกักระเป๋ำใหท้ำ่นละ 20 กก. ตอ่ 1 เทีย่วกำรเดนิทำง ทำ่นใดประสงคจ์ะซือ้น ำ้หนกัเพิม่

กรณุำแจง้เจำ้หนำ้ที ่ณ วนัจองทวัร.์..อตัรำคำ่สมัภำระตำมรำยละเอยีดดำ้นลำ่ง.. 

3.  สว่นลกูคำ้ทีจ่ะซือ้อปุกรณ์ทีเ่ก ีย่วกบักำรกฬีำ อำทเิชน่ ไมก้อลฟ์ ตอ้งซือ้คำ่สมัภำระเป็นคำ่อปุกรณ์กฬีำ

เพิม่เตมิแยกจำกคำ่สมัภำระ ตำมรำยละเอยีดดำ้นลำ่ง  

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

รำคำ [จำ่ยเพิม่] บำท - 350.- 550.- 1,490.- 

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

** ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัซือ้น ำ้หนกัเพิม่หลงัจำกท ำกำรจองแลว้ ถำ้ลกูคำ้มนี ำ้หนกัเกนิก ำหนดตอ้งจำ่ยคำ่

สมัภำระเพิม่หนำ้เคำนเ์ตอรต์ำมอตัรำทีส่ำยกำรบนิก ำหนดคอื... 

- ออกเดนิทำงจำก สนำมบนิดอนเมอืง น ำ้หนกัเกนิกวำ่ก ำหนด คดิกโิลละ 500 บำท / ทำ่น / เทีย่ว 

- ออกเดนิทำงจำก สนำมบนิอนิชอน น ำ้หนกัเกนิกวำ่ก ำหนด คดิกโิลละ 18,000 วอน / ทำ่น / เทีย่ว 

 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1. คา่บตัรโดยสารชัน้ทศันาจรไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) รวมภาษี สนามบนิและภาษีน ้ามนัไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

2. คา่ทีพ่ัก 3 คนื หอ้งละ 2 - 3 ทา่น 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 

4. หัวหนา้ทัวรห์รอืมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ผูช้ านาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง 

5. ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ200,000 บาท  เสยีชวีติ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

6. ราคารวมภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

7. สมัภาระน ้าหนักไมเ่กนิทา่นละ 20 กก.  

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้ 

3. คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม 

4. วซีา่เขา้ประเทศเกาหล ี ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว หรอื ประเทศทีท่ีต่อ้งท าวซีา่เขา้ประเสา

ธารณรัฐเกาหลใีต ้ คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่ทา่นละ 1,400 บาท ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท า

เรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

5. คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถประมาณ 30,000 วอน ตอ่ทา่นตอ่ทรปิ 

กำรเดนิทำงจำกประเทศไทยเขำ้สูป่ระเทศเกำหลแีละพธิกีำรเขำ้เมอืง  

เอกสารทีค่วรเตรยีมกอ่นการเดนิทาง เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลจีะพจิารณาใหเ้ฉพาะ

นักทอ่งเทีย่วทีม่าทอ่งเทีย่วโดยสจุรติเทา่นัน้ทีผ่า่นเขา้เมอืงได ้และพจิารณาจาก  

1. หลกัฐานการท างานประจ าของนักทอ่งเทีย่ว ซึง่สมควรทีน่ าตดิตวัไปแสดงดว้ย เชน่ บตัรพนักงาน นามบตัร 

จดหมายการท างานภาษาองักฤษ (กรณีเดนิทางคนเดยีว) จดหมายรับรองออกโดยบรษัิทผูจ้ัดคณะ  

2. หลกัฐานการเงนิ ในระหวา่งการทอ่งเทีย่วประเทศเกาหลสีมควรทีจ่ะน าเงนิสดตดิตวัไปดว้ยประมาณ  300

เหรยีญสหรัฐ หรอืประมาณ 300,000 วอน ส าหรับการเดนิทาง 2   วัน (หากไมม่บีตัรเครดติคารด์) หากมบีตัร

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

หรอืหลักฐานการเงนิอืน่ใดทีจ่ะแสดงใหเ้จา้หนา้ทีท่ราบวา่ทา่นคอืนักทอ่งเทีย่ว 

3. ใบรับรองสถานศกึษาหากทา่นยงัอยูใ่นระหวา่งการศกึษาหรอืบตัรนักศกึษาและควรเดนิทางกบัผูป้กครอง เชน่ 

บดิา มารดา ป้า นา้ อา ทีม่นีามสกลุเดยีวกนั 

4.  หากเป็นพาสปอรต์ใหม ่ควรน าพาสปอรต์เกา่เยบ็เลม่คูก่บัพาสปอรต์ใหมห่รอืน าตดิตวัไปดว้ย   

5.  การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนักทอ่งเทีย่ว ไมค่วรสวมใสร่องเทา้แตะ 
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กำรส ำรองทีน่ ัง่ 

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

2. คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื ช าระทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 30 วัน 

3.  เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับใน

เงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 

เงือ่นไขกำรยกเลกิ 

1.  ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิ

การเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัง้หมด 

2.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-45 วันเก็บเงนิมดัจ ำท ัง้หมด 

3.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วันเก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทัวร ์ตอ่ทา่น 

4.  ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทวัร ์

5. ยกเลกิกำรเดนิทำงในวันเดนิทาง,ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

ใต ้ไมม่กีำรคนืเงนิท ัง้หมดไมว่ำ่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรอง

แพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่น

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนยีมในการมดัจ าตั๋วทา่นละ 10,000 บาทและคา่ใชจ้า่ย

อืน่ๆ 

6.  ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดนิทำงชว่งวนัหยดุหรอืเทศกำลทีต่อ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจ าทีพ่ักโดยตรงหรอื

โดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight 

และ Charter Flight จะไมม่กีำรคนืเงนิมดัจ ำหรอืคำ่ทวัรท์ ัง้หมดไมว่ำ่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

7. กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตำ่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออก หรอื เขำ้ประเทศ

ทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรเดนิทำง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคำ่ทวัรไ์มว่ำ่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **ส ำคญั!! บรษิทั ท ำธุรกจิเพือ่กำรทอ่งเทีย่วเทำ่น ัน้ ไมส่นบัสนนุใหล้กูคำ้เดนิทำงเขำ้ประเทศเกำหลใีต้

โดยผดิกฎหมำยและในข ัน้ตอนกำรผำ่นกำรตรวจคนเขำ้เมอืง ท ัง้ไทยและเกำหลใีต ้ข ึน้อยูก่บักำร

พจิำรณำของเจำ้หนำ้ทีเ่ทำ่น ัน้ ลกูคำ้ทกุทำ่นตอ้งผำ่นกำรตรวจคนเขำ้เมอืงดว้ยตวัของทำ่นเอง ทำง

มคัคเุทศกไ์มส่ำมำรถใหค้วำมชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

8. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

 

เงือ่นไขกำรเดนิทำง 

1.  บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2.  บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอื

การควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, 

การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3.  หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคนื

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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4.  บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5.  รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรกต็ามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6.  ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7.  กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร

จากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจดับรกิารทัวร์

อืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8.  มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9.  หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดย

ขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที ่

 บรษัิทระบใุนรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆทัง้ส ิน้ 

11.  บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเกาหลเีทา่นัน้ 

12.  เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13.  เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับใน

เงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

14. โรงแรมทีพ่ักในประเทศเกาหลมีมีาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของทีพ่ักแตกตา่งกบัประเทศไทย โดย

โรงแรมทีพั่กทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลี

ตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ โรงแรมทีป่ระเทศเกาหลโีดยสว่นใหญจ่ะเป็นแบบหอ้งพกัคู ่(Twin หรอื

Double) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ3ทา่นขึน้อยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพักและการวางรปูแบบของ

หอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มคีวามแตกตา่งกนัอาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนั และไมส่ามารถเสรมิเตยีง

ไดต้ามทีต่อ้งการโรงแรมหลายแหง่จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากประเทศเกาหลอียูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า

เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

15. กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายสญูหายลา่ชา้ 

หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้สิน้ 

16. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ

ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้และถำ้ทำ่นตอ้งกำร

แยกตวัออกจำกกรุป๊ทวัรเ์พือ่ทอ่งเทีย่วเอง โดยไมล่งรำ้นศนูยโ์สม, ศนูยส์มนุไพร, รำ้นน ำ้มนัสน, ศนูย์

เครือ่งส ำอำง และรำ้นพลอยอะเมทสิ ทำงบรษิทัจะเรยีกเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิข ึน้จำกทำ่นเป็นจ ำนวนเงนิ 

300 USD ตอ่ทำ่น 

17. ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิร์ำคำนีเ้ฉพำะนกัทอ่งเทีย่วชำวไทยและทอ่งเทีย่วเป็นหมูค่ณะแบบ Join Tour 

เทำ่น ัน้ กรณีตอ้งกำรตดักรุป๊เหมำโปรดสอบถำมทำงบรษิทัอกีคร ัง้หำกเป็นนกัทอ่งเทีย่วชำวตำ่งชำต ิ

หรอื พระสงฆ ์เก็บคำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ ทำ่นละ 4,000 บำท 

18. ในระหวำ่งทอ่งเทีย่วจะมชีำ่งภำพมำถำ่ยรปูและชว่ยดแูลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง และใน

วนัสดุทำ้ยของกำรเดนิทำงชำ่งภำพจะน ำภำพถำ่ยมำจ ำหนำ่ยหำกวำ่ทำ่นใดสนใจสำมำรถซือ้ไดแ้ตถ่ำ้

ทำ่นใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซือ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัควำมพงึพอใจของทำ่น ทำงบรษิทัทวัรไ์มม่กีำรบงัคบัใหซ้ือ้แต่

อยำ่งใดแตเ่ป็นกำรบอกกลำ่วลว่งหนำ้เพือ่ใหผุ้เ้ดนิทำงไดร้บัทรำบ 

19. ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศกรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯกอ่นทกุคร ัง้ม ิ

เชน่น ัน้ทำงบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆท ัง้ส ิน้ 

 

 

 

 


